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OOI·S extremos· FI·nlaAndl·a e 'Sebastopol novaMoOf������a�7n�Uir���e-;le��eli��1�;�i�eSg�\�d�0����a l:enl����:�
•

mar oficialmente a emissora ele Berlim, poderosas fôrças do
Segundo Exército ucraniano, apoiadas por tanques e aviões,

Moscou, 28 (U, P.) - Os outros projéteis. Grande parte A Gestapo, para intimidar os estão acometendo de forma violenta as linhas nazistas ao nor

russos vão tomando uma a da cidade está sendo devorada finlandeses, implatou naquela te de Jassy, importante entroncamento ferroviário rumeno.

uma as trincheiras 'em que os petas chamas provocadas pelos .regíão o regime do terror, De acôrdo com os alemães os ataques russos foram parcial
nazistas em Sebastopol otere- incessantes e cada vez mais in- mandando fuzilar qualquer mente repelidos. Acredita-se entretanto que as fôrças de Koncv

cem resistência final aos demo- tensos bombardeios da avia-I finlandês que se atrever a pro- conseguiram abrir diversas brechas nas linhas nazistas, ao

lidores golpes de Yeremenko e ção soviética. Descrevendo a: t�star contra a extorsão na- norte de Jassy. Recorda-se que ao norte na zona inferior elo

Tobulkin, essas mesmas trin- situação da Finlândia, no ou- zísta. Dniester, os russos também se encontram na ofensiva, avan-

. cheiras onde os marinheiros tro extremo, portanto, do fron-I çando sôbre Chísinau e Tichina, na Bessarábia. Nos meios bem

russos resistiram ao histórico te soviético, um jornal de Mos- •• ..
informados acredita-se que dentro de alguns dias os soldados

s.itio de 41 a 42. A queda. das cou informa que os alemã�s I Convite diPlomático elo marechal Zuk_ov :'etomarão a ofensiva na zona da Bucovin a

c:efesa� en: poder. �os soviéticos o�uI?arar.n o nort_e daqu,ele pais I Rio, 27 (A. N.) _ O Itama-
e na Checoeslováquia.

e a ynmeI�a notícia de um e�- b�lt�co, ,Isolando o
.

do r esto d� I ratí acaba de fazer convite -B-.-t-A-.------d----------F-.-.---peclfIc? ,tl:ll:nfo russo, de��e Fl��andla, Os n,azI�tas constI-! oficial ao govêrno Uruguaio, I « r� anlcos. sau eU) o nosso ubrer» !
que fOI iniciado o atual SItlO tun am um autêntico

estad�
para comparecimento do chan- \1>( IEL ,>G (lT P) 10.' .etor � AI' 'tO I

�
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tê 1
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tã t i d d
J í. � ,-� ., - i' o S or (tO ( rIa 1CO, OS a emnes

em ,18 de al;ml.
" A, resis �ncla, Ia e�aoree'i� ��d�S r:sns�as I�� celer da nação irmã e do minis- lançaram panfletos de propngnnda sôhre as linhas do 8° Ex€iJ'

na�L':;t� nodmtelloI. da cld�de, que a g
br t d as reservas

tro da Defesa Nacional ao cito Brftânlco, nas proxímídade« de Hl'cecllio. Os tentos tam
esta firma a e_m cmco po� os, queza?, s� e u o

,

_

"match" Brasil-Uruguai, a hém ergueram eartazes na "Í('UH de nínguem" com o dístico:

o.nde" os ,aleI?�es dconbstr�ran� I �e, , mq�;i; I�� ;:ll�f��ân�� realizar-se no dia 14 de

maiO'j "lhitâni('oi'<, saudem o nosso I'lIe111'er·',. Os artiJI.lt>il'OS brítânt
galerias a prova e om as e eiras ° '

em homenagem as tropas ex- ('os derutn uma salva de :?1 fl('�('al'g'as e os eartnzes foram des"
pedicíonárias. pedneados,

'

)
\

i

"Neutros" que auxiliam o "Eixo�'
WASHINGTON, 28 (U. P.) --- AS CONFEl\ÊNCIAS DE STETTINIUS COM OS INGLESES E RUSSOS PODERÃO TER, COMO

RESULTAnO� O INíCIO DE UMA GUERRA ECONôMICA CONTRA OS PAíSES NEUTROS. AO QUE PARECE? OS ALIADOS
NÃO ESTÃO DISPOSTOS A PERMITIR QUE PROSSIGA o AUXíLIO DOS NEUTROS AOS NAZISTAS, SEJA POR MEIO DE
SEU COMÉRCIO, OU DAS FACILIDADES QUE OFERECEM PARA A LIVRE AÇÃO DOS ESPIÕES DO "EIXO". EMBORA NÃO
EXISTAM INFORMAÇõES AUTORIZADAS A ÊSSE RESPEITO, ACREDITA-SE QUE OS ALIADOS PASSARÃO A TOMAR REa
PRESÁLIAS ECONôMICAS, A-FIM-DE OBRIGAR OS NEUTROS A NÃO AUXIIJAREM DE NENHUMA FORMA O INIMIGO

DAS NAÇõES UNIDAS.

Brasil, potência
RIO, 27 (A, N.) - o major Adrnar Filipone e capitães An

dré Gomes, José Carlos Lopes e Flor-iano Cravína, oficiais uru

guaios que acabam de fazer o curso de moto-mecanização no

Rio, ele passagem para Porto Alegre, declararam que a organi
zação militar elo Brasil é hoje modelar e que o nosso país rea

liza gigantesco esfôrço de guerra, Heferindo-se ao Corpo Expe
dicionário, disseram que haviam assistido ao desfile do mesmo

e podiam afirmar que é uma tropa de "élite", aguerrida e in-

comparável. \

militar

o
o MAIS A�TWO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

( Bombas e mais bonlbas sôbre os nipões
PARA FACILITAR o SEU TRABALHOMELBOURNE, 27 (U, P.) - Está. aumentando de inten

sidade a ofensiva lançada pelas fôrças norte-americanas e aus

tralianas na Nova Guiné. Enquanto as fôrças australianas, de

pois de rápido avanço ocuparam a base de Madang, os soldados

norte-americanos, que desembarcavam em Holândia, na Nova

Guiné holandesa, conquistaram os aeródromos de Kyclops e

. Sentani. De acôrdo com informações autortzadas, o último ac
y

ródrorno, que ainda existe na Holândia, em poder dos japone
ses, está sendo violentamente atacado, devendo ser ocupado
hrevemente pelos aliados. Outros despachos acresc�ntall1

q,Ll81as fôrças aéreas norte-americanas atacaram o aeródromo Ja

ponês de Kajiri, na baía de Geldwik, onde foram destruidos :30

a viões 'inimigos.
_ J

Importantes objetivos atacados

I

LONDRES, 27 (U. P.) - Poderosas fôrças aéreas norte

americanas atacaram, esta manhã, importantes objetivos d'l.

costa de
í

nvasâo no norte da França. Despachos autorizados

destacam que participaram nossas operações centenas ele born-j
bardeiros pesados que �O!'a?l escoltados por máquinas de caça I·norte-americanas e hr ítãn ícas, Durante a Jornada passada,
oornbardeiros britânicos atacaram Hamburgo, Essen e SC'h

weinfurt na Alemanha, Saint-George e outros pontos vizinhos

de París, na França. Desses ataques, deixaram de regressar às

suas bases 24 bombardeiros,

• Observe a contextura finissim:1
do Composto «A PATRÔA»! Ba
tido duas vêzes, o Composto «A
PATRÔA» torna fácil misturar
rápida e uniformemente todos os

ingredientes, evitando que a mas

sa fique empastada ou encaroçada,
Porisso, o bôlo fica muito mais
crescido e cora por igual.

Use o COMPOSTO «A PATRÔA"
também para fazer as suas frituras
mais leves e saborosas.

--------_._---

Tremendas perdas nipônicas
MELBOURNE, 27 CU. P,) - Mais de 8 mil soldados japo

neses da Sexta Diviaâo Imperial já foram aniquilados pelos
soldados norte-americanos que desembarcaram na ilha de Bou

gaínville, na zona da baía da Imperatriz Augusta, Informações
oficiais salientam que, ressentindo-se das tremendas perdas
sofridas, os japoneses estão batendo e111 retirada, perseguidos
por fôrças de tanques e motorizadas dos aliados, Cálculos au

torizados Indicam que estão em plena fuga cerca de 20 mil sol

dados nipônicos.
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o gabinete grego demitiu-se

APatúia
•

CAIRO, 28 (D, P,) -_ Demitiu-se o gabinete grego, presí
(lido pelo sr. Venizelos Júnior. O rei Jorge da Grécia convidou

o sr. Papendreou, líder social democrát.íco, para formar 11m

novo Ministério. O sr. Venizelos demitiu-se, em vista da impos
J>ibiliclade de formar um gabinete de coligação, no qual estives

. �el1l repre.sentados elementos da ala esquerda como l'epresel1-

tantes do movimento de resistêneia no interior ela Gl'écia.

O sr. Papendreou, que conseguiu fugir recentemente de uma

prisão aleulã em Atenas,. é considerado elemento de tendências

liberais. __ .__ _

UM PRODUTO DA Swift do Brasil

(

•
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o ESTADO Sexta.felra, 28 de Abril de, '944

A horu da decisão I V. S. PODE CORTAR O SEU PROPRIO (ABElO
Com o dispositivo

cEVERCUT»
(Patente pendo -- Marca registrado) conjugado com um dos apa
relhos comuns para fazer barba e uma Iômí no comum, qualquer

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

CONFORTO. HIGIENE. ELEGÂNCIA

Washington, abril --' (CO- guerra apresentava duns con

MENTARIO DA INTER-AME- cepções antagontcas, duas ideo-
RICANA) -- Ao provocarem a logías opostas ,-- uma, deren- Iatual deflagracão mundia1, os dendo a superioridade de certa Inventor e fabricante E V A L D L O U S

4SS1NATURAS
tiranos totalitários, no mesmo casta de homens aos quaic Rua do Catete 321. Rio de Janeiro. Fone: 25·7454.

I
Na Capital: rítmo em que avançaram suas competia decidir dos destinos End. tele.: «EVERKEEN».

ADo Ctt 70,00 Procuro distribuidor Estadual. em conta própria. Só serve firmas
Semestre Cri 40.00 fôrças pelas terras dos países de todos os demais povos, pois idoneas e com recursos para negócio em grande escala.

Tr+mestre Cri 2G,OO surpreendidos pela selvageria que êstes, fr8CO,\ mestiços e -!

Cr' 7.0H
do ataque, pretenderam sub- pacíficos, não podiam viver ao ' ,

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

::�ero �:u;��UIO;�· 0.30 ��IJ:rc�n�a��idÇ:o �� n����ftl�� ���r:s,n�o�e!��n��ve�l�il��S se� BAR E ftRMftZEM n R , [ NT[Ano criando mitos jurídicos para guerreiros; outra, ao que luta

Semestr-e g: :�:�� justificar a atitude dubla ou pela igualdade e pela livre de- Rua V, Me reles, 11
Tr-lrnestr» 250('

tavoravel de alguns govêrnos terminação dos POV(i:o pela p':LZ '

I,rt

I que. colocando acima dos ínte- inrtispensavel ::':0 progresso da

Ú
• resses nacionais os próprios 111- humanidade e à felícidade do,�n nclo� metll8nl.. eontráto

teresss, acreditavam na vitória homem. Dentro do quadro do
011 orI1{1oa!lI. mesmo nllo po,

das fôrças da agressão e nela munoo em guerra, não pode,

I
bUeados. n'o serâo devolVI. depositaram seu destino. pois, haver, de urna maneira

dos. rigida, neutralidades sem que
Entretanto, os desenvolvi- essa, de um modo ou de outro,

mentes militares e políticos víe- viesse beneficiar uma das par-A nrreção 010 se responss- ,

t
biliza pejos conceito. emiti

ram dar enfase a jus a concep- teso Foi precisamente o que

I
ção de neutralidade, mostran- se verificou; tendo predomine],'do. D(lS artigos usinado. do êrros das falsas teorias nazi-" do as influencias nefastas do
fascistas e tornando clara sua fascismo que, a principio mais

�������������� origem viciosa destinada ao
I
forte e vit.irioso levava para IIIrmandade do Divino Espírito IIserviços dos ditadores que: sua órbita 0;;- govêrnos debeis e

Santo e' Asilo de Orfãs [queriam dominar o mundo I ambiciosos .íe conquistas f'a-

(f 5. Vicente de Paulo»
I
com os processos da �entira,

I

c�is: D,e ha muito, ,porém� o ce-

_ da fraude e da corrupçao. I nano e outro. O EIXO esta par-
E L E I C A O O momento, porém, ri ã o ; tido. A Alemanha está cercada

".De ordem do irmão Provedor, m a i s comporta dubiedades I e não está longe o dia em que,
convido 00.8 irmãos que, em qual· nem indecisões postiças, que só de suas conquistas. só terá
quer tempo. tenham exercido cargos podem auxiliar aos ímmígos uma amarga recordação. O ra-
no Conselho Administrativo, o. com' '===========�===�====�=�
parecerem no Consistório. desta da. humanidade, A guerra foi mo asíatíco retrocede e encuis-
hrnundade no. dia 29 do corrente. provocada pela ccligaçâo nazi- I ta-se dentro de suas próprias
ÔOi 19 horas, cf m de se preceder à nipo-fascista. A êsse respeito -ílhas, O poderio das Nações
eleição de novo Censelho para o -

h d' d iUnid 'h'
,.

biênio. de 1944 a H146. Aos que nõo
nao a e nem po ie naver u- j m as e oje varias vezes su-

pude�m comparecer à eleiçã'o é vida. O seu desencadeamento
I perior

ao do inimigo e cresce

permitido remetel' chapa assinada, visava o extermin-o de povos continuadamente. enquanto se
em envelope fechado e rubricado. fracos e o domínio mundialle-jVerifiCa diminuição do

adverSá-Iel(6e:���;;���e, da Irmandade do
la "nova ordem" hitler-t jo- iria. A fôrça está, pois, ao lado

Dívmo Bspirito Santo e Asile .ie mussoliniana, assentada sôbre I do Direito e não mais se justifi
Orfãs -S, Vicente de Paulo. em os alicerces da superioridade ca, como vem acentuando os

Florianópolis. 20 de abril de 1944. racial e sôbre o direito da f61:-! diplomatas aliados, as duble-
CANDIDO FREITAS, Secre�ário. ca. Isso também é Incontcsta- dades verdadeiras ou fictícias.
___

v.

61vel e era precísadamente o que I A vitória das Nações Unidas
Nio tenba8 dúvida em de· diziam em suas alocuções en- aproxima-se e sôa a hora das

"onelar um "qulnta.colana", 'Itremeiadas
de U:'1'OS e murros, decisões. Depois, talvez, será

por mais qu� pare.ça teu .ml. r.os tempos das vitórias faceis, tarde para os que ajudaram o

�OJ nio mt'lrece tu. estima .m ,00 falsos ·deuse·; do fascismo, inimigo com sua protelação
traidor da P4trla.. (L. D. N.). I Ora, é íacil concluír daí que a capciosa.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Ofícínas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. l022-Cx. postal 139

PETISCOS - Roll'maps - Herrings Pickl es - Cerno
rões recheados - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

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

espinhas e sue r excessivo

SARD(.NIl�
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS, Fabri-
cado na rua Lacerda Coutinho, 15. A' venda na

Farmácia «ESPERANÇA »,

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

Presttgts o GtH'êrno fJ .e I CASA MISCELANEA distr i
elasses armadas, - 011 8"ráe I buidora dos Rádios R. 'C, A
um "quInta· eoJuIIJ.ta". (L j Victor, Vávulas e Dsicos. -

D. lf.). Rua Trajano, 12.

-..._-

lVHA, BORGES & elA.
Reconstruções, pinturas, :reformas

Consulte nossos orçarnentos poro pagamentos a

longo proso, pr-estações módicas, e vera como é
Eo c i] trensfarmar seu prédio velho em uma cons

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

Rua Felipe Schmidt n" 44 FLORIANOPOLIS

COM A FORÇA ARRAZADORA E (OHVIH,EHTE que

SÓ A VERDADE ,POSSUE
e

um SUCESSO que
verdade conségue"

com

sõ a
-

f:oi 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'ai l
Ieurs de lã e linho. Sobretudo s , capas para senhoras,
homens e criança!', CASEMIRAS e LINHOS, CRE.
TONES. ASTRAKANS. Todos os ar t igo s da com

pleta secção de TAPEÇARIAS, CORTINAS e

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

Enfim. todos os artigos estupendos do maravilhoso e

selecionado stock do estabelecimento , o qual, tão

merecidamente, havia conquistado a situação de
PRIMEIRA CASA COMERCIAL da CAPITAL,

Todos foram remarcados (om úRANDES, TENTADORAS e

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

feitas exclu!livamen;e" dinheiro à vista.
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o diadoo ESTADO santo Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

(IRURGIÃO DENTISTAS. Paulo da Cruz, Confessor
Paulo Francisco Danei nas- Cons. Rua Nunes Machado

ceu no ano de 1694 em Ovado n. 7 -" (Edificio S. Francisco).

(Itália). Sua mocidade é cara- Consultas diariamente
das duas às. 7 horas.

terizada por uma profunda de-
L :

vocão a Maria Santíssima e l >

uma sincera vontade de se

I
F

t·santificar. Esta vontade foi Material p as ICO com
Salve! Barroso' F. (. .munlcaçâo e faz votos pela sua

I
80 meios com inúmeros aíiccio- alimentada pela meditação •

t'"
.

d �oO simpático e valor�so Bar-: crescente pr, �.;;p.er_�da::',? nados dêste salutar esporte. frequente da Paixão e Morte de resls encla e a"
rosa Futebol Clube, ve passar 1

',' '.' " O futebol, nem adianta te- Jesús. Um ardente desejo de Londres (B. N. S.) - Uma
na data de hoje, o seu primei-' O "Nacional Esporte Clube", cer comentários, :p0i:3 todos já salvar almas era o resultado invenção britânica que cO�O_C<L
1'0 aniversário. : associação pebolística do dis-I conhece o seu fim. destas meditações. Afim de co-

as matérias plásticas lamina-
Esse acontecimento será res- 'trito de Siderópolis, (Crescíu-] Talvez a inatividade dêsses operar, nesta santa obra f'un- das no mesmo plano das maté

tejado pelos dirigentes, socios ma), possue em seu seio com clesport ...;,;) :;(:'a porque 03 mes- dou, não sem um claro aviso rias metálicas é descrita por
e jogadores do querido clube, D renomados "cr�cks" cO:1h�ci" '110S uasc-: am soh um 111;'.u de Deus, a Congregação dos

um pericdico especializado co

qual, graças ao esfôrço e dedi- dos na nossa varz�a e público, signo. I Passíonistas. Ainda leigo, já mo sendo de interêsse vital pa-
cação de seus orientadores, .taís como: Carioni, Jair, Mar- P; ov.ido <>"á, qU2 Floi.·;.'lr.6-, pregara penitência e converteu

ra as construções de após-
vêm se tornando dia a dia um ciano, Johnson '" Betinho. polis, é incontestavelmente, a muitos pecadores, hereges e

guerra. Observa-se que a ma-

conjunto possante, disciplina- i Em j?go ami?t?so a realiza:'- "terra do já teve". (Waldir de criminosos, Nisto foi ajudado téiia plástica laminada tem

do, dando assim viva atencão se dommgo proximo no esta- Oliveira Santos). pelo dom dos milagres e pelo um grande futuro como mate.

áqueles que desejam' o desen- dia "Il'�neu Born?ausen", na- espírito de profecia, em virtude
r ial de estrutura, contante que

volvimento da raca. quela futurosa CIdade catarí- Torneio início, de amadores da qual predizia a muitas pes- esteja equipada com um mate-
É com satistacão portanto. nense, o "Nacional" enfrenta Realizar-se-à no próximo dia soas cousas futuras. Caluniado ríal de reforço adequada. A in-

que registramos' aqui essa no- rá o possante ,onze.�o '·Ou.ro 1 () de maio, a abertura do tor- em Roma como inimigo da dúsüia britânica produziu age
ta enviando "O ESTADO" Preto F. C., dali, em Jogo amis- neio início de amadores do hierarquia eclesiástica, o Papa ra um novo material de reror-
'su'as, felicitações, e desejando I t(�SO com. a .seg�inte co?stitui- corrente ano. Be�to XIV. mandou abrir in

ço que solucionará o proble-
( um feliz aniversário. cao: Canom, Jair, Beloli, Echa- Entretanto, não podemos quento. Lo�o que chegou a .sa- ma da resistência. Pode sr-r

-

I

mendes, Marciano, 'Johnson, chamá-lo de amadores, porque be�' da falsidade d�s calunias, empregado em vários fins, e

Orlando Scarpelli Orlando, Betinho, Bez Battt. muitos "cracks" desta catego- �eu a Paulo uma prova d: con-] a selecão e arranjo dos fios cli'
De sua viagem á Capital da Janz e Félix, ria são remunerados pelos seus flança. encarre�3:ndo. a ele €, aço que servem como reforço,

R rbli a retorno há dias d. clubes. seu� fllho� e�plntuals da pre-. variam de acôrdo com a cir-
n�fs� bCapital, o ��tinto L

e;- O futeból pro�ride no interior e &,a�ao do jubileu em �oma. Os l cnnstância. A indústria da te-

portista Orlando Scarpeli, pre-. perece na capitel Tentadora proposta últimos anos de s�a vida foram
celagem conseguiu pela pri-

sidente do Figueirense e pes-! ,A proporçao qu.e passam os Tim, o grande "crack" brasí- uma doença contmua da qual mr-ira vez em sua história ta-
sôa muito relacionada nos dias, o futebol mars se encami- leiro, antigo defensor do F'lu- o livrou a morte aos 18 de ou-

bricar fios de aco de alta ten
meios esportivos do Estado. nha para o abismo em nossa minense, do Rio, recebeu do S. tubro de 1775. são entrançados com matéria

Florianópolis, no entretanto, Paulo, uma tentadora rropos- ""-........-_..., -.............--------_..--.......--� � plástica laminada. O poder
Transferida a competlção no interior diàriamente novos ta, para: ingressar neste grande tensil desse material é de mais

do Veleiros da Ilha I
clubes vêm se fundando. L 1 1)8. dê 24.000 libras por polegada

. ,Talvez, isto seja porque, lá Eis a proposta: duzentos mil en- quadrada. O seu peso é relati-
.

Pelo .fato de surgIrem. _

va-
os dirigentes dos mesmos não cruzeiros de luvas, cento e cin- procure: nas 'lamente leve e tem atração su-

nas
_

dificuldades, a COl,l,�peot.uI- pagam honorários a seus de- ..

t 1 contrar-

. d '. quen a pe o passe, um por cen- períor à de outros tipos de ma-
cao ue barco a vela, e 1,,1100-. tensores. to da renda em que seu clube p.� :\31.1\.5 DER léria laminada. Pode além dis-
Percurso, q, ue, d.everia rtea.lIZ8.1'-1 _

D.iL', apó c' dia, o. eSl)oltc.-bre- n '1'
. .Ll..a

E 1'

.,

,< -. u � pr," lar, mi cruzeiros mensais, rt' so ser modelado segundo qua -

se dommgo uJtIr�V le�Lle �s tào em nOS5-. (',::pltal, mais e e mil cruzeiros por cada jogo "D -cU 1. quer forma, onde a curva évelejadores o e .elr03 'a mais se aproxima do SP".l jazi- ganho, quer jogue quer não. pJ;:.a a\idade c:onstante numa mesma díre-Ilha", foi t�ansfenda para go eterno ... esporte em Flo- Com esta proposta íenome-
a norlll \Unc- ção. A sua espessura minima é

uma data m8.IS oportuna. rianópolis não e:'{js�e. .
i nal, Tim, que nEto "está mor- daS suas

st\"as. de 1 :320 de polegada. O alto po-
Pas�em_os �m reVIsta, e veJa- r to", agarrou-se com unhas e çÕ0S d\ge der de tensão desse materiai

A regata do I. (. F, mos SI nao e a .verdade. dentes no esquadrão sampau- juntamen\e com a sua alta re ..

Com invulgar brilhantismo O remo termmou, �,s:r.:-t que lino... também. Dudl'ra. sistência. ao impacto e as suas
realizou-se, domingo. Últin:o,. para tal tinha surgido fatores ' �

propriedades de llão-fragmen ..

Jla baía norte, a tão anunc�a-I diversos, quiseram acabar e �..............---..�--�----....-----:: tação fornecem uma invenção"da competição de barco a vela, acabou mesmo, de nada valen- J\ explora"'ao alemaéntre os comandantes novas ·:lo
I

do os apêlos feitos quasi que li V i ele, en?1'm,es . potenciali�ad�s
;�!�lt�cYob�On)O����,����i.S, 1 '����.

I

dp��"����e��e I�:���� j������. e3- D��:}snrn��eir�i!��:!��OZi. arrúina a Itália I ����l;e�l�d��;;��l�á�'i��nstlUçaoU nhar a carne é os legumes: pondo I......--.,..,..��-��_���a;��s. ��·lf�:�·: ��â��i�l���� qU�t���q�l��'ui�: d�a���t�(��� �� ael�rn:��o: :i�d�gufri�� f�:e��� Londres (R.N.S.) - Os cáosl LIVROS
Sobrinho e Err,esto Leopoldo nos meios esportii'os do pals,' rneiro caso, os alimentos guardam provocado pelo estrangula-jBrancL I

tombou com a mesma velúci- quasi todo o seu valor. nutritivo; menta e('onômic:o da ltália USADOSd da . I,' ] '-
do outro modo, os ahmentos se

. 1 1 J' 1
-

'. I
.a �, corrl que a.�a�1",OH g o empobrecem ,ficando, ao contrário, OCl.paca pe os .a emaes.' e. co-,Hovo adversário para o nas, apesar-de eXlstlr e:11' nos- o caldo mais substancial. mentado J)elo Jornal ItalJano Compra e Venda

Pdmeiras I "Squilla
itálica". O jornal diz Literatura, Pedagogia, Psico.

Segundo consta, 0 Palmeiras CART'AZEt:! DO DIA ,q u e exploração alemã da logia, Matemática, Direito, En·
F. C., do bairro da Peclr?" Grap- ;;J , 'indústria nessa área está ar- genharia, Medicina, Topografia,
d�, re.ceberá a visi�a. elo Fl.�na-I

I ruinando o país. Por exemplo, Cinematogr afia, Eletricidade,
nopo11s F. C., a-fnn-de dlSpU- HOJE ti a.feira HOJIE "os invasores a explorar a Rádio, Navegação Marítima e

tal: �m "���ch." amistoso no I! O O
produção italiana por meio de Aérea, Geodésia, Física, Quí·

proxlmo dGli1lngo., .

. 1 (lHE « DE N}) requisições que são pagas em mica, Mecânica, Carpintaria,
Esta pugna esta sendo vlva-, nolas fornecidas em abunda',- etc. etc.

mente ag-uardaoa peios €SP°1'-, A's 7,30 horas: cia pela imprensa do goverllJ O L ROSA
tistas da�Pedca Grande, ávid?s O sucesso musical máximo da temporada. Romance! Música! controlado pelos nazistas" •

Rua· Deodoro, 33
de conhece:'en1 I) ,Rsquadrao Amor! Com John Payne, Betty Grable e Vltor Mature: Esse pagamento que não vale .,_............_..-_-..._.._.._.._...-•••- .......�.....................

visitante que fará sua estréia { R' d' d b I
nada, vem aumentando rapida-

naquela localida�e. apso la a I-i a ta me,nte a .inflaçã? por todo o I�' FA{A tEUAnÚNCIO PEl.O ,

palS. Enquanto lStO, o esforço

C
ffljd'�

(ampeão da L. B, D.._
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat feito pelos chefes industriais �� .... ��

B ') A VOZ DO MUNDO (Atualidades) para combater o eáos tem 1)1'0- - I !li' !JOO.JJI.�'d:,O Palmeiras (ex- raSl! '00 _ 'l II!I' IjIJ

�
-

dto Preços: Cr$ 3.00, 2, e 1,00 Livre de Censura voeado severas represálias por FONE 122 'I '

grou-se campeao o ol'l1n-

1. l'Cl'O da Ll'ga Blul1'lenaucn.se parte das autoridades nazistas. M, TRAJANO 14 19MfD4R
•.

"
• ••

�"- RLTOf DA COf'lFlITAII14 (1//Ç!VllYifD
de Desportos, realizado dor:.m- C I.HE « IMPER IAL'"

Vanas personalldades mter'
. II nacionaln1ente conhecidas, in,-

"._�....WV'��

go último
c1usive o diretor da firma

MOli-1
'

A's 7,30 horas:
_

I tecatini Ginstiniani. foram le-
.

O ESPORTE HO SUL DO ESTADO Um filme alegre, divertido e romantico! 90 minutos de risos vados para a prisão de San
e alegria, com Carole Landis. George Montgomerv e Vittore em Milão. A razão ale- participam a seus parentesJohn Shepperd: gada para as prisões é que os. e conhecidos o nascimento de

IA ral'nha dos cadetes indigitados "praticavam a re- seu filho FELIPE.
'" sistência passiva com relação Fpolis., 21.4.944

No Programa: ao fascismo e às autoridades

NATAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTILO (Nacional) de ocuparão, ]l1t)(,ll1'ando frus- .,_,.-_--_"_.-__
•.

_

Preços: Cr$ 2 ,00 e 1,50 Livre de Censura traI' as encomendas feitas à MACHADO & elA., produção". A acusação de que
Domingo SIMULTANEAMENTE no ODEON e IMPERIAL os industriais ajudaram a gre-

O mihlgre do século! ve no norte da Itália forneCEm

O Cl'Sne' Negt·o um outro pretexto para pren-
derem os homens de negócio
renresentativos. O intuito ale
mão é evidente.
Trata-se ele empobrecer o

país e destruir a organizarão
industrial, afim de que a !tá ..

lia como os outros países sa

télites fique reduzida a uma

completa subserviência em re

lação à. economia alemã.

Gil FELIClO e DALVA
COHTI FElI(lO

SiderúrgiCO AtiéUco Clube
Da secretaria desta novel en

tidade desportiva, recebemos

comunicação da posse.d: .sua
r�"\meira nll'etoria provI801'1a I:'

que eSLâ assim constituida:
Presidente: Rubens Sam

paio: Vice-dito: José Capor�l
Júnior' 1 () Secretária, H21:ctto
Maciel: 2() Secretário: AntonIO
Góes' '1° Tesoureiro: Wa!de-,

.

t 2'\ '1"e" 'Ul'e'l'O'mar PeIXO o; �'\'.'"

Hervalino Campos; Diretor So

cial' Rômulo Silva: Diretor

Esp�rtivo: José dos Santos
Goncalves.

.

À novel entidade peb:)UstIca,
que tem sua sede na cidade d:e
C}resciuma, o "Estado" espol'tl··
"0/ agradece a gentileza da CG-

Agências e Representaçõés em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúmc.

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio9

do Estado

TecnicolGr C0m Tyrone Power. Maureen O'Hara e

George Sanders.
Horário: ODEON 2,4.15, 6,30 Q 8,45; IMPERIAL 5 e 7,30h',

"A Banaeh'a Nacional quando elU l'l'l's.
posi(.'ão horizontal, e i.l'ú no centro da.
testa da coluna, se Lsolada; à direita da.
testa da colnna. se houver outra bandel.
"a; à f"ente e ao centro da testa da co

Inna, dois metros adiante da linha pelas.
demais formadas, se concorrerem tr{\$
ou mais !>llJLllelrllll". (De-ureto-lel n. 4.M"

A seguir:

A Legião Branca
homenagem à. LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIAEm

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I "A' Credl·arrlea Para--Todos"! �":I��:�:�t:O ;:!���I:o���:::;:�:��:F;:�:
I

- oferecemos nos seguintes artigos: Capas para

I cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

I tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case-

I
miras, Ternos.

feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.

,

NOTE BEM: Temos secção especializada para confecção de luxo, sob-medido.

I «A Crediária Para--Todos» - Rua Felipe Schmidt 3S-EsQuina GerônÍmo Coelho Telefone: 1595

:1I:��e� ::::::il:ira � Itália volta .80 cartaz M;:is �������b�;���
S. Paulo (Por Lúcià Ribeiro S. Paulo (Po� P. XIsto, famo-I constituiu propriamente, O ob- Saúde São Sebastião, onde esti-

de Almeida _ Exclúsívídade :
so comentarista b�'asileiro,' jetívo da campanha na perun- (omprer, vender ou alugar ve em tratamento, venho por

do CEC para "O Estado") _ i mu�dIalmente conhecl�o, e.!- sula :-:: e. de ag��'a _por di�nte, êste meio açraâecer ao ilustre

Inezavelmente a mulher bra- clusrv,o. do CEC) - .t;. situação os britânicos e ananos temo de só na "clínico dr. Djolma Moelmam e

sileh."a está desempenhando pa-
na ItalIa vo�ta a .ser �ocalizada: � fa�e-�a ?bj�tivo principal, ante I a SfRVIDORft

g ao eminente cirurgião dr. RoZ-

pel de excepcional importância VcoInto1r' a ESlenmaIn-aubedlICeamçaof do

Id'eoII � ItnslstenctCla de toc�as as dPaf�"tes .

•

"

.

".
,

I,
dão Consoni a carinhosa assis-

J�O pa�.orama.guerreiro doBra-.. .'
'.

avor I? eress� ,as �m. ver mo I Ic.a- tência que me prestaram: PaT-

811 alias reafirmando todas as
seu filho, o prmcipe Humberto, ao o governo ítalíano. Os naZ1S- ! a maior o rqo n i z c cdo no

I iicularmenie agradeço à boa

su�s tradições de gloria e de �ara o qual foi criado um car-, tas terão tan�o ma�or ínterês- gênero nesta c-ap i to l] .Irmã veruiiana e ao prestimo-
heroismo do passado. i go novo. de tene:r;,te general �o se, a�'?ra, em. impedir o a�anço Rua João Pinto, 4 [so enfermeiro Zeno Priernuiiler

Devemos não obstante reco-'�O. li: cOllSeSluencIa .sem dU-!das f?rç�s lllgl'es�s e alIadas Fone 775. ias atenções de que me cerca-

nheoer aqui, que a mulh �r bra-: vida, da pr,essa excerc�d� pe- em direção a? norte, ?f'erecen- I mm; e torno extensivos êsses

sileira vem. de ha tempo obser-: los . membl?S da o�osIçao ao

I d? t;a �tual ll�ha de fren�e 1'e- i" eer emPCII'F_ agradecimentos às retrmas. i».

vando de perto a extraordiná-] fascl�mo, que h� algum tempo, s�stencIa mais en�arlllça_da mãs Engelberta (diretora), Ve-

ria atuação de mulh=r brítãní-' reunIdo? em Napoles, "Lond�'es i aI�da. O q1f� os, naZ1S�as tem: EMPREGADA �:�a ��;��:é! remuruia, Oli�éria e Oiacilia,
ca que sem dúvida alguma t�l�;

e �ashm�to�: tudo �em fel�o � feito, na I�alla,. e perf�ltamen- e aos demais empregado, (}(1-

grande parte da responsabílí- pala
obter alguma prova mais te compreensível p.ala quem °d'ee uma empregada com prá(ica quela Casa.

I se r v iço s de escritório e que

d.ade de inumeras vitórias das" COMPRAS E VENDAS
procure ve� as cO.lsas como Epolis., 24-4-944.

• 1 t Ob d saiba escrever à máquina. Pro
forças britânicas. Sinão veja-

rea men e sao.. riga os a re- Odorico G. de Abreu
t d t t postas, por cartas, dando refe

mos o seu excelso heroismo I
roce e1'. con muam.en e na

f t t 1
r ências, dirigi.das à caixa pos II S 1- •

após a Dunquerque, quando CASAS I ren: onen a., p:'.eclsavam e�- tal n. 139. V.6 « 8aaO amerlcano{{
numa arrancada valorosa 31.1-· Vendem-se . uma na Rua Ferrion- centrar escapatória, que des- - - - - - - - - - - - - - "" Ipriu todas as lacunas deixadas do M,;chado,. com 4 quartos, 2 se- viasse O pensamento dos habi- uE--S·�·a;-- -a:-��v""e-"""n-�
na vida civil pela convocacão las, .copa cozmha, terl'eno plano, tantes da Alemanha dos acon- I '-.Iu

t t 1 d der '-,' b ·tA;> medmdo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,O�; tecimentos trágicos que se de- --

O a o po ... �IlO CI vu ri ct�)Jco. Tres na Rua Uruguay, de mudei- .' .

I
.

Embora nao tenhamos ainda ra, todas alugadas. terreno plano, -senrolam na RUSSIa.
,

O «Restaurante Pérola». Para
de arcar com essa tremenda medindo lOx58 po� Cr$ 20.000,00; cO�lcreta de qu� os respo�s�- mais informações, dirigir-se ec

responsabilidade, o Brasil in- i Uma e� Coquetros , �am 3 qua.r- VeIS pelos destmos da Itálía ] . _.

Q
.

teí .
-

_ t h'· � h ). ! tos, coairiho , sala, disperisc , boa realmente abjuraram a ideolo-
. propttetérto, na praça mnze,

,elro connece am JelL o erOlS-, água. medindo o terreno 30x12xl.5. . , .:
-- . I 22 ",. -

I'
mo da mui her brasileira num por c-s 12.000,00. gla totalItana. Entretanto, da n. .

-- tiOnanOpo iS.

memento 8m que l)eriga a so- 1 Uma na rua AI�irante Alvim, declaração oficial do rei Vitor li
V.-9

I
2 I

.

d' I t
.
-- ...........----���

berania da sua Patria. A 111U- I com quartos, sa a, Ispensa, va· Emanue, no a-se como uma V d ,1 tacho df

lher brasileira de
..

ha longo I ��$d�5.��O·:0�.erreno com 22x50 por 9-dve�·tência, aos aliad?s quan�' eH em-se ferro gal va Preço� módicos e

ten�P? �e acha mobIlIzada para 1!ma n.a Praça?a Bandeira, com do �IZ que so entregara o. poder nizado, de 2 mt". de compri- 'H�rvic() q'lT'rrohr{o
a vl.t?na. Em todos os setores dOIS pa�lmentos, 3 quartos,h,anhei' ao fIlho e� �orna',A capItal �o mento por 1 de largura;e tam I�"""""""'-- ,,.,_ y-

aUXIlIares a presença da mu- ro, cozmha, Preço de venaa Cr$ mundo cnstao ate agora. nao bém uma turbina de 6 cavalos

lh br '1' f' d
60.000,00. ----_. d

�r aSI �Jra rea Irma e Ina- lima na rua Deodoro com terreno
e fôrça. Entender-se com o

lleIra convlI�c�n�e as suas espe- de 10,25 metros de frente por 56 de O O I
sr, Franci�co Nappi, na rua

l'ancas de vItOrIa e no SUC;8SS0 fundos por 80.000,00 cruzeiros. uro para entis�as Deodoro.
•

15v ·10

da missão 'lue sera confiada au Urna na. rua Curitibanos. com 3
22 O ·1 (J r I) --..-_,.-"'V'-..-J"_-_-�.._�

Corpo expedicionário brasilei- ,!u"-rtos. varonda� banheIro com
U[ ates . usto [tu o

V I'�IDE SI] um bungalow

N- + d' '" d
agua quente e frla etc., por Cr$ Envelope de 3 e 5 gramas 11.1.1 - lÁ na Av. Mauro

1'0. ao res"a UVlua e qUE: a 22.000,00. Or. Cr$ 31.00
mulher brasilE:il'a está de fáto Uma na rua Oswaldo Cruz (Es- Ramos, 94. Vê. e tratar

n81alicercando a vitória do Brasil treito) 3 quartos, sala etc" terreno Pedido ao mesma lua, n. 86. das 17 à<

no "f1.ont" intel'D.o da mesma
com 16x32 por 16.00.0.00. fiEPOSITO DENTARIO 18 horas. 151\ . 9
Uma na rua Bocalul1a, com todo

forma que os nossos bravos ex·· conforto (duas resid.encias) por Cr$
•
MAS E T T I

pedicionários a eonsolida.rão 70.000,00,
nos campos de batalha da Eu
ropa. O mundo feminino do TERRENOS

Brasil caminha para a sua con- Vendem-se um na Avenida Trom·
-

r d
� powski, terreno plano, medindo

sagraçao rea IZan O uma me·· 12x37 por Cr$ 15.00000;
morável campanha de abnega- Um na Avenida Mauro Ramos

ção e de heroismo. Campanha idem idem, lS,5x45 por Cr$ 12.000,00;
essa que o credenciará no após I Um na Rua Jaguaruna. idem

g'uerra como um dos o'!'andes idem, IOx32 por Cr$ 7.5.0P'00.
•

• , •

b

d.
I Um na rua Camborlu, terreno

fatore� �a ?OSSa vItona e '. � plano medindo 30x50 por 24.000,00
sobreVIVeneIa da ordem e da 11- cruzeiros.

berdade!
,

" Um na rua Almirante Alvim,
com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.

Informaçõe!i com A. L. ALVES.
Ruo. Deodoro 35.

Casa prdcisa ..se
Casal, com um filho, procura

casa com 2 quartos. etc. Dá ga'
rantias e apresenta fiador. Infor

ffio9,ões, po;; obséquio, na gerência

Preparativos para ��.;_��

a invasão Negócio de ocasião
Londres (E. �. S.) _ O "Tí-

Vende'se be:a. propriedadt.> �m
•

I Porto Belo, prOprla para veraneIO.

rne:," acaha de publlcar tllna frente para o mar.

nova chalnada para os serviços Linda residência. completamente

l)úblicos internos relacionado," mobilizada, com rádio e carrega
d "W' d h "/b

.

con1 a próxima invasão. Obser-
ar ln C arger p aterIas, �tc.

. . . ., .
O terreno, plantado e bem a)or

va-se aqtu que o NIlnlsteno do dinacto, situada entre a estrada e

Trabalho já solicitou milhares o mar, mede 60x300 metros. Fonte

Ide voluntários para o trabalho
I natural de água potável, crista

de o·uiar caminhões tranSIJOr-
lína. Informacões, por favor, co�"\

'"
. .

o sr. H. Murray, na Rua 1000
Lando abastecImentos e mUllJ- Pinto. 26, nesta capital 10 v .5

ções. O apêlo de agora é feito --,.,..,.......... __w ..............M_._�

aos motoristas que' não po- �omprar na CASA MISCE

dem abandonar temporal'ia-
LANEA é sa ber economizar .

.........................� D8
mente suas ocupa,ções ClVIS.

}!Jssas pessõas - diz o apêlo - DU. OUEUUEIUO DA FONSECA

poderão prestar um valio::;:) 1\1 É D I C O

serviço trabalhando durante o Clínica de Adultos e C�rianças
tempo que Liverem livre e par- .

- nomH;as da Péle - Doellclls Yf'llhen�
ticularmente aos domingos. O CO�SULTón.IO -- Rua Felipe Sclllllidt 34
jornal aflscgura que esse últi· HORÁRIO ._ Das 2 às 5 horas

mo apélo será plenament8 As 2as. e Gas. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas .

atendido. O público interno Reiniciará sua clínica em fins de abrU
que em 1940 poude desempe- 1'V'_WJ'"_....__........w�_-...............�.......,.�-.....

���a�e���1ã �f:elngi:t�r���ent�l�l FARMAC IA ESPERANçA
igua.lmente uma função vital

A SUA FARMÁCIA

nos prepara.tivos para a vitória RUIi Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
final Entresra * domicilie

RUA SEMINARIO. 131 - 135
RUA MARCONI. 44 S. PAULO

que enviará lista de preços.

Camísa� Gravatas, Piiames
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano. 1 �

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de

_
Caridade

ELEICAO
Devendo proceder-sEl Cl. 2 de 1\IIaio, próximo futuro,

à eleição das dignidades que terã.o de servir no bienio

de J944 a 1946, de acordo com os artigos 21 e 23 do

compromisso, convido os irmãos da atual Mesa Admi

nistrativa e os que em qualquer tempo ocuparam cor··

90S de dignidades e consultores. para comparecerem no

Consistório desta Irmandade e Hospital, no rderido dia

2 de Maio, às 17 horas, afim de se proceder àquela
eleição, sendo permitido aos irmãos, que não puderem
comparecer, remeterem à Provedoria: suas listas dentro

de envelopes fechados e assinados.
Consistório, 15 de Abril de 1944,

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretárío,
5 \<. alto 4

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

sito à rua lTisconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao Inelo
elo "Belo Horizonte").

SEl1 (J NEli APEí?JTIVO
i'RElJl!�T(JI

'fjDI��C�1
I
(/1'1Plioouro 04 /{110Tl"A./IIO.,COI1. E SE6UIJOS

. ITI..'Ab \.

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE'I
wE'rZfJl� IND OSTRJ r\ 1..-.J () I N ,r I T.J I J Ei l' \� .. .l

CONSERVA E DESIN.FECTA A SlJA HOlJPA

� . .+, '!,.. $ s_". . ti_. ltiift .1'.1 ••. 7 ; :SW. r .e L- "ti 1._ &$ 9".- " _ .•,."�.�_ ... L .1 tOJo'" "? __ � r Ór .. _ .• l�.j .

�� S��Ã���RCtAt
tiJSP ECI.A.U DADE
�� '�����:�:..�

::c ._.t.,,;nn
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Ô iSTADO_,Sexta·;elra 28 de Abril de 1944

INDICADOR MÉ.DICO
DR. BIASE F"ARACO

\ :lk"i('o - chef'o elo Servico eh, Síf,j.Jli:s elo Centro (Je Saúde

'DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-_GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CO:\'SCLTAS: elas 3 às () 11. - R. Felipe Schmidt, ,16
IlES.: H.. .loinvi le, ,J7 - FONE 1648

('I,l.'\ICA DE OI,liOS - ouvmos - NARIZ - GAl{GAN�',\

DR. SAVAS LACERDA

(lJiploma ele habilrtaçâõ do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Chllte do Serviço de Oftalmologia <lo Deparramento de Saú<le e HospitIJl de Caridade

I'O:\'Sl'I/r()j{IO: Bua FelilJe Schmirlt, 8. FOne. 1.259 - CONSU]/)'!lS: na. 2,:10
és (; "ol'as da tarde - JlESn)I�,1'\C[A: H, ('onsclheil'o 1\1alr3, 77 - 1"IIHUANól'OL1S.

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

,

de Car.idade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS ,

('O\'Rel/l'óRIO: Ruu ..\'1I1H.>!-o ;\Iaf'hndoj 7 (Tl�f1.in{'i,O S. F'rnu c isro}, fO'I(' r.-I �-l

Consultas das lU às I:! e das 14 as 15 horas

HESIDENClA: Rua Marerhn l Guilherme, 5. Fune 783

�NSTlTUTO C�IC�lAGNOSnCO! Dr. LAURO DAURA'
� DR DJALMA I Especialista em Doenças de Sen lro-

.

I r-as - vias Urinár ia s.

MOELLMANN Curso de especialização de Gineco-

logia (doenças de Sen horas) C0111 o

Formado pela Universidade de �nebrQ Pr-otessoe Moraes de Barros, da F'a-

Com prática nos hospitais auropeus culdade de Medic ina de São Paulo.

Cllnlca médica em geral. pediatria. doen Tratamento especiali7.ado, médico e

eag do sistema nervoSo. aparelho genltO cirllrglco. das afecç'ues do aparelho

urtnário do homem e da mulher genital feminino (Ulero, ovários.

4l18bte. 'récnlco: I)R. PAUJ,O TAvARJilS trompas, etc.).

Ourso de Rad!ologia CUnica com ° dr, Cma radical das inflam:lções dos

.ianoel de Abreu Campanario (Slio Pau' anexo� (Ovários, trompas), sem ope-

l��. Especializado em Higiene e Saúde

l
ração), Tratamento de todo� os clls-

pública, pela Universidade do Rio de Ja· lúrbios da menstruação e da estC'l'iIi-

nelro. _ Gabinete de Ralo X - Electro- dade.

card.lografla cllnlca - Metabol1smo ba· Tratamento moderno da blenorl'a-

sal _ Sondagem Duodenal - GabInete gia aguda e cl'ônica, em ambos os

de fisIoterapia - Laboratório de micros· .exos, por processos l11odernos sob

copIa e anál1se cllnica. - Rua Fernando conlrôle endoscópico - l'l'ctl'oscopia

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorlanópollB - e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA.
- INFRA-VERMELHO

CO:-JSULTAS: - Das 10,30 às 12UR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

OlrurK1a e Ortopedia. Cllnlca e Ctrurl(1.

àu to,·ax. l'art08 e doença» de aenhora•.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Di�'
rlamente <la!! 15 às 17 horas. RESIDlt .

CIA: Alm1J'll))'e J.jvim, 36. l!'OlJe 7tH.

CLíNICA. Mi'!DICA
Moléstias Internas, de Senhoras e cri,

..nças em �ral. CONSUr:róRW: Rua

I'elipe SchInidt _ Edlllclo Amélia Neto,

1I'0ne 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

jilD1tNCIA: J Lo.rçro Benjamin
çon,tt:\nte. 3

Um cachorro· na �uerra �o' Pacifico

SE�i1AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabam€nto das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa S SA
Diariamente recenernos novidaues

RUA FELIPE SCHMIDT. 54 - FONE 1514

3 v.3

•

REIN BAY, New Britain-
(SERVIÇO ESPECIAL DA IN- ses e realizamos muitas patru- Icester até nos encontrarmos
TER-AMERICANA) - O anti-! lhas no território inimigo. Du- Duke já denunciou mais outros
'go proprietário de Duke - mo-Ike podia farejar um japonês a ICincoenta japoneses. Vinte e

rador dos arredores de Boston I uma milha de distancia em I dois foram feitos prisioneiros.
- ficará cheio de orgulho campo aberto, quando o vento os outros foram rn.

quando souber da atuação do estava contra. Na selva sempre "Salvou uma pequena escol-
�-lnterno de Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagtãrto <ias servícos

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Perel.ra Gomes (S. Paulo) seu bravo cão pastor, de raça nos adverte com uma distancia 'ta de patrulha de cair numa

alemã, ariano, puro, portanto. de 200 a 300 jardas de distan- armadilha na Colina 600 em

Duke entrou para o exércí- cias. Enquanto estivemos com Cabo Gloucester.
to há trese meses passados, fi- os australianos, Duke nos "De outra feita guiou-n:e
cou na equipe do Sargento Ar- apontou mais de cincoenta ní- através da selva e conseguiu
thur Tyler e serviu na Nova pônicos", voltar para as nossas linhas.

DR. ROLDÃO CONSONI Guiné bem como na campanha Depois da Nova Guiné. Duke Duke fazia sinais para a direi-
. , . ". , • 'c' 1 ',c"I'1 vs nrc . '_'HOi'" I' 'l"I")S

do Cabo Gloucester. Está agora e o Sargento Tyler foram deSig-jta e para a esquerda como dan-
CIt:l'I!GL\ GI',h.\L - .\1,.1.\ (lI.ll•• 1.\ - -'lO '�">: . ':' ,sJ<,.,:_ •. \., - -". ',' iment

-

, .', fuzilei-f 1 t· h
.

r",' ','l1l1<iO .1"',I,.",Fa(,lIJ{\a,'�, ,le, :\ledll''':'', .CI':;",L 11IVcr"'1�Jade ti!' ,>:iao ,J,J�U,IO" �)IHle lo; em. movimen açao na. c�sta I
nados para agn com os UZI ei- do sina q�e m am�s japone-

J\_",i,l('lte 1"" \.tl,IO� ano, '.'0 _S(,I\,�"? (;I)LIl,:",,,,O do P.�t. .\!JI>1O, CO.1Cld}'''ro ', ,
,

l chela de selvas com os íuzíleí- ros e chegaram a Cabo Glou- ses dos dois lados pOIS os mes-
(ll'\lJ'�I'a do ll..'l'!l11dgO e �\lcl� lHlldtc::-. .. !ltc�l1J':'O� delgd�Io e gIO:--�O,. t iró írle

.• 111�::-.,\. . ,....... .' •

1 d,-iIHa IlI''I:c;u. utoio. O\'l1,'jc,'c e t;'o!np",', \ '"'l('l>ccle, h id.ror-ele. \',]]']Z0, <' herTIKI. 1'os an1erlcanos ma perseo'Ul- cester no dia da mvasao. mos quenam fazer um mOVl-), .'
(,()�SL'J "'!\'" I"

b

I
.

rlus 2 "S ,", fiO,' ':" il,YtJn Felip': S�:;�n1;:I,�,: 2� (al,to, :Ia S"?,a I'':.t','' iso). Te!. L-,OS.
I ção aos fugitivos nipônicos. Quando o aero�orto fo� cap- menta de desbordamento. Es-

hI,.�'\�lA:._.�� LslC\b .lun101. ld), Te]. :\l,(�-J I O Sargento Tyler sabe que turado, as operaçoes de Iímpe- capamos. Chegamos ao nosso

-----DR MADEIRA NEVES [Duke veiu de Boston e que o za couberam a duas patrulhas, campo já dia escuro. Na ma-

.. I inteligente cão tem o mesmo Duke localizou tres nipônicos nhã seguinte, guiada por Du-
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS n;:H?e que o seu �ntigo proprie- em duas inv:stidas que fez. k�, uma .p�tl:ulha saiu e matou

Curso 1e Averfei<loamento e Longa Prática no Rio de Janel.ro i tano lhe deu. Nao pode torne- "Prosseguunos com as nos- trinta nipônicos."
,:Ol\SIIL1'f\S - {'ela manhã: diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto aOB cer maiores detalhes, mas ore- sas patrulhas avançadas pelas Duke já passou por mais de
IAlJ"<I,,s, <II" re.so às 18 hor-as - CONSI:LTOlUO: Rua João Pinto a. 7, sobrado - rece a narrativa seguinte do costas de Cabo Gloucester e 60 raides aéreos e pode cavar
!fon,,: "4til - lie"J,dêncla: ftua l'resld6o(t· Coutlnl>o, �3. i valor e da coragem de Duke: I Duke ainda me enseja a prisão um buraco para .

esconder-se

WEN DHAUSEN
"Estavamos com as fôrças' de dois nipônicos. Levou-me

I
como qualquer fuzileiro expe-

DR. MAR IO 1 australinas no vale Ramu na a gruta, onde tivemos que nos rimentado Pesa 80 libras e es-

(Iliplmnado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasil) I N�va Guiné. A l?rimeira vez que esguei�'ar cui�ados::mente. En- tá em ótima� condições." E o

�:".lnrpJ'no do Serv iço de Clin lca Médica do Professor Osvaldo Oltvetra, médico do SalmOS Duke ficou alerta. Pa- contreí um japonez a quem I cachorro mais notavel que eu
Departamento de Saúde : rou levantou as orelhas e mi- apunhalei. Este estava do lado I já vi" disse o Sargenito.

I'LI�JC}\ MfêHIt'}\ - ;rtolé,tiRs tnter nus de aduttos e crrançns. CONSU1,.T,OltIO I' rou' a selva, A nossa p�trulha de fóra mas Duke dava o sinal I E "pode acrescentar que gos
e IH!:SIJlI';�Cl}\: J{ua I'cllpe Schmidt n. :;H - 'reI. 8t2. CONSUI/,l'.\S - J)as 16 as lK.

se movimentou naquela dire-: de que havia mais gente. Liquí- > taría muito de ficar com Duke

OR A R·A U' JO ção e localizou um japonês. I dei um segundo japonês à en- para mim se conseguir ,sair da
• "Ficamos naquela área me- trada da gruta. De Cabo Glou- guerra O. K", ainda disse.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Pr of essor Sanson do Rio de Jan-el r o.

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

A futura ocupação do Reichll
Londres (Por Spectator - gundo se revelou em fontes au-IIExclusividade do CEC para "O torizadas o general Eisenho-I

'I' Estado") - O acôrdo a que pa- wer seria nomeado a autorida-
>

,rece haverem chegado a Ingla-' de máxima aliada em toda a II terra, os Estados Unidos e a Europa nazista. Esses planos
, Rússia em relação á futura aliados visam evitar de manei- ---------------

'ocupação da Alemanha depois i ra categórica os erros da guer-I ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;=;;;;;;;;;;;,;,;;z:;;;;;3;;;;;;;;v;;;;'-;;.3
da guerra, v�m de certo aplai-I r� pas.s�d�, quan�o a tolerâ�
nar as dlflculdades que se Cla bntamca e allada perml
apresentarão pára a completa

I
tiu que os alemães saíssem de

pacificação do Reich nazista e, uma guerra selvagem que eles
a sua perfeita integração no I próprios desencadearam, como
cenário político e econômico da ainda lima nação forte e sobe-

bonls e das 2 às 5. Nova Europa. Segundo o que rana não obstante as derrotas
Consultório - Rúa Tiradentes 14.. foi divulgado, a capital do Rei- sofridàs em todos os teatros de

Fone: 1.663.

Residência _ Rua Tiradentes 7 ch seria ocupada por tropas guerra. Nessas condições, desta
(Sobrado). das três nacões. A Rússia vez a Alemanha abandonaria a

ocuparia a Alemanha oriental guerra completamente impos-
Dr Newton L. d'Avila até o rio Oder. .t: Inglate�ra por sibilita_da de cometer uJ?a nov�•

"•. d'
sua vez ocupana o noroeste da, agressao e permanecena colhl-

DR. SAULO RAMOS ". -d l:t�. lt�O:-M ,.

II
Alemanha até o limite da Ba-I da nos seus menores movimen-

LX-1nterno a .!'\SSIS enCla unIC1pa . ., .

..l lil�pecj ..1I8ta em moléstllUl de eenho:!a. - e do Serviço de Clínica Cirúrgica VIera
..

Os Es�ados UnIdos tos ate que, llb�rta�a por

com-III
'

partofl,· Q cargo ,do Prof. Castro Araujo OCUparIam o RelCh, desde a, pleto dos seus mstmtos de do-

Af.TA t..:lItUltGIA ABI)OMINkL: �.tO-
• do. �i� de Janeiro,

_ I Baviera e Wurttemberg até a minio pudesse novamente val-

i' mago, ..eslcula, útero, ovários, apêndice, V laS U r;narl.as
-- O.lleracoes Saxonia. As províncias da Re- tal' ao convívio das nacões civi-

CIRURGIA PLASTICA I Consul.: VItor Melreles, 28. I "

1
. .' ItUJIIOl'e8, etc. -

hid ceI,) VCl< Atende diariamente às 11 30 hs e I
nama senam ocupac as con- llzadas, sem que lSSO represen-

l i DO PEltl�liltO
- Htoé�IDa·dor :ooper'ação à tarde, das 16 hs. em 'dian�� 'juntamente por tropas das tasse qualquer perigo de novas

t l'lcocele. 'Ira amen �
. . R 66

I tA.
A'

} de H"",ol'l'oldes e varizes - Fractur .... : ResId: VIdal amos,. Tes refendas potenclas_ Se- guerras.
aparelhOll de &,êsso, Opéra nOll Bospltalto Fc:ne 1067.

,

J I
de Florlanópolle. (Ausente ate começo de Malo)j ••••••••••••H••••••••••••II••••••••••••••••=a•• lle.CI.1II'

Praça Pereira e OUvelra, 10. Fone,1.0011,: I
ilor'r1o: o.. 14 àot UI horas, diarIamente.

DR. AURÉUO ROTOLO II lO
r

3:$C·
4Ii IHELENA CHAVES SOUSA Médico _ Cirurgião _ Parteiro I . J.
rr :

IilNFlCRMIilIRA OBST);lTBICA R A lOS X : I· I(pártelra)
, Moderna e possante instalação :

' �.
DIplomada pela Maternidade de 200 MA. • •

de Flol'lanópol18 Diagnóstico precoce da tuberculose i CONTINENTAL IAtende chamadol!! a 111IaIl1.... pulmonar, úlceras gástricas e duo-
hora denais, câncer do estômago, afe- •

rraça da Bandeira, &3 _••011.
ções das vias biliares, rins�. e�c,: As famosas mUSicas, com os mais :

(Antle:o Largo iS de Ilalo) Aplica o Pneumo-torax artIfICIal

I
mais •

para o tratamento da Tuberculose famosos· artistas. I
-

OR REM IG IO Pulmonar - Tratamentos moder- "
.. nos e eficazes desta moléstia ULTIMAS NOVIDADESCompleto gabinete de Eletricidade •

médica: Ondas curtas e ultra-cur-! Na tIRADIOLAR), •
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios ; •
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia •

,
•

Consultório: Rua Deodoro, 3 : Rua Trai-ano. 6esquina Felipe Schmidt !
'.

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs ..
TelfJfllne t.475 0 ..

João Batista Tezza e

Senhora
participam aos parentes e

amigos o nascimento de seu

primogênito,
Rua Vítor Meireles, 2

tFpolis., 19-4.944.,

José Eleutério de Lima
e Senhora

participam a seus parentes e

conhecidos o contrato de
casamento de sua filha ZAIR

com o sr.

ARTUR AZAMBUJA,

ZAIR e ARTUR
noivos

Fpolis., 19-4-44.

CONCURSOS
OFICIAIS

P",ra preenchimento de
cargos nas repartições
publicas, o prOfessor IMANOEL LUIZ prepara

candida tos.

IRua Saldanha Marinho. 3
(Sobrado)

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

-

GRATIS!
Quer receber ótima I;lUl'Pl'e1l1ll qu>!>
o fará feliz e lhe será de valiosa,
utilidade? Escreva a Soares, Caixa.
Postçll 365a�· RIO DE JANEIRQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"A'
O dis tinto público de Florianópolis faça-nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de

melhor na praça, além das vantagens que

oferecemos nos seguintes artigos: Capas para

cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case-

miras, Ternos feitos para homens e crianças: Calçados, Cortinados, Tapetes e Corigo leuns.

NOTE BEM: Temos secção especializada para confecção de luxo. sob-medida.

(A Crediária Para-Todos» _.- Rua Felipe Schmidt, 38-Esquina Gerõnimo Coelho Telefone: 1595
.. ..... �. . -"

Crediária Para-Todos"!
4 o ESTADO-Séxta.'eirai 28 (te Abril de 1944

"'â
.

ee'fãíí"iWW'M'íft··
�

5tt. 17 m,' 7F ]

:1I:���e� ::t��il:ira A Itália volta ao cartaz M�eis ����:�!��!�;���
s. Paulo (Pm Lúcia Ribeiro S. Paulo (PO� P. XIsto, fama-I constituiu propriamente, o ob- Saúde São Sebastião, onde esti-

de Almeida _ Exclusivídade :
so comentansta b�'asileiro,: jetívo da campanha na perun- Comprar, vender ou alugar ve em tratamento, venho por

do CEC para "O Estado") _! mu�dIalmente conhecl�o, e�- i
sula :-:: e. de ago:'a .por di�nte, êste meio agradecer ao ilustre

Inezavelmente a mulher bra-: ClUSlVO do CEC) - A situação os bntamcos e aliados temo de s
ó

na " clínico dr. Inalma Moeimomi e

sileh'a está desempenhando pa-
na Itália vo�ta ar: �ocaliza�a:: fa�e-�a ?bj�ti�o pr�ncipal, a�te I n S'ERV: 10,ORn" g ao eminente cirurqiiio dT. Rol-

pel de excepcional importância com, a semi-abdicação do, leI, � insistência ue to<:�s as p��tes
.,

dão Consoni a carinhosa assis-
no panorama guerreiro do Bra-. VI.tO�. Emaml:el,. em favor do I mteressa,das �m. ver modIflc.a- tência que me prestaram. PaT-

síl aliás reafirmando todas as
seu filho, o prmcipe Humberto, do o governo Italiano, Os nazis- I a maior organização no

!
ticularmente agradeço á boa

su�s tradições de gloria e de para o qual foi criado um car-! tas terão tan�o ma�or ínterês- gênero nesta c-ap i to l ] .Irmã Veridiana e ao presiimo-
heroismo do passado, jgO novo. de tene�te !Seneral �olse, a�?ra, em.Impedn' o a�anço Rua João Pinto, 4 lso enfermeiro Zeno Priermailer
Devemos não obstante reco-

I�o. É consequencia ,sem dU-1 das f�)l'ç�s mg1e��s e.caliadas Fone 775.
I as atenções de que ?:z,e cerca-

nheeer aqui, que a mulh sr bra-: VIda, da pressa excerc�d� pe-
I
em direção �? norte, orerecen- I mm; e torno extensivos êsses

síleíra vem.de ha tempo obser-'}os .membros da oposiçao aOjd.o l_?-a �tualll�ha de fre.n�e re-1ad _�Iagradecimentos às retrmas. t-.

vando de perto a exLraordiná-1 �ascl�mo, que h� algum tempo, s�stencla mais en�arlllça"da V liMPREfl fi D IA Casa comer
mãs Engelberta (diretora), Ve-

ria atuação d,e mulh=r britâni- reumdo? e.m Napoles, �Lond�es i al�da, O q�� os, na�Is�as tem li1'1 ua fi cial r e ci s a remuruia, Oli1�éria e Otacilia,
ca que sem dUVI.'da alguma tem i e ,:"ashmg., ton,. tudo t,em fel�o, feito, na It. alIa.,. e perfe.Itamen-

p
e aos demais empreçaâo» da-

P· bt 1 t 1 de uma empregada com prá(ica
grande parte da responsabilí- ala o er a guma prova mais e compreensive p.ara quem quela Casa.

I de serviços de escritório e que -

dade de inúmeras vitórias das COMPRAS E VEN
procure ver as coisas como Fpolis., 24-4-944.

fôrças britânicas, Sinão veja- DAS realmente são. Obrigados a re-
saiba escrever à máquina. Pro Odorico G. de

t d t t postas, por cartas, dando refe Abreu
mos o seu excelso heroismo I roce e1'. con muam,en e na

f t t 1 r ên cia s, dirigidas à caixa poso II S B - •

após a Dunquerque, quando CASAS I ren ,e onen a., :p�'�eclsavam en··
1 139 « ,l&aO amerlcano{{

numa arrancada valorosa 31.1-' Vendem-se: uma na Rua Fernon- centrar escapatória, que des- �__�'_•••••-_:''''''''••''''''''''oI'\._'''''''� Ipríu todas as lacunas deixadas do M�chado" com 4 quartos, 2 50.- viasse O pensamento dos habí-
E ... ""

...

dna vida civil pela convocação las, ,copa cozmha, terreno plano, tantes da Alemanha dos acon- s.a a ven _ft
t t 1 d der ivi] b itâni I medindo 6,40x50 preço Cr$ 25,000,00; tecimentos trágicos ql1e se de-O a o po ena ChI. ri

amcO'1
Tres na Rua Uruguay, de rnudeí- "

.

Embora não tenhamos ainda ra, todas o luqcidos. terreno plano. -senrolam na RUSSIa.
,

O «Restaurante Pérola». Para
de arcar ��m essa treI?en.da medindo lOx58 po� Cr$ 20,000,00; cO�lcreta de qu: os resp0t;.s�- mais informações, dirigir-se ac

responsabílidade, o Brasil m-:
Uma e� Ccque iros , �om 3 qua,r- VeIS pelos destmos da Itália .

t-
.

Q
,

t
"

.' t h c , h
. I tos, cozmha, sala, disperiso , boa realmente �bl'1ll'aram a ideolo- ,proprte arrol na praça UlOze,

,eu o conn.ece aTIl �eITl o erOlS-, água, medindo o terreno 30x12xl 5 ,a , ,a. <
_. I 22 ""!'

-

,.
mo da muiller brasilpirp, num por Cr$ 12.000,00.

.

gla totalltana. Entretanto, da n. .
-- t,onanopo iS.

memento 8m que periga a so-I Uma na rua AI!'(',ir�ll.. te Alvim, declaração oficial do rei Vital' I .......w.....,......_,................�_;:;;:
berania da sua Patria, A 11111- I com 2 quartos, sala, dIspensa, va· Emanuel, nota-se COlno uma V d 1 tacho df
Jh b

., ronda etc .. terreno com 22x50 pord 't" l' d' r
' en em-i'e·.er raslleIra de, .ha longo Cr$ 25.000,00, :q. ve� enCla ,aos a�la ?S quan� I '

l} ferro galva I
tempo se acha mobIlIzada para Uma na Praça da Bandeira, com do �IZ que so entregara o, poder I n1zado, de 2 mt�, de compri
a vitória, Em todos os setores dois pa,:"imentos,3 quartos, h,anhei- ao fIlho eI? �oma',A capital �o mento por 1 de largura; e tam

auxiliares a presença da mu- ro, cozmha, Preço de venaa Cr$ mundo cnstao ate agora, nao bém uma turbina de 6 cavalos
lher brasileira reafirma de ma- 60���0�a rua Deodoro com terreno

-----.. de fôrça. Entender-se com o

neira convincente as suas espe- de 10,25 metros de frente por 56 de O O I
sr. Franci�co Nappi, na rua

l'anCa8 de vitória e no 81..1(;(;::;80 fundos por 80.000,00 cruzeiros, uro para enti!i�as Deodoro. 15v -10
da missão flue sera confiada cH) Uma na rua Curitibano�. com 3

22 Quilates (Justo Título) ....-_,.-"-"--------.....,.__..._�

Corpo expedicionário brasilei- ,!ucutos, voranda� banheuo com

I Vl'f\IDE-SW
um bungalow

N- ;. d' ',l d
agua quente e frta etc., por Cr$ Envelope de 3 e .5 gramas IÀLV .u na Av. MauroTO. ao res"a UVlua e que a 22.000,00. Gr, Cr$ 31.00

mulher brasílE.il'a está de fáto Uma na rua Oswaldo Cruz (Es- Ramos, 94. Vê. e tratar n8

alicercando a vitória do BlasU. treito) 3 quartos, sala etc" terreno Pedido ao mesma lua, n. 86. das 17 à<

no "Úont" int.erno da mesma
com 16x32 por 16.°°.0.00. DEPOSITO DENTARIO 18 horas. 15<\ 9
Uma na rua BocQluva, com todo

forma que os nossos bravos ex-., conforto (duas residencias) por Cr$
• MAS E T T I

pedicionários a eonsolida,rào 70,000,00,
nos campos de batalha da Eu
ropa. O mundo feminino do TERRENOS
Bra.sil caminha para a sua con- Vendem-se um na Avenida Trom

sag-ração realizando� uma lne- powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.00000;

mOl'ável campanha de abnega- Um na Avenida Mauro Ramos,
ção e de heroismo. Campanha idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
essa que o credenciará no após Um na Rua Jaguaruna. idem

guerra como um dos gl'nndes idem, 10x32 por Cr$ 7.500,00,
Um na rua Camboriú, terreno

fatores da nossa vitória e da plano medindo 30x50 por 24.000,00
sobrevivência da ordem e da li-
berdade! ,

"

-------

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de_Caridade

ELEICAO

Preparativos para
a invasão Negócio de

R
.

o
ecentemente inetalad

nesta capital, para ondu"
fação permenen te, equi
pado com todo conforto,
já está funcionando o
c' SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua -Visconde de
Ouro Preto, n, 2 (ao Indo
do ('Beja Horizonte").

Casa prdcisa�8e
Casal, com um filho. procuro

casa com 2 quartos, etc. Dó' ga'
rantias e apresenta fiador. Infor

m09,ões1 pc: obséquio. na gerência
do Estado. 5 v. 3

RUA SEMINARIO, 131 - 135
RUA MARCONI. 44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

ocasião

cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x4S metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Informaçõe!i com A, L. ALVES.

RUQ Deodoro 35.

S 0' r..,. Vende'se bela propriedade em
Londres (B. N, �,) -

.

.

L j- Porto Belo, própria para veraneio.
nlc::;" acaba de publicar tun:L frente para o mar.

nova chamada para os serviços Linda residência. completamente
públi(;oS internos relacionados. mobilizada. com rádio e carrega-

dor "Windcharger" p/baterias. etc.
com a p]'�xima inva:s�o, ,O?ser- O terreno, plantado e bem ajar
va-se aqul que o MInlstel'lO do dinado, situado entre a estrada e

Trabalho _já solicitou milhares o mar, mede �Ox300 me}ros, F?nte f
GEl1 () NEli APEí'UT/VO

ele voluntarios para o trabalho
I natural de agua potavel, CrIsta I i'l1ED/!ETtJ!

-. ,

1
-

r
lina. Informacões por favor com

'

lfiil!ll �CIp, gUlar canun 10es transpol'- o sr H M' R
'

J - I ---..... � � di
t�ndo aba�tecil11entos e mU�j-I,P_int;. 26: nes��r���it�f

ue

10��� I >', �" "
çoes. O apelo de ago.ra é feIto

-

C I 11/1'1 pl/o{)vro lJAKIIOTJA.IIY/J',COI1.E SE6(/'10S
aos motoristas que não po- _S:ompra,f na ASA MISCE __ ITI..".. I .\.

dem abandonar tempora,ria-I LANEA e saber economIzar. .

_ " oeee ue
mente suas ocupaçoes CIVl;".

IGssas pessôas -- diz o apêlo - ..

poderão prestar um valio,,]

serviço trabalhando durante o

tempo que tiverem livre e par- ,

ticlllarmente aos domingos. O
jornal assegura que esse últi··
mo apêlo será plenamentp
atendido, O público inte1'l10
que em 1940 poude desempe
nhar um papel tão essencial
na defesa da Inglaterra, terá
igualmente uma funç.ão vital
nos preparativos para a. "Há,t'ia
final.

....' (';
j(:) Quu "do alguém, tnl como & ea'V&-

lhelro da ilustracào a-cinta.. oferecer
lhe. em amável g-esto, um calioa do
excelente aperitJ\1o KNOT, leJUt>ri�'

Camisa� Gravatas, Piiames
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano. 1:

se v Sin. de acrescentar. ao agra.de-
oe, "gentilezl1:E$íE.t 1.41'1-

Devendo proceder.se o. 2 de Maio, prOXlmo futuro,
à. eleição das dignidades que terão de servir no bienio
de 1944 a 1946, de acordo com os artigos 21 e 23 do
compromisso, convido os irmãos da atual Mesa Admi
nistrativa e os que em qualquer tempo ocuparam car

gos de dignidades e consultores. para comparecerem no

Consistório desta Irmanclo de e HospitaL no r�ferido dia
2 de Maio, às 17 horas, afim de se proceder àquela
eleiçã.o, sendo permitido aos irmãos, que não puderem
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas dentro
de envelopes fechados e assinados.

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

5 \'. aIt. 4

DU. GUJ�RnEnW DA FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
Doe.nças dn J>éle - Doeucus Yent>l'ell�

CO�SULTúRIO - Rua Felipe Sclmtidt 34
HORÁRIO ,- Das 2 às 5 horas

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

Reiniciará sua clínica em fins de abrU
,.".._"'J"o.'V".-..-_�_-� �.._....

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Roa Conselbeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrei' a domicíli.

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I
INDUSTRIA l�-.J() I N V (1)1 Á E

v� S��Ã��;RCêA,
t' ESPECI.A.LlDADE
L,;.#·"'ry"�:ki·�.';"··'5"""',,' �

CONSERVA E DESINl·'ECTA A �lJA HOLJPA
.'*,"__ ,,5,- .......� $_,1 •. I!!. ,.. ,i.L· � � IdG._.r.i. tt. r_ l' • J!tW. Jl"'I ".... .F ' .. U. _$J":!.� .:W"E!JI!I'!':t. l-_.a.__ ::;:t �••. ,_ ... ��,::a,! ... E••...

__ .• tL..,..,;,�t,.x mcmo::xuac

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REIN BAY, New Britain-
(SERVIÇO ESPECIAL DA IN- ses e realizamos muitas patru- cester até nos encontrarmos
TER-AMERICANA) - O anti- ilhas no território inimigo. Du-

I
Duke já denunciou mais outros

[go proprietário de Duke - mo-I ke podia farejar um japonês a I cíncoenta japoneses. Vinte e

rador dos arredores de Boston I uma milha de distancia em I dois foram feitos prisioneiros.
- ficará cheio de orgulho campo aberto, quando o vento os outros foram rn.

quando souber da atuação do estava contra. Na selva sempre "Salvou urna pequena escol-
lGxoln terno de Sen'iço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos servtcos

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) seu bravo cão pastor, de raça nos adverte com uma distancia ta de patrulha de cair numa

alemã, ariano, puro, portanto. de 200 a 300 jardas de dístan- armadilha na Colina 600 em

Duke entrou para o exércí- cias. Enquanto estivemos com Cabo Gloucester.
to há trese meses passados, fi- os australianos, Duke nos "De outra feita guiou-n:e
cou na equipe do Sargento Ar- apontou mais de cincoenta ní- através da selva e conseguiu
thur Tyler e serviu na Nova pônicos". voltar para as nossas linha:s.

DR. ROLDÃO CONSONI Guiné bem como na campanha Depois da Nova Guiné. Duke Duke fazia sinais para a direi-
.. ". , _ , ,

'

"." . ,.. .' , .. ",
do Cabo Gloucester. Está agora e o Sargento Tyler foram desig- ta e para a esquerda como dan-

('II'('I'GL\ Glêh.\L - .\1.1.\ (I1.ll.Cd.\ o .'IOI,l'.SI UH Dl', SF,'\HOh.\S - ] .-\1.1,)i' .

t
-

t .' f '1"
.

1 ti h
.

•

F'�,'''''''1<i'' pela ,F"l'lIl(j','Ül;
(k �Iec:i<'in" ..CI.:1,. L'n,iVCI"�;,laue d.e São P.�uI,o, �)I1(le fOi em. movimen açao na. c�s � I

nados para agir com os UZI

eI-1
do sina q_ue m am�s japone

_""i"I(,ll(, 1'''1' \dl.10, ano, '.'0 S01'.�',0 CUl<lhll:? do l.o!. o\ltPlO. COllCld,.::\NO '. ,
, icheía de selvas com os Iuzileí- ros e chegaram a Cabo Glou- ses dos dOIS lados pois os mes-

( i!'IIJ'�l'a cio e"':[IJlnago E' vias b il ia re-. llllü�lll�O� delgd�10 e giO:--SO .•
tiró írle. ri !l�;o,.\. • •• -'t'_ .' .

1,.,',-1"1" bc,<'s'u. útero. ú\'á-"iC,'> e l:·omp'''. '''l'll·occle. h id.ror-elo. \'U1'12C, P hét-n ía. ros an1erICanOS \l1R. perSeo'Ul-, cester no dia da mvasao. mos quenam fazer um mOVI-.J, ,.
CO'(SUí"''\'" .,'

b

Ielas 2 "" .', hoia-'. iI Rua Felipe' S;'l�,ll1i;I:: 2� (alto' da Ç',asa P"l'�1i",). Te\. Lj!)S, ção aos fugitivos nipônicos. Quando o aeroporto foi cap- menta de desbordamento. Es-
j:I':SIDjl;:o.�IA�::: E,'Le\co JunJOl'. 1,D: leI. �ll(:oj_, I O Sargento Tyler sabe que turado, as operações de limpe- capamos. Chegamos ao nosso

-----·0R MA'DE IRA NEVES Duke veiu de Boston e que o za couberam a duas patrulhas. campo já dia escuro. Na ma-

•• inteligente cão tem o mesmo Duke localizou tres nipônicos nhã seguinte, guiada por Du-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS nome que o seu antigo proprie- em duas investidas que fez. ke, uma patrulha saiu e matou
Curso �e Auerfei'lOamento e Longa Prática no Rio de Janeiro I tário lhe deu, Não pode torne- "Prosseguímos com as nos- trinta nipônicos."

(':Oi'Htllol'f\S - I'ela manhã: dlarlamen.le"das 10 às. 12 hs .. à tarde, exce�.to aos cer maiores d�talhes, :-nas ore- sas patrulhas avançadas pelas Du�e já �assou por mais de
IA",".I ... , "a" 1 .. ,30 às 18 horas - CON�t; (, tóRIO: Rua João Pinto a. 7. 80l)lado -

rece a narrativa seguinte do costas de Cabo Gloucester e 60 raídes aereos e pode cavar
I" ..ntl: 1.4fil - Heotldêncla: !tua l'resldenlt' Coutrnlro, �3, : valor e da coragem de Duke: I Duke ainda me enseja a prisão um buraco para .

esconder-se
,

"Estavamos com as fôrças' de dois nipônicos. Levou-me

I
como qualquer fuzileiro expe

DR. MAR IO WENOHAUSEN 1,australinas no vale Ramu na I a gruta, onde tivemos que nos rimentado Pesa 80 libras e es-

Wiplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasil) ,Nova Guiné. A primeira vez que esgueirar cuidadosamente. En- tá em ótimas condições." Ê o

lI�xollllerno do sarvico de Clin lca Médica rio Profe�sor Osvaldo Olrve íra, médlco do ',saimos Duke ficou alerta. P�- contrei u� japonêz a quem I ��c�orr� mais notavel que eu
Depart.amento de Saude

, " � rou, levantou as orelhas, e mi- apunhalei. Este estava do lado ja VI" disse o Sargenl,to.
I'I.INII'A �lF;HI('A - ,��Il��tJ.as tnt�]·tlas �e a<ll�ltos e, ?rla��a�. CONSUl,.'t.ÓI�JO I rou a selva. A nossa patrulha de fóra, mas Duke dava o sinal I E "pode acrescentar que gos

e jiI;;SIIIE:\CIA: Hua FclJpe SChlllldt n. 38 - '[e!. Sll. CONSUIJ;r,\S - J)"s 16 ,)� 18.
se movimentou naquela díre-. de que havia mais gente. Líqui-. taría muito de ficar com Duke

DR ARAU'JO ção e localizou um japonês. Idei um segundo japonês à en- para mim se conseguir ,sair da
• • "Ficamos naquela área me- trada da gruta. De Cabo Glou- guerra O. K", ainda disse.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especiafista, assistente do Pr of essur Sanson do Rio de Jan-ei ru.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

A futura ocupação do Reich'l
Londres (Por Spectator - gundo se revelou em fontes au-IIExclusividade do CEC para "O torizadas o general Eisenho-:

Estado") - O acôrdo a que pa- wer seria nomeado a autorida
rece haverem chegad? a Ingla-I de máxima .aliada em toda a Iterra, os Estados Umdos e a Europa naZIsta. Esses planos

, Rússia em relação á futura aliados visam evitar de manei- ---------------

ocupação da Alemanha depois, ra categórica os erros da guer-I ,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�::;;;;;3;;;;;;v;;;;.-:.3
da guerra, .v�m de certo aplai-I r� pas.s�d�, quan�o a tolerâ�
nar as dIfIculdades que se cla bntamca e alIada permI
apresentarão para a completa

I
tiu que os alemães saissem de

pacificação do Reich nazista e I uma guerra selvagem que eles
a sua perfeita integração no I próprios desencadearam, como
cenário político e econômico da ainda lima nação forte e sobe-

Iloras e das 2 às 5. Nova Europa. Segundo o que rana não obstante as, derrotas
Consultório - Rua Tiradentes 14.. foi divulgado, a capital do Rei- sofridas em todos os teatros de

Fone: 1.663.

Hesidência _ Rua Tiradentes 7 ch seria ocupada por tropas I guerra. Nessas condições, desta
(Sobrado). das três nacões. A Rússia I vez a Alemanha abandonaria a

ocuparia a Alemanha oriental

\
g'uerra completamente impos

Dr Newton L. d'Avila até o rio Oder. J:. Inglate�ra por sibilita_da de cometer ur:na nov�•

_ M 'd' _

sua vez ocup�na � n?roeste da, agressao e permanecena �olhl- 3
DR. SAULO RAMOS E' d ,,�. ltÇO. M

..

11
Alemanha ate o llmIte da Ba-I da nos seus menores mOVlmen- __ -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;:;;;;;;;;;;�:::V�.3X-Interno a nsSlS encla unlcIpa '. O E t d U 'd

' .

t d . ,-
J lé tias de eenho:ta. - e do Serviço de Clínica Cirúrgica VIera. s s a os nI os, tos ate que, llber a a paI

com-I" lil�pecjllll.8ta em r:.:r.:." '

a 'cargo ,do Prof. Castro Al'aujo ocupariam o Reich, desde a. pleto dos seus instintos de do-I "'ONflUR OALTA (;IItURGIA ABDOMINAL: "ot6-
, do. �i� de Janeiro,

_, I Baviera e Wurttemberg até a minio pudesse novamente vol- U li S S
milIto 't'elilcula, útero. ovários. apêndice, V laS U rtnart.as

-- 0.oeraçoes Saxonia. As províncias da Re- tal' ao convívio das nacões civi-

OFICIAIS.

CIRURGlA PLÁSTICA I Consult: Vltor Melreles, 28,

!
. . . .

'

tUJIIOI·es. etc. - 'h'd cei., Vil- Atende dl'ariamente às 11.30 hs, e nama senam ocupadas con- llzadas, sem que ISSO represen-
J) Pli'HJNEO - Hérnia.t lU ro , '

. .o '.
. t t I!�m dor e operação à tarde, das 16 hs. em diante ]lmtamente por tropas das tasse qualquer pengo de novas

Pê)ra preenchl-mento del'tcocele. 'Ira amen O �

'd V'd 1 R 66 I t
A

f' tA. S
d- ll""'o....oldes e varizes - Fracturas: Resl ;F

1 a lOa6m7os,. Ires re endas po encIas. e- guerras."

o: itai8 one cargos nas repartições
aparelh08 de &,ê880. Opéra n08 08P -'

d M')
.

bl' a fde Florlanópoll& (Ausente ate (omeço e aio
I
••••••••••••••••••••,.•••••0 18••• 111- pu lC S, o pro essor IPraça Per.,lra e OUvelra. 10. Fone. l.OOIl.: I MANOEL LUIZ prepara

Horárl,o: Du 14 b UI bord, diariamente.

DR. AURÉliO ROTOLO I l)'
r.

'S�C- rI� i Rua sa�����:�!rinhO. 31HELENA CHAVES SOUSA Médico _ Cirurgião _ Parteiro : /., : (Sobrado)
JilNFERMEIRA OBSTl':lTRIC.& R A lOS X : I !

(pârtetra) Moderna e possante instalação : ,� ;
Dll)lomada pela Maternidade de 200 MA, • •

de Florll1ll6poUa Diagnóstico precoce da tuberculose I CONTINENTAL IAtende chamados a qlla.!Q." pulmonar, úlceras gástricas e duo-
hora denais, câncer do estômago, afe- •

pnça da Bandeira, 5lI - sob ções das vias biliares, rins�. e�c,: As famosas mUSicas, com os .:
tAntla:o Lar&'o IS de Ilatol Aplica o

pneumo-tOI,.ax
artIfICial

I
mais m.81S •

para o tratamento da Tuberculose famosos artistas. I-DR REM IGIO Pulmonar - Tratamentos moder-
.. nos e eficazes desta moléstia U"LTIMAS NOVIDADESCompleto gabinete de Eletricidade •

�:���io?���:a_v�rt��ll�O:I�r��y�� I Na I(RADIOLAR» e:Ultra Violeta. Infrazon-Terapia • ..:

Consultó�io: R?a Deodo�o. 3 : Rua TraJ-ano 6 Iesquma FelIpe Schmldt • J

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hra I
Telefone 1,475 ..

INDICADOR Mt.DICO
DR. BIASE F"ARACO

\ :\led ico - r-he í'e rlo Serv ico de Slf,i IIi', elo Cen tro de Saúde
', DOENÇAS DA PELE � SíFILIS - AFECÇõES UHO-_GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CO�S{JLTAS: elas 3 às (j 11. - R Felipe Schmidt, 4G
HES.: H. Joinvile, ·j7 - FONE lGc18

_-

(',Ll.\'ICil DE OUíOS - OUVIHOS - NARIZ - GARGAl\"l\'\

DR. SAVAS LACERDA

(L>iploma de l1abilitaçãõ do Conselho Nacionai de Oftalmologia)
Cbef8 <lo Ser'vlço de OftalmologIa do Depar-tamento de 8aóc}e e HospltIJl de CarIdade

('O;llSl' lirOj{,IO: Rna Feli11!l Schrnirlt, S. Fone. 1.2ã!) - COXSUL'I'M,: 1)a, 2,:10

às li hill'as 11/1 uude - JnDSJD1�J',(,TA: R. Co nsr-Ihctr-o Mafra, 77 - I�J..r)JUAN(Jl'OLIS.

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

,

de Cu ri dade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS .

('OXRC-I/l'úIUO: l:lIa ..\tlne!-o :\lndHHlo, 7" (I'�difíei.o S. F'r.ruc ixco+, fOJlC" L-I J-J.

Consultas das lU às I:! e (las 14 as 15 1101'a5

nESIDENClA: Hua Marechu l Guilherme, 5, Fone 78:3

�NSTITUTO d1NIC�IAGNÓSTICOI Dr. LAURO BAUHA'
f DR DJALMA I l!Js)lccialista em Doenças de Senlro-
\. rus - VIas Urinár ias.

MOELLMANN Curso de especialização de Gineco-

logia (doenças de Senhoras) com o

Formado pela UnlversIdade de Genebra Pl'ofessqlt 1101'aes ele Barros, da F'a-

Com prática nos hospltais europeus culdude de Medicina de 550 Paulo,

Cllnlca médica em geral. pediatria. doen· Tratamento especializado, méelico e

!;as do sIstema nervoSo. aparelha gerdto eirÚl'glco, elas afecções do aparê1l1o

urtnárlo do homem e da mulher genital feminino (Utero, ovários,

&8818te. '.récnlco: DR, PAUJ,O TAVARilS trompas, etc.).

Curso de Rad!ologia Cl1nlca com o dr CUl'a radical das inflam:lções dos

lr.ianoel de Abreu Campanario (Slio Pau· anexo� (Ovários, trompas), sem ope-

lo�. Especiallzado em Higiene e Saúde

l
ração). Tratamento de todos os diso

pública, pela UnIversidade do Rio de Ja· tltl'bios ela menstruação e da estl'rili-

nelro. _ Gablnete de Raio X - Electroo dade.

ear(i\!ografla clínica - Metabolismo ba· Tratamento moderno da blenort·:t-

8al _ Sondagem Duodenal - Gabinete gia aguda e crônica, em ambos os

de fLsloterapia - Laboratório de micros· �exos. por processos moc1ernos sob

copia e anállse cllnica. - Rua Fernanda ('on(rôle endoscópico - L.'ctl'o"copia

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorIanópollil - e ele laboratório.

FISIOTEHAPIA - DIATERMIA,
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS; - Das 10,30 às 12DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clruracta e Ortopedia. CUnlca e (;lrur�.

d.<> tOol·ax. l'art08 e doenças de 8cnhor.a�.
CONSULTÓRIO' R. João Pinto 7 Dla'

rl&mente <la!; 15 às 17 horas. RESID�N·

(:1-'.; AJ.rn1rllUte Alvlm, 36. �'OlJ.e 7Iil.

CLíNICA M�DICA
Moléstias internas, de Senhoras e crl

&uças em Geral. CONSULTÓRIO: Rua

I'ellpe Sclunidt - Edlf!<Jio Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. REl·

( IilD1I:NCIA: J lJarçro Benjamin
CQn,tllnte, 3

Um cachorro· na �uerra �o' Pacifico

SE�iJAS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa S OSA
Diariamente receoemos novrdaoes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - rONE 1514

João Batista Tezza e

Senhora
participam aos parentes e

amigos o nascimento de seu

primogênito.
Rua Vítor Meireles, 2

t Fpolis .• 19-4-944.,

José Eleutério de lima
e Senhora

participam a seus parentes e

conhecidos o contrato de
casamento de sua filha ZAIR

com o sr.

ARTUR AZAMBUJA.

ZAIR e ARTUR
noivos

Fpolis., 19-4-44.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

GRATISl
Quer receber ótima lSul'prello qu�
o fará feliz e lhe será de valiosa.
utilidade? Escreva a Soares, Caixa.
POlitçü 3652 �- RIO DE JANEIRQ
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6 o ESTADO-Sexta.feira. 28 de Abril de 1944

(aíu Unta bomba sôbre um aõvige
LONDRES, 27 tu P�) ��e O ATAQUE AÉREO NAZISTA, EFETUADO ESIA NOITE, CON
TRA O SUL DA INGLATERRA" FOI MUITO INTENSO� UMA BOMBA ATINGIU UM ABRIM

GO, CAUSANDO A MORTE DE
..

INúMERAS PESSOAS.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,

o que representa Ln PRENSA
BUENOS AIRES, 27 (U. P.) - O jornal "La Nacion ", em

sua edição de hoje, chamou a atenção de todos os argentinos
para a significação moral da existência ele "La Prensa", que
sempre batalhou em prol da cultura argentina. O mesmo diário
assinala que "La Prensa", ontem suspensa pelo govêruo de
Farrell, completará. o seu 75° aníversárro em 1b de outubro
próximo. Simultaneamente com a campanha de "La Nacion"
a. favor ele "La Prensa", formou-se urna comissão, que organi
zará demoustrações em todas as províucias argentinas, desta-
cando OR altos méritos, normas e princípios de "La 'Prensa" e 11 cachoet·ra de I Apodriaa�a_eontopodremiontCI�vro· 10 gabl-net-i:;;;,o SI211 constau te trabalho de elevação da cultura popular. '!I

'-'

Washington,28 (U. P.) - O ....._-__.w.t"_�_....,. P!!:!. 218 f(Ao.nN�)o_. O eI1g'e_ld�.iO���I�� .deof��.n!!:l�1 dNea'poBlesa2d7(Ou.Op.l)iOO 1TIa-secretál�o. de Estado, cor?-ellj Dr. ARMANDO VALE-RIO DE b
Hull, fOI interrogado pelos J01'- nhe�ro chefe .d� :secção de ex- I alXOU longo av:so, que .t�n:-0u: rechal Badog'lio p .esidíu a pri-
nalístas _a propósito da recente �SSIS plOSlVOS da DIVIsa0 de Águas e 10 n. 958, decl.arando mlclal-Imeira reunião do tovo gabine-
suspensao do jornal argentino M E D I C o Inundações do Ministério da Imente _

que rica
.
suspensa a

I te que, de acôrdo com informa-
"La Prensa". Disse, então, o avisa que mudou seu cen- Agricultura declarou que se- �����!��O oude1 ad�ame�to, �e, ções autorizadas, voltará a

chanceler americano que, na sultório para a rua Nunes guirá hoje para a Cachoeira de
.

.

ele .ll1COlpol.aça_o reunir-se durante a tarde de

opinião. o fato não representa Machado, 1. Paulo Afonso, afim-de iniciar fOI n:ot�vot de arnn:t� de f1a214TIl: hoje. Na reunião da manhã,
nenhuma novidade, na situa- �__.._..._............-.;

os trabalhos de instalação da Ia, previs o� nos ar 19O5
,

e foram discutidos prob1emas re-

ção argentina. E concluiu: O h
rêde entre aquela cachoeira e 125,. do R��ulam�.nto pala o ferentes às relacões internacío-

"Vocês, jornalistas, devem co- umor no a cidade de recife. Disse ainda Serviço AMI�ltar, ficando,
..

en, nais, inclusive as relações da
nhecer melhor do que eu a que os trabalhos de aproveita- consequencia, sem efeito Os Itália com a R" F

- «protetorado» mento da energia de Paulo avisos ns. 2.184, de e os' demaí �SSIa, l� drançasituaçao em que se encontra a ,... I I " .'
.

22 VIII 1942 1 313
' aais países a Ia os.

impre��a naquela República". -<J- para fUnCl?n�men�o dentro de : _

-

'. e.. ,��: . . .

Nápoles, 27 (U. P.) - Em
Em varras partes do contínen- Nenhum tcheco no chamado A�onso poderiam ficar prontos ?6 V 943. ��.n.�:lza, pIOl?�ndo sua segunda reunião de hoje o

te, a medida do general Farrell "Protetorado" aceita convite I tres anos, desde que os servi- as praç�s dll.Ig;ll en:--s� . �ll eta- gabinete italiano tomou im
teve intensa repercussão. Em para quarta-feira. "Sinto mui- ço� sejam executados da ma- TeI_lt:, a .LegIao Blasll�ll.� �e portantes resolucões relativas
lima, por exemplo, o jornal "EI to, já estou comprometido". -I

neira esperada. SSlS encia 'para.. a so �CI açao I
ao esfôrço de guerra e à poli-

Comércio" condena a medida, "Com quem" - "Com o Jan". •

de qualquer ,a1!xlllO: tomand_?-, tica interna. Concordou o ga-
como atentatória à liberdade - "Engraçado. quase me eS-1

Gigantesca �e des_!lecessana a mterver;�ao I binete em deixar para o post-
de Imprensa; no Chile, vários queci que eu também estou", ab�bo�a _

�e p�ssoas �e s:;a� _ famlh�! guerra os temas que implí-
partidos da esquerda resolve- Todo mundo é convidado de ' Sao LUIZ, do �aranhao, 2� I Junt� aquela :nstltUIçao: PaI �! quem grandes reformas, como

ram telegrafar sua adesão a Jan. Jan quer dizer Jan Masa- CE.) - Na l_ocalldade de J�se o efe�to d� ple,s�nye AVISO, os
a monarquia, afim-de-que toda

"La Prensa", aprovando' unâ- ryk, o chanceler checoslovaco, dos ?l?�s Dagua das C�r;has, ch,�fe.o de rep��tIç.ao ou estabe.- a nação possa manifestar-se
nimemente a proposta, em tal que, todas as quartas-feiras, m�l11CIplO d� Bacabal, fOI co- lecimento mlll�aI. e os co�an- Jivremente sôbre as mesmas.

sentido, do deputado Cesar Go-I tem a sua rádio-emíssão em lhida umaA gigantesca 3:bobora dan.tes ,de contI,ng�ntes ficam Foi aprovado o orçamento para
doy; em Havana o diretor do língua checa na BBC de Lon- pesando cerca de 25 quilos. eqUlp�lados aos �.omandantes a tarefa da reconstrucão das
"Diário de La Marina" o jor-! dres. E todo o checo é convida-

de ulllda�e. (} -;\VISO ..

693, de
zonas devastadas pela

-

guerra.
nal mais antigo, telegrafou do para ouvir as suas palavras, Na thina 18 .de março último, tícou sem Também resolveu o gabinete
igualmente ao diretor de "La apesar do terrorismo e das 1 e_feIto,' sob a presidência do mar'echal'Chung King, 28 (U. P.)

���dao� ��U�;::d��rE�a?n�! mmllll:tilffllilil!1 �!����t�:1���!f ���;��
mil nipônicos, a quarenta qui- É M..A.IS QPE Ull do que a medida nao e inspira-

Assembléia Geral lômetros de Cheng-Sien, na :IO:� � LUO� da por sentimento de vinganca
Devendo ser realiaa.da no prôximo dia. l ' de Maio; consagrado ao província de Honâ. Ignora-se, ---

mas tão somente pelas necessí-
'l'RABALHADOR, uma sessãc de assembléia.qeral, às 20 horas, con- no entanto, qual seja a sorte !"ODEROSO .A.UD- dades da segurança nacional.
vocc todos OI! s6oios' e convido imos exmas. familias, para assistirem atual de Cheng-Síen, pois as Ll.A!.."NNOTOTDR�T"""U referida reúnião. .1ILIIt Ao

Florianópolis, 27 de abril de 1944. últimas notícias informavam
OSVALDO SlI.,VEIRA, l' Secretário. que quatro poderosas colunas

,,������������������� japonesas avançaValTI para o

Achou . rarl'.ssl·mo di-amante neuro ���ae ����:�eEd�q���a��1:��!�
II essas colunas nipônicas ocupa-

PORTO ALEJGRE, 28 (A. N.) -� Há vários anos, uma. ga- ram a localidade de Mísien,
rôta encontrou, nesta capital e dentro de um pedaço de carvão distante 35 quilômetros de
..Cardíff ", uma outra pedra menor, de côr preta, com pequenos Cheng-Sien.
pontos tulgurantes, Um tio da pequena interessou-se pelo acha-

-----------

do e níandou fazer um pregador. Passaram-se anos e o pregador
O dr. Sa�lo Ramos avisa

transformou-se em cortador de vidros, que era empregado pe- que. estara ausen!e tempo'
lo tio da lllôça em seu ofício. Há dias, porém, foi descoberto Ira.rl�mente, .r�abflnt!.o sua

que se tratava de ea:rbono-diamante, o que se fór realidade m-
chnlca no �roxlmo mes.

lerá um milhão e oitocentos mil cruzeiros, pois pesa quinze A resistência da
gral11as. Luftwalfe

COCEIRAS,

NUNC� EXISTIU iGUJ::Il

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Promovido

Aderiram ao
prote':lo

T I t·d Londres, 27 (U. P.) - O go
e egramas re I OS vêrno britânico dirigirá outra
Acham-se retidos, na D.R.'.C. nota ao govêrno da Suécia, re

T., telegramas endereçados a,lativamente à exportação de
Emi Firedrlch, Alberto Rosa, "rolamentos" para a Alema
Impulso, Alfredo Jorge, Mani nha. Segundo informa fonte
Bel, Joana Dare, Joãosínho, I autorizada, a Rússia e os Esta
Estefana Becker, Udo Scha- dos-Unidos, que aderiram ao

drak, Dr. Juiz Municipal, Ho- pr.?te�to �)l'iginal, tomarão
dioquinha, Amaro Vieira, Do_llde�tlca atitude agora. Soube
norato Drumond para Mun- .

se �gualmente que os Estados
demar Brasil, João Candido

.

Umdos prosseguem em suas

pereü'a, Ana Avila, Silvio Pe- negociações com o general
reira Sousa, Eurico Fernandes I F�'aI_lco, afim�de que a Espanha
de Motta, Engelino Bozon, Co- d�mmua suas exportações de
lefaz e Ilmo Pletsch. wolfrâmio à Alemanha, Ao

que se diz, o acôrdo não foi
ainda firmado, mas os novos
termos sugeridos pelo ditador
espanhol permitiram que as

negociações tomassem rumo
mais promissor.

Washington, 27 (D. P.)
O secretario da Guerra, sr.

Stimson, fal?-ndo à imprensa,
declarou que a resistência da Tem 6O dl-as ,
"Luftwaffe" aos rêides aéreos _OI

aliados contra a Alemanha es- Porto Alegre, 28 (A. N.)
tá decrescendo a olhos vistos, O prefeito desta capital, sr.

o que talvez seja conseqyência;Antonio Brochado da Rocha
dos pesados danos inflingidos I

acaba de dar o prazo de 60 dias
à aviação alemã durante os à Companhia Concessionária

R' 27 (A N) C
. violentos ataques da atual de Serviços de Bondes para

,10,
_

. .
- omUl1l- ofensiva de pre-invasão Acres- melhorar o tráfego e ao me8-

Nav·,os afundados �am de Sao, pa�lO que �o�� � centou que, por outro l�dO, os mo tempo, cumprir as clásulas

, stado. se ple�a a I?ara a glan germânicos podem estar eco- !contratuais, muitas delas ven-

Napole�} 27 (?,. P.) - Nove de pa;ada tra�al�Ista em hO= nomizando suas máquinas e !cidas, como da Circulação de

emb3:rcaçoes ,�olam �f:undadas m,en�bem ao _Rlesldente da Re
seus pilotos e formando reser-I bondes para operários com

e d01S destr�Ie�es elxlstas re� p�blllca, h�meh��em essa �ue vas para lançar à luta somen- passagens mais baratas.
sultaram avanados durante ;p.IOmete .

levestll-se de excep- te em ocasiões de extrema ne-
violentos ataq�es_ d�fechados ClonaI brIlho. cessidade.

.

Lanchas paraontem pela aVlaçao alIada con- .

tra a navegação inimiga, ao DeiXOU o nosso estado
E

' - I II dlal'g'o da costa ocidental da Deiltou, ante·ontem, o nOllso E.· XerCICIOS Ia ao egastodo, onde, até há pouc@, exercia
Itália e no mar Adriático. Ou- o comando da Base Aérea desta Rio, 27 (A. N.) '.- O minis- Rio, 27 (A. N.) - O ministro
tros despachos acrescentam Capital, o sr. tenente-coronel avia. tro da Guerra autorizou a ida da Fazenda encomendou à

que as fôrças aéreas do Medi- dor Epamínondas Gomos dos San- dos alunos do CPOR de São Companhia de Construções
terrâneo atílcaram posições tos. que lIai desempenhar, no Chi· Paulo a Itajubá, afim-de reali- Navais "Vitória"· 75 lanchas

le, importante comissão do nosso '

t tinimi\.S�s em diversos pontos Gov$rno. e que viajou a.coffipttnhG- Z�l'em all impor an et e�e;cí- de$tina�as a várias alfandegas
�a ltall'3. e na,. Jugoeslav�a,. d,Q 98 !lUCIl .lf�ll· �Clmíli,(!,. ,ÇW$ d.� pemt'f& e d� 9.e$t�'ulç,Oe$, !ia Bra.s�l.

Porlsmouth foi
bOn'lbardeado
Londl\eS, 27 (D. P.) -- Ports·

mouth, situado no sul da In
glaterra foi àtacada ontem à
noite pela Luftwaffe. Foi o

que informou a emissora de
Berlim. Segundo os alemães,
as bombas nazistas causaram

grandes estragos em Ports
mouth,

O !Ir. Albi Pereira foi promovido,
do cargo da classe G, da. carreira
de Professor de Educação Física,
do Quadro Unico do Estado, (lO

cargo da dOSSI: H. dessa carreira.
vago em virtude da exoneração de
Edite Speck RiefenstahL

Preparativos Nestes dias
Pearl Barbour, 27 (U. P.) ,_o

As fôrças aéreas norte-ameri�
canas do Pacífico Central ata
caram nestes últimos dias po�
sições inimigas situadas nas
ilhas Carolinas, Marshall e Ku-
rillM.

.

7O cadáveres
Nova IorqLle, 27 (U. P.)

A Rádio Berlim informou que
foram retirados 70 lnOltos de
sob as ruinas dos l)l'édios des
truidos no último ataque aé�
reo aliado contra a zona sudés�
1:e de PaJ:Í�.
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