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LONDRES, 28 (U. P.) ... BOMBARDEIROS ALIADOS VOLTARAM A ATACAR ESTA MANHÃ A CIDADE DE ROMA. FOI O

QUE INFORMOU A EMISSORA DA ANTIGA CAPITAL ITAUANA. SEGUNDO A MESMA FONTE DE INFORMAÇÕES, OS A

LIADOS LANÇARAM GRANDE QUANTI.DADE DE BOMBAS EXPLOSIVAS E INCENDIÁRIAS.
- - __ o __ _, - - __ •

festividade Representará
d!al!:n�� �l�!?Maio § a aRi!��N.),_poratodo
próximo, na Catedral Metropo- Ministro foi designado o te-

litana, às 8,30 horas, a MISSA nente-coronel aviador Clovis

VOTIVA em ação de graças pe- Monteiro Travassos, adido ae-

lo transcurso do 9(' ano de go- ronáutico a Embaixada do

vêrno do exmo. sr. dr. Nerêu .. .'n.\ IS AN'l'WO DIARIO DE SA.N'rA CA'I'ARI� A Brasil em Washington, para

Ramos, digno Interventor Fe- Proprietário e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES representante da Fab na Jun-

deral, e em comemoracão à da- ta Inter-Americana de Defesa,
ta dedicada ao TRABALHO,

I
'

..---- em substituição do coronel

sendo oficiante Sua Excia. Ano XXIX Florianópolis-Sábado, 29 de Abril de 1944 I M. 9096 aviador Armando de Sousa e

Revma. o sr. Arcebispo Metro- Melo Ararigiboia.
politano, a Diretoria gera! do
CíRCULO OPERÁRIO DE

9 ANOS DE GOVt:RNO VIOLENTA DOTALH" AO l'DOJE E SSYr����:�1::r�: :E:�i.f:'�i Transcorrerá, no próximo N N N

.

N N . ri .1\
. O Jft

Civís e Militares, as Organiza- dia 1" de maio, o 9° aniver

ções Trabalhistas, os associa- sário do Gouêrno do sr. dr.

dos, as Associações religiosas, Neréu Ramos, que, nesse ai

os Colégios, os Patrões e os to posto da Administração
Operários e o povo em geral catarinense, nem realizando,
para participarem daquela con- ineçàuelmenie, diversas e

digna comemoração. vultosas obras de caráter so
cial e filantrópico.
O seu programa de govêr

no, nesses nove longos anos,
se estendeu a todos os seto
res da nossa atividade publi
ca, desde o de Saúde e Edu
cacão aos da Viacão e Obrts«
Pdblicas. Os centros e hos

pitais, as escolas, estradas e

pontes modernas estão à
mostra como documentos
evidentes do seu labor, para
cuja efetivação não falta
ram a boa vontade e o esiõr
co do Povo caiarinense.
°

Juntas, portanto, hão âe
ser as homenagens come

moraticas tiésse auspicioso
evento, destacando-se, entre --...-_._....- ............._-_.__....-..._-_-.-_....

elas, (I. çranâe demonstra-

ção de educação física a ser Faleceu Frank Rnoxoferecida pelos escolares, no
Estadia "Adolfo Konder",
às 9 horas daquela data.

Moscou, 28 (U. P.) - Inter- conta de que os russos arroja-: débil das cabeças-de-ponte so

macôes da frent e oriental dizem ram grandes contingentes 110 ! viéticas. Ferozes combates aé

que poderosas fôrças russas setor do Pruth, afim-de refor- reos se verificaram sôbre essas

travaram, e continua travando, çar as linhas da frente contra cabeceiras de ponte, pois a Luí

feroz batalha com alemães e as quais os nazistas vêm ata- t-awaffe tentou atacar as colu

rumeuos, ao norte de Jassy. As cando, incessante mas inutfl- nas russas sendo no entanto

mesmas notícias indicam que ') . mente, para encontrar o ponto repelida.
.

reagrupamento dos exércitos j ........·_-_-_·..._-_-_-_...-...........w_-......-"'.-. ....__...._-.....·_·.-......· ..._·.................,.,....

soviéticos aproxima-se elo fi 111
e que, e111 breve, terá lugar uma.
granc1e luta pelas jazidas pe
trolíferas da Rumânia e pelas
planícies da Hungria. Acres- .,

centam os informes em apreço
que depois ele demolidoras

ações da artilharia que semeou

) pânico entre os nazistas, de-
les matando cerca de 3 mil, os

soviéticos impuzeram aos na

-�istas que se «ncontravam Iê'C:

»reparatórtos para atacar 1Ht

região de Jassy, uma retirada
de consequência avassalador a.
Outras fontes informativas dão

Missionários
libertados
Melbourne, 28 (U. P.) - 'As

forças aliaelas que ocuparam
Hollaridia, na Nova Guiné, con
seguiram libertar cem míssio-

I
nários estrangeiros. Entre �)s 1

referidos padres, figuram 1::; Iamericanos, 7 holandeses, ;3

poloneses, 1 australiano e ]
cher-o.

Na zona de Kohima
Nova Delhi, 28 (U. P.)

Forças britânicas, precedida:
por tanques, ocuparam uma

importante posição inimiga II a

zona ele Kohíma. Durante

:lI1uta, foram causadas sérias

perdas aos japoneses, que SI-',

estão retirando, perseguidos'
pelos britânicos. j

WasllillgtOll, 2S (C I�.) -
Faleceu hoje, nesta capital,
o eorouel Frank Knox, se

cretário (la lUarilllJa dos Es
tados ruidoso O estadista
norte-umerícano quando, há
uma semana, assistiu a uma

soleuklade, fnnehre, foi aco

metido })()I' íorte íníluenzn.
O coronel Knox, entretanto,
já se eucontrnva eonvaleeeu

do, quando surpreendeu-o,
hoje, um colapso cardíaco
que] he roubou a vídn,

NAVIO ALEMÃO INCENDIADO -A unidade alemã «Ber
ç,e:lland}) foi atacada e incendiada pelos cruzadores ligei
r. s norte-americanos em águas do Atlântico Sul. O mer

cante nazista tentava romper o bloqueio aliado. junta
rnerrte com ostros dois navios germânicos. que também

foram destruidos no transcurso de 48 horas.
(Fóto da Inter.A�ricQna para O ESTADO).

•

As baixas no rte-emertcenas
Washington, 28 (D. P.) - Alcançaram a cifra de 192.836

as baixas sofridas pelos norte-americanos na atual guerra.
Dessa cifra, 44.000 correspondem a mortos, 148,000 a feridos e

prisioneiros. Do total de 34.000 prisioneiros norte-americanos,
soube-se que quase dois mil pereceram em campos de concen

tração japoneses.
«Semana do Homem de Côr»

I Bahia, 29 (Agência Vitória) -- A Bahia comemorará este
ano, pela primeira vez a "Semana do Homem de Côr" para o

que está sendo organizado caprichoso programa. A Semana te
rá início no dia 6 e terminará a 13 de Maio. Cada dia será pa-

Londres, 20 (U. P.) - o (' ir- falará de ranínfado por um jornal da Capital. Durante a "Semana do

respoudente diplomático da Homem de Côr", várias palestras e conferências serão feitas

D. N. B., dr. Sígried Horn, ad- Washiollton pOf. professores ,de nos?as escol,as superiores, es�udantes e jor-
mitiu stanitíoatívamente O'.lG � nalistas. Tambem abrilhantará as comemoraçoes, uma expo-
na A{em�nha "se fazem �Ol;jp-l. Convi,dado pelo govêrno 1101'- síção de fotografias dos vários colecionadores com motivos lí

. ts-amertcano, encontra-se eml gados ao negro.
turas sôbre a situação, 3'3111 I Washington, estudando os Ceu- -------------------------_

maiores esperanças de vitória' I tros Culturais Católicos, o p
, I h' t

·

Disse .Horn "que � g�lerra ge r�vmo. pe. Saboia ele Mec1�iros, ossrye rec�n ecimen O Ianque
aprOXllua elo seu fml , I diretor ela Faculdade de F'íloso- Washington, 28 (Umted) - O sr. Victor Andrade delega-

....

I
fia e. Univers�dade Católica �10 do da Bolívia á Conferência Internacional do Trabalh�, talan-

Na-O cessará a ofensiva aerea B!'af:il] e presidente da_Col11Is- -U1S" :8'lU1n.'àJS o no.rajoap 'SOP1Un SOp'B'lS::i{ :sop 'Bsu8.IdWI 'B op
sao Permanente da Açao 80- to-me contente acêrca da possibilidade dos Estados Unidos re-

Londres 28 (U. P.) - Mais de oito mil toneladas de bom- I cial de São Paulo. Amanhã, às conhecerem o govêrno boliviano". Referindo-se às personalída
bas explosivas e incendiárias foram lançadas l?elos aviões. :r;.0T-' 20,.30 (horas �� Rio) o pe. 8�- des de Roosevelt e Churchill, e:xpressou que acredita que am

te-americanos, durante a jorna.da pass�da, sobr�.o .terl'lt?flO bola, Pl'0l}ull,clara s�a primei- bo� pel"ce�eram o fato de qu� a Bolívia coopera com as nações
do Reich e ocupados pelo� n8;,Zlstas. Calculo.s oficiais, saüen- ra e�nferencI,a esvecIal. para o unidas, nao somente por meío de palavras mas sim com fatos

tam que estiveram em açao sobre a zona OCIdental da Europa Brasil, através do microfono concretos.

cêrca de cinco mil bombardeiros e aviões de es.colta, alia�os. de uma el11i�sora de ondas ?Ul'-
------------ -------------

Outros despachOs salient�m que 3; gr.ande ofen�lV�\ aerea dlUr- tas da üaVltal norte-ame1'lca,- Nova fonte de riquezana e noturna não cess�ra, o que m�lca �q�,e dlal'lam.ente. se- na.

rão lançadas sôbre a 'muralha de mvasao entre seIS mll eH
------

_ Cuiabá, 29 (A. N.) - Foi descoberta no município de

nove mil toneladas de bombas e:xplosivas e incendiárias. ovamenle O pedido Guairatinga, neste Estado, extensa zona de ipeca., da qual já
Londres 28 (U. P.) - Poderosas fôrças aéreas norte-ame� de Nezon foram e:xtraidos cêl'ca de mil quilos. Enviado o produto para

ricanas atacaram hoje, de novo, o território alemão e as zo-I Rio, 20 (A. N.) � O rrribn- um laboratório de São Paulo, ficou apurado tratar-se de qua
nas ocupadas pelos nazistas. Entre os di_versos objetivos .ataca- na] de Apelação está estuc1�ll� lidade excelente de largo em�rego _

na med.icina de guerra. A

dos figura o importante aerodromo naZIsta de Akord, sItuado elo, pela segunda vez o pedIdo descoberta causou grande sabsfaçao no selO da populacão ru

a 13 quilômetros ao sul de par,is. outr3;s i.nformações acres- de livramento condicional de ral _daqula zona, P?is o pro�uto está à venda no momento a

centam que na noite passada alem de FnedIc?a�fen f.oram ata- Ne�oll, o famoso assaltante ela

I
raz�o �e l�O cruzel�os o q.UIlO, �sp�rando-se destarte que a no

cadas Stutgart na Alemanha, Motzen, na Belglca, Aunloy, na Alfandega local, fato (lne €111- va mdustna e:xtratlVa do mUl1lClplO venha a constituir ótima

Fr�nça. ��ss.as operações deixaram de regressar 36 bombl;w· polgou. � opinião pública de tO-I fonte de rique.za. Até .agora, somente três municípios do Esta·
dell'os pntamco,s, pn nr�fll),. . elo produzem lp�ca.

Estão confiantes
F'íladelrla, 28 (U. P.) - 03

operáriOS latillo-american d

confiam em que a Organização
Internacíonal elo Trabalho será
,.
uma forte alavanca para as

mudanças sociais, que se pro
cessarão num futuro próximo" .

Fní isto o que afirmou, num

panfleto intitulado "O que os

trabalhadores esperam do Oh:" I

() dr. Bernardo do Chile.

Horn admite

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO - Sábado; 29 de Abr" de. '944

o «racíonertsmo». no
Santiago do Chile, (D. P.) promulgação do decreto gover-

- Osvaldo Fuenzalída, secre- namentaI pelo qual é intenção
tárío geral do govêrno, expres- do govêrno dar fôrça total e

sou, à noite passada, depois da completa à execução dos acôr
reuníão do gabinete, presidida dos estabelecidos na conferên
oelo chefe da nação, dirigindo-, da dos chanceleres no Rí o,
se aos ministros que" se adver- sendo que "a persistência e te- _1iiIIVtIi:iiiiD

-em certos órgãos pequenc.i nacidacle dessa campanha au-I LYRA, BORGES & CIA. .1ruma campanha destinada a montaram em coincidência N J.I-rroduzir escândalo, decomposí- com o resultado sensacional do
ião e desordem" cujas conse- processo de espionagem, quan- � Reconstruções, pintura.s, reformas I[uências visadas seria "o co- do as investigações judiciais Consulte nossos orçamentos paro pagamentos a

I apso das nossas Instituições revelaram a existência dalguns longo proso, prestações módicos. 'e vera como é

Ismocráticas, a perda do nosso elementos chilenos traidores facil transformar seu prédio velho em uma cons-

Ilrestígio
e a debilidade do país do país, que ainda pretendem trução moderna, mediante uma entrada pequena.

isrante a opinião estrangeira". apresentar-se como defensores Compra, vendo. e administração de Jrnóve is.
\<;rescentou que essa campa- da democracia". Rua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANOPOLIS

_____________ lha reviveu em conexão com a •• ..

O,ESTADO
Diário Vespertino

70,00
40.00
20,00
7.00
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rua João Pinto n.') 13
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dSS1NATURAS
Na Capital:

Crt
Or,
ert
erl

Ano

Se&l1l!.1tre
'I'rímestre
Mês
Número aVUlso Cr'

No tmerior:
Crt
CrI
Cr'

Ano
Semestre
Trimestre

A nlÍnc!N mediante contrito

Os ortztnaía, mesmo nio pu.
blicados, olo lerio devolvi

<l.os.

A. direçio 1110 se respoDsa.
biliu pelai eonceítos emiÜl
dos no. artigo. •..1Dadot

A hora, do levante nacional Irmandade do �eDhor Jesu� dos Passos
e Hospital de_Caridade

ELEICAO(Por Maurício Chandler -Isárias para o completo e abso
Exclusividade do CEC para "O Iluto êxito da grande invasão Devendo proceder-se a 2 de Maio, proxirn o futu;o,
Estado") - Argel - A estação Ida Europa nazificada. Nenhum à eleição dos dignidades que terão de servir no bienio
clandestina da França esteve 'francês em condições de em- de 1944 a 1946. de acordo com eis artigos 21 e 23 do
ontem particularmente ativa punhal' armas está escluído compromisso, convido os irmãos da atual Mesa Admi
lançando ao povo francês a ad- desse apêlo. A França imortal nistrativa e os que em qualquer tempo ocuparam car
vertencía de que se aproxima o necessita do seu apôio integral gos de dignidades e consultores. para comparecerem no
momento da insurreição nacío- para a realísaeão das aspira- Consistório desta Irmandade e HospitaL no rderido dia
[nal, na qual deverão tomar par- ções do povo britânico e de to-. 2 de Maio, às 17 horas, afim de se proceder àquela
jte todos os franceses validos dos os povos livres do mundo. eleição, sendo permitido aos irmãos, que não puderem
para promover a volta da Fran- No momento em que se decla-

comporecer, remeterem à Provedoria suas listas dentro
ça á sua condição de povo 80- rar o início da insurreição na- de envelopes fechados e assinados.
berano e livre. Essa proclama- cional, os franceses abandona- Consistório, 15 de Abril de 1944.
ção da rádio patriota francesa rão as cavernas, os bosques e JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.
evidencia a solidez do naciona-l as granjas onde hoje traba- 5, I 1 b t

. ,r , alt. 4
l�smo fran�es _e ainda 8; .sua 11:1am para com "a er o invasor

firme conviccao da próxima com todas as armas ao seu al-I
...--------------------------

chegada das tropas britânicas ;cance. Será uma luta de vida e Venda folhinhas e guarde dinheiro Ie aliadas ao solo francês. Pre-, de morte, porém sobreviverá a I "Importante fábrica procura vendedores ativos nos Capitais e

parando dessa forma a moral 'Iiberdade e o nacíonalísmo do no Interior, dando adiantamento de comissão. Cartas direta-

francesa para o momento gra- 'povo francês, que durante qua-
mente à fábrica, Caixa Postal, 2286. São Paulo".

I
ve que se aproxima rapidamen-j tro anos permaneceu oprímí-
te, os lideres dos franceses livres do miravelmente pela tirania BRR E RRM RZEM nR I [ N T(promovem com segurança as do invasor alemão. II N N
medidas que se tornam neces�

,

CURSO GRATUITO DE TAOUI6BAFIA'
Rua V, Meireles, 11

.

(por correspondência) PETISCOS - Rol l-rnops - Herrings - Plckles·- Cama-
Paro propaganda do único método brasileiro, rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de

o autor ensina gratuitamente por correspon·
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

dência. Carto.s ao dr Leite Alves. Sntome - Peixe frito. etc. etc.

CASA BRANCA - EstO de São Paulo.

80.00
45,00
25.00

------�=_.------------�----

MACHADO & CIA.
Ag3ncias a Representações em Geral

Matriz: FlórianópoUliI
Rua Jodc Pinto, n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: C:-esciúma

Rua FIoríono Peixoto, ./n (EdU.
Pr6.prio). 'telegramas: "PRIMUS"
.I\gentes nos principais municipiol

do Estado

I CONVCRSOS
OfiCIAIS

Para preenchimento de
tarou nas repartições
Iníblicas. o professor
MAN1lEL LUIZ prepara

candidatos.
Rua Saldanha Marinho. 3

<Sobrade)

Chile

\

=-_. se. _ ::: __ ... __ .•...3

_ J

coM A.' FORÇA ARRAZADORA E CONVINCEHTE que

SÓ A VERDADE POSSUE
e

com um SUCESSO que
só a verdade conségue,

f'Oi iniciada pela A �ODELAR
a mais VERDADEIRA das liqUidações dos últimos anos.

Centenas e centenas de finíssimos MANTEAUX,
•

CAPAS, boléros, renards e casacos de péles. T'ail
leurs de lã e linho. Sobretudos. capas para senhoras,
homens e crianças, CASEMIRAS e LINHOS. CRE
TONES. ASTRAKANS. Todos os artigos 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 CAPI't'AL.

Todos foram remarcados com CiRANDES, TENTADORAS e

ESTUPENDAS BAIXAS!
N, B.•. As vendas, durante o periodo da liquidagdo, ieraO

ieitull exc11.l.ivo.men�� Q dinheiro à vilitQ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sábado, 29 da Abril de 1944 3

Quando se forem as dôres
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente apraziveI.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso «PÓ

Digestivo De Witt > dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com -a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

7

lusias homenagens serão prestadas ao
Interventor Nerêu Ramos

Um dos maiores aconteci- 1 o jogo - Caravana do Ar x
mentes do peból ilhéu terá lu- Bocaiuva:
gar no dia 1° de Maio, com a 2° jogo - Paula Ramos x

realização do torneio-início de Colegial;
amadores. I 3° jogo - Avaí x Neptuno;
Todos os futurosos "cracks" r 4° jogo - Escola Industrial

participantes acham-se em x Lopes Vieira;
boas condições físicas e técni-; 5" jogo Figueirense
cas para os sensacionais em- Crispim Mira;
bates da tarde esportiva, espe-: 6° jogo - Vencedor do 1° jo
rando brindar o público com go x vencedor do 2° jogo;
partidas. ben� movimentB:das e I 7° jogo -+- Vencedor do 3° jo
Jogadas ínteligentes, salpícadas go x vencedor do 4° jogo;
de cavalheirismo e disciplina. I 8° jogo - Vencedor do 5° jo-
Cêrca de 120 atletas, garbo- go x vencedor do 6° jogo;

samente uniformizados, desfi-19° jogo - Vencedor do 7° jo- Reiniciando as suas atividades
larão pelo gramado perante o

I
go x vencedor do 8° jogo. esportlvas, O Ipiranga abateu

Interventor Nerêu Ramos, a

quem foi dedicado o torneio. A diretoria da F. C. D., pro- o Primavera
Serão tributadas expressivas' motora do torneio, chama a O Ipiranga F. C., de São Jo-

demonstrações de simpatias I atenção dos diretores das enti- sé, gremio que no ano passado
ao grande estadista catarinen-] dades disputantes. para o fiel C?���i�tou. a.s .mais br.ilhantes�_...............

se pela passagem do seu 9° I cumprimenta das obrigações es- vltoIlas� �ell1ICIOU dO�ll1go as

ano à frente dos I destinos de, tipuladas na nota oficial n. s�as atividades, d'�POI� .

de al

Santa Catarina. (5/44. guns meses de inatívidades,
Essas homenagens ao pre- r 'Todos os atletas deverão es-I ab�tendo o forte conjun�o do

claro chefe do executivo cata-' tal' no gramado, às 13,30 ho- Pnm_avera �. C., da localidade

rinense bem exprimem o afeto ras, uniformizados, a-fim-de de S.ao PedIO de �lcantara, pe
e a admiração que os despor- tomarem parte no desfile em la dI.latada conta�em de 6 x 1,
tistas florianopolitanos 1'0- homenagem ao Interventor c,onflrmando, mais un:a vez, �
deiam o ilustre governante, pe- Nerêu Ramos, o qual hasteará gr�nde classe de que e POSSUI-
la maneira cordial com que o Pavilhão Nacional, ao som

dor.
. .. .

sempre apoiou os desportos da do Hino Nacional.
" N� partId� preliminar o IpI

Capital. Portanto, teremos ocasiao ranga tar:r?:!D ve��eu? "seu
A tabela dos jogos apurada ele assistir a uma tarde de gala leal adversário pelo SCOIe de

no sorteio realizado na séde da e grande será o número de 2 x 1.

Federação Catarinense de Des- I, aficcionados do popular espor
portos e publicada na nota Ofi-1 te bretão que acorrerá ao está- (ampeonato Paulista
cial n. 5 44 será a seguinte: dia "Adolfo Konder" _

São Paulo, 28 Prosseguindo
o Campeonato da cidade, se

rão efetuados amanhã os se-

O Vasco enfrentará o São Paulo! O Ipiranga írá a Capoeiras guintes jogos:
no dia l' de Maio I E0 regozizo pelas brilhan- C o r in t i a n s x Palmeiras e

Rio, 28 - Na próxima se- ,tes vIto:"laS alcançadas frente Portuguesa Santista x Santos.

ALV".,80 R II, MOSgunda-reíra será travado, na! aos mais renomados esqua- O prelio entre o Jabaquara e 11 a Canonizada
Paulicéia, em homenagem ao ldrões varzeanos, a diretoria do a Portuguesa de Esportes foi CIRURGIÃO-DENTISTA Mar-garída da
Dia do Trabalho, um gigantes- Ipiranga F. C., da Vila Operá- transferido para o dia 1° de Hungria
co embate amistoso entre o ria do Saco dos Limões, pro- maio'. Rua Vitor Meireles, 18 Nova Iorque, 28 - Anuncia-
São Paulo e o Vasco da Gama. porcionará aos seus jogadores

,
: se que a beata Margarida da

uma excursão a Capoeiras, Cirilo será o juiz �_""'J'_._-."''''� I Hungria, freira dominicana

O SlO Paulo abateu o
distrito de São �osé. .

Rio � .para d�rigi�" os dois Entretanto, os brasileiros, que morreu no ano 1270, )ios 28

comblnade fla-Flú Naquel:a.�praz��el .locahda- matc.hs." mtern�CI?nB:ls �,�·ltre; lutarão com ardor, para �levar, anos, depois de uma vida de

Rio 27 _ No "match" amís-
de Josefe�",e se�a disputada BrasllelI(�S e UlU�ualOs,.Ja ,selbem alto o nome do Brasil, no

r pobreza e devoção, foi canoní-
,

t'
uma partida amistosa entre .0 sa.be, serao escolhldo.s dOIS ar- cenário pebolistico do conti-: zada pelo Papa Pio XII, como

toso realizado ante-on 'em, a FI I I I b b t t I

t .

amengo, oca, e o c u e VI- lro.s:. um uruguaio e ou 1'0 nente sul-americano. Santa da Igreja Católíco-Ro-
noite, na capital bandeíran e, t t b I

t
SI an e.

., , .

rasI eIra.. .
"Cracks", os mais renoma- mana.

o São �aulo
.
cOl}-quis o� �m A preliminar sera realizada I Conhecido e admirado pelo dos vestirão a camiseta nacio-

dos I?a�s expressivos tIlU��� entre os 2°s. quadros. 'grande público brasileiro, o ár- nal, dispostos a honrar as co- .'.......- ••- .........J'.-_._�_.__......

dos ultlm.os tempos, abate
_ bitro Genaro Cirilo foi natu- res de nossa pátria.

-

�lm combI�ad�l composto p�� arandioso desfile náutico ralmente indicado, tanto pela Uruguai e Brasil, mais 1.H1.1a I
Jo;gadore� o

I umI��7·se �on- Na baía sul será efetivado. C. B. D., como pela Federação vez, se irmanarão, dignifJ(.:an-!Flamengo, pe a magm ica
na próxima segunda-feira, um Jruguaia.

., ..

do a amizade que unem os dois
tagem de 3 x O.

",�",•. ","" \
monumental desfile náutico Entre os JUIzes bra�llelros: grandes países da América do

, . _ _

•. ,:t promovido pela Federação Ca- abe-�e que o no:n� m�l..ls em Sul.
.

O Palmeiras Jogara amanha tarinense de Desportos, em hO-1
foco e o do sr. Mano VIana, sei Unidos, por laços inquebran-

om O Florianópolis menagem ao sr. Interventor bem que o Conselho Brasileiro táveis de tradicional amizade,
Conforme noticiamos, deve-INerêu Ramos, pela passagem de Desportos não tivesse ferido os uruguaios e brasileiros, se

rá realizar-se amanhã, à tarde, do seu nono ano de govêrno. o assunto diretamente. empenl1arão para mostra] o

no gramado situado no banTo
I Participarão do desfile todos - seu valor e fibra .

da Pedra Grande, uma pugna os barcos do "Veleiros da Ilha" Uruguaios e Brasileiros Por tudo isso, o público e,�-

amistosa entre os, "�eams"1 e do Iate Clube Florianópolis V�m despertando grande portivo das dll� � nações irm�l::,
principais e secundano� �o: e o local da chegada será no. atenção nos anais esportivos aguardam o. dIa 14 .de maiO,'

Palmeiras F. C. e do Flonano�,' Trapiche Municipal, ás 10 ho-I do Brasil, a sensacional peleja I para aplaud:::-, os d01') rel:2,ma
polis F. C. raso internacional a ser ferida a 14)'

dos esquadroes 2111-�mE'l"Jcal1o.
Dado à ansiedade com que" Lado a lado as duas entida- i do mês próximo, na metrópole Que esta IUtf� dt; gIgante0 m,

os Ifans" dos dois serios �dver� eles veleiras singrarão as azu-! brasileira entre as homogêneas esporte sul-amel:rc�\llO, tl'<tns

sários aguardam a partIda, e

Iladas águas da nossa, baía, e tradicionais representações II corra n�0 ambI"r,�e de g:'an·
de prever-se u�a luta. bastan- honrando, assim, o nome do do futebol brasileiro e uru- d3 cordIalldad�, �ao os .;r()t�s
te renhida, pOIS tanto �o Pal- homenageado. guaio., I ardel1:te� que fIzeMOS, (\'i 31(111'
meiras como o esquadrao flo- Os ex-campeões mundiais dó de OlIveIra Sanws'_

l'ianopolitano possu.em em seus O Caxias jogará (om o Peri esporte bretão, vêm dispostos, -, 1\ h· êmeios bons maneJadores da Amanhã à tarde, na reta de a fazer uma bonita figura em Convidando autoridades V3n�O C lU S
pelota. Barreiros. município de São gra,mados brasileiros, frente à uruguaias Chung-King, 27 (U. P.) -

f'ooe;" José, será efetuado um prélio representação de nossa pátria. Rio - O Itamaratí, dirigiu As fôrças chinesas, que lutam

A quarta rodada do amistoso entre o Caxias F. C., Os uruguaios, que são incon- convite aos chanceler e minis- sob o comando do general Stil-

Torneio Municioal desta capital, e o Peri F. C., da-I testavelmente, a fôrça máxi- tro da Defesa Nacional do Uru-, well, avançaram até um. ponto
Rio. 27 _ Pross�guindo o quela .localidade, que pr?111etel n:a

no f1!tebol da América La- guai l?ara a:�si?tirem no dia 14 situado a cêrca de 4� quilôme
Torneio Municipal carioca, se-, revestIr-3e de frt."l1cO on�h8,n- tma, farao estamos certos uma do mes proxlmo ao "match" ,tras. Os soldados chmeses, es

rão realiz�dos, amanhã, os tismo.
.,

grande �x�bição aos desportis-I internaci�nal entr� brasileiros
i
tão tentando. agora efe�uar

s'egu'ntes 'ogos: I O Ca}:1.::ls pretende levar a I tas patncl:os, mostrando e ao e uruguaIOS, e cUJa renda re- amplo movImento de cerco,

AI�éricaJ x Madureira Fla� Capoeiras um esquadrão com-: mesmo tempo ensinando a sua: verterá em benefício dos sol- I afim de isolar os postos avan

mengo x Canto do Rio' e Sâr I pleto a-fim-de fazer bonita fip
I
técnica e classe no difícil es- dados que integram a Fôrça Içados nipônico& na zona de

Cristóvão x Bang1l, gura frente aOi!l .iosef�nses. porte do ml'1.n�.io da pelota, EXl?ediCionária. l Kamang. -....

Excursão transferida
Em virtude da realizacão do

campeonato de amadores', o es

quadrão profissional do Avaí
não excursíonará a Joinvile
amanhã, conforme havia pro

x metido prelíar com o Caxias.
Porém, tudo indica que a

excursão ficará transferida, Congres!o de
possivelmente, para o próximo E5p�rantodomingo, que é a data mais

oportuna para a realização do Rio, 27 (A. N.) - O ministro
'Gustavo Capanema acaba de

embate. receber do sr. João Carlos Ma-
I

cedo Soares uma comunicacão
I de que se vai realizar, em abril,
o Décimo Congresso de Espe
ranto e que o titular da Edu

cação faz parte da comissão de
honra deste conclave.

_lU t

o ESTADO
.�

Realiza-se na próxima segunda-feira�
o torneio «initium» de amadores

Botafogo x Fluminense é o jôgo
principal da roàada carioca
Rio, 28 - O prélio principal

da quarta rodada do Torneio

Municipal será entre o Bota
fogo e o Fluminense e foi ante
cipado para amanhã à noite.

:......···..
eQ······....·i'

IVida Social i
o •

:.00••'.' .

ANIVERSARIOS
Decorre hoje o aniversário da

exma. sro.. Ernestina Bonsfield

Cláudio.
•

o sr. cel , Cid Gonzaga, residente
em Porto União, faz anos hoje.

•

Passa hoje o natalício do sr-,

Valdir Macuco.
•

Festeja hoje o seu aniversário a

srita. Nair, filha do ar, Inocêncio

Alves, sargento do Exército.
•

Nesta d�ta decorre o natalício do
sr. Henrique Jaques Boiteux, fun
cionário federal no Rio de Janeiro_

Fazem anos amanhã:
a sra. Maria Barbosa Born;

,

as sritas. Zulmira Silva. Erica
de Paulo e Sousa e Celina Beatriz
de l'v'Itorais e Alice. filha do sr.

Manoel Marinho Teixeira;
os srs. farmacêutico Eduardo

Santos, conceituado proprietário
da «Farmácia Moderna»; Adolfo
Bittencourt da Silveira. alto fun
cionário do Tesouro estadual; e

Jaime Carreirão, alto f�onário
da D.R.C.T.;

o menino Manoel, filho do s+.

comerciante Nicoláu Estefano So-

..

vos.

MISSAS
o sr , Arí Lentz manda rezar.

dia 2 p. vindouro às 7 horas, missa
por intenção da alma de sua es

pôso., d. Maria D'Anunciação da
Costa Pereira Lentz.

--------------------

Horário das Santas MisSãS
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Franciscb: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30' horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

.

Ginásio: 5, 6, 7.30 (só alunos), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas [todos os dias J.

Trindade: Matriz: 8 horas.
Tríndade: Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7,30 horas.
São José: 7,30 e 9.30 horas.

�RS.Vt"J J�IA
Crm '

,.

�,,'OLSO�.. POS'tl\.
PREÇOS'MODicas

SO�T1MENTO INCOMPA�AVEl

fo/iciUirSTAt&PRECOS"
����Ã�18mQSETTI
,{l�'bfr titti4a2f�
;�EMINADIO 151-135 'fAIXA 2�1' S. PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO"Saibado. 29 �e Abril de '944

Coluna Evangélica 1 Faça seu
anuncio

� no
ESTADO

Liga Operária B. de Florianópolis

santo do dia I Hão dediotes fora as riquezas
alimentos

Assembléia Geral f EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais facil e se

gura de tomar-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

Metait para a T I
ins���!��� 27 (A. N.) _ Mo-I Graça:a�es��s e ídealis-

tivado pela normalidade da si- mo do sr. Deodósio Ortiga, pre
tuação atual na importação de sidente da U. B. R. Operária. e

metais para a nossa indústria do seu grupo de amadores,
e com o crescente desenvol- 'aquela vitoriosa entidade pro
vimento da indústria metalúr- letária completou o aumento

gica em São Paulo, acaba de da sede social para a constru

ser lançada a idéia da fundação' ção do novo palco, o qual vai
duma entidade orientadora I ser oficialmente inaugurado
dos assuntos referentes a êsse I hoje, com a importante pe
magno problema. ça "AIMÉ" ou ASSASSINO

POR AMOR.
As obras custaram aproxí

madamente 20 mil cruzeiros, e

todas as despezas foram pagas
exclusivamente com a renda
de festivais artísticos levados a

efeito pelo corpo cênico ela

própria sociedade, Isto repre
senta um verdadeiro triunfo
do amadorismo teatral da ter
ra e por esta razão o sr. Deo
dósio Ortiga f' seüf amadores
merecem efusivas congratula
ções.
Numa justa homenagem ao

esforçado presidente, a Dire
toria da União Operária resol-

1 :083 ,00 j veu unânimement�, dr:�ominar
825,50 I

o �ovo palco TORHEAO DE0-

600,00 DoSTO ORTIGA ---- gesto que
66,00 ecoou muito bem no seio dos

120,00 sócios.

160,00 I A extrea do novo palco com

136,40 a grandiosa alta comédia AI-

80,00 MÉ está despertando desusado

�O,OO [interêsse, prevendo-se grande
75,00 I enchente não só ho ie mas

28,00 I também domingo á noite,
"'""J.2 63,9.1 quando será reprisada.

A GRANDE RfmE
"Finalmente. o reino

dos céus é semelhante a
uma rêde, que foi lança
da no mar, e apanhou peí
xes de tôda a espécie". S.
Mateus 13: 47

-.,-""''''''......-...-.-.·_.·........-_.....-.·.. ·.-......-_w.....·.w.·.....-.-......._........ .-""

Jesús foi um Grande Mestre Oe, C01110 tal, possuía métodos
e�celentes. Atraía pela simplí
cidade, Nada de abstrato ou in
trincado. Queria ser entendido'
para isso, falava com clareza,',- Nasceu no ano de 1205 ou 1206
na linguagem do povo e para o em Verona como filho de pais
pOVO. Era prático e desejava. hereges. Quando chegou ao conhe

obter resultados reais. Isto con-
cimento da verdade católica não o

. sabemos. Mas, já em 122 entrou
segma com Ó uso de parábolas para a ordem de S. Domingos de-
falando sempre daquilo que era pois de ter feito uma parte dos
conhecido de tôdos: Ao falar seus estudos em Bolonha. Todo

de Deus, apresenta-O como um
sua vida era uma constante luta

n . contra a heresia dos cátaros. A
I, aI que tinha um filho perdido Lombardia, a Marca de Ancona e

no mundo, cuja volta espera:va Toscarta foram os seus primeiros
com ansiedade. É a parábola campos de batalha. Em Florença
;10 "F'ilho Pród'igo". Fácil se- pregou com tal forço e convicção

. que 05 habitantes deportaram to-
na a um pai amoroso compre- dos os hereges da c!dade. Duas pender O seu ensino. Em outra vezes teve, por ordem do Papa, rograma Social para Maio
ocasião, fala de uma dona de que aceitar a dignidade e os espi- Dia 13 - Sábado -- Soirée às 22 horas.

casa, que, tendo perdido parte n�os, a ela ��erentes de inquísitor Dia 28 - -' Domingo -Domingueira às 21 horas.

do dinheiro con terí d f _

<lo fe e� MLlao e em outras partes TESOURARIA
.

1 que ena e a da Itaha. Enquanto estava em

zer suas compras, começa a' Como, 08 hereges de Milão cnco r- Movimento de Abril
varrer cuidadosamente o assoa-

I

regaram a dois celerados de assas- RECEITA
lho da casa, apressada em

sina r ô. �e_dro. De fato, 00_ voltar

achá-lo. É a paráb I d "d _

para Milão, co lU ;tas moos dos

. ."

a o a a rac eopangas e com as ultlmas força!!
ma perdida . Qual a dona de repetiu o «Creio em Deua-Pndrea.

casa que deixaria de tirar uma Foi no dia 6 de abril de 1252.

lição para si? Fala do peerador' .

--

.

como sendo uma ovelha perdi- Sta. Catarzn�, de .Sena, Yirçem
da, dizendo: "Que homem den- .

Uma das mais admiráveis

tre vós, tendo cem ovelhas, e �Iguras da história universal"

perdendo uma delas, não deixa e esta santa, nascida, no dia 25

no deserto as noventa. e nove,
de m�r90 .de 134�, em Sen� co

e não vai após à perdida até mo vlgessIm� qUl�ta dos filhos

que venha a achá-la? "Com es� .d? casal.Jac? V�nmca� e �apa
ta parábola, da "Ovelha perdi- d:. PUCClO dI Pl�gentI. Ainda
da", o mais humilde pastor po. criança quase, fez o .voto da

dia compreender o seu ensino: vírgíndade o que mais tarde

Como o pastor SB alegra ao en- trouxe�lhe. mUl�a� lutas, por
centrar a sua ovelha perdida, que os pais exigiam 9,ue ela

'assim haverá alegria no céu casass�. <?bt�ve a lD:Ulto custo

por um pecador que se arre-:
a admlss�o a Tercel�'a 9rde�1

pende, mais do que por noven-Id� s. Domm�os, .assoCIaçao reli

ta e nove justos que não neces-
I grosa que nao tUlha� convent?s.

sitam de arrenpendimento.
A sua VIda de oraçao e de VIr-

O Mestre sabia aproveitar t�de� .deran.:-lhe,uma ascen-

tôdas as oportunidades que se
dêncía l�audIta sobre os ho

lhe ofereciam:
mens. Tmha o poder de con-

Jesús estava assentado junto �er�er os pecadores mais endu

ao mal' rodeado de uma grande,
recídos fato que levou ,0. Papa

multidão desejosa de ouvir suas I
a dar faculdades e�peclaIs �os

palavras. Com sabedoria, J!l1e, sacerdot�s aos qual� C�tarll1a
chama a atenção daquelas pes-

j o �ncammhava �s per:ltente�.
sóas para uma cena que lhes

FOI chan:ada para. �Ultas CI�

era familiar: Ali mesmo os
dades aflm-d� negociar � paz

pescadores costumavam lan- e�tre os partidos que se, degla
çar a rêde ao mar. Passadas i díavam. � sua obra mais im

algumas horas, puxavam-na portante e o esforço coro:;�o de

nara terra, cheia de tôda a es- su�ess9 de acabar o E?{1.11o de

pécíe de peixes. Separados os
Avinhão, quando Gregório �I,

bons em um cêsto, eram os cede?d? aos rogos e ínstâncias

ruins lançados tóra.
da VIrgem de Sena, voltou pa

,

Prefigura-se nesta parábola, r� _Roma. Entretan�o, a po

a consumação do Reino dos ,slçao deste e do .s�g;.t!nte Papa,
c, , 1 '. .

-Iem
Roma, era dIÍlclllma. Cata

,e��, o qua e leplesentado pe rina ofereceu a Deus sua vida
la. I e(��. . , pela Igreja. E o Senhor aceitou

� lede -_ o Remo dos Ceua este sacrifício. Uma doenca ex
-- e lançad� no grande mar do tremamente dolorosa levou a
mundo e atm.ge � todo�s, indeM santa ao túmulo, no dia 29 de
pendente de conslderaçoes para abril de 1380. Catarina nã é
(\on� ,�s r�ç�s, 0:1 pal'� com 3;8 I

notavel sàmente por sua sa�tí
J:)ü�.I???S, SOC,Ia!s: por lS�O a ,m!- I dade pessoal e pelas graças ex

sel,H 01 d1a dl�ma ordena �eJ3: o; traordinárias que recebeu de

��1l10 ofereCIdo a todos mdHl-! Deus' mais ainda pode ser
hntamente:

.. '_' I?e por tôdo o :cha�ada o "mode'lo dos diplo�
lI}undo e ,�I egal"o evangelho a matas e dos pacificadores". As Itoda a .cllatura., .

suas obras literárias sào de in-I
O Remo dos Ceus atlllge a fluência decisiva na formacâo

to�os" p�rém, nem, todos pe:� da língua italiana, colocan- J (Jhn

manecera� nel,e, porque havela do-a sob este ponto de vista, ao
a se�araçao fmal e eterna: lado de Dante e de Petrarca.
" ASSIm (conw os pescadores ,_............- .....w...------.....-

separavam os peixes ruíns dos muito mais agora, sendo ju!'<U.
bons) será no fim do mundo: ficados 1)(110 seu snng'ue, sere,

sairão os anjos e separarão os mos por ÊIe salvos da ira" .

máus dentre os justos, e lançá- Romanos 5: 8,9.
los-ão na fornalha de fogo; aU
haverá o chôro e o ranger de ,y, "" ''"

dentes". Mateus 13: 49,50. Igrpja Presbiteriana Inde-

Amigo leitor, o evangelhJ pendente de Florianópolis, n:t

V()S é anunciado. É a rêde que Rua .João Pinto, 37, Horário
vos está atingindo. Quel'Bis para Domingo: Escola Homi·

permanecer dentro do Reino lIj(,l'Il: - às 10 horas -- a.SSUll

dos Céu-s'? Buscai a Cristo, pois to: "O ESlrÍrÍto Santo (é Sua

pelo seu sRngue é que somos Obl'a��. Culto 'PílbU('o: - às 19 A seguir:
jm;tifica.dos: "Deus prova o seu horas. O Rev. Aretino Pereira A Legl�a-O Brancaamor pa.ra. conosco em que de Matos pregará sôbre: "O
Cristo morreu por nós, sendo Cristão e Q Sofrimento Rama- Em homenagem ii LEGIÀO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA
pó� aInda pecal!1ora5?'. ;L0fQ!. no". E:NTRAJ:)A FRA,NCA.

Devendo ser reQ,lizada no próximo dia I.' de Maio; consagrado ao

TRABALHADOR. uma senão de assembléia.geral, às 20 horas con

voco todos os SÓCiOi e convido suas exmas. familias, para assi�tirem
à referida reunião. \.

Florianópolis, 21 de abril de 1944.
OSVALDO SILVEIRA, r Secretário.

-o---'

S. Pedro de Verona, Martir O aproveitamento das substân
cias nutritivas dos alimentos de
pende, em grande parte, do modo
de coairrhd-Ios. Os legumes; assim
cO,mo a batata, a aipim, o corá,
para não perderem na água os

minerais que contêm, devem sem

pre ser cozidos com casca. Quando
não, convêm aproveitar· a água do
cozimento para as sôpas e caldos.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Saldo de março
Mensalidades e rendas eventuais

21.308,40
4.927,00
--

26.235,4
DESPÊSA

Cr$

Orquestra - dispendido neste mês
Ordenados e comissões
Aluguel da sede
Reparos na instalação sanitária
Capitalização - Aliança da Bahia
Otto Bernhardt '_ nota
Luz e telefône
Carlos Heepcke S/A - nota

° Estado - publicacões -

Confeção de uma bandeira
Livraria Progresso nota

Total de despêsa
Saldo para maio: \

no Banco Nac. do Comércio 21.308,40
em Caixa 1.663,10

22.971,50
--

26.235,4')
_lIIiiiiiiriiiro"""__
Cr$

Florian6popolis, em 29 de abril de 1944.
Emídio Cardoso Júnior Dalrniro Duarte Silva

Presidente 10 Secretário
Artur Pires
1 ° Tesoureir..

CARTAZES DO DIA
SABADOHOJE HOJE

CIHE
A's 4,30 e 7,30 horas:

Um programa espetacular r ecornendado por si próprio!
Lucil le Ball e Charles Mc Carthy, o boneco célebre, em:

Quem se ri por último
Richard Arlen no filme de avi3ção:

Piloto de arrojo
Os 7° e 8° episódios de o:

Capitão meia-noite
No programa. NACIONAL

Cr$ 2,0:), 1,50 e J ,00 Imo. até 10,Preços: anos,

(lHE «IMPERIAL)}
A's 7,30 horas:

Payne, Betty Grable e V,tar Mature num dos
musicais da presente temporada

Rapsódia da ribalta
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: Cr$ 3.00 e 2 Ou Livre de Censura

melhores

Domingo SIMULTANEAMENTE no ODEON e IMPERIAL
O milagre do século!

O Cisne Negro
Tecnicolor com Tyrone Power. Maureen O'Hara e

George Sanders.
Horário: ODEON 2,4, IS, 6,30 e 8,45; IMPERIAL 5 e 7,30 h<.

A. P. lU.

Prosseguindo suas atividades
artísticas, o ARTE CLUBE vai
realizar no Cine Teatro Impe
rio do Estreito, mais um gran
dioso festival, com a ímpagá
vel comédia em tres atos, de
João Frainer, "O FUTUR-O
MAR-IDO, já encenada nesta

capital com extraordinário
êxito.

Dr. ALEXANDRE Dl:
MATTOS .�..

'CIRURGIÃO DHHISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -, (Edificio S, Francisco).

Consultas diariamente
das duas à� 7 horas.

Tradicional
proctssão
Informam de Bahia que,

com grande acompanhamento,

I
realizou-se, ontem, pela, ma�

nhã, no centro da cidade, a

tradicional procissão de São

I
Lázaro. A cerimonia agora res

tabelecida foi realizada, pela
última vez, no ano de 1920.

Falta de cimento
Porto Alegre, 28 (E.) - Con

sidera-se que a falta de cimen
to em Porto Alegre se dará
dentro em breve, ameaçando
as obras dos grandes edifícios
de cimento armado, em cons

trução nesta capital. Em con

sequencia dessa paralisação fi
carão sem trabalho mil�res
de operários.

A óleo crú
Rio, 27 (A. N.) - O gover

nador do Amapá adquiriu o

iate "Haguarí", movido a oleo

crú, destinado ao serviço do go� ,

vêrno daquele território.

Monstro marinho
Lisboa, 28 (Esp.) - Deu :l

costa no lugar de Quebradal,
na saida do Porto, um mons

tro marinho de cor esbranqui
çada, medindo aproximada�
mente 18 metros.

-:cy
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cf A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regis!.)

CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

\

\

o ESTADO-Sábado 29 de Abril de 1944 5

Ouro para Dentistas
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31,00

......w'"" ,_,.•••••-_w..,.,. w _ v- -_.._.._�_- __....,. _- _..w,& ".__

�COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPOR;I'ES

Capltal e reservas ................................• Cr$ 71.656.189,20

da oportunidade
LONDRES, pelo telégrafo

--Ira
Sebastopol. Evidentemente,

',Pelo ten. ceI. Sir Douglas a prudência mandava reduzir a

}11l'ownl'igg, de Press Informa- guarnição da Criméia ao mí-

It ion Serviee) - A mais difícil n imo, enquanto Odéssa ainda

tarefa, para um militar talvez resistia. Êsse teria o critério

Iseja o comando de uma reta- britânico, mas não o método
auarda. Seu dever será aí for- germânico.
�ecer cobertura à fôrça prin-
. Mais uma vez os generais

IeÍIJa] em retirada, sincronízan-
tentos demonstraram não ])OSdo o próprio recúo de maneira
suir a qualidade essencial da

a não ficar isolado ou envolvi-
. .

1 combates que obriguem oportunld�de e, por 1S�0, essas ��������-�����do en
.. duas cavilhas da defesa zer-

GRATIS 1o corpo princípal a suster a A.

O 1
'

C
. b..

•
A I manlca - c essa e a nme'a.

marcha para socorre-lo. Uma

I f" Iid J' t.' . -

I ol....unidade
- 'lcaranl pere I as. un as,

viva previsao c a op ,L 1 c;,
eram suficientemente fortes

e' vital ]Jara um bom coman- A • •

. ,I para manter a ala díretta de
c1ante de retaguarda. A

11lstO-j .
. f' p

ílit b ítâni b 1 Hitler, mas quando uma 01 a.-
ria 1111 1 ar ri an�ca a une a

rancada teria sido melhor ter
"111 exell1])los de acoes de ret::t-. . . ,-c •

A •
I salvo a outra para utíltzá-Ia

guarda coroadas de êxrto. Em . ,

�
c

•• em terreno situado alzures a
muitas guerras fOI em virtude

retaauarda. Mas prese�tem�n-ele acões dessa natureza que o '"
_ .. c�. r i e as fluas estao partidas.país couseguiu tempo nccessa-

rio para armar-se adequad3.-· ------------
mente para luta. Dunquerque. I
Birmânia e as linhas das quais
l''.lrtimos para a vitória de 21

(partimos para a vitória de El
.\Iamein foram o escudo atráz
do qual o Império Brrtânir-o

pôde se preparar. Mas a provi
dên cía que dotou os coman

dantes ingleses de qualidades
próprios para êsse tipo de ope

rações não entrou, por certo
motivos para equipar, similar
mente, os generais germânicos.
A Alemanha sempre procura

obter vitória rápida, iniciando
a guerra em época de sua es- I

colha, muito embora procure
astuciosamente simular que
seus antagonistas sejam os ver ..

c1adeiros agressores. Mas no se

desenvolver de um conflíto, co-

1110 acontece na luta atual, 0

alto ('on,lando demonstrou

sem-,pre singular incapacidade para.
decidir o momento exato em

que agir. Todos os desastres so

fridos em terra pelos nazistas,
neste conf'ltto, foram direta
mente devidos ao malogro do.

�stado Maior germânico no de- I

t·{mllinação do instante preei-!
80 para a retirada. Rommel de'
veria ter abandonado suas po

sições, em frente de El Ala-

111eil1, logo que a RAF e a ma

rinha real reduziram a capací
rlade de suas linhas de supri
mento trans-rnediterrâneas e

Hitler verificou que não pode- i
ria. mais fornecer a seu cornan-.
daute favorito aviões em nú-]
mero suticíente para disputar

I

a supremacia à Rá F. Rornel,
porém, agarrou-se demasiada
mente às suas linhas e não po
dI" fugir dos longos braços dos

generais Alexander e Montgo
mery,
Em Stalingrado, o general

vou Paulus, podia ter batido
em ietil'ada antes que os exér
dto!' vermelhos o isola,ssem.

DepoiR que os russos atraveB-1
saram o Dnieper, grupos ele di.
\'isões aleluãs não foram cel'

<:adas I" destruidas únicamente
J l10rque não souberam recuar a

'\1:�ll1110 '?
Agora caiu Odéssa. Alí tal

vez Of-J alemães fOe jnstifiquetll
de ter aceito uma Dunquerque
('.0111 o o!Jjetivo de dar mais

tempo à. guarnição da Crinléia
]Jara se salvar. �'las em.bÓ:a
Odéssa caisse, a guarnição da

grande Peninsula do Mal' Np

gro apal'entemente não se sal�
vou. A fortaleza era necessária
para a retenção da Criméia,
]1ois do seu pôrto os navios po
diam ainda levar munições p2o-

Pedido ao

DEPOSITO DENTARIO
MA·SETT!

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

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

Clfra.s do balanço de 1942:

Responsabllldades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita . CXS 70.681.048,2'0
Ativo . Cr$ 105.961.917,70

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20.
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédIos e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pa.mfilo d'Ultra Fre1re de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguál. Reguladores de avarias nas prtucípats cidades da América, Europa
e- Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\1 J' O S' L O B O & C I A. - Roa FeJipe Schmldt., n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS KM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAí, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Eonselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entreia .. domicílin
.t-_._-_.._,.J"_...___.......,......--.,-...-.......�-w-u.-��4

Quem sonegar Informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país Inimiao. E, nesse caso

será julgado, militarmente. ('ome

;nimtro do Brasil (D. F... M.) .

REP ESE TANTES
Móveis

!; maior Fábrica de Folhinhas, especializado a dezenas
de anos, procura representantes e viajantes .pora todos

os Estados do Brasil em qualquer zona.

Bôas comissões e adiantamentos garantidos.
Seriedade obsoluta e mostruário a Crédito.

Escrever à Fábrica «CRUZEIRO».
Caixa Postal, 409, São Paulo.

A politica do bom
vizinho para o
mundo Inteiro
Filadelfia - abril - (Servi

ço Especial da Inter-America
na) - A esperança de expan
dir a política do Bom Vizinho a

todo o mundo é, talvez, a base
mais sólida para se acreditar
numa organização coroada de
êxito capaz de manter uma

paz permanente, declarou o sr.

Adolf A. Berle, Assistente do

Departamento de Estado, nu
ma assembléia de educadores
que aqui se está realizando.

'I A manutenção da política do
Bom Vizinho, o que significa EMPREilADA Casa comer"

I

paciência .� compreensão, de- U. eial precisa
clarou O sr. Berle, torna-se um de uma empregada com prática
dos grandes deveres dos Esta- de serviços de escritório e que
dos Unidos. saiba escrever à máquina. Pro-
"Paralelamente a este existe postas, por cartas, dando refe-

I outro dever - disse - o dever rências, dirigidas à caixa pos-
de assegurar que os interesses ��-.�_:...}.��.:."...-•.._-.-.-_-....-__......Y�
comerciais americanos, agindo

vendano estrangeiro ativamente, Está à
contribuam para o bem estar

I dos países �m que os mesmos
O «Restaurante Pérola». Para

operam. O êxito de um empre- ..

f
-

d'
..

endimento americano fóra dos mais .In crmeçces, IrIglr.s� ao

IEstados Unidos será medido prcprtetérío, n� p'raç� �umze,
,mesmo mais pelas condições deI

n. 22. -- tlonanopohs.

I ���b����s a�� ���!e::��ss:��� �__,._..__._�......_.c ........v:_�:l�
lIa crescente capacidade dos po- I Vendem-se :err�ac��lv��vos a que serve, do que pelo I nizado de 2 rnts. de compri-montante dos seus lucros",

I' I'E t idé d t disrn in menta por 1 de argura, e tarn-
sal ela e es a I o -

, .

dustrial está tomando corpo
bem Auma turbina de 6 cavalos

I entre os homens de negocias I
de forçá .. Entender�se com o

d Et d U'dos achou o
sr. Francisco NaPPI, na rua

I
os S a os m , Deodoro. 15v,.1lI sr. Berle.

I �_.._.....__5...-_.._,._-.· -_......._-_-.".,_.....

"Mas, se a tarefa �ivey de ser VENDE-SE um bungalow
cumprida - advertiu ele - a na Av. Mauro
geração futura deve aprender Ramos, 94. Vêr e tratar na

que os negócios e o comércio mesma rua, n. 86, das 17 às
estrangeiro são a arte de con- 18 horas. 15v.. l0
tribuír para o desenvolvimen
to do país estrangeiro mais que
a arte de conquistar e explorar
os lucros".

O sr. Berle também apontou
outra tarefa para os lideres
atuais no preparo desta e da
futura geração. É a tarefa de
convencer._ os moços de que a

Nó· d
· ..

"cidadania é geral e que a cida- eg CIO e ocaSl80
dania americana sem parti- Vende-se bela propriedade em

cular não é apenas um privi- Porto Belo, pr6pria para veraneio.

1égio e um benefício. É tam- Frente para o mar.

bém uma série de obrigações Linda residência, completamente
. mobilizada, com rádio e carrega-

e deveres, muitos deles dificels, dor "Windcharger" p/baterias, etc.

alguns perigosos e tragicos. Do o terreno, plantado e bem ajar
bom cumprimento de tais, de.. dinado, situado entre a estrada e

veres hoje e amanhã, depende o mar, mede �Ox300 me,tros. F�mte
1 'd " d natural de agua potavel, crlsta"O ugar O t;0sso paIS, ou e

lina. Informacões, por favor, com

qualquer paIS, no mundo fU-lo sr. H. Murray, na Ruo João
turo". Pinto, 26, nesta capital. IOv.9

Comprar, vender ou alugar
só na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775,19U�
PWPUO.

ENFERMEIRA

A aproximil�ão do perto
rdo mensal é, para as senho

ras que não têm boa saude,
11m tormento e um pesadelo.
A simples lembrança dos so

Irlmentos que se avizinham

perturbe-lhes ii trenquilide
�e e as põe em sobressalto.

No fim de um ano, (luarr
to somarão êsses dias de de

tes, roubados aos afazeres ei

ás alegrias da vida?
Afaste de si os !)dded·

mentos periódicos. A SAUOE.
DA MULHER - regulador, tô
nico sntl-doloroso - é o teme·

dto �ue lhe restituira á trsn

quilidade. Ê!e tem no nome

o resumo de suas virtudes:

Vasa precisa-se
Casal, com um' filho, procura.

COsa com 2 quartos, etc. Dá ga.
rantias e apresenta fiador. Infor
mações, por obséquio, na gedncia
do "Estado". 5 v. 6
_
- -

..-_-.-..-.-.- -_-, - - - -- ....

Â SÁUDE DÁ MULHER
.

'.
' ,..,. �... .4���'; !o, •• �

,.
�

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

: . ���Ã��/RCfAt« ..

ESPECIALIDADE

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

....._--
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6 o ESTADO-Sábado, 29 ele Abril de '944 •

C���!� �o�) êle�e}lizon_ Não permitem a retirada nazista u� �pelo de
Fe, na noite de ontem, no 'I'rí- Londres, 29 (U. P.) - Notícias de Estocolmo, dizem que PetalD !
huna] de Segurança Nacional, os russos preparam uma grande ofensiva no setor da Fínlãn-: Londres, 28 (U. P.) As
() julgamento do processo orí- dia, onde o general alemão Dietel foi substituído pelo tenente emissoras de Paris e Vichí in
ginário de São Paulo, no qual general austriaco Egelberg. Nas vias de acesso da Polônia, os formaram que o marechal T\:
estão envolvidos o coronel russos continuam repelindo os reiterados ataques alemães. tain dirigiu um manifesto .'l'H

Alouso de Oliveira, Aberdan Na zona de Sebastopol, russos prosseguem atacando as rotas franceses, dizendo que "o �,81'

Moseoní, Manoel José AI ves, de evacuação alemãs, pelas quais os nazistas se empenham em ror que se espalha pela Frar
Luiz Augusto Ferreira, Fran- retirar os mais valiosos materiais e equipamentos, Nestas úl- ça

" é uma ameaça de guerra
cisco Antônio do Amaral Ben- Umas 24 horas, os soviéticos puzeram a pique dois torpeado- cívi] que deverá ser reduzida.
jamin Costa F'rancisco perei- res e um lanchão, que constituia uma fôrça de patrulha. En- O marechal Pétain responsabi
ra Santos Raul de Almeida; quanto isto, o locutor da rádio de Berlim, capitão Sertorius, liza pela situação "os bolchr
Garret Bernardo Tome e Adail . declarava hoje que os russos estão com superioridade de tôr- .

t .,

,

I B
' VIS as' .

Valente Couto, incorpol'adora-I ças �a essara�ia, extel_lde,ndo-se � lin,J:a so.viética do Dniester -...0..

D -I -ddores e diretores da Companhia I central, r:o norte de Kishinev, ate o no Pruth e ao norte de A�a-o l·ml·Dente eS.lrul a
Nacional de Indústria pesada'IJassy,

ate Seret. V
I fFoi a seguinte a sentença pro-

--.__

. Moscou, 28 (U. I�.) _ A arti- pe O lOgO
ferida pelo juiz Raul Macha- Ih aria soviética está mart.elan- Madrf, 28 (United) - O fa-
do: Condenação - AloI1s0 de! do insistementc as posições na- go destruiu completamente a

Oliveira. Oberdan Mosconi, I zistas na zcrna inferior do aldeia de Câutranco. Atiladas
Manoel José Alves e Francisco I Dnícster. A emissora. russa de- por forte ventania, '3.S chamas
Rantos do Decreto-lei 26.227.( monstrou que, sómente na jor_j atingl!'am em menos de fi ho-
Condenou também os réus Nel-! nada passada, foram aniquila - ras, lbO cas�s da aldeia, C[�lG fi-
son Reuatí, Antônio Pelesgri- dos cêrca de 4 mil soldados na-I �O:l conve�'tIela num m_ontao ,(1.8ui, Valdemar Cogni e Iriueii listas, Outros despachos acres-lI

urnas. Nao se anunciam vítí-
Rangel Carvalho a 1 ano de centam que vários tanques e

mas e.nt�e a população, a qual
prisão. Foram: absolvidos por canhões alemães foram des- i se refu.pou na aldeia v izin l.r;
deficiência de provas Bernardo truidos ou apreendidos pelas de Arano_��s.Tomé, Luiz Augusto Pereira, forças soviéticas, Embora ;')1"

----
.----

Raul Almeida Garret, Benja- ;'llSSOS não estejam se refe ri 11-
Dr. M. S. (ii valcanli

min Costa Pereira, Francisco 10 a nenhuma ofensiva na
ausente até meiados de maio.

Antônio do Amaral e Adair Va- '

1crente [a Bessaráhia, acredi-

"ontra � calvl·cl·elente Couto. ta-se estar iminente uma acão U u
soviética de grande escala em Rio, 29 (A. N.) - o prof'es-toda

__ � frente meridional. SOl' Perigrino Júnior, tido co-

Prefira uma parte de /seu]
mo uma, d�s grandes autorida

tl'ÔCO em "Selo� Pró Doente I' d�s bl:asJ1elras em .assuntos de

Pobre do Hospital de Carlda- VI�a111l:;a�; a respeito da vita

de", e estará eontrlbuíndo para' 111lr:a 11, apontada por uma

que êle tome mais um pouco
I evísta londrma como destina

de leite, tenha melhores medi-I d�
a cura definitiva da calví

camentos, mais confôrto no!
cie, segundo um telegrama di

leito de sofrimento. etc. etc •.. vulgado hoje pelos jornais 10-

(Cam]lIlJ1R de Humanidade, cals:,d�clarou que essa vítamí-
do Hospital de Caridade). n� ja e c�l:heciela no Brasil 8

sobre ela ja se fizeram experi
ências com ratos, constatando
se que ela cura realmente a

(seborréia) apon tada aliás co
mo causadora da calvície. Sen
do assim, a vitamina "h" não
resolve de modo geral o pl'\"
blerna, desde que não cura -a,
calvícia que seja decorrente ,-j(:>'t
causas locais,

----------------

Dr. ARMANDO VALÉRIO DE
ASSIS

MÉDICO
avisa que mudou seu cen
-sult6rio para a rua Nunes

Machado. 1.
NA FRENTE ITALIANA - Soldados de um des
tacamento mecanizado norte-amei ice n o detêm-se,
para comer e' passar a noite em uma fazenda si
tuada dos arredores da frente de batalha. Os tan

ques e os outros veículos foram camuflados como
medida de precaução. (Fóto da Inter-Arnericanaj.

No dia '2 a

inauguracão
São Paulo, 29 (A. N.) - Es

tá marcada para o próximo dia
dois, a. inauguração da Escola
Técnica de Aviação do Ministé
rio da Aeronáutica. A solenída- Estocolmo, 29 (United) - Os quislings noruegueses estão
de será. assistida por altas au- assustados com a possibilidade de invasão aliada. Informações
toridades, constando do pro- re_cebidas em Estocolmo indicam que os traidores noruegueses
arama oraanízado a cerimônia nao sabem o que fazer para enganar ao triste destino que os

,d,a bençã� do pavilhão nacío- espera pela traição à �ua pátri� � ade?ão_ aos invasores nazis

ual oferceido ao estabelecímen-l tas. O terror que domina os quíslíngs e tão grande que as au

to pelo seu diretor, sr. John I toridad�s ?a�i.9tas_ for�m obrigadas a �'edobrar as suas amea

Raul Riddle. ças e � violência, nao so contra os patriotas noruegueses, mas,
também contra os traidores. Ainda segundo consta na capital
sueca., tudo indica qU€ oIS nazistas vão desencadear nova cam

panha terrorista contra todos os norueguesses suspeitos de
poder prestar auxílios aos aliados, no caso de invasão da No
ruega pelos soldados anglo-norte-americanos.

o dr. Saulo Ramos avisa
tIue estaré ausenle tempo·
raríamente. reabrindo sua
cJtnica BO pr6ximo mês.

:PITIILIIR
11111[011

::::oeste de I Brasil, trampOlim transatlântico
Londres, 28 (U. P.) Os,

russos estão combatendo ao i S. Paulo (Por Cid Elmano do real valor da nossa colabo
Hudoeste de KoveI, importante' Cardim - Exclusividade do ração em tempo de guerra e de
entrolleamel1to ferroviál'io do, CEC para "O Estado") - Em' paz á causa da liberdade e da

antigo território polonês. Foi o
I recente declaração sôbre o pa-' civilização. Partindo então da

que admitiu' oficialmentE' a pel preponderante que o Brasil Inglaterra e dos grandes países
emissora de Berlim ao allun" vem desempenhando ao lado I

aliados, essas apreciações ad
dar qtle 08 alemães estavam' da Inglaterra e dos seus alia-: quirem uma expressão de in

eon,tra-atacando as forçás 80-, d?s assim se eX12l'essou o Co�i- i cont�stayel realismo e fevo1'osa
Iviéticas no setor de Turya. Por te de Informaçoes Inter-Alla- ; admlraçao em torno da extra

Rovel, passam as linhas fét·� do: - "O Brasil goza de uma' ordinária cooperação brasileira
reas que vão a Lublin e Brest-

I

posição geográfica privil.egia-
I
e o seu inegavel prestigo na

LHouslL Ida. Não cabe dúvida de que o causa da democracia. Aliás em

IBrasil é um trampolim de pri- nenhum momento foram rega-

Trocaram de local �eira or�em para o tráfego. das teados ao Brasil os aplausos:
. ' . . i lmhas a\ereas transatlantlcas. que sempr,e mereceu pela sua

�'{�o, 28 (�. N.) .--- O Dlá!;o ,A experiência de antes da guer-!efiCiente ação em pról da cau
Oflc1a.l publIca hOJe a relaçao 1'a já veio demonstrar que a ró- sa universal de restabelecimen··
eompleta dos ex-funcionários

I

ta sul-atlantica oferece a maior
I
to da ordem e da justica no

de Banco�s do "eixo ", extintos; segurança para os transportes mundo.
�

p€lo governo, e os nomes dos' aéreos. Como base do Triangu-
estabelecimentos de crédito lo Londres-Nova York, o setor
para os qnai.s pass�rão a h:ab�- i nordeste do Brasil, com suas Farmácia de plantão
lha1', por dellberaçao do proprlO ,vantagens magnificas do pon-
AI'

- Estará amanhã de plantão a
governo, que reso veu ampara- to de vista técnico, será com Farmácia Rauliveira. na rua Tra-
lo.s. É c.urioso a!;1sinalar que certesa, o centro intermedia- jano e para� segunda-feira. dia l'
muitos desses funcionários que rio básico das comunicações' a Farmácia Sto. Agostinho, na

trabalhavam no norte do país aéreas do hemisfério oCidental rua Conselheiro Mafra.

foram mandados para o sul e €, além disso, continuará sendo Ao tentar esquivar-se às determl
outros vice-versa. É que as 110- o ponto de partida das linhas nacões dos. órdos de .f'...stat[stlea Mio

meações verifioaram-se por aéreas transoceanicas que se litar, uma peesoa revela o qUI! •

sorteio, constituindo caso in"", irradiarão para o Velho Mundo. lnimigo do Brasil_ E para os lnlml·
'" lOS do Brasn. a lei é Ir,.flufvel

pi}o U9 �:t:a$�J. � I'�S&�$ as sobe:t'j;)�s a.pr�ciaçõe.s ID. B. 11.1,

CONTRA CUPA,
QUEDA DOS eA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

Sabem cooperar
Rio, 29 (A, N.) - Apoiando

a iniciativa de um vespertino J

local, os proprietários ele cíne- \

mas cariocas movimenta-se no

sentido de proporcionar espeta
culos gratuitos aos soldados
expedicionários. Nos bairros
suburbanos e no centro da ci
dade, os cinemas estão organi
zando matinées especiais para
os nossos bravos patrícios qUê
vão para a: guerra.

��""-_"'-"_""-__"_"j

�Compfar Da CASA MISCE
LANE,A í: saber econorni z ar .

�-...".."--...�w.,,,.

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Crcosuta�o
"SILVElBA"

Grand. Tónico

Inspeção
concluída

Gandthi em,
estado grave

elo Exército, r-oricluíu a inspe- Bombaim, 28 (D. P.) -" E'
ção à Artilharia Divíaionárta muito grave o estado de saúde
da Primeira Divisão de Intan- de Gandhi. Informações otí
taria Expedicionária, tendo cíais salientam que está cau
visitado o Primeiro Grupo do sando grande ansiedade em to
Segundo Regimento ele Obuses- dos os círculos o estado de
Rebocados e o Primeiro Regi- saúde de Gandhi, que recen
mento de Artilharia Pesada- I temente, sofreu um at�que de
Curta (RAPC). .rnalária.

Rio, 29 (A. N.) - Na manhã
de ontem, o general Mauricio
Cardoso, chefe do Estado Maior

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE.
, '

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUEtvlAtt�A REGISTRADA

I*�41lUi&;Jr�c!
A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o coração o Estômago, os
Pmmões a Péle. Produz Dôre� de Cabeça, DôreR
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, A.nemia, e Abortos
Inof€'Dsivo 80 organismo. Agl'8dáveI como )icôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como Auxiliar no fr'8tl'lmento dli sífilis e Reu-
matismo dfl m€'sma orig-em. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a unlca possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Atesto lJue apliquei muitas
vezes o ELIXIR «9tlt» obtendo
sempre os melhores resultados
no tretamento da Sífilis.

(a) Dr. Rafnel Bartoletll
_, t $ WA Actaa Li!!! i444 __ •• ..&p
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