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MOSCOU� 24 (U. P.) --. OS DESPACHOS DA FRENTE DE BATALHA INDICAM QUE OS EXÉRCITOS RUSSOS CONTINUAM
REAGRUPANDO AS SUAS FÔRÇAS PARA NOVAS OFENSIVAS, QUE SERÃO DESENCADEADAS SIMULTANEAMENTE COM
A INVASÃO DA EUROPA OCIDENTAL, PELOS ALIADOS. SEGUNDO CONSTA� CHEGAM ÀS FRENTES DE COMBATE NO
VOS REFORÇOS, AO MESMO TEMPO EM QUE SÃO REPELIDOS OS CONTRA-ATAQUES NAZISTAS DESTINADOS A RE�

CONQUISTAR ALGUMAS POSIÇÕES, ANTES DO INíCIO DA NOVA OFENSIVA GERAL SOVIÉTICA.

A resistência

O
. f���e���: P.) - Os
observadores militares conti
nuam com grande parte de sua

atenção voltada para o exército
de resistência francês, o qual
conta com 150 mil homens,
cuja vanguarda é formada pe-
los rebeldes que lutam na re.

gíão montanhosa da Alta Sa
bóia.

Patriotismo
errado _

S, Luiz, 25 (E.) -- Foi con
denado a 15 anos de prisão, o

criminoso José Evaristo Pache
co, que no ano passado, assas
sinou o italiano Miguel Arcàn
gelo Citro, declarando, nessa

ocasião, que assim procedia
para vingar as vitimas do tor

pedeamento do vapor nacional
"Afonso Pena".
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Redobra a luta na .ltália '1��������!&i[JOd�S���I������� a a��r a l���t��������a�� i�!�!�e!:Argel, 24 (U. P.) � Os nazistas laI:çaram violentos c�n- tros nervosos do inimigo foi as- petrolífera de Ploesti e Buca- fontes de ·onde obtem o petró
tra-ataques no setor de Cara.no, ent�'e CIsterna. eA a� ele�aço�s sinalado pelas poderosas fôr- reste na Rumânia e Belgrado, leo, aeródromos e muitos ou
de Sessano. Os �o�da.dos norte-ame�'lcal:os e_ bntalllC?S I epelL-, ças aéreas ali�das. Acredita-se capital da Jugoeslávia. Somen- tros objetivos cuja destruição
ra,111 os ataques 11ll111IgOS. S�gu.nrlo ll1folJ:n�ç.oes �l�tonzadas, os

que nas incursoes de ontem aos te no bombardeio de Ploestí e faz parte dos planos da imi
alemães estão procurando ínfiltrar-se ate as vizínhanças das

objetivos nazistas da Europa outras zonas do sudéste da Eu- nente invasão da Europa. No
linhas inimigas, ao sudeste de C�rl'oceto, na estrada Roma-"\n- intervieram mais de 3 mil ropa, intervieram 750 f'ortale- tícías de Zurique dizem que
zio. Na cabeça-de-ponte de Al1z.lO-Nettun�, aumentou ta�:ben� aviões norte-americanos cujas zas Voadoras que partiram um considerável número de
a atividade aérea. Durante o dia e. � noite .de ontem: forças \ bomcas estão corroendo pouco das bases instaladas na Itália. aparelhos americanos foi for
aliadas atacaram il�ten�a!n�nte posiçoes nazistas na Iinha de

la pouco os alicérce� da cham�- As outra:s esquadrilhas. que çado a aterrisar na Suiça sen
frente e eoncentraçoes 1l11111lgas ao sul de Roma.

., da fortaleza de HItler. Depois bombardearam a Europa Cen- do internado. Três destes bom-
Argel, 24 (U. P.) - V�ltar�m a entraI: em a.tlvIct.ade _n�. dos bombardeiros desta ma- tral, operaram desde suas ba- bardeiros ao que se sabe até

frente de Cassino, os canh�os aliados e naztstas. Infol�açoeslnhã, às cidades alemãs de Mu- ses lla Grã-Bretanha. Nos rài-jag'Ora, explodiram quando ten
fidedignas indicam que na Jornada passada �ravaram-se I.n�en" nich e Friedríschaffen, os alia- des de hoje foram pesadamen- tavam aterrissar.
sos duelos de artílharía observando-se também grande atívída-

�le� de patrulhas na zon� de C�ssino. . Melhor�l!.do Mais bombas sôbre a Rumânia
Violentamente bom,bardeada a Alemanha as posiçoes

" ,
, , _ Nova Delhi (U. P.) - As I Nápoles, 25 (U. P.) - Bombardeiros norte-americanos,

Londres, 24 (U. P.) - Poderosas forças aéreas n�lte-a.nl� fôrças aliadas l�elhoral'am suas com base na Itália, atacaram ontem intensamente objetivos
rícanas voltaram a atacar _o suc1oe�te da A�emanha e a �Ul OPt posições na região de Kohima militares na área de Bucareste e a zona das jazidas petrolíferas
Ocirlental durante a manh:: de h oje ..

A _em:s�or� de BerlIm ae -

reforçando a defesa da estrad� de Ploesti. O ataque foi realizado pelos possantes quadrimo
mítiu que grandes formaçoes ela aviaçao .l111111lga est�va:n so: Kohima-Dinapur. Outros des- tores "Líberators " e foi a terceira incursão em 10 dias contra
brevoando o continente. Ata('all�es e nàzIs��S empen iaram-se

pachos acrescentam que alia- a região da capital rumena cujas comunicações ferroviárias
em violentos combates aéreos sobre as, regroes atac�das. ,Em�, dos e japoneses estão empenha- constituem importante objetivo para os aliados. Recorda-se
hora faltem detalhes, revel�u-se que fOI �m. at�cado� �n:polt�f_; dos em furiosa luta em Kin- que nos dias 14 e 15 do corrente foram pesadamente atacados
tes centros industriais _nazIstas e os pr�nCIpa.lS obJetIvos_. m\� gai situada imediatamente ao objetivos industriais e ferroviários da região de Bucareste.
tares da costa de invas3;0. Durante a noite d:, ontem, a,:i�es (,1 léste de Imphal, e também na Londres, 24 (U. P.) -'- A rádio das Nações Unidas anuncia
RAF atacaram Mannh�lm, na Alen::anha, e br�nde depósito d� estrada de Tamu, onde 08 japo- que "Fortalezas Voadoras" atacaram hoje, pesadamente, Bu
munições de Vilvord, situado a 6 �ühas ao nOld.este de ,Brux.e neses tentaram iniciar um mo- careste e Belgrado, capitais da Rumânia e Jugoeslavia, res
las. :qessas operações da RAF, deIxaram de regressar as suas

!'Vimento afim-de cercar Imphal. petivamente.
bases 6 aparelhos. _,' -------------------------

\

Londres 24 (U. P.) ::_ Bombardeiros e avioes d� cOll1b��e EXCELENTE CARNE V't· d I
-

d t dnorte-ameridanos atacaram Yiolentamente esta manha a regiao ARGENTINA lima a exp osao e um orpe o
do Passo de Calais. Aviões de caça da RAF e.scoltaram os ata-

Rio, 25 (A. N.) - Vários jor-,
cantes que causaram enormes danos em CalaIs.. naís do Rio ouviram ontem

Melbourne, 24 (U. P.) - As fôrças no�'te-amencanas ql�e lcêrca de 40 proprietários de ho
desembarcaram em Aítape, na costa setentrlO�al da Nova GUl-

teis de restaurantes, sôbre a

né, conseguiram ocupar o aeródromo d� �adJe. Outros� desp;- carne argentina, que é a única
chos acrescentam que prosseguem c�m êxito as �peraço,es nas

que se pode usar nesses estabe

cabeças-de-ponte aliadas de Kollandla e de Tanahamer a.
cimentos às segundas e quin-

Os «torpedos humanos» ingleses �a�i��i��o��;i:;F��;jaJ��
.

, t dor e oportuna, autorizando sua ím-
Londres, 25 (U. P.) - O AI- IJ:am, retiram o de ena OI

portação para suprir as díficul-
mírantado anunciou que "tOl'�, flxa!ú .0 .to�pedo .

ao �a�co do
dades da produção nacional.

dos humanos" guiados ate navio mimigo. Dispositivos es-
-----------

�� seus ob·etivos' por dois ho- 'peciais dão tempo a que os

C t S l'gOmens em i'oupas de escaf'an- mergulhadores se afaste!? do on ra a n
dro estão sendo usados", con- na.v�o, � salvo da explosao. ",A Chung-King, 24 (U. P.) -

tra'a naveaacão inimiga. Esses ubllzaG8.:0 desta nova arma ��. "Liberators" da Décima-Quarta
torpedos, i�pareTIltemente) são ereta fOl revelada. p�lo Alml-

Fôrça Aérea americana com

da· mesma forma e do mesmo rantado a� anUnCIaI,. que qua- bases na China atacaram vio- -----

tamanho dos torpedos comuns t�'o ho�ens da Mannha ha;. lentamente o porto de Saigon. 60 mil nipões estão isolados
com cargas explosivas sem�- vI�m SIdo condecorados po Durante o ataque, foram afun- Q. G. de Mac Arthur 24, (U. P.) _ O general Mac Arthurlhantes às do tipo comum ue açao de valor eT ataque ��:)I;- dados 6 navios japoneses, in- falando aos correspondentes de guerra que acompanharam as
torpedos. A nova arma é ex- t�'a a base de �a erI12o, na ICI-

clusive 3 unidades-tanques, e

Pedida por meio de batenas �Ia, antes da. mvas�o daq�ela navio de gue_rra.
fôrças de desembarque em ação no norte da Nova Guiné sa-

elétricas e os tripulantes, sen- l�ha, a,�und�ndo � clu�ador It�� _

lientou que as operações aliadas surpreenderam totalmente u

tados a cavaleiro do torpedo, lIano UepIo Trajano , �,d�n� Abatl·dos 5 av.·o-es inimigo. O general Mac Arthur destacou que 60 mil combaten-

manobram em direção ao ob- ficando o transporte Vlml-
.

tes nipônicos ficaram completamente isolados e ameaçada li-

J'ativo e em seg'uida mergu- nale". Londres, 24 (U. P.) - O por: quidação total. Ainda em fonte oficial, revelou-s eque os no1'-'
to de Bristol, na Inglaterra, fOI te-americanos conseguiram ocupar o aeródromo de Idaje, em

2-00 mt'lho-es d'e metros de tecidos atacado ontem, à noite, pela Aitape, seis horas depois do desembarque efetuado no sábado.
Luftwaffe. Os caças e os ca-

. . nhões anti-aéreos britânicos Delegados Na frente de
RIO, 25 (A. N.) - Vai partir. para os. E�tados Umdos un:fL derrubaram cinco dos apare-

..

delegação das indústri�s do �r�sll, constltUlda p,elos s�n:lOre� lhos atacantes. argentinos SebastopolMaciel Filho, pelo governo, SllvlO Bl'adnd, pelos p.I?c1utoITes p,au�
N- t d..tl' t L erda Menezes pelos pro utores canocas. era L't

ao em Irei o
Rio, 24 (A. N.) - Seguiram Londres,25 (U. P.) - O alto

l� a�, e ac
. 1. ss�ntar as bases definitivas para o for- para São Paulo os 'delegados comando soviético já termlnoú

nlls�ao, como o������ �rasileiros às nações em guerra e, ao Rio, 25 (A. N.) - 0 minis- �as classes. produtorl1:s argen- a tarefa. de mobilização de fôr-neclmento de t
d ""1' modernas maquinárias para as nossas tro do Trabalho esclareceu que tmas que Vleram ao RlO tratar, ças na frente de SebastojJJl. A

·I�nes,mo.. tempo, ,a. §�I��ndo entendimentos já havidos, o Brasil os emprega�os A par!ic�lares junto às co��ras de ma10te�ga notícia foi dada p�10 alto
. �olll�us�r 13;8 .te:ct.lslm ;to deptro de UUI ano, 200 milhões de mf�- convocados nao te2ll dlreIto ao e outr�s artIgos da Republlca mando em comumcado achclO�fomecera, .nuCla e ,

salário-cpmpcnsacao. Argentma, nal.
F!'Oí'i de teCIdos, '.

Vítima de uma explosão, diz um telegrama do Rio de Ja
neiro, pereceu ° capitão de 11121' e guerra Oscar Sousa de Al
meida, diretor da Diretoria de Armamento da Marinha. O aci
dente ocorreu quando a. vítima examinava um torpedo, o qual,
explodindo, casou-lhe graves ferimentos, vindo a falecer, horas
depois, no hospital. Ficaram feridos, também, os operários An
tônio José Gonçalves e Murflo Sousa. O extinto achava-se em

primeiro lugar na lista de promoção a contra-almirante.

Homenagem
,

a pri.ncesa Elizabeth
Rio, 25 (A. N.) - O Sindicato de Oficiais da Marinha Mer

cante do Brasil vai promover homenagem à princesa Elizabet1:l,
herdeira do trono da Inglaterra, inaugurando seu retrato, em
corpo inteiro, na sua séde e promovendo outras manifestações
em honra à princesa, tida agora como patrona das Marinhas
Mercantes do mundo.
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o ESTADO [COMPRAS! VENDASI Precipitam-se os falos
CASAS

[ W ínzt " t "D 't t d M "nhVendem· se: uma na Rua Fernan- ashing on, abril - (In eI - epaI amen o a au a

do Machado, com 4 quartos. 2 50- Americana) - as aconteci- desta capital anunciou o re

las ..côpo cozinha. terreno Plano.lmentos no Pacífico se precípi- gresso de dois submarinos �uemedmdo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,0?; [tam, acentuando-se cada vez puzeram a pique mais treze
Tres na Rua Uruguay de rncideí- . .

t
-

"d d t·
, .

1'0 todas alugadas ter�eno plano mais a impe uosa pressao ame- 'unI a es mercan es mponicas.
m�dindo IOx58 por'o-s 20.000,00;

.

ricana sóbre as defesas exter-jlMas os ataques mais ímpressio
Uma na Rua Quintíno Bocaiuva nas do Japão. O radio de Tó- nantes se realizaram no Pací

(João Pessô�) com 2 quartos, cozi- quio reconheceu que a situação )fiCO Central, onde a esquadran�a, sala, dispensa, varanda. me-
se caracteriza por "uma seríe- do almirante Spruance avan-

I dmdo ° terreno 8x30,50 por . . .
. I. •

Cr$ 7.500,00; dade, ou melhor, por uma Iú- çou rapidamente para o oeste.
Uma ei:n Coqueiros, com 3 quar- ria sem precedentes". Entretanto, os círculos com-

t,os, cozin�a, sala, dispensa, bôo Um pequeno sumário dos ta- petentes desta capital ainda
agua, medmdo o terreno 30x12xl,5 tos ocorridos ultimamente no não se mostram excessivamen-
por Cr$ 12,000,00.

t t
.. I tími t to r

..

Uma na rua Almirante Alvim, ea 1'0 de guerra do Pacífico te o ImIS as quan o a proximi-
com 2 quartos, sala, dispensa, va- mostra que os japoneses teem dade do desfecho da guerra
ronda etc .. terreno com 22x50 por motivos reais para estarem contra o Japão, A tendência

I
c-s 25,000,00.

. alarmados. O bombardeio de geral é para continuar acredí-Uma na Praça da Bandeira, com . . , "
'

.

dois pavimentos, 3 quartos,

banhei-,
Truk �OI sem dúvida o mais tando que essa. guerr� sera lon-

Anúncios mediante contréto 1'0, cozinha. Preço de venda Cr$ sensacional desses fatos, deter .. ga. Sem pre]UlZO dos prepara-
60.000,00.

. . .
minando uma mudança de ga- tivos na Europa para a fase fi-

Os originais, mesmo DAo nn Um� na rua Qu iri tino Bocc íuvc binete em Tóquio e tendo o co-I nal e decisiva do ataque contra '

I
blícados, nlo serão devolvI- (Estreito) com sala. 3 quartos ., . .

t d 'detc. e terreno com ll,16x52,5 pOl'jmandO J japones admitido' a a Alemanha, os Es a os Um os
dos. 18.000,00 cruzeiros. perda de dois cruzadores, três empregam-se atualmente a

I

uma na rua Deodoro com terreno destroyers, treze transportes e
I
fundo no Pacífico, conquístan-

A díreção não se responsa- de 10,25 metros de frente !l0r 56 de cento e vinte aviões. Depois das 'do uma série de triunfos espe-fundos por 80.000,00 cruaerros. !
d t

'.biliu pelos conceito! emitk Uma na rua Curitibanos. com 3 erro as de Attu, Kiska, Ilhas taculares que abalam cada vez
dos nos artigos usmadOl quartos. varanda, banheiro coro Salomão, Tarawa e Kwalajein, mais o poderio da clique mili

água quente e fria e+c., por Cr$ 'o golpe contra Truk veio de- tarista de Tóquio.
- 22·UOOO.oo. o ld C (E

Imonstrar aos japoneses que os
I
�.���.................-..-........., I

'O' b d d trei:)' t�:;�os �:�a �tc r�:rre�� j Estados Unidos adotaram e
--'

. om ar ean· o com 16x32 por 16.000,00.
..

Iseguem à risca um grande pla-
Nápoles, 24 (U. P.) - Os pe-

Uma na rua Bo�aíuv�. com todo ino estratégico contra, o qual ALVARO RAMOS
nados bombardeiros norte-ame-

conforto (duas resldenclas' por Cr$ os militaristas japoneses não
70.000,00. encontraram defesa adeauada. CIRURGIÃO-DENTISTA

ricanos, com bases na Itália,
Outros fatos recentes

-

veemvoltaram a atacar Plovdiv, na TERRENOS Rua Vitor Meireles, 18
Bulgária, e outros importantes I Vendem-se uro na Avenida Trom- atestar a situação de �l'ise em

objetivos ferroviários do su-! powski, terreno plano, cnedindo que se enco�tr� o. Japao. Con-
deste europeu. Outras forma- l2x37 por Cr$ 1�.000.00; tra uma re�Is�encIa fraca, as I

- .
, .' "

. Um. na Avemda Mauro Ramos, tropas anfíbias do almi.rante

'8ARçoes aer eas aliadas, por sua Idem Idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000.00;
IWíll! F H I t '

vez, atacaram aeródromos, fã- Uro na Rua Jaguaruna. idem .

1 amo . a sey, omala� .as
brtcas e instalações terrovíá- idem, lOx32 por Cr$ 7.50,0,00. II_has Níssan, entre Bougaín- I

.

d" Pi bi A C· I Um na rua Camboriu, terreno vílle e Nova Irlanda, Isolaram
nas e 10m mo ncona 1- di d 30 50 2400000' ...

vitta Nuova, San' Cheron, 'San �!��;ir:� ln o x por . , uma força _de 22 mu ]apor:ese?
Stefano e Florença, em terrító- Uro na rua Almirante Alvim, nas Salomao e puzeran: [1m a.
rio italiano. Também foram com 9x45' metros por 11.000,00. ?ampanha ness� arqUlp�ela�'�. PETISCOS -- Roll-mops - Herrings Pickles - Corno.
bombardeados objetivos rnili- Um na rua Camboriu com 25x45 De b�ses na C�ma, a 14 FOI- rões recheados - Sandwichs _ Cebolinhas _ Ovos de

.

d M
. metros, vende·se também a me- ca Aerea Americana sob O co- tainha dtares SItu� os en: etrov.lC:.1no_ tade por 20.000,00 cruzeiros. mando do general Chennault

fuma as - Pernil - Pasteis - Empadas -

Montenegro. Dura��e a J�I la, Informfi�:sD��dor�' �5. ALVES. bateu record, pondo a pique. __Sa[�me - Peixe frito, etc. etc.

da prassa:la, c:s avioes aliados
27 mil toneladas de navios ja-j FARMACIA E_SPERANÇAd? MedIterrane? efetuaram As autoridades responsávele pela
poneses.cerca (1" 600 sortidas fiel execução das Estatísticas MilI·

. ," e .

'ares podem exigir, sempre que bOBo Rabaul perdeu notavelrnen-
Vara eliminar manchas do ver dúvida quanto

_

à veracidade d'l te sua eficiência c0!ll0 base ja
rosto, sardas, panos, CrilYOS, qualquer informaçao, que cada ia-! panesa, tendo os aviadores nor

esptnhns e suor exeessívo, use
formante prove o que declaro•. .A te-americanos e australianos

, mi-fé constitue crime contra a ... I . , . ISA.nnONIL.
'

�UaJlea nacionaL (D. 11. II.). .afundado ali aoze navios, O

do Parmaeêntt-n NILO IJADS

c eSTADO=-:-Terca.feira. 2S de Abril de '944

Ano
No Interior:

Cr' 80,00
Cr' (5.00
Cri 25.00

Diário Vespertino

Redação e Ofícínas à
rua João Pinto n.? 13

T6?l. l022-Cx. postal 139

d.SSlNATURAS
Na Capital:

Cri
Cr,
Cr,
CrI

Número nulso CrI

Ano 70.00
(0,00
20.00
7.00
0,30

Semestre
Trimestre
Mês

Semestre
Trimestre

E ARMftZEM
Rua V. Me 'reles,

'I

Ensine a criança, ao lhe apon
tarem os dentinhos, a usar

Kolynos e protegerá suas

delicadas gengivas e evitará
infecções. Limpa, refresca e

dá esplendor,

11 Unl[NT[

Hoje e amanhã será a sua preferida
Oro.... aaclona18 e estran,2eJras - Bomeopattas - Perfum.a1 ....

Artlll:o. dO' borracha.
O.rant_ a' exata observâneta no receltuArlo

PREÇOS MÓDICOS.

..

COM A FORÇA ARRAZADORA E (OHVJH(ENTE que

SÓ A VERDADE POSSUE
e

um SUCESSO que
verdade conségue,

com

só a

foi iniciada pela A MODELAR
a mais VERDADEIRA das liquidações dos últimos anos.

Centenas e centenas de finíssimos MANTEAUX,
CAPAS, boléros, renards e casacos de péles. T'a il
leurs de lã e linho, Sobretudos. capas para senhoras,
homens e crianças, CASEMIRAS e LINHOS. CRE
TONES. ASTRAKANS. Todos os ar tigo s da com

pleta secção de TAPEÇARIAS, CORTINAS e

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

Enfim, todos os artigos estupendos do maravilhcso e

selecionado stock do estabelecimento, o qual, tão

merecidamente, havia conquistado a situ�ção de

PRIMEIRA CASA COMERCIAL da CAPI1'AL.

Todos foram remarcados (om GRANDES, TENTADORAS e

ESTUPENDAS BAIXAS'
N. B... As vendas. durante o período da liquidação, serão

feitCls excJusivamen�e a dinheiro à vista.

,;

méIHoo.

/
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o ESTADO�Terca·feíra 2S de Abril de '1944

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve, hoje mesmo, para casa,.o seu sabão pRIMEIRA.

pado, a TINTURARIA GUARANY lavar e passa pelo novo processo

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

de seu vestido, leve o à 'I'inturaria Guarany. - Rua João Pinto, 17,

-------------------------------------------------1
O já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o difícil problema da lavação de seu vestido

I

estam-

-

o ESTADO Esportivo
o match-treino de I Magno deixou o Avaí
ante-ontem I Com destino á Porto Alegre,
Como preparo para os jogos onde vai fixar residência, par

do torneio-início da P Divisão tiu, sábado último, o sr. F'élix

de Amadores, os' "teams" do Magno, competente preparador
Crispim Mira e do Bocaiuva, ido Avaí e uma das mais pres
defrontaram-se num "match"

I giosas figuras do cenário espor
treino, ante-ontem, no estádio tivo sul-brasileiro.

da F. C. D., saindo vencedor I
O Avaí tentou renovar o

áquele pelo "score" de 6x5. contrato com o "coach" ofere-

A atuação dos dois quadros cendo-Ihe uma propos�a bas

agradou aos técnicos, muito tante tentadora, mas �le recu

embora se notassem a falta de sou, alegando que esta com o

vários elementos. firme propósito de não mais

Mesmo, reconhecendo-se a retornar à Santa Catarina.

derrota imposta pelo Crispim Ao Magno, que sempre foi

Mira, podemos afirmar que o nosso ==. al�:1Ígo, os n.ossos
Bocaiuva prelíou melhor, pois votos de b0El: vIageI? e feliz es

nos minutos iniciais vencia por tada na capital gaúcha.
4xl.

---

. - Campeonato paulista
Estréia auspiciosa Foram os seguintes os resul-

Há dias, nas colunas dêste tados dos jogos da sexta roda

jornal, noticiamos que um da do Campeonato Paulista:

grupo de jovens aficcionados Na partida efetuada sexta

do popular esporte bretão ha- feira o São Paulo abateu o Ja

via fundado uma agremiação baquara por 6x 2.

futebqlística que, por certo, Sábado defrontaram-se Pal

iria grangear a simpatia do meiras e Comercial, cuja vitó

público esportivo de Florianó-1
ria coube ao primeiro por 3 xl.

polis. Ante-ontem o Corintians
Foi-lhe dada o nome de "Ba- venceu a Portuguesa de Es

gé" e teve para orientá-la, téc-I portes por 3 x O; o S. P. R. ven

nicamente, o sr. Euclides Pe- ceu o Juventus por 4 x 1, e o

reira, que, com alguns ensaios, Ipiranga abateu o Santos por
soube corresponder a sua com- 2 x O.

petência em matéria de tute-l ---

bol. I A competição náutica
Fazendo a sua estréia, sexta- do dia 21

feir� ú.ltima, frente ao C. �·I Sexta-feira última o "Veleiros
Art.ilheiro (composto por ofi- da Ilha" realizou na baia Sul

t
.

) I
' ,

ciais e praças da 7a Ba ena, a tão esperada regata entre os

no gramado do Colégio Catarí- lseus comandantes novos.

nense, o Bagé conseguiu e�-I Nessa interessante prova o

pressivo triunfo, pela ssplendí- velejador Gualter Baixo obteve
da contagem de 3xO. o 1° lugar.

O quadro vencedor jogou Também foi realizada uma

com a seguinte formação: Ed- regata dos comandantes novos

son, Waldir e Alfeu; Gers0r:-, do Iate Clube Florianópolis, na
Lair e Calado; Menino, Medi- baía norte, triunfando o "íach
nho, Dutra, Antônio e Argen- .trnen Dr. Arnoldo Cúneo.
tino.

Os tentos foram marcados

por Dutra (2) e Argentino.
Com esta belíssima vitória o

Bagé está destinado a tornar

se um dos mais completos gl'e- Seu Iígado deve produzir diariamente
mios varzeanos, graças ao um litro de bilis, Se a bilis não corre li

apoio e a bôa orientação da sua

novel diretoria.

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGADO
E Saltará da Cama Disposto para Tude

vrernente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Vaca
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pí!u Ias Carter são

extraordinariamente eficazês. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

A quarta rodada do
Torneio Municipal
Devido à realização das

grandes provas do Campeona
to Universitário Brasileiro, ne- I

nhum jogo oficial foi disputa
do sábado e domingo, na me-

tropole brasileira.
. .

A quarta rodada do TorneIO

Municipal será realizada. no

próximo sábado, em qu� joga- Em Araxá
rão Botafogo e Flummense.

"

Domingo serão disputados os. Araxa, 2� (A .. N.)
- Er:co�-

.

t
.

'o' vasco x Bon Itram-se nesta cidade os preíeí-
segum eSA]O�r!�'a x Madureira-I tos de Uberlândia e Cambu
sucesso, me 1 .'

. quíra que vieram assistir ao
Flamenzo x Canto do RIO e·

.

B .'
b

S- Cristóvão. ato mayg�ral das t�rmas, que
angu x ao

f."''''J� se realizara amanha. O gover-
•

.!� I nador Benedito Valadares apre-
O ensaio do Paula �amos, . sentou aqueles prefeitos ao pre-
Preparando-se para .0 .t�Il1eIO sidente Vargas que como de

"inituim" da la, DIyIS�? de hábito, palest{'ou demorada
Amadores que se reallzara �o mente com ambos.
dia 1 () de maio, o campeao -----.----------
amadorista de 43 l;ealizou um O M

F.

ensaio sob a direção técnica de sr. aUflCIO
Ranulfo S. Sousa. d Lacerdao apronto agradou a quan- e
tos assistiram, embóra nao se Rio, 24 (E.) À vista da

notasse a presença dos "playe- sentença do juiz de Direito ela

rs" Verzola, Carioni, Nery e 2a Vara ela Fazenda Pública e

Minela. acórdão do Tribunal de Apela-
Os jogadores Tatú, Jaír, Luiz, ção, o prefeito baixou decreto,

Laerte, Dutra e Abelardo fo- mandando reintegrar no cargo

ram os que mais se salienta- de 2° procurador dos Feitos da

ram, principalmente êste últi- Fazenda Municipal, o dr. Mau

mo, que teve uma atuação ex- ricio Paiva de Lacerda, pondo
plêndida, tanto na meia-es- o mesmo em clisponibilidad.;l
9.uerda como na meia-direita, naquele eargo.

...__,.......•.L l!ii:CSiiWi'll!.wmma
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ANIVERSAIt IOS

Docorre hoje o natalí...io do exma,
sra. Paulo Schwartz Guedes, espôsa
do nosso ilustre conterrâneo e pre
zado confrade sr-, Jáu Guedes, mem
bro do Departamento Adminis·
trativo do Estado.

V. S. PODE CORTAR PROPRIO CABELO

Será, hoje, muito felicitado, por
motivo do seu aniversário, o sr.

Eurico Hosterno, diligente encaro

regado do Escritório de Coordena·
ção Lrrte r-Arner-ico.no , desta capi
tal,

Fazem anos hoje:
o exma. sra. Zilá Correia p, da

Luz;
Francisco L. da

O SEU

a exma.

Silva;
sra.

Com o dispositivo

«EVERCUT»
(Patente pendo -- Marca registrada) conjugado com um dos apa
relhos comuns para fazer barba e uma lâmina comum, qualquer

pessoa pode cortar e aparar o próprio cabelo.
ENORME ECONOMIA EM TEMPO E DINHEIRO.

CONFORTO. HIGIENE, ELEGÂNCIA
Inventor e fabricante E V A L D L OU S

Ruo do Catete 321. Rio de Janeiro. Fone: 25-7454.
End. tele.: «EVERKEEN».

Procuro distribuidor Estadual, em conta própria. Só serve firmas
idoneas e com recursos para negócio em grande escala.

a exma. sra. viuva Ester Sales
da Silva;
a srita. Nair Ramos;
a srita. Valda Maria Bernardes;
o sr. farmacêutico Raulino Horn

Ferro, alto funcionário da Polícia
Civil;
o sr. Valfredo Coelho Pinto:
o sr. Anastácio Katcipis, comer

ciante;
o sr. Eurico Couto, funcionário

do LA.P.C., de S. Po.u Io ;

o jovem Hermínio dos Anjos,
empregado do Salão Minerva;
o menino Tasso Caricni.

Para eliminar manchas do rosto, sardas, p anos, cravos, t
espinhas e s uo r excessivo

SARD(,NIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri
cado na rua Lacerda Coutinho, 'IS. A' venda na

Farmácia «ESPERANCA»,

Noivados:
Com a srita. Zoir , filha do sr,

José Eleutério da Silva, contratou
casamento o sr. Artur Azambuja,
do comércio de Porto Alegre.

- Com a prendada srita. Láuda,
filha do sr. João Estanisláu de
Oliveira, residente em Joinvile, con
tratou casamento o dr. Manoel
da Luz Fontes, advogado.

Casamentos:
Realizou-se, sábado último, na

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

dia 16a. Circunscricão
Recrutamento

EDITAL

rua gol. Bittencourt, I02-A, civíl e

religiosamente, o enlace rnotr irno
nial do senhorita Eunice Duarte
Farias, filha do snr. Juvenal Fo
rias, ativo delegado de polícia do
vizinho distrito da Estreito, e de
dna. Angélica Duarte Farias, com o

sn r, Valdemar Gomes.

doo santo

MISSAS

O desembargador Medeiros Filho,
senhora e Hlhos mandam celebrar,
às 8 horas de quinto-feira, 27 do
corrente, na cetedral, missa em

homenagem à memona do seu

cunhado, irmão e tio, dr. Alfredo
Felipe da Luz.

S. Marcos, Evangelista
Não se sabe ao certo onde Mar· Pelo presente, é chamado à

cos nasceu, Mas, parece fora de
apresen tar-se com urgência na

dúvida que foi batizado por S.
Pedro ao qual acompanhou para

séde da 16a C/R, o sr. 2° Ten.

Ron-=:t servindo-lhe de intérprete. da Res. Conv. AURINO BEN
Mais tard'e voltou para Jerusalém TO PEREIRA DA COSTA, De
de onde acompanhou o S. Paulo legado da XI zona Serra Alta.
e S. Barnabé o Antioquia, Ch ipre
e Panfllia. Aí separou-se dos dois E para que chegue ao conhe-

apóstolos, provavelmente, por não cimento do citado oficial, man
aguentar os trabalhos das viagens. dei publicar o presente edital
S. Paulo, quando Barnabé, primo na Imprensa desta Capital.
de S. Marcos, quis, uma segunda
vez, escolher a este como cornpo- Florianópolis, 19 de Abril de

nheiro, se opôs a isto. Mais 'tarde, 1944.
,. • •

po�e�, o proprl_O Paulo mud�u �e
. Cap. Hélio ll'Iafra de Olfveíra

o.pl!llaO a respeíto �e Marcos, lnS1S· Chefe da 16a. C/R.
t irido que VIesse viver co.rn ele em !
Roma. Passados alguns anos, S"

O I
·

Ma�cos ficou bispo de Alexandria p ágiO causou[Egito] onde sofreu a morte pela I •

fé. E' êle o.aut?r da segundo Evan- esca'"ndalogelho que cons is te num resumo dos
sermões de S. Pedro. Lisboa, 24 (U. P.) - O ves-

pertino "República " denuncia
grande escândalo literário,
acusando o poeta Antônio Bot
to de haver plagiado o seu con

to "Um drama vulgar de taml
lia", publicado no "Diário Po
pular", do livro "As mil noi
tes", de autoria do erudito
arabista Eduardo Dias. Copio
samente, "República" acusa

Botto de plágio, demonstrando
a sua "grave mistificação lite
rária" .

GRATIS 1
Quer receber ótima surpresa que
o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade? Escreva a Soares, Caixa
Postal 3852 -- RIO DE JANEIRO.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
{" país inimigo. E, nesse caso,
;erá julgado, militarmente, com.

inimixo do Brasil (D. E. M.).

CARTAZES DO DIA Vasa precisa--se
Casal, com um filho, procura

cosa com 2 quartos, etc. Dá ga
rantias e apresenta fiador. Irifor
mações, por obsêquio, na gerência
do "Estado". 5 v. I

HOJE

CINE
A's 7,30 horas:

Bilhete para HITLER: «Mais cedo do que pensas,

S g-
, ,ur Ira a aururar.,

para os povos que vivem nas trevas do Nazismo».

CINE JORNAL BRASILEIRO 3xs3.

ATLETAS DA FLORESTA (Short em Português
Preços: Cr$ 3,00 2,00 e 1.00 Imp. até 10 anos.

HOJE

noivos
Fpolis., 19-4-44.

de

José Eleutério de lima
e Senhora

participam a seus parentes e

conhecidos o aontrato de
casamento de sua filha ZAIR

com o sr.

ARTUR AZAMBUJA.

ZAIR e ARTUR

Um romance James
Sêrvrç-ó�·ãéreô -parã"
O Uruguai
Montevidéu, 24 (U. P.)

Oficialmente foi divulgado ter
sido estabelecido o serviço aé
reo entro os Estados Unidos e

o Uruguai. Semanalmente cor-
• $-. -

'

rera um aVIa0 entre os dois
países, afim-de atender:' preto
rencialmente ao transporte de
mercadorias e de materiais
imprescindíveis às indústrias

I
das duas nações e também pa"a
o trânsito de passageiros e COJ

respondênci� g� çar�ter oficial.

A's 7,30 horas:
de amor inesquecível com Ray Mil1and,
Stewart e :'Margaret Sullavan:

Amemos outra vez!
NATAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE ESTILO (Nacional).

Preços: Cr$ 2.00 e 1,50 Livre de Censura

A
Que semana!!! 4". Feira ODEON:

rainha dos cadetes
SIMULTANEAMENTE, ODEON e IMPERIAL:

Rapsódia da ribalta
Sa, Feira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tenent�-ieüei;ã r���
DrDIU
A revista americana "The

Queen's Work", referindo-se à

I
mãe do Tenente-General Drum,

i conta o seguinte delicioso inci-ldente:
DR. ARl\'IANDO VAURIO DE ASSIS I Achava-se esta extremamen-

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital! t� atfavebl senhora-f9.ue Pfél;r�-Ide Caridade I
cia er em poucas orças IS1-1CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS cas - como esposa de um co-

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40'5 mandante militar num solitá-
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas rio posto avançado, quando te-

HESIDE:NCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fune 783 ve seu primeiro filho. O médico

DR BIASE FARACO
assistente fazia uma cara mui-

• I to séria - como sóem os rnédí-
Médico - chefe do Serviço de S[m�s do Centro de Saúde COS, às vezes, fazer - e disse

DOENÇAS DA PELE - StFI�IS -_AFECÇÕES URO-GENITAIS pE I à jovem mãe que ela havia de ..,......·.·.·.·.·.·.-.·.-.·...._...._•••••_w......."".�

AMBOS OS, SETX�S -:- r�IOS I�FRA-VERMEL�OS E UL.THA-VIOLEfAS morrer, se tivesse outra vez um

""""""JOW"I ..,._...,._..................

CONSlJLTAS. das 3 as G h. - R. Felipe Schmidt, 46 I f'lh A
-

I t O·
.II -

d I t d R dRES.: H.. Joinvile, 47 - FONE 1648 1 O. mae, ca mamen e, ar- IVISaO O mpos O e eU:l----cLíNICA DE OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ _ GARGANTA I rostou a possibilidade da morte II

I
e deu à luz mais cinco filhos,

DR. SAVAS LACERDA filhos fortes e corajosos. O Delegacía Reg'ionaI no Estado de
S:x-interno de Serviço do Professor Leõnídas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços mais novo dêles é um general E D I T A L

Santa Catarina
do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira G<>mes (8. Paulo) I neste mais critico período da
<Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia) I história da América. É êle o Te- , �e ordem. do sr. Del�gado Regional do Imposto de Renda

Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospltlll de Cllrldad� I
nente-General H gh AD'

e paI a conhecímento elos Interessados, faço público o seguinte:
CON!SUI/I'OI-tIO: Rua Felipe Scbmldt, 8. Fone. 1.259 - CONSULTAS: Das 2,30

t 1- t Udt' rum, I 10 - Até 30 de abril de cada ano as nessôas f'
.

.
.

As 6 horas da tarde - RESID€!NCIA: R. Conseíheíro Mafra. 77 - FLORIANóPOLIS. a �a.I?en e coma� an e do 1 ()

II rídicas 1)01' si ou 1)01' int . ',. d" .'"
isrcas � .Jll-

_. I Exército, e que ajudou a for- :-' "0' •

eruieuios e le_!llesentantes halJlllla-

lNSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO Dr L "URO O "URA i mar as hostes vitoriosas dos elos, sao ,o�llbadas. �, apresentar declaraçoes de seus rendirnan-

CUNICO e li. 11 Estados Unidos da América do! tos. ": ,PI es�nte e�Ige.ncI.a na? se este;lde as pessôas físicas que

OR DJALMA Norte. (C. M. da G.) I' aufel.lol
em Impol.tancla mfenor. a c-s 12.009,00 anuais.

Especialista em Doenças de Senho- 2 D ._

•
ras _ Vias Urirnárias.

- - .. - - � - - - - - � --���� � � - • - - -

. -,.; epols de 30 de abril a declaração só será recebida

MOELLMANN Curso de especral ízação de Gineco- se �l?�� nao ti:rer sido iniciado o processo de lançamento "ex-
logra (doenças de Senhoras) com o Dr. ALEXANDRE DE officio e mediante aplicação ao imposto calculado da multa
Professor Moraes de Barros, da Fa- MATTOS de 10 %.

' '

culdade de Medicina de São Paulo. 30 A
'

Tratamento especializado, médico e CIRURGIÃO DEMTlSTA
.

-:- s pessoas jurídicas instruirão suas declarações com

ctrúr-g íco, das afecções do aparêlho OS seguintes documentos:
Cons. Rua Nunes Machado

genital feminino (Utero, ovários, n. 7 _" (Edificio S. Francisco). a) CÓI�ia do balanço compreensivo de doze meses de ope-
trompas, etc.). Consultas diariamente raçoes, encerrado em qualquer data do ano civil queCura radical das inflamações dos d t d

.

dídas uns às 7 horas. an ece er ime latamente ao exercício nnanceírc en:anexos (Ovários, trompas), sem ope- .-

ração). Tratamento de todos os dis- que o imposto for devielo ;
túrbios da menstruação e da esterüt- I�'7r�;�--;�::1��s b) Cópia da demonstração da
dade.

I
Meiasdas melhores. pelos me c) Demonstrativo da conta de

Tratamento moderno da btenorra- d
gia aguda e crôuíea, em ambos os nores preços só na CASA MIS reza e gastos;
sexos, por processos modernos sob ICILANEA - Rua Traiano.1:: d ) Demonstração da conta de mercadorias, fabricação
contróle endoscópíco - Uretroscoptn .-.----....-- ,- -

- - - - - - - ou produçao, conforme se trate de comércio, indústria.
- e de laboratório. A destrui(âo da

----

ou agricultura;
.

FISIOTEH.APIA - DIATEH.MIA Míssão Es-""anhola e) Relação discTiminativa dos créditos clôftaiderados 1'11-
_ INFRA-VERMELHO '1/" _

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 de Changteh cobráveis e debatidos a conta de previsao ou lucros e
horas e das 2 às 5, Desprezando a bandeira o

perdas;
_

Consultório - Rua Tiradentes 14.
meutra da Espanha que flu- ,

•

4 - Os bala�lç�s,. den:onstraçoes da conta de lucros e

FO�:�i�ê���� _ Rua Tiradentes 7 Ituava sobre a Missão católica peI�as, extratos, dlCnml:laçoes de contas e lançamentos 8

(Sobrado),' de Changteh (China), as tro .. q�lalsquer outros, �OCUll1el�tos de contabilidade, deverão ser as

i pas japonesas forcaram a en- sma.c1os por atuarlOS, pe::Itos contadores, contadores ou guar

Dr. Newton L. d'Avila
I trada no seu edifício, em feve-: �a-hvr�s legal�:1er:te re�lstl:�dos �o,m ind.icação do

..

número elo

Méd- reiro do corrente ano enquan-
1 espe�t�vos regIstro. Asslllar a tam,)em O titular da flrma ou um

- lCO - I, '. dos SOCIOS.
Ex-interno da Assiatância Municipal to la se achava S. Excla. Mons'l ° .. _. .

. .

IilllpeclallaUl !'m moléstlaa de lItlnh07U -

e do Serviço de Clínica Cirúrgica Geraldo Herrel'o, O. S. A., Vi- . .5 - A repa] tIçoes pagad?ras federaIs, estaduals, mUlll-

Part08. a cargo do. Prof. C�tro Araujo gário Apostólico de Changteh, I Cl�aIS, _

os depa2tamentos e �ntldades aut�rquicas e paraestá-
ALTA CIRURGIÃ ABDOMINAL: ..,.,1.0- do, �l� de �anelro. _

I
e levaram consigo, além do di- I taIs,. na� �)odel'ao y.agar vencunelltos depOIS de 30 de abril, aos

malt°. Ve8iCtula. útcerIRo·URovGárlAl08'PLaAP�'I?II�� V clas u rltl�av·l.atS M0,Pe&a1coe28s ! nheiro encontrado alí tudo: fUnCIOnarIOS e mIlItares que reçebam vencimentos superiores
tumores. e Co - "I Qnsu. 1 ar elre es, . i 'I C .I!:: 1')000' '.

DO PERINEO - Hérnias. hldrocele. VI'>' Atende diariamente às 11.30 hs. e. ;quanto lhes poderia ser util OUja l�r�' ,oo_anuals, se:11 que estes eXIbam o reCIbo de entre-
dcoeele. Tratamento Bem dor e operaçAo à tarde. das 16 hs. em diante era cousa de valôr causando! ga de declaraçao de rendImentos.
de Hemorroides e varizes - Fracturas: Resid: Vida! Ramos. 66. : prejuizos de mais 'de 400 000 60 - As pessôas físicas e jurídicas são obrigadas a enviar'
"parelhos 4e "êsso. Opéra nOll B08pitai!! Fone 1067.

.

I dólares chineses.
.

a esta repartição, até 30 de abril, informações sôbre os rendi-

Praça pe ..elr�eeF���?O� Fone, 1.00'.
(Ausente até começo de MaiO) I o Bispo foi quatro vezes mentos pagos ou creditados no ano anterior, com indicação da

"orAno! Du t4 is til boru, diariamente. 'açoitado pelos assaltantes. natureza, das respectivas importâncias e dos nomes e endereços

HELENA CHAVES SOUSA OR. AUR.tUO ROTOLO Uma das vezes, o soldado que d�s pessoas .que os receberam. Quando os rendimentos se Tefe�
• O atacou, tirou-lhe tudo que 1e- nrem.a resI�en�es no estrangeiro, o informante mencionará

Médico - Cirurgião - Parteiro vava consigo: carteira caneta essa CIrcunstanCIa.
R A lOS X 'fonte, dinheiro.

' ,

I 7° - As autoridades superiores do Exército, da Marinha,Moderna edeP�z�a�l. instalação I Uma das Irmãs êspanholas, da Aeronáutica e das Policias, bem como os diretores ou chefes

Diagnóstico precoce da tuberculose encarregada das obras de cari-' de repartições ou entidades autárquicas e paraestatais, deve
pulmonar, úlceras gástricas e duo- dade em Ch.angteh, recebeu I rão. remeter até 30 d: abril, informaçõ�s sôbre os rendimentos
denais, câncer do estômago, afe- um grave fenmento na cabeça, pagos a Reus subordmados ou a terceIros, no ano anterior.
ções das vias biliares, rins. etc. -

80 N d I
- ,

Aplica o Pneumo-torax artificial e todos os membros da. Missão - as ec araçoes flsicas, deverá constar a profissão
para o tratamento da Tuberculose foram grosseiramente vexados. e nas jurídicas, nas "indicações quanto aos sócios", nomes 1'e

Pulmonar -:- Tratamentos m�der-I Monsenhor HelTero formu-I sidências, capital registrado, lucros creditados aos sócios: 1'8-
nos e eflca.zes desta mol�s!la lou um protesto por intermédio I tiradas, etc. As declarações tanto físicas como jurídicas devem

Completo gabmete de EletrIcIdade , h' I l' f
. ,

' '

médica: Ondas curtas e ultra-cur- do. consul espanhol em Shan-j s?r I)l e�llc .

IC as co.m etI a per eItamente leglvel e de preferên-
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios gar, relatando os graves danos Cla a maqmna, aSSIm como os documentos que as acompanham.
Ultra V�o�eta. Infrazon-Terapia !causados às propriedades da Delegacia Regional do Imposto de Renda.
Consulto�lO: R?a Deodo�o, S f Missão e às pessoas pertenc('n- \ Florianópolis 13 de ábril de 1944.

esquma FelIpe SChlludt .

t
. . + ,. . I '

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrll es a el�. (NotrclOSO Cuvollco
I

Hal'ol<lo Luz

J'�lçfº�� 1".7� ll1temaç�opªl) : Chefe da Se. Tr,

INDICADOR MÉ_DICO EDUZ ·A
GORDURA
Por Um Novo Método

DR. ROLDÃO CONSONI
CIHUJ{OTA GEHAI, - AJII'A etnURGlf\ - JlfOLÍéS'l'lAS DJD S"�H()HAS - rt\R'l'OS

Formado pela F'acuddade c1é Medir-ma da Un íversidade ele São Paulo, onde foi
Assist.en te por vár-ios anos do Serv íço Cir ú rgir-o elo Prof. Alípio Correia Neto.
Ci rm'g ia rlo estômago e vias biliares, int.estlnos delgado e gl'O::;SO. th-óide. rins

próstata, bex�a, útero, ováreos e trompas, Varicocele. hjc1ro('ie;]e. varízes e hérnia:
CO),'SULTAS:

das 2 às ;; horas, à Rela F'elhpe Schm.íd t. 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.
Rf:êSJDÊ;o;TCIA: Rua Esteves .Iún íoi-, 179: Tei. 11176"1 Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um

método seguro e rápido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na prirneíra semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode, traz nova vitalida
de, saúde' e energia como tambern uma

aparencia atraente, ao· dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regírne alimentar. nem usar

drogas drasticas óu prati car exercicios
em excesso. A túa ajudando a nature
za. Forluode, reduz a gordura de
um moelo garantido como V. deseja,
Peça FOrnl0([C, hoje mesmo, em

qualquer Iarrnácra. A nOSSa garantia é
a sua maior proteção.

Dislr. 5. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �� Aoerreíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
.JO.NSUL'fas - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

aábad08, das 16.30 às 18 boras - CONSUIJTóRIO: Rua .Jolio PInto a. 7. sobr-ado -

""
"'ODe: 1.461 - Ite!Ol.dêncla: Rua Pt-estdente Coutinho, �3.

MARIODR. WENDHAUSEN
(Dfp Iourado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do BrasU)

e.x-tnteruo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médJco do

Departamento de Saúae
CJA"'ICA i'>lJl;DICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRiO

o REHUJli:NUIA: Hua F'el1pe Schtuidt n, 3!l - '1'el. 812. CONSUL'l'AS - Das 16 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Ellpecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

•

"'Armado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospttaís europeus

CUnlca médica em gera), pediatria, dcen

cas do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

AlI8i.te. TécuJco: DR. PAULO TAVARWlS

Curso de Rad!oJogia Cl1nica com ° dr,

Manoel de Abreu Campanarlo (Sll.o Pau

lo'). Especializado em :aigiene � Saúde

Pública. pela Universidade do Rio de Ja

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electro-

car<lllogra{la clíníca - Metabolismo ba

�al - Sondagem Duodenal - GabInete

de fisIoterapia - Laboratõrto de micros

('opia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florlanópol1B

UR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

Cirurgia e Ortoped1a. Cl.tn.lca e {,'trur,-a

do w.-RX. PartOll e doenÇ8l!l de senhor.".

CONSULTÓRIO; R. Joã.o Pinto 7 Did
l'Utmente das 15 às 17 boras. RESID�N·

ClA.: A.lmIrf:nte AlTIlIll. 36. !f'oIle 7111.

DR. SAULO RAMOS

&N IIER.M:ilmA OBST1ITRIC4
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade

de Florlan6poUa
Atende chamados a qulq."

hora

11 �.ça da Bandeira. 63 - !lObo

(Anti"" LarIl.'O 13 de Halo)

DR. REMIGIO
,

CLíNICA MJ1:DICA
Moléstias internas, de Senhoras � Crl

mças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'li'el!pe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

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

&JIDltNCIA: , Largo Be;}Jomin
CQt\$tQnte, a

COMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL
��-rb_ti!lifJ!Aii§

"P}jRFECTA
A Maravilha da técnica suíça moderna

Igual ao modelo «Eirio e leve como

uma folha».

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 390,00

Caixa cromada, fundo aço
incxídcve l - Ancore 15 rubís Cr$ 295,00

Caixa cromada, fundo aço
inoxidave1 - Ancora J 5 1 u-

bis , para senhora Cr$ 385,00
Caixa folhada, fundo aço
í

noxí dove l - Ancora 15 ru-

bis, para senhora Cr$ 410,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembolso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo.

conta de lucros e perdas;
despesas gerais, por nata-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o distúrbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculas, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. Ê por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada. a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

Pilu
o vidro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

rr 77

Saqueando o
ex-aliado
Londres (B. N. S.) - O cáos

provocado pelo estrangula
mento econômico da Itália
ocupada pelos alemães, é co

mentado pelo jornal italiano
"Squilla Itálica". O jornal diz
que a exploração alemã da in
dústria nessa área está arrui
nando o país. Por exemplo, "oe
invasores continuam a explo
rar a produção italiana por
meio de requisições que são pa
gas em notas fornecidas em

abundância pela imprensa do
govêrno controlado pelos na

zistas". Êsse pagamento que
não vale nada, vem aumentan
do rapidamente a inflação por
todo o país. Enquanto isto, o

esfôrço feito pelos chefes in
dustriais para combater o cáos
tem provocado sevéras represá
lias por parte das autoridades
nazistas.
Várias personalidades inter

nacionalmente conhecidas, in
clusive o diretor da firma Gí
ustiniani, de Montecatini, fo
ram levados para a prisão de
San Vittore, em Milão. O moti
vo alegado para as prisões -é

que os indigitados "praticavam
a resistência passiva com rela
cão ao fascismo às autoridades
de ocupação, procurando frus
tal' as encomendas feitas à
producão".

. A aculação de que os indus
triais ajudaram a greve no nor

te da Itália forneceu um ou- �
tro pretexto para prenderem os !,.homens de negócio representa- �
tívos. O intuito alemão é eví- Idente.
Trata-se de empobrecer o

I país e· destruir a organização
industrial, afim de que a Itália,
como os outros paises satélites,
fique reduzida a uma completa
subserviência em relacão à eco-

nomia alemã.
'

"A Banflelra Nacional quando em pr-és
r}osit...ão hor-ízontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se Isolada; à direita da
resta da coluna, se houver outra bandei.'"a: à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante tia Hnha pelas
11elllsfs forrnadas, se concor-rerem tl'êfi
«u mnís handeh-as". (Of"...rrf'Jto·lei D. 4.545.

AGENTE EM: FLORIANóPOLIS
C � M P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, n, 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAi, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

....
_

5 v.5

Entre! A
_ Cru� a_vermelha I""O.._-·$-O-·_··O·$-_······j�:

precisa u� seu auxílio!:
,-

fÁ· ( • de uma empregada com prática
Nova Iorque, abril _ (Co- -:e levantar, entre os amerka-.

,

"

"""

� ) \ : de serviços de escritório e que

pyright da Inter-Americana lOS, a importância de :
"

: saiba escrever à máquina. Pro-

por especial acôrdo com "ThE 200.000.000 de dólares, de que : : postas, por cartas, dando refe-

�1�1�11i:\�;���aTil��:���u numU��� ����,z 1��,1�ml���:S::;17/1��e��li� i CONTINENTAL ·1 �;�:1�1:��::.-.�...�_:��:.y.�2
aeroportos do hospital da ar- JenemériÚt obra, em todos os '"

mada, Duma base do Pacífico setores onde combatem as Na-! A . f � . • Esta' a.... venda;; .5 mers amosas musices, com os mais -.
Sul, durante os elias de luta, em .ões Unidas. ..

Guaclalcanal. Na retaguarda Nada mais eloquente do que .. (-amo sos artistas. :
, lnham a pé, muitos feridos -sse "Entre". Uma única lla- : U/L I

. ·1 O «(Restaurante Pérola». Para

Um dêsses jovens, vestido ape- una, resumindo tôdas as es- : T MAS NOVIDADES : mais informações, dirigir-se ao

nas com calças de pijama for- peranças da Cruz Vermelha,: Na «RAD'.OLAR,) !
I

proprietário, na praça Quinze,
riecido pelo hospital, sapatos óda a sua finalidade e os sa- : I : n. 22. -- Florianópolis.
desamarrados, perguntou a um -rtffclos q�le as suas cornpo- : • V.·7

companheiro: lentes estão fazendo, deixando O Rua Trajano, 6 : ...,. - -.- -.--•••- --.

_ "Alô, Mac, onde é o acam- 'amílías, amigas, a pátria e tu- I • Vendem se
1 tacho de

pamento da Cruz Vermelha?" lo, afinal, para serem úteis G _ ...:
-

ferro galva-
Mac ensinou-lhe o caminho 10S seus irmãos, que estão nas FARMACIA ESPERANÇA nizado, de 2 mts, de compri-

da tenda, que era situada S011 fôrças armadas. mento por 1 de largura; e tam-
a sombra de um palmeira, pró- "Entre" e ajude-nos na nos-

A SUA FARMACIA bém uma turbina de 6 cavalos

xímo à casa de administração sa humanitária tarefa. Ajude- �ua Conselheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642 de fôrça. 'Entender-se com o

do hospital. O espaço nos 'lOS a trazer de volta para ca- Entrega a domicili. sr. Francisco N appi, na rua

�����,s ��:�i�l�! e����;!� l���= .tuaodsal��l���fs o��le���:�:l��, �� I �--�
...--._..- .....- -----_..-�....��

- .._-_.........._.WJV".•�.-........,____ ����.���..:-.---_••-..-�..._•.u.��
dado quisesse ainda levar as Anzio ou da Nova Guiné. O di- > COMPANHIA "ALfANÇA DA BAlA" Bungalow
suas cousas', nem mesmo os .iheíro com que auxiliarem a

I
F dd' V d
un a a em 1870 S d B A I A en e-se um «bungalow», na rua

objeto de toilete, às vezes, po- ;ruz Vermelha não lhes volta-
- e e: Germano Wendhausen, 58. Tratar

díarn carregar. E êsse ferido rá com juros de dez, quinze ou INCENDIOS E TRANSPORTES na rua Uruguai, 25, com Nicanor

não tinha um só vintem con- vinte pOI' cento; mas todos re-
Capital e reservas

_ Cr$ 71.656.189,20 Cardoso. 8 v.·7

1 b
- .

l'
. Cifras do balanço de 1942:

aigo, Precisou esperar a gumas ce erao 11l1eC latamente um di- Responsabilldades. .., c-s 4.999.477.500,58 VENDE SE um bungalow
s.;emanas, até que os seus do- videndo, que é muito mais im- Receita , , c�"

- .

na Av. Mauro'.. 70.681.048,2,o
cumentos ficassem prontos. portante do que o dinheiro: o Ativo.. .. . Cr$ 105.961.917,70

Êle entrou, assim, para a teu- Jividendo dos corações gratos, Sínístrcs pagos )lOS ülttmos 10 anos Cr$ 64.986.957,20

da ela Cruz Vermelha, tímida- que se transformam em bên- Responsabilidades............. Cr$ 76.736.401.306,20

mente. Trazia aparelhos gile- çãos divinas.
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamf1lo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

te, sabão d� barba, escova de "Entre", nós precisamos da de Sá e Anísio Massorra.

dentes, alguns lnaços de cigar- sua cooperação. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

.rOS, um embrulho conl cartões Uruguái. Reguladores de avirias nas prtncípaís cidades da América, Europa
e Africa .

.e revistas; mas não teve nem

necessidade de bater à entra

da, porque aí havia uma tabo
leta com o dizer: "Entre". És
se humilde convite será talvez
futuramente o "slogam" para

$ n

o CAVALO QUE
GAN�AVA TÔOAS
AS CORRIDAS

Quem o visse não daria muito pos
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.

Êle 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.

Ôll10 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 persona
lidade. Um grande psicólogo
descreve o que caracteriza a per
sonalidade, de que modo ela se

forma e como assegura o triun
fo pessoal... Pág. 63.

Não deixe de ler êstes e outros-
24 notáveis artigos no número de�
SELEÇÕES para MARÇO

Acaba de sair

Agora cr.$3,OO .:
,f

Rua, do Ro.cui'rio, 55-A - 2.° andar - R(o

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

completamente nova;

estabilizador paTa 500.
voltios;

secador para cabelo, de
bacalite.

IT.ratar com Francisco Moura
Filho.•• Rua Felipe Schmidt,

n. 18.·· Sobrado.

Ramos, 94. Vêr e tratar na
mesma rua n. 86, das 17 às
18 horas.

'

15A . 8

Gil FEUCIO e DALVA Ipartici�O;Tla F��!�learentes
e conhecidos o nascimento de

seu Hlho FELIPE. IFpolist, 21·4·944

Fabricante e distribuidores das afamadas co ri

fecções, "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sorbmento de .casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfait;ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do' interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chamo a atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

7Z

�--------------._----------------------------------------------._--------�----..----�
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sr W.-II.-an Rex' Pontos austríacos Mais uma vítima- bombardeados
Ftortanépolis Nápoles, 25 (U. P.) - O co- do ]�ôgo, mumcado das fôrcas aereas

respectivos governos e os no- aliadas na Itália ínrorm., que
Kiú (relo correio) - Suici-

mens tle boa-vontade para, ca- grandes formações de apare- dou-se, ingerindo um violento
da vez mais, intensificá-la. S. lhos de bombardeio atacaram tóxico, em plena rua Sá Fer

s., em forma simples e acessí- tábrícas de aviões e objetivos reira, em Copacabana, o cons

vel, pôs em relêvo as diferen- industriais de Víener-Neusta- trutor Roberto De Paoli, com

ças culturais "[exteriores", dt e Bad-Voslau, ontem, oca-
30 anos de idade, casado e resi-

lembrando a maneira de as re- sionando danos consideráveis. dente à rua Carvalho Alvin nú

mover, ao mesmo tempo que O aeródromo de Viener-Neus- mero 179, apartamento 4.

preconizou a necessidade do tadt foi também bombardeado. O, �esventurado h�mem d.e
conhecimento das diferencia- Por outro lado, aparelhos da n.egoclO� q,:e. pertencia a tradí
ções intimas dos povos, que' Fôrça Aérea Tática atacaram cíonal famll�a de arq,:Itetos
precisam ser consideradas com objetivos ferroviários de Atigli-

de �e��. Horizonte, po�sUIa um

simpatia para melhor serem ano, Cecyna e instalações por- escl.Itollo de construçoes nesta

compreendidas. tuárias de Ancona, bem corno
I
capIt�l.

A sua palestra agradou. Dls- posições inimigas ao longo da ,!ltI�amente, em cons�-
so foi testemunho a prolonga- frente de batalha. I q?-encIa

de su�s constantes .VI-
da salva de palmas que, ao fi- ,s�as aos cassmos, sua VIda

nal, a coroou. F t lt d I compllc�)U-se se!-"I:;tmente, ten-

Em seguida, foi servido a to- re es a ea os IdO pel:dldo o ,cI:edIto na praça.
dos os presentes, delicioso Rio, 25 (A. N.) _ Por deter- ?helO de �Ivlda�, o con�t�y-
"cock-ta.íl ". mínação do ministro da Via- tor, que havia assmado varios

ção, foram aumentadas em
contratos pai�a execu�ar obr8:s

30f, as passagens bem como
de �ulto, e nao po?s�mdo di-

.

b' nheíro para dar mIClO aos tra-
os fretes de bagagens, e em I b Ih

.

t d40( ( os de mercadorias na es-
a os, pOl's. u o que rece.bera

tr�da de ferro Vitória-Minas. fora canallzado. para o Jogo,
Roberto De Paoli resolveu por
termo à existência.

O seu corpo, recolhido por
uma ambulância naquela via
pública foi removido para o

necrotério, com guia das auto
ridades do 20° distrito policial.

i

Para fazer dinheiro iA estada do
Crawford em

Rio, 25 (A. N.) - O Conse
lho Administrativo da Caixa de
Amortização vai dar parecer
sôbre as propostas apresenta
das por quatro firmas estran
geiras para ti lâurlcação de
235 milhões de células em cru
zeiros do novo dinheiro brasi
leiro nos diferentes valores.
Aberta a concorrência e feitas
as propostas, agora se exami
nará uma por uma, inclusive
os preços e a qualidade do pa
pel a ser empregado. As firmas
que se apresentaram foram as

seguintes; American Bank No
te Company de Nova Iorque,
Searily Bank Note Company
de Filadélfia, Waterlow Sons
Companhia. de Londres, Tio
mas de La Ruegla, de Londres.
"..........------....-.,._._,......-....-",.............-.�

Conforme noticiámos, che

gou, sábado, a esta capital, o

sr. William Rex Crawford, dig
no adido cultural à Embaixada
norte-americana no Rio de Ja-

Agradecimento
Havendo deixado, completa

mente restabelecido, a Casa de
Saúde São Sebastião, onde esti- Domingo, às 12 horas, no sa-

Ião de testas do "Clube Dozeve em tratamento, venho por
êste meio aqraâecer ao ilustre de Agôsto ", a Diretoria \e o

Conselho Consultivo do Instísclinico dr. Djalma Moelmam e

fia0 eminente cirurçião dr. Rol- tuto B1'asil-Es�ad_os Unid�� ofe-

dão Consoni a carinhosa assis- .. receram. ao dísttnto sociólogo João Batista Tezza e

tência que me prestaram. PaT-' S. s. fOI recebido no aer�-, um almoço, durante o qual rei- Senhora
iicularmente agradeço à boa porto do C�mpeche pelo sr. VV. nou a mais franca cordíaltda-

participam aos parentes e

Irmã veruuana e ao prestimo-' Ra�11bo, c_om;�ll .d�s Estados de. amigos o nascimento de seu

so eniermeiro Zeno Priermaiier ,

Umdos e tuncíonarios do COl1- A? pospasto; o nosso ilu�tre primog�nito.
as atenções de que me cercc-: sulado, .pelo sr. Era�to Mac: .. confrade S�". Jáu G�edes.' dlr;,- Rua Vítor Meireles, 2 O dr. Saulo Ramos avisa
ram; e torno extensivos êsses I d?, pr;sldente do Inst�:ut? Br!l- tor de Cm sos do I:1"stIt�to_, Fpolis .• 19-4·944. ,

que estará aus ente tempo'
agradecimentos às revmas. 11'-1 sll-EE. UU. de Flonan?polls: I

em nome dessa. ab.1 ermaçao 3 eríam ente. reabrindo sua
mãs Engelbeda, (diretora), ve-I representantes

de autorIdad�s cultural, saudou o lllsIgn� VIS1-
v.·2

.1·f1"lira no oróximo mês.
remunâa, Oli�éria e Otacília, locaIS. e amlgo� do gran.d� pais tant:, C011: palavras de víbran- Conferência de
e aos demais empregados âa-' de �l'lgem do Ilustre v!a_Jante. te simpatia s�ndo prolongada- Geografia � ....nvoca�ão de
quela Casa. Ainda segundo a notlc�a .da·. mente apl:u:�Ido. O prof. Craw- Rio, 25 (A. N.) _ Nos pri enfermeiras
Fpolis., 24-4-944, da p�lo ESTADO, ? sr. Wllllam ford, se11sIblllz�d.o, agradeceu .a meiros dias de maio, partirá Rio,24 (A. N.) - O ministro

Odorico G. de Abreu R. C:rawford realizou, mesmo homenagem, fnza.ndo o c�n- para os Estados Unidos o sr da Guerra acaba de fazer a
...._.........._....... ....._...........---."W no dia da sua chegada, às 20.?O nho com que teu: SIdo r�ce?ldo Leite de Castro, secretário ;c. primeira convocação de enfer-
Os «(expediclonárioslt ho.:as: uma pale�tra nb sal�� em todos os meios brasllell'oS'lral do .Conselh.o de GO(;��Tafta meir�s �ara ,a guerra. O núme-
assistirão principal d? Instituto Brasil

-., que vai concluir as demarches ro atmgldo e de 43.
Rio, 25 (A. N.) - O assunto Estados Unidos, que estava re- Também no don11�1�0, as

para a realização, em agosto]do dia continua sendo o próxí- pleto de, e�ementos. das c1asse.s 20.30 .horas, o prof. Wllham R.
I próximo, nesta capital, ela Se- A tudo O homem

mo encontro entre o seleciona- mais dlst:nt�s e le�I'eSentatl- Cra�!o:� l'e�}JZo�\ uma pales', gunda Conferência Pan ..Ame- se
_

acostuma...
_do brasileiro e uruguaio que vas da s?ciedad� local.

.

tra ,s�b�e SOC�?10bl� Geral, I_lo'ricana de Geografia e Carto- Sao Paul?, .25 (E.) - Nao
se realizará nesta capital no ° prof. Crawford, que f�la i

audItorIo do lnstItuto Brasll .. ! grafia, cuja principal finaliàa- obstante eXIstIr açucar bastàn� )dia 14 de maio próximo no Es- com desembaraço a nossa lm- Estados Unidos", recebendo de será a uniformizacão da te e a Coordenação ter revoga-
tádio do Vasco da Gama. Esse

I
"';ua, ven�ilou, em linh_as gerais, muitos aplausos. \ g'eografia continental, bem cc- do a dispoSição. que proibia Q )encontro será em homenagem l evoluçao das l'elaçoes cultU'I' -

mo o mapa do continente. uso de açucarelro nos café,>,
aos brasileiros que integrarão 'ais entre o seu país e o nosso, ° ilustre viajante seguiu, on- . -- ,_ muitos desses estabelecimen-
o Corpo Expedicionário que se- ocando, de caminho, na ami- tem, por via aérea, para Pôrto

FRACOS
tos continuam servindo a tra-

guirá para o teatro da luta. zade entre tôdas as demais Re- Alegre, onde está sendo espe- AN�MICOS dicional bebida paulista. já
Tudo indica que essa homena- públicas' do continente e nos rado. conforme disse o 110SS0

TOMEM adocicada, alegando que o po-
g'em registrará um sucesso ja- meios de que se devem valer os noticiário telegráfiCO. i'0 se habituou com o 110VO mé-
mais verificado entre nós, não Vinho Creasotada todo imposto pelas círcunAàn-
só porque se trata duma fes,ta "SILVEIRA" eias que determinaram a abo-
eminentemente patriótica, co- Sr J fi Ca"ral Proje(io da filmes

Tónico lição do clássico açuc?l'eiro nss
mo porque a presença dos cam- •• U. I' Gr.nd. mesas dos cafés da cidade.
neões uruguaios assinalará um Rio, 25 (A. N.) - Procedel1- O Instituto Brasil-Estados � - .. ..__ ...... a_/�"_'

acontecimento -esportivo de in� te de Argel, via Belém, chegou Unidos fará exibir, para
Será incluída Fa({a uma aplica�iío df' S1\R.

,Vu1(gal' alcance. Os jogadores ontem, com sua espôsa o capi- seus assodados, hoie, às 4,30 a China DO�IL, o prepnrado líquido
de Montevideu querendo em- tão-de-m a r- e -guerra J e a n

e 7,30 horas, os filmes cine Filadélfia, 25 (U. P,I - O 'lue refresca, amacia f' Jlhdf'ni-
prestar maíor brilho à home- G�OTge Cayral, que. vem ��su- matográficos seguin tes: Conselho Diretivo da Confe- za a pele.
nagem, oferecerão uma ban- ::mr o ,cargo de �adldo mIlIt�l' A) Notícias do Dia n." 18; rência Internacional ao Traba- ---.---------
deira para as tropas expedicio- Junto a dele.g,�çao, ne�ta cap�- B) Mestres da Música 11.0 3; Ilho decidiu incluir a China en- Is 50 é com 05
nárias em nome do povo uru" tal, do_ Comlte. Frances de Ll- C) Mulheres na Marinha; tre os oito países de maior im- fumantes ...

guaio. Nessa ocasião as ..bandas bertaçao NacI,o�al. O coman- D) Estamos em Guerra. I portância industrial, que têm Rio, 25 (A. N.) - O Conse
de música militares presentes dant� gayral fOI .membro da --

-;--.�- I direito a representação perma- lho Nacional de Trânsito vai
executarão o hino naaional C?mlSSaO In�er-allada de Con- J ,:leflla l��a part�, de seu ner;te. Esta med�da foi adotada estudar, em sua próxima x:eu-brasileiro que será cantado por tlol� de Berllm de 192� a 1942, ltroco em Se�os PIO Do�nte apos um entendImento em que Inião, uma proposta no sentido
todos os presentes. s�ryl�l no Extr�mo Orm�e na Po::re do ��spItal. d� Carlda-, ficou assentada para a printei- de ser proibido, definitivamen-
Rio, 25 (A. N.) - Publíco� dIvIsa0 naval francesa alI esta- i de ,�esta1 a conh?bulIHlo IJara ra oportunidade uma revfsão te, fumar no interior de bondes

um vespertino local que o ml- cionada e pertenceu ao Estaqo, flue ele tome maIS um Iwucn

Ida
lista daqueles países I

e ônibus
ni.stro da Guerra prometeu on- Maior da esquadra do Mediter- de leite, tenha melhores medi-

.
. .

tem, verbalmente, dar todo seu râneo. camentos, mais confôrto no

:;;;;-;;-;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;==================apôio ao sensacional match leito de sofrimento, etc. et.c ••

'1Brasil-Uruguai, a realizar-se Nenhum romance (Campaba de Humanidade
no dia 14 de maio próximo, pre5tava I do Hospitnl (le Caridade).
match a que comparecerão, Belo Horizonte, 25 (E.) - A

tendo entrada franca, os sol- Academia Mineira de Letras Compra: na CASA M.ISCE
dados expedicionários. resolveu não confrerir os pre- í

LÂNEA e saber economIzar.

........,...... --- - _••-_- _ - mios pelos trabalhos, enviados OS VERDADEIROS(016nla de mulheres
Ipar� o concurso ul.tImamente FORTIFICANTESdelinquentes . reall.zado, n�stfl: capital, entre

I .

R' 'f 25 (E) - Acham-se escritores mIneiros e de outros Para ç?mbater a oz:emlO. nadaeCl e., .' . _ . 'como o vlda ao ar l1vre, o exer-
bastante adiantados os traba-, Estados. A comlssao Julgadora I cício, os alimentos ricos de ferro e

lhos de construcão da Colonia I foi de parecer, que nenhum dos cobre. Espinafre, aHace. Hqado.
das Mulheres> Delinquentes,lromances apresentados mere-I rim, gema de ovo e. ostras eão dos

está sendo levantada no ·oeu os premios. Éssa declsão ,melhores nes.te partI.cular., _ .que, ." '.
. . I . t=> " t _I Valem mUlto mal. e 1100 mala

submblO de Iputm&a, por 1m", pIOVOCOU gra�de. d ?apQn a
i baratos que os fortificantes das

ciativa do governo. Imente nos melOS hteranos. I farmácias.

neiro.

Em prl:'ga-se com vantagem pa
ra combater as irregulllridllde8
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e reguJ8dor
deSS81il funções.
FLUXO-�EDAT1NA, pela (i;UI\

comp.rovnda pficácia, é muito re
ceitada.. D�ve ser usada com

confiança.

I''..?� FLUXO-SEDATINA encontra-se
MAf E'ID toda parte.

''1!, __ ''.92C;;:t .. e;:S ...... I!tAI_tr ...U<,�t'.· ... i._.:;t .... I.,.'.,.4... .,...-I."'·,.>t()l';Q\lOl)j,g;Çj, .. L ••• .t.;;�,;"' ..�.;-�t.. i"e·Ali '<;'r,�'!f't""t����., .. J ",- •• �;�r_-- , 1'!'01'I"".?I ....P.""'u""'Alll!la...a*�4'"';""'I....j_42"'"I""......_IJÓI.1...,...,"'"''''''L'''liII!I.... 1IlII4 '''.......__... 1

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


