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Granadas contendo folh��ib$
QUARTEL GENERAL ALIADO NA ITÁLIA, 3 (U. Pr) .- A ARTILHARI�,,·��A\>�
DISPAROU GRANADAS, CONTENDO FOLHETOS DE PROPAGANQAi,��S'ÔB�E
AS POSiÇÕES ALEMÃS, COMO GENTIL RETRIBUIÇAO A UMA J.·���l'·Dj:
FOLHETOS QUE FORAM LANÇADOS SOBRE NOSSAS L I N H AlS :;PE'LGt$

NAZ1STAS.
.,: '-"�=.;;-r'" ""�<�'
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Mac4rthur não
é c8udidato

Q. G. Aliado da Nova Guiné,
3 CU. P.) - A propósito da

"lembrança" que tiveram cer

tos políticos de lançar seu no

me às eleições para presidente
elos Estados Unidos, o gral. Mae
Arthur declarou:

- "Desde que regressei das
operações em Hollandia fui in
formado a respeito de um mo

vimento generalizado de opi
nião pública, prejudicial ao

nosso esforço de guerra, no

sentido de considerar um ofi
cial em alta posição nos servi

ços ativos do "front", como

candidato ao cargo de presi
dente. Já declarei, em várias
ocasiões que não sou candidato
a êsse cargo. Apezar disso,
diante das circunstâncías exis
tentes, e para tornar bem ine

quívoca a minha posição, soli
cito que não seja tomada ne

nhuma iniciativa que possa li

gar o meu nome, de qualquer
maneira, com uma tal candida
tura. Não a cobiço, nem a acei
taria" .

Penetraram
na A'usfria
Londres, 2 (U. P.) Os

guerrilheiros jugoeslavos con

seguiram penetrar cêrca de
16 quilômetros no interior da
fronteira austríaca de antes
da guerra, Outros despachos
acrescentam que em tôda a re-

gião da Bósnia continuam a

travar-se violentos combates -

entre os guerrilheiros e as fôr- Ano XXIX
ças nazistas de von Weichs.
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O MAIS ANTIGO lHÁRIO UE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gereate - ALTINO FLORES

florianÓpolls-Quarta·feira 3 de Maio de 1944

Ligeiro avanço Acõrdo bispano-aliado Chegou o primeiro' diplomata
alemão WASHIN9-TON, 3 �U. P.) - Os Estados Unidos e Esp�nl�a ,

RIO, 2 C,A:.N), - Chegou ontem ,a esta capital o prim:iro
Ná les 2 (U. P.) _ Com assinaram acordo mediante � qual as. remessas �e, volfrâmio diplomata bi aSI!elI o do grupo que fora. r�pa�nado d� RelCh.

re eJITno' ataque às posições] hispânico para a Alemanha fíoa reduzido a um mmrmo mera- T:ata-�e de Trajano M.e_delros do Paço. yIaJOU ele, d� LIsboa <).0

b J?t' ícas os alemães conse- mente simbólico, e compreende o levantamento imediato do RIO, :�a Natal, em _aVIa0, com sua esposa, tendo sido alvo de

.n. am ,

r ar ligeiro avan- embargo que pesava sôbre as remessas de petróleo para a 'Es-j entusiástica recepçao, ao desembarcar no. aeroporto de "San-

gUl�; ref�z CO squerdo alia- panha. O acôrdo estabelece o seguinte: 1°) A Espanha não ex-. tos Dumont". Trajano Medeiros era secretário da nossa embaí

Cd,o so e °b a�de_e onte de An- portará mais de 20 toneladas de volfrâmio para a Alemankll xada em Bruxelas, de onde, após R'ocupação da Bélgica, se via
O na ca eç p .. ° t sf'd a F O 1

- . .

V'.'
O b itâ ícos que defen- durante os meses de maio e Junho; 2 ) - durante os meses se- ran en o par a rança. s a emaes o aprrsionaram em 1-
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díam êsse flanco, 5 quílôme- gumtes ate o último dia de 44 a Espanha nao po er exportar c. 1. III a qU�dn o en� �nnt caEmPto e concen raçao germ nico,

tros a sudoeste de Carroceto, para o Reich mais de 20 toneladas mensai�; 3°) -. os agentes VI�ul-se �romovl Oba mlnlts, :.0, 1
n rRe aIs �essEoast q�e foram Lre�

efetuaram ligeiro recuo, sem do eixo que foram apontados pelas autoridades alradas serao v)e-l o, VOIU-S� � StU -sTecr� aIlOl\hC aIs. e açoes x errores, sr.. eao

afetar contudo, suas linhas expulsos da Espanha, Marrocos espanhol e Tanger; 4°) - 51 e oso.

d
mims 1'0

. r�Jan.o .llec eRlr�shrecusou-se a falar sôbre
/ ...'. E uanto isso mais dos 7 barcos italianos atualmente internados na Espanha serão sua esta a como prisioneiro (O eIC·

), prmCIpaIs. nq, . .

d
.

f'
- à

di
.

ao sul, os aliados melhoraram entregues .mledul!tame�te. e (;S outros OIS icarao a lspo�lçao,
suas posições ao longo do lit,?- Outras umda:des _navaIS ítalíanas qu; �e en�ontl'am em agl�as Exercícios de tiro Reforma'do oral trrreneo. Também na região espanholas fICar.ao pendentes de arblü.lO; 5 ) - todas as tôr-

da Artilharia
do Adriático, os alemães lança- Iças espanholas Já foram retiradas da frente russa.

almte. I!ul.lbemram outro contra-ataque mas

IP-- I t t d f t
Expedicionária U

foram repelidos pelo Oitavo ara a u a em o as as ren es "

Exército inglês, que ::cabou .a�-
.

.

Rio". 3 .(�.) -:- Reallza�'-se�a O pr'esidente da Republíca
rebatando aos alemães a mi- LONDRES, :1 (U. P.) - Crescem os indícios de que os rus- no? primeiros días �da segunda assinou decreto, reformando,
ciativa dos golpes. sos se estão preparando para lançar uma ofensiva geral, desde qtUl�Zena dc�c�oe dmeets. 0° Impor- no mesmo posto, e com os ven-

d Báltí té M 'N l coí ldi anile exer 1 I Ir que a .

SI I ães que
a .fr�nte.o _tIco a e o, _ ar .egro, a qua �o�nCI Ira com o

Anti]haria Ex:pediqionária vai
Clmentos e vantagens que já

O O� a em inícIO da l11vasao das l'eglOes oeldental e mel'ldlOnal da Euro-
11 efoito no Cam recebe, a partir da data em que

anunciam 1.1 pa. Nos meios bem informados, acredita�se que tanto os anglo" ,IIevatr. - "de Ger'c'n' POE' de completou o limite para per-
. . t� t"

' l'
-

d rn ruçao . 1 1 o. sse ,

O 1
amel'lcanos como o� 1 USS0S es ao en 1 egues a rea lzaçao � um exercício dadas as suas pro or-

manencia na reserva remune-
Londres, 3 (U. P.) - s a e-

esforço srupremo, slmultaneamente. Dessa forma, os alIados -

s ser' assistido 1 �._ ada, o vice-almirante Henri-

�����aa�Uf�!����ueestá co;�:;� conseguirão obrigar Hitler a combater inte�s,aI?ente em todas â��te daa RePúblíCa,P��nr;t��s que, Aristides Guilhem.
N

d a� frente.s, ao mesmo tempo, acelerando a vltona total das Na- ml'II'tares,' todos os general'sAs autoridades de ocupaçao a - E BATIDOS E EM FUGA
Dinal'narca suspenderam as co- çoes Ullldas na uropa. desta e de outras guarnições de

���������� p:��e�����l��a p�:� Guerrilheiros búlgaros e J·ugoeslavos f:S:I�g��i��? ��\� ���tr�i ��� lu�e��?��?is�3 d�UH��ndia,��
numa semana. Moscou, citando .

valdo Cordeno de Fana, com a alIados amqUllaram 677 japo-
círculos de Estocolmo, anunci.a LONDRES, 2 (U. P.) - O marechal Tito anunciou que os

I
presença do general Mascare-; neses. Informações autOliza-

que persistem em Berlim boJ,- guerrilheiros jugoeslavos e os guerrilheiros búlgaros estabele-, nhas de Morais, comandante das adiantam que mumeros

tos de que Rommel substituiu c�rat;l um �côrdo para a ação unida contra ,o Ninitnigo. ?s, gU8)'-' da la Div.isão de que f�z parte jai)oneses con.s�guiTam ,fugir
Rundstedt, de 70 anos, no co- nlhelros bulgaros expressaram a sua gratldao ao exerCIto de I aquela Força, que sera acom- para as selvas

. abandonando
mal1do da Muralha do Atlânti- L�bertação jugoesl,avo pelo a�x�lio, que prestou" aos patriotas

J

p�r:hado de todos os seus ofi� na fuga, todo' o equipamentÓ
�o, pulgarQf!I Ufl, luta contra o h'llm,IgO comnlrl,. Ç}UW�.: ....•. _

...c;>.�_.,�. ','
pesado que �ossuiam. ,
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Pretendem libertar Weygand I
LONDRES, 3 (U. P.) - Pierre LavaI, primeiro ministro do

Pétaín nazistas vem realizando nego.ciações afim-de colocar em
liberdade o general Weigand, detido há muito tempo pelos ger
mânicos. Segundo informações de Vichí, as negociações estão
muito adiantadas. Ao que parece, os alemães libertarão' o gen.

Weigand como meio de auxiliar o govêruo de Vichí a manter

a ordem na França. Na opinião dos elementos pronazistas, a

libertação de Weigand poderia dar um pouco mais de confiança
ao govêrno de Pétain, o que, em última análise, beneficiaria a

Alemanha nazista.

Estão expulsando os japoneses
Nova Delhi, 3 (U. P.) - AR fôrças blindadas aliadas estão

expulsando os japoneses da região de Imphal e Kohima. na Ín
dia Oriental. Notícias procedentes da frente de batalha salien

tam que é cada vez maior a intensidade do ataque aliado, que
está sendo dirigido pelo general Mountbatten. As fôrças do ge
neral Stilwell, por sua parte, conseguiram reconquistar várias
posições importantes na Bi rmàn ia, especialmente no setor de

Mogaung.

Reinicia-se ofensiva russaa
MOSCOU, 3 (U. P.) - Depois de uma trégua motivada pe

Ia necessidade de consolidar as comunicações da retaguarda,
os russos reiniciaram sua ofensiva na base dos montes Cárpa-Itos. A nova investida é comandada pelo marechal Zukov, cujas
fôrças fazem os alemães retroceder da fronteira checoeslovaca

para o interior da Rumânia. Segundo as informações da frente

de combate, a luta nesse setor está assumindo novamente grau
des porporções. Em Sebastopol, os russos continuam entregues
à sua tarefa de demolição sistemática da fortificações nazistas,
'.:!mpregando a fundo a artilharia pesada que mantém o sítio do

importante baluarte da Críméia.

H. 9098

o Dia Nacional da Polônia
Esta data não é apenas de uianias parti a gloriosa

Nação. Ela pertence também ao breviário cívico de todos
os homens que amam a liberdade.

Se iôra necessário definir numa sentença q, trajetó
ria histórica da Polônia, teriamos que afirma?' que sua

existência ,é um vasto capítulo das rudes pelejas em que
se empenha cada indivíduo pelo elementar direito de não
ser escravo.

Em holocausto à liberdade, tem pago a Polônia um

preço considerável: o generoso sangue âe seus filhos, tan
tas vezes vertido nesse chão polonês, calcinado pelos cor

pos de tantos bravos caídos honrosamente em sua defesa.
Sem dúvida, na Europa, muitos outros povos têm escri
to páginas de singular edificação. Não estaremos em de

sacêrto, se considerarmos que raros serão mais valentes
mais obstinados, mais convictos que o polonês, na guarda
de um patrimônio espiritual transmitido de geração em

geração. Muitas vezes não se atina nor que êsse povo po
lonês, dotado de tantos valores, culto e nobre, ,generoso e

bom, é vítima constante de assaltos intempestivos.
Será que a história porventura se equivoca ao atri

buir-lhe êsses méritos? Não. A história os confirma. A
(Polônia sofre em razão de suas virtudes.

'

Decretam-lhe a morte - e a Polônia vive. Escrevem
lhe sarcasticamente um epitáfio desairoso. para seu tú

mulo, - e a Polónia ressucita. Derrubam-lhe os templos
� e toda a Polônia se transforma em campánario ergui
do às ocultas no peiioâe cada um de seus mártires. Tudo
é em 'vão para assassiná-la. Não se mata I impunemente
uma Nação. Sob os escombros de Varsóvia - a Polônia
está viva.

Na data 3 de Maio, rememoram os poloneses 'Um

passado cheio de rasgos e luzes e cuidam seguir o exem

plo de seus maiores, voltando o pensamento para a estir
pe dos Kosciuszko, dos Poniatowski, dos Pilsuâski, nomes
que iluminam, nesta hora de angústia, a austera e glo
riosa Nação Polonesa.

Linhas rõtas
. Nova Delhi,' 3 (U. P.) - No
.ícías oficiais dizem que as li
nhas japonesas em tôrno de
Kohíma foram rôtas após uma

batalha que durou horas. Bom
badeiros em mergulho britâni
cos e americanos, em coorde

nação' com artílharia e tan

ques' apoiaram um dOI) famosos
regimentos da Inglaterra Oci
dental.

Entregaram·se os revoltosos
Cairo, 3 (D. P.) - Segundo

informação do serviço noticio
so grego as fôrças de marinha
amotinadas no cruzador gre
go "Averoff" se entregaram -ín
condicionalmente as autorida
des gregas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o já conhecido SABAo PRIMEIRA está é ••ndo vendido, o varejo Resolvendo o dificil problema da lavação de seu vestido

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.
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--CÓ��N�-::��i�NÇA--·;);"B;tA�:----" A Batalha da Europa

Washington Por Jack, fôrcas aliadas como soldados da
Fundada em 1870 - Séde: B A I A Pearl - SERVIÇO ESPECIAL; liberdade. Na 'I'checosolova-

INCKNDIOS E TRANSPORTES DA INTER-AMERICANA) -

r

quia O povo tcheco mostrou

Com os russos investindo dire-I aos russos' como serão recebi
tamente contra as defesas ex- dos os lutadores das Nações
ternas do Reich, nos Balcans, e Unidas pelas populações escra

os americanos e ingleses ata- vizadas ao nazismo. É uma cru

cando, dia e noite, as instala- zada da libertação a que se vai

ções industríaís e os sistemas iniciar e para ela nenhum sa

de transportes da Alemanha e crificio será demasiado e ne

países ocupados, a batalha da nhuma privasão excessiva.

Europa se aproxima do seu
.,....._....--.. ........_-�....

ponto culminante, que será a S 1-
-

abertura da segunda frente. « a ao americano ({

De Londres chegam, apesar do
rigoroso controle exercido pe
las autoridades militares, noti
cias repetidas que evidenciam
a proximidade da esperada in
vasão destinada a colocar a Ale
manha entre dois fogos. O se

cular receio de uma luta em

duas frentes, que o grande es

tado maior germânico sempre
considerou como fatal aos seus

sonhos expansionistas volta a

dominar a Alemanha. Hitler
trata, em vão, de fazer crer ao •....·.....,..·.·.·......G.......-.-.-.....,..-..-...._-_-"VV'

I
mundo que a sua fortaleza é

I inexpugnavel. Mais do que as

�OMPRA8. E VENDAS'
._-�- I • • t-:;:I' palavras valem os fatos na fren

U . te oriental, onde os russos le-

CréditoMútuo Predial ;;:;nn��í��!�ãO a máquina=.
A' batalha da Europa exigi- I

rá de todas as Nacões Unidas
um esfôrço sem' precedentes

I para lograr a vitória. Tanto na

frente interna, como na exter
na a decisão de lutar terá que
ser levada ao grau, extremo.
Qualquer desfalecímentç pode
rá acarretar prejuizos íncon
taveis inclusive em vidas de
bravos soldados sacrificados à
sanha do inimigo. Erram os que
imaginam que, pelo fato de es
tarem os alemães em retirada
na Russia, a guerra já esteja _

ganha pelos aliados. Ainda ha I'muito que batalhar e sofrer an- 'ALV AROtes até Berlim, méta final dos li
exércitos democraticos. A vító- CIRURGIÃO-DENTISTA
ria, esta sim, não se discuta
mais O que ainda continua irí- Rua Vitor Meireles, H3
certo é o prazo para consegui
la. Tanto mais reduzido será
êle, quanto mais fortemente
aitacarmos o inimigo em seu Apelo para a

-

pessoa que on tem

próprio território. achou no campo da Liga a quan

A abertura da segunda freno tia de Cr$ 115,00 (uma nota de

t
. ,

d' 100 cr, e três de 5) tenha a ban
e, Ja o lsseram os chefes milí- dade de ma restituir, visto eu es-
tares responsaveis, será a tar muito necessitada e 86 dispor
maior operação militar aníi- dessa importância para voltar a

bia da história. Para leva-la a Joinvile. Encontro-me abrigada no

cabo com absoluto sucesso os
Albergue Noturno.

DORACÍ COSTA
anglo-amerícanos terão que �-=============:acumular na Grã-Bretanha gi- Igantescos suprimentos de ar- D N t d'j -, Imas, munições, combustíveis, r. ew 00 VI a
generos e demais moaterial in- Idíspensavel à movimentação De regresso do Rio de
de uma grande fôrpa invasa- Janeiro, comunica a

Idora. Milhares e milhares de seus amigos e clientes

tanques, milhares e milhares I que reassumiu a

Ide aviões, milhares e milhares clínico.

de embarcações, de todos os ti- _. , _

pos, serão molizados nessa em

prea sem precedentes. Pensem
, OS falsos otimistas no que isto

\, representa e verão o quanto
ainda ha que trabalhar até o

.
i dia da vitória. Na Europa, os

povos oprimidos esperam às

o ESTADO
Diârio Yespertino

Redação e Oficinas 1
rua João Pinto n.1) 13

T6!1. 1022-Cx. postal 139

.SSINATURAS
IVu Cavital'

Anil Cr,
Sem,.·tn f:r'
Trinlf,;ltrfo Crf
\f�.1 CrI
Núrnero �VUJlIQ CrI

,IVn lntertnr:

f:r'
Cr'
Cr'

70,(10
40.00
20.00
1.00
0.30

< Ano 80.00
45.00
25.00

estam- ,
pado, a TINTURARIA GUARANY Icvo .e possa pelo novo processo

"Stimol", tima grande novidade. Não se preocupe com os manchas

de seu vestido, leve o à Tinturaria Guarany. _- Rua João Pinto, 17,

(
I

Capitai • �eservas ..........................•..•... Cr$ 71.6116.189.20
Clfru do balanço de 1942:

Ser:n(>�trr

AnflndM mediante contrato

o� flrlllinlfls. mesmo 010 pn
bliClIldnl. 0'0 lIeri\o devolv�

dos.

.', direção 060 se responsa
biliza pelos conceitos emiti
do. no! migo. auioadoa

I
�
..

�
� AGENTE EM FLORIANóPOLIS
, ('.'\ �I P O � 1,.., B () & C I A. - Rua Felipe Schmldt, D. 39
� Catxa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "A.LIANÇA"

. ; SlJRAGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO. TTA.TAí, BLUME·

I!
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL .

j
....,."._".��........". -

-. .,_--..--- ,-_. -.�

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
Doenças da Péle - Doenças Venéreas

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

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

Responsabilidades .... .... .... . ............• Cr$ 4.999.477.500,5S
Receita . . .. . ........•.. _ . _ . . . . . . . . . . . .. Or$ 70.681.048,2,()
Ativo . , Cr$ 100.961.917,-70
Stn ls t ros pagos no" úlumcs 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Hesponsarnlj(lades . . .. • . .. . . . . .•.. Cr' 76.736.401.306,20
""11S de ra íz lprédJoo e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

OIH]!;'!'OHES: - Dr. Parnf'llo d'Ultra Freire de carvalho, Dr. Francisco
de Sa e Anísio Massorra.

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

Uruguát. f(eguladort»s de avarias nas prtucrpaís cidades da Amérlca, Europa
e A/rica.

SE�AS
padrôes maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas noS ha)cões da

Casa SANTA BOSA

Rein i·dará sua clinica a 8 do corrente

Diariamente receoemos' novldar1PS
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Recentemente instaladO

CASAS
Vendem·5e: uma na Rua Fernan

do Machado. 'com 4 qucr-tos , 2 Ba

las, cópo cozin.ha, terreno plano,
medind.o 6..40x50 pr-eço Cr$ 2'5-.000.00:
TM!'s na Rua Uruguoy, de mcdeí

ra, todas alug:adas. terreno pj·ano.
med:i:ldo 101<.58 por Cl'$ 20.000,00;
Uma em Coqueiros, com 3 que-r

tos, coaínho , sala, dispensa. bôc
agua. medind·o o terreno 30x12x 1,.5
por Cr$ 12.000,00.
Urna na ruo Almirante Alvim,

com 2 quor-tos, sala, d ispemscr, 11'0'
. ronda e·te .. terreno com 22x50 por
o-s 25;000,QI).
Uma. na Praça do Bcndeírc, com

dois povimen-tos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Preço de vendo Cr$
60.000.,00_ .

uma na rua Deodoro com terreno
de 10,25 metros de frente por 56 de

. flmdoa por 80.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Curitibanos. com 3

quartos. varanda, banheiro com

águo quente e fria etc., por Cr$
22.000..00.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es

treito) 3 quartos, sala etc .. terreno
com 16x32 por 16.000.00_
Uma na ·rua Bocaiuva, com todo

confer-tc (duas residencias) por Cr$
70.000,00.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powskí, terreno plano, medindo
12x37 por o-s 15.000.00;

l'Um na Avimida Mauro Ramo••
idem idem, 15.5x45 '!for Cr$ 12.000,00; •Um na Rua Jaquaruna. idem
idem, 10x32 por .c-s 7.500,00.
Um na rua Camboriú. terreno

plono medindo 30x50 por 24.000,00 11.cruzeiros. •

Um na rua Almirante Alvim, 1
com 9x45 metros por 11.000,00. '1
Um nc rua Camboriu com 25x4S !

metros, vende-se também a. me

t(ld. por 20.000,00 cruzeirOIl.
InformaçÕ1ts com A. L. ALVES.

Ruo Deodoro 35.

Agradecimento
Graçall à dedicação. oompetência Ie carinho .ie d, Díbo Guerber, rní

nha senhora, que teve um parto
difioil, já n encontra completa
mente restabelecido e o nono lar

enriquecido com mais um menino.
Assim, é com alegria que, de pú
blico, registro o meu agradeci
mento àquela senhora.
São José, 2-6-44.

ROBERTO ROSA
2 '1 •• 1

Negócio de ocasião
Vende-se bela. pr<>priedade em

Porto Belo. próprio. paro veraneio.

Frente: para o mQr.

Lindà residência, completamente
nlobilízada, com rádio e carrega

dor "W'indcharqer" p/baterias. etc.

O terreno, plantado e bem ajar'
dinado, situado entre a e.strada e

-o mar, mede 6Ox300 metros. Fonte
natural de água potável, crista·
Hna. Informacões, por favor, com

'o sr. ;a. ·M'\1rl!oy. na Rua João

fiJ)t�, 2$. netitq. CQ.fttq,l 101,1 ,10

Proor etano s - J .. Moreira & Cia.

A nals preferida, é inegável. "':E��

2 sorteios mensais 4 e 18
PRÊMi·Q MAIOR CR s 6.250,00

Muitcs bonií cccõ ss e médico qrrrris
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

nesta capital, pnr s. ondu

lação permanente, equi
pado com todo confor to,
Ja está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizon te'í ),

Preços módicos e

serviço garantido

----_ : ...

BAR E ARMIZEM DR I [NTf
RAMOS

Rua V. Me reles, 11

PE'TISCOS - Roll-mops - HerriIlgs - Pickles - Cama:
rões recheados - Scndwíohs' - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

Apêlo

Sl\NGTTEJNOJ__

Contém oito elementos tônicos

Fósforo. Célc.o, Vanadato e

Arse.niato de
Sódio, etc·

5 v.I

Os Pá idos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magtu�, Mães Que Criam.
Cnsnçaa R"qu1tieas rece

berão li tonthcação geral
do Ilrg8nt�mo com o

A Agonia
da Jsma
Aliviada em Pouc:os Minutos
Em poucos minutos a nova receita �

Mendaco - começa a clrcular no sungue ,

aliviando os acessos e os ataques UI! 118In!<
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e racümonte.
Mendaco alivia-o, 411esmo que o mal .eJtl
antigo, porque dissolve e remove o mucu,;

que obstrúf.; as "ias respjr!\tol'ill�, minanuo
li sua energia. ar1'llinando SUtl xaúde, ru
zendo·o se n t i r- 8 e prematuramerrte velho.
Mendaco tem tido tan�o êxito quI:. se ofp·
rece com a garantiá de dar ao -paciente
respiração livre e !acíl rapidamente e com

)lleto alivio do sofrimento tlu asma em pou·
cos dias. Peca Mandaco, hoje me�mor em

qualquer farmácia. A nossa garantia é !J.
sua maior proteção.

a.endalflto Ac.aúa com

"" ...." OMitO,

AGORA TAM;BtlYl A CR. $ 10,OQ
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LIRA TENIS CLUBE
com

DILMA e ORLANDO
confirmam

Fpolis., 28/4/44.

_... o :

IVida Social I I
.......� .

ANIVERSARJOS
Transcorre, nesta data, o cru

ver.ário natalício do estimad0 clf
nico e notável cirurgião patrício
sr, Roldão Consoni.
Formado pela Faculdade de Ma

dicina, de S. Paulo, onde teve por
mestres algumas das maiores aurní
dades do mundo científico nacio
nal, o dr. Roldão Consoni desde
cedo se distinguiu, na vida prá
tica, por uma Ilronde dedicação à
profissão abraçada, que êle tem
sabido honrar da. maneira mais
nobre.
Quando o dr. Djo.lrnc Moellmann

foi a S. Paulo, em busca de um

cirurgião para a Casa de So úde
que, aquí, dirige, colheu, nos cír
culos médicos. da Paulicéia, as

mais calorosas informações à cêrca
da competência do dr. Consoni,
informações essas que têm sido
comprovadas, cabalmente, pelas
notáveis intervenções cirúrgicas por
êle realizadas nesta capital, a

algumas das quais nos havemos
referido.
Ao eatimado médico·operador,

«o Estado» so.ú do, cordialmente,
nesta data.

Invenção da Santa (ruz

Hercilio Filomeno e Senhora
participam a seus parentes
e amigos o contrato de coso
men to de sua filha Dilma·

com o sr.

Orlando Coelho,

, .

InicIo
• •

as

. ,

((solree»

horas•.
Vva. Virgínia Sousa Coelho
tem prazer em participar a

seus parentes e amigos que
seu filho Orlando ajustou
núpcias com a srita .

Dilma Filomeno.

o ESTADO

Sem vencedor o torneio ccinitium»
de amadores

Declara aberta a inscrição aos

exames vestibularesA igreja celebra esta festa Comunico aos interessados que SE'
em nome do descobrimento do acha aberta a inscrição para os exa

Sagrado troféu feito em Jeru- rnes vestibulares, mediante o qual
salém, devido aos cuidados de será permitida aJ matrícula no Cur-

so P. de Educação Física do EsSanta Helena, mãe de Cons- tado.
tantino Magno no ano 326 .. In- Os candidatos deverão satisfazer os

do Constantino dar batalha a seguintes requisitos:
Mexênio, que o esperava com a) - Ser normalista;

b) - Ter 18 anos e menos de 30,um exército de quasi duzentos de idade;
mil combatentes, conheceu que c) -- Ter Dons antecedentes;
era preciso de um auxílio supe- d) -- Ser vacinado;
dor para o vencer. Dirigiu os e) -- Ter boa constituição Iisics,

e rnentaâ.
seus votos ao Deus dos judeus A inscrição será processada me .

durante toda a marcha. De re- diante requerimento dirigido ao

pente viu no céu uma resplan- Inspetor de Educação Física, e de
decente cruz, com uma Inseri- vidarnente instituido dos compro-

, vantes das alíneas a, b e c.ç�o que d�zia: :(Ve�ceras por Qualquer informação a respeito,VIrtudes deste smal . Na�uela poderá ser obtida, diáriamente, na
mesma noite apareceu Cnsto a : Inspetoria de Educação Física (rua
Constantino ordenando-lhe' Joã? Pinto, 42), no horário do ex-

f·
'

-,

Ih t pediente.
q9-e izesse uma � seme an e

Florianópolis, 5 de janeiro de
daquela para servir nos comba- liJ44.
teso O imperador assim obede-

ceu; mandou fazer muitas de

ouro, incrustadas com pedras ,...���_....__....._.......�•••-..-_.....

preciosas, repartindo-as com

as legiões. E também nos bro

quéis dos soldados mandou de
senhar uma cruz. Mais tarde
Santa Helena subiu no Golgata
e descobriu as tres cruzes.

Por milagres conheceram a

de Cristo. Em 1241 S. Luiz le

vou para a França uma porção
de cruz. ;

o santo do dia

�.

Fasem anos hoje:
arita. Carmen Barbosa Vieira,

competénte funcionária da D.R.C.T.
menino: Mório D'Aloscio.,

Falecimentos:
Com a idade de 52 anos, fale

ceu, domingo último, no distrito
do Rio Tavares, nesta ilha, o ar.

Homero Camêu, filho do venerando
catarlnense Senen Camêu,

- Fdleceu, no Rio, na noite de
sábado, o sr. Custódio Alfredo de

Sarandy Raposo, alto funcionário
do Ministério da Agricultura, cujo
entêrro se realizou, no domingo.
saíndo da Travessa Alvaro n, 143.
Engenho Novo. para o Cemitério
de São Francisco Xavier.

As anedotas e plada8 aparen
temente Ingênuas são grande�
armas de desagregação mane

Jada", pela "quinta-coluna".
fL. D. N.).

HOJE

CINE
A's 2, 4,45 e 7,30 horas:

Programa Gigante
Brent , e Brenda Marshall, no

aventuras nas selvas:

Ao sul de Suez

filme de1) George

romance de amor inesquecível, com Ray
Su llavan:

vez!
Millsnd, .

2) Um
James Stewart e Margaret

Amemos outra
No programa. NACIONAL

c-s 2.00, 1,50 e 1,00 Imp. até 10 anos,Preços:

CINE «IMPERIAL))

CURSO r�OVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL

Perante numerosa assistência" 5° jogo Figueirense x

realizou-se, ante-ontem, con- Crispim Mira - 'juiz: Walde
forme foi amplamnte noticia- miro Melo. Venceu o Figueí
do, o torneio "initium" do rense, por 2 tentos e 1 escan

Campeonato da la. Divisão de teio.
i:madores,

A

em homenagem [\) I 6° jogo - Paula.R:amos �x
sr. dr. Nereu Ramos, D. D. In- Carava:na do Ar - JUIZ: Antô
k"ventor Federal, cujos resul- nio Salum. Saiu vencedor o

lados foram os seguintes: Paula Ramos, por 1 tento con-

1 ° jogo -- Caravana do Ar x tra 1 escanteio.
Bocaiuva - juiz: Antônio Sa- 7° jogo - Avaí x Liceu -

lum. Venceu o Caravana por juiz: Waldomiro Melo. Venceu
2 x 1. esse prelio o Avaí, por 1 tento
2° jogo - Paula Ramos x e 3 escanteios.

Colegial juiz: Francisco 8° jogo - Paula Ramos x

Prazeres. Venceu o Paula Ra- Figueirense - juiz: Francis
mos, por 2 tentos e I esc. con- co Prazeres. Esse prelio semi
tra 1 escanteio. final foi vencido pelo Figuei
. .

3° jogo - �vaí Neptuno '·-1 rense, por 1 tento e 1 escanteio
.JUIZ: Walderníro Melo. Venceu. contra 1 tento. .

o Avaí, por 2 tentos contra 11escanteio. 9° jogo - Avaí x Figueí-
4° jogo - Liceu Industrial rense juiz: Waldomiro Melo.

x Lopes Vieira - juiz: ,

Tte.
I
Como esse prelio não apresen

Paulo Barbosa. Saiu vencedor tasse vencedor foi transferido
o Liceu por 2 escanteios con- para o próximo domingo, de-
tra 1.

•

vido ao escurecimento.

uc.� D.N ••. N. ,,_ DE t.u -

AG. "&;TTINATJ

Cap. Américo Silveira d'Avila
Diretor

Tabelamento da
madeira
Informam de Pôrto Alegre,

que constatando a majoração
verificada no preço da madeira
e não encontrando justificati
va para isso, a CAERGS solici
tou ao Setor da Produção In
dustrial que estudasse o assun
to, a-fim-de ser êste produto ta
belado e garantido, por meio de
uma quota, o consumo interno.'
Visa a CAERGS, com está me

dida, proteger' a 'construçào. oi ...
vil, já onerada, últimamente,
pela elevação dos preços dos
demais produtos que lhe são
necessários.

...

Quanoo ..lguém. t&l_ o�
Iheiro da ilugtTaçltO a-oima,�
lhe. em amável gesto•. um céliae do
excelente aperitivo KNOT, I.em�
.... V. Sia. de a.creecenta.r, ao ag�
oef "gentlleEfl,:Ef1EE 1AJ1-
�E;'1.0 I1EU APERITIVO

PREDILETO!

I orr oooooro o,", ,fI10TSÁ.1110••COI1. � IbiVROS
.

ITA�AI __

Dr. Newton d'Avila

-

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·'
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
lONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Dep.uper.do.,
E.got.do., Anêmico., Mi••
que cri.m M.grol, Cri.nç..
rlquílic'lj rec.berio a toni-
fic.çio gar.1 do olg.nilmo

Sa niii 001
Llc. D.N,S.P. rr r99, da 1921

Operocêes >- Vias Urinarias·- Doeri
çae dos intestinos, rato e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Intra·vermelho;
Con�ult: Vitor Meirelell, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

ã tarde, da!Jl 16 h•. em diante

IResid: Vidal Ramos, 66,
Fone 1067.

Prefira uma parte de seu

trôeo em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospit.al de Cartda
de", e estará contribuindo para
que êle tome' mais nm pouco
de leite, tenha melhores' medí-
eamentos, mais coníôrto no .. .::
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Uampaha de Humanidade

do Hospital de Caeídade),
Atacado o porto
de AnzioResumo da saude

A's 2, 5 e 7,30 horas:

ruidoso e invulgar sucesso o

O Cisne Negro
Tecnicolor com Tyrone Power , Maureen O'Hara

George Sanders.
COMPLEMENTO l':ACIONAL

Preços: Cr$ 3,00 e 200 Imp. até .10 anos.

Amanhã: ODEON;;-5 e 7,30 hs. Burgess Meredith,
Trevor e Luise Platt, em

Vida contra vida

O uso diário de frutas,' legumes,
verduras, leite e ovos dá so úde e Nápoles, 2 (U. P') Au
vigor, sobretudo combinado ao bn- mentou novamente as' ativída
nho frio, depois de exercício ao ar des de patrulhas nas frentes delivre e ao sol.
__ ..... _ ...... - - - _.__....._....�..... ...__,.,....., Cassino e Anzio. Especialmente

I
na cabeça-de-ponte de Anzío
Nettuno, aumentou a ativida
de da luta, sendo repelidos ata
ques ao sul de Aprrlia. Os

Não tenhas dúvIda em de· participam a seus parentes aviões nazistas atacaram o
I "e conhecidos o nascimento 'de t de Anzi tnanelar um "qu ata-coluna r,

seu filho FELIPE. I
pOI' .o e Anzio, mas encon ra-

Por maIs que pare.ça teu amJ" ram tenaz resistência anti-aé-Fpolis.• 21·4·944
go; nÃo merece tua estima um �ea, sendo abatidos 6 dos apa-
traidor da P'trta. fI... D. N.)_ .

...... relhos atacantes.

Continua com milagre do século:

e

Claire

(jIL FELfClO e DALVA
,(ONTI FELICIO

-

.

Arl,.z.rlIiIrlIiI
Fabricante e distribuidores das afamadas con·

,1,11L2IA/Ci",",' _

I

.'
L

li, 11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

•• /J de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e' baratos·, algodões, morins e aviamentos

. para alfai':ltes. que recebe diretamente das
dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem urna

em Florian6polis, FILIAI�. em Blumenau e Lajes.melhores fábricas. A Cosa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chama a atenção
compras. MATRIZ

L--------------.---------.--------------I--,----�--------------���----..--�
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For",idavel liquidação de MAIO na conhecida e barateira

3,30

(asa Yolanda filial, à Rua Felipe Schmidt, 2
Grandes reduções nos preços. Economisem o vosso dmneiro comprando este mês na Casa Yolanda Filial

POPULARES: Em virtude de termos pequena quantidade. vendemos, no maxrrr o 3 metros para cada
Damos abaixo a relação de alguns artigos do nosso variado sortimento:

'['EClIlOS Brim Caroá
,. 12,(,0' PERFUMAIUAS

Voil estampado mt. 4,00 Chitão, artigo superior. . . . . . . . . . . . . . .

" 5,JO Pasta Kolynos .

Voil estampado 4,50 Crepon para quimono
" 7,50 Pasta CoJgate, pequeno .

Vof I estampado a escolher 5,00 Pelucia lisa, reclame
" 5,B0 Pasta Colgate, grande .

Peterpans (reclame) " 6,00 Pelucia estampada, conl listas . � . . . . . 6,50 Pasta. Lever .

Voil suisso "

7,00 Pelucia estampada Ivone " 7,00 Sabonete Carnaval caixa 4,2)
Voil suisso (artigo superior) 8,00 Pelucia com bonecos " 7,00 Sabonete Dorly � . . . . . . . . . . 4,50
Voil romain " 9,00 Cachá, artigo bom "10,00 Sabonete Lever 6,00
Linho liso, todas as cores . . . . . . . . . . . .

" 4,50 Cachá, artigo superior . . . . . . . . . . . . 1] ,00 Sabonete Eucalol ,.. 6,00
Linho estampado �

.H õ.oo Casemíra para casacos, reclame . 4 • • • • 45,00 Sabonete Gessy " .

Linho estampado com 80 de largo 7,00 Caserníra para casacos, aproveitem 35,00 Sabonete Lifebuoy e Salus .

Linho Rodie ". "10,50 Casemira para casacos, art. extra 55,:)0 Sabonete Cativo, em bolas .

Fustão branco 7,00 Mescla, artigo bom � 7,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Fustâo estampado 9,00 Brim Kaki 7,50 Sabão Aristolíno
.

Fustâo estampado artigo sup. 10,00 (';UU }� ltrMU. Pó Lady .

Peterpan (artigo superior) 12,09 Colcha para solteiro 28,00 PÓ Coty, pequeno .

.

Tecido listado J) 7,JO Colcha branca para solteiro, artigo bom 30,0:) PÓ Ernera.ud Coty .

Tobralco lístado "10,00 Colcha para casal, artigo bom 35,00 Pó Suspiro de Granado, grande .

Tecido Beligerante 10,50 Colcha para casal, artigo superior 45,00 Talco Malva, pequeno .

Tecido c/avíões " 8,00 Cobertor cinza, lã de bóde 11,00 Talco Malva, grande .

Tecido americano moderno "12,00. Cobertor para solteiro 24, -o Talco Eucalol, gran de
.

T'obralco estampado
" 7,00 Cobertor para solteiro 26,00 Talco Ross, médio .

Tobralco (artigo superior) ] 0,00 Cobertor para solteiro 28,00 Talco Ross, grande .

Tobralco estampado c/corações "12,00 Cobertor para solteiro, tipo extra ....' 35,00 Talco Gessy, grande .

Tecido com barra (reclame) 10,'JO Cobertor para casal 28,00 Talco Palmolive
.

Tecido com barra (novídade ) "12,00 Cobertor palia casal 30,00 Rouge Tentação .

Tecido estampado c/Iaços "14,00 Cobertor para casal, tipo superior 33,00 Rouge Cecy .

Opala lisa, todas as cores , . . . . .

" 5,60 Llgodão Léro-Léro peça 32,00 Rouge Royal Briar .

Opala francesa " 6,00 Algodão Minho 40,00 Baton Tentação .

Opala helga .. , 4 •

,�, 8,00 Algodão Douro " 50,00 Baton Lalaque '
.

Opala suissa Matarazzo 12,00 Algodão Argentina 55,00 Baton Colgate .

Opala branca, 1 mt. largura "15,00 Alvejado Desafia, peça de 10 mts. 32,00 Creme Coty .

Cambraia branca, 1 mt. largura. . . . . . . "16,50 Cretone Lençol 6/4, branco . . . . . . . . . . mt. 12,00 Creme de Alface .

Opala estampada
" 7,00 Cretone Lençol 7/4, branco "13,00 Creme Rugol , .

Opala estampada .,................. 8,00 Cretone Lençol 8/4, branco
., 14,,)0 Fixbril

.

Opala estampada (art. superior) 9,00 Cretoue Império 6/4, em cores
" 13,DO Óleo Dorly e Frank Loyd .

Opala estampada Ivette 12,01) Crerone Amigo 9/4, em cores, larg. Óleo Cecy .

Zefir, arttgo bom "5,00 2 111tS. "20,00 Óleo Eucalol '

.

Percal para camisas. . . . . . . . . . . . . . .. .

" 5,00 Cretone Amigo 10/4, em cores, largo Óleo Royal Briar , .

'Trtcoline, reclame "7,00 2,20 mts ,........ "22,00. Óleo de Líma : .

Tricoline, artigo superior 10,00 Cretorie Carioca 10/4, branco, largo Óleo de Ovo
.

'I'rlcoliue, tipo � extra 12,00 2,20 mts, "20,00 Quina Petróleo Oriental .

'l'ricoltne, COll1 salpicos "1.2,50 Cret.one Paraizo 10/4, branco, largo Loção Brílhanta
.

'I'ricoí ine, para pijamas .. . . . . . . . . . . . . "11,00 2,20 mts. "24,00 Leite de Rosas
.

'I'rtcnlíne branca, superior "10,00 Cretone Curió 9/4, branco, largo 2 mts. '.' 24,00 Leite de Colônia
.

Brim pardo colegial
"

5,001
Cretone CUFiá 10/4, branco, largo DIVERSOS

Brim pardo colegial, superior "6,00 2,20 mts. " 26,00 Toalha Bom Dia 6,00
Brim azul marinho, art. bom . . . . . . . . .

" 6,00 I
Cretone Nupcial 9/4, branco, largo 2 mts. " 35,00 Calças feitas para homens 22,00

Brim fantasia ,."...............

" 5,l10 Cretone Nupcial 10/4, branco, largo 2,20 Camisas de Tricoline . . . . . . . . . . . . . . .. desde 30,00
Brim colossal "6,50 mts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,. 40, )0 Meias pltra homens ,.........

" 3,00
Brím, artigo bom " 7,00 Riscado Colossal para colchão, reclame " 5,00 �vreias Paulistas para l11QÇaS 5,Go
Brim Singapura " 8,00 I

Riscado enfestado para colchão " 9,00 Camisa Socega-Leão para homem .. , . . . 8,;)0
Brim Superior , , .. J • • • •

"10,0°1
Riscado enfestado' para colchão, art.

I
Casacos de malhas para crianças. . . . . . 10,00

Brim Estalingrado ,....... "12,.'0 superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12,0') Blusas de meia para criança, art. inverno 12,00
llrim Sebastopol "15,l ') Atoalhado branco e em cores, enfestado " 12,00 Camis- rlc moia 6r055a, manga comprida 15,00

8oo8S lisas e estampa�as e uma infinidade de artigos que. deixamos de mencionar, como: rendus,i
fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.

Vompr'ar barato só na Casa Yolaoda filial. (8 casa que mais barato vende)
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2

��-._.. _--.--�----.------.-------------.�----�--------------.�================���==��------MACHADO & CIA. Está à venda Dr. ALEXANDRE DE LIVROS
Agênclo.s e Re,presentações em GerQI

O ({Restaurante Pérol·a». bara MATTOSMutr:il!:: FIOl'i'en6.poll. •

USADOSRua 1oão Pinto, n. S mais in-formações, d·lrlgir·se ao (IRURGIÃO DEHTlSTACaixa PostQI. 37 •

Ql'ilial: C:rellciúmQ prcprietétlc, na praça uinze, Oons. Ruo NutlGB Mochndo
Rua Florícno Peixoto, ./n (Edif. n. 22.•_ floriclnOpo�is. n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

Pr.6.p.ri:o). Telegremaa: "PRIMUS" V .•12
Conaulta. diariQmente

A t
. .. .

i
. das duas à. 7 hOfCII.gen •• nO·d:l'��:d�· mutile PlOI

D;�"'AiMA.HbO."'vAífRiõ.-õf
ASSIS

MÉDICO
evísa que mudou seu cen
sullório

_ para a ru·a Nunes
Machado, 1.

TECIDOS
cliente.

Compra e Vendo
Literatura, Pedagogia, Psico.

Iogia , Matemática, Direito. En
genharia, Medicina, Topografia,
Cinematogr afia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

Aérea, Geodêsia, Física, Qui
mica,

•

Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

O.L. ROSA

M'
·

oveis

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

vENõf:sr���i���
Ramos, 94. Vêr e tratar na

mesma rua, n. 86, das 17 às
18 horas. 15v.·11

Comprar, vender ou alugar
só no

A SERVIDORA
[Q mo íor orqQnização no

gênero nesta co.pitQl] Aos sofredores
Ora. L. GALHÁRDO-Ex·

médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amor, co

Reformada a Polícia dQ RiQ munica a mudança do seu

Rio, 2 (A. N.) - FIfi vesper- consult6rio para a Rua Bue
tino local anuncía que a refor- nos Aires 220 _ 10 andar,
ma ds� llolicia tio' 1.:.10, .tor'lum-, Rio de Ja�ei�o, onde passo o

do-a federal, eorn âmbito Nu ofe·recer os seU8 préstimos.
todo país, 'entrará em vigor, 110 escreva detalhadamente
próximo dia (l. ACl'eS{;eut.ou

1

nome. idade, endereço e en.

(}ue Já. est:i pl'ontà ti reg'ula,men- pelope se 1 ado para ares-

tação. I posto.

Rua João Pinto, 4.
Fone '775.

Rua Deodoro. 33

lTendem se
I tacho de

• . -.. ferro galva
nizadc, de 2 rnrs. de compri
mento por 1 de largura; e tam
bérn uma turbina de 6 cavalos
de fôrça. Entender-se com o

sr. Francisco N appi, na rua

Deodoro, 15v.-ll

As autoridade. reapoDe'veia pela
fiel execuçio du Estatí.tica. MiU·
'ares podem exigir, sempre que bOIl.
ver dúvida quanto à veracidade ...
qualquer informac;io, que cada I.·
rormante prove o que 4eelaro.. ..
má..fé cOllstitue crime contra a _

�.ralle. nacional. (D. Jt II.).

o §·abão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cl \. \V}�T'ZEL INDU8TI1IAL-,J()INVII..;l,1E (MdrCO rel(l�r.)

UON'SEltV A E lJE8IN}�EUfl'A A SUA HOUl�A

"

"

'. Sp...�Ã� 'l/flCt.A...

••• '7

ESPECIALIDADE

I �.

2,:::0
4,00
3,30

1,30
3,50
4,00
4,50
1,80
6,00
9,00
9,00
3,20
4,40
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
1,80
3,50
5,00
1,00
3,50
7,1)0
7,')0
8,00
8,50
8,50
8,50
3,50
2,00
3,00
4,50
4,50
6,<)0

15,00
10,!JO
6,50
8,00

j.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iNDICADOR MÉDICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
E!!pecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO

eUNICA DE OI,HOS - OUVlnos - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA

ROLDÃO CONSONIDR.

Empresa (Líder» Construtora Ltda.
Em Combinacão com o Banco Cruzeiro do' Sul

:>

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45·- São Paulo - Telefone, 3-324S ••Fone, 938

Resultado Oficial do Sorteio do dia 29, de Abril de 1944
I.' Prêmio da Série C. n. 025895 - Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.GOO,OO

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000;00
c-, $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
c-. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
c-. $ 5.000,00 c-. $ 7.000,00
Cr. $10000,00 Cr. $ 20000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
c-. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cf. $ 50.000,00 Cr. $100.000.00

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

Titulo n." 63394 Uma construção de
73394 Um terreno de

"83394 Um terreno de
93394 - Um terreno de
03394 - Um terreno de

Prêmios - Os títulos com o final n." 3394 (Milhares)
"" " "" 394 (Centenas)

" " " 63394 (Invertido
"" 3394 (Invertido

94 (Dezena)
4 (Final)

1.0 Prêmio

D08 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal' e Hospital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
(,OSSl"I/TóHTO: Rua Nunes )[acluII1n, 7 (l<Jelifíelo S. F'l'ancisco), fOlie 1.·144

Consultas das 10 às 1:< e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

�1edI('0 - cher€ elo Serv lr-o de Sifilns do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS _.- AFECÇõES URO-GENITATS DE
AMBOS OS SEXOS - f1AIOS INFRA-VEHM.ELHOS E ULTHA-VlOLETAS

CO�SULTAS: das 3 às G h. - n.. Felipe Schruidt, 46
RES.: R. Joinvilc, 47 - FONE H\48

4.0
5.°

• 10
100
120
240

1000
10000

"

" "

" "

Total dos pr êrn io s distribuídos em cada série Rs.

"

!:x.lntel'nO de Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagtâr ío dos Servtco

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

(Diploma de nabüttacão do Conselho Nacional de Oftal:mol.ogia)
Cbef" rio Serviço de Oftalmologia do Departamento de Sa6tfe e Hosplt:.d de Cllrldarl.

COSSlJ!ll'oRIO: Rua Felipe Schmírf t, 8. Fone. ,1.259 - COXSUJ/I'AS: nas 2,:1(/
iI� ti h""as ,]3 la1'lle - JUJSID�::�CIA: R. (:""selheil'o 1IIaf1:'a, 77 -- FL()HJi\XÓl'OLJS.

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÓNIO MUNHOZ
Gerente geral Dir -super ,

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

O próximo sorteio será realizado a 31 de Maio de 1944

,

C'JI1Ul:GJA GJ;;R.\L - .<\LTA ('1RrHGI,\ - .\IOI,F;STIAS nR SEXHOlL\S - PARTOS
Fnl'l\1ndo pela Faculdade de Med icín a da Un lveisidade ele São Paulo, onele foi

Asslstonte por \'1Íl'loR a1lOS. do Serviço Cu-úrg ico do Prof. Alípio Canela _)ieto ..
C:iin�"Tkl do estômago e vias btí iares, mtesttnos delgado e grosso. thó íde. '1'1115,

pl'ósta·t3'"; bex iqa, útC1"'O. ovár-ios e uompas. Vai-icocele. h idroc'ele, varizes e hérnia.
, -e

CO:\'SUL'í'AS:
das 2 às 5 horas. à Rua F'el ipe SchJl11.k11. 21 (altos da Casa Para iso ), 'I'el. l.G98.

RESIDÊê-ICIA: R,ua ES'te\'Cs Júnior, 179; Te]. :\01704

o resultando do sorteio é irradiado pela" Rádio Excelsiorv-de São Paulo, às 17, 18, 19 e 20
horas e pela "Rádio Tup!", do Rio, às 21,15; serà ainda publicado nos jornais "Estado de S.

Paulo", "Diário de S. Paulo". "Folha da Manhâ", e Folha da Noite", de S. Paulo, e pelo "O

Globo", e "Jornal do Brasil". do Rio, no domingo seguinte ao dia do sorteio.

ATENÇÃO: Solicitamos aos nossos dignissimos associados a fineza de pôrern os seus títulos
em dia, evitando-se, assim, dissabores futuros.j

Escritório da líder e üabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).----_.- ---_._-----_.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :le Aperfelooamento e Longa Pr-ática no Rio de Janeiro

uON!WLTAS _ Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs .. à: tarde. excepto 001

eábartoe. das 16,:10 às 18 horas _' CONSULTóRIO: Roa João Pmto a. 7. sobrado -

Fone: 1.461 - Re8l.dêncla: Rua Prestdente Continho, �3. Há homens que odeiam a

guerra dos dentes para tora,
mas a estimam secretamente
lá bem no fundo elo seu cora

ção.
Essas criaturas, em geral,

vivem fazendo bons negócios
na retaguarda, multo longe das
frentes de batalha, onde se de
senrola toda a tragédia. Estão,
portanto, longe da realidade e

sôbre ela não querem meditar.
Procedem assim como a crian

ça que fecha os olhos e esconde
a cabeça de baixo do travessei
ro, para não ver os relâmpagos I
em noites de tempestade. IPara uso externo, a sua

Iaversão à guerra é tão grande
I que nem mesmo os jornais,

I
com as notícias da carnificina!
procura ler. E afim de tranqui- .... _

lizar a conciência, afastam. de
si sistematicamente tudo ° que
lhes possa lembrar o mortící
nio.
Por um desses paradoxos \

muito comum à alma humana, I
para esses homens que, por in
teresses pessoais,

..

se alheiam
da realidade coletiva, a guerra
é a paz sob cujo manto furta
cor vão realizando lucrativas
transações.
Esta dantesca contradição,

entretanto, explode, quando se

começa a comentar a possibi
lidade da terminação da guer
ra. Esses pacifistas que amam

a gUBrra, em surdina, odeiam
naturalmente a vaz, porque
com a. cessação das hostilida
des,' podem cessar também os

seus negócios. E, então, princi
pianl a falar pelos cotovelos e

a criar teorias a respeito da
maneira como se deve fazer a
paz. Toda essa parolagem, po
rém, mal disfarça as suas se

cretas intenções. São tantas as

exigências que inventam para
admitir a paz, que, afinal, aca
bam confessando que, se não
for assim como elM querem.
melhor será que continue a

Pacifistas
guerreiros o.

I

DR. MARIO
(Diplomado pela, Faculdade Nac. de Meaiclna da Universidade do Brasil)

l:x.lnterno do Serviço de Clí!nlca Médica do Professor 'Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde ,

VLINICA M'fI:OlCA - Moléstias intentas de adultos e crianças. CONSUI/róRIO

e IU�SIDIi:NClA: ltua Felipe Scbmidt n. :J1l - Tel. 812. ?ONSUL1'AS - Das J6 às 18.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos bospltals europeus

Cllnlca niédica em geral. pediatria. doen

cas do sistema nervoso. aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

Adiste. Técnico: DR. PAULO TAVARIilS

CUrso de Rad!ologla CHntea com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau

.'0'), Especializado em Higiene e Saúde

Pública. pela Universidade do Rio de Ja

neíro. - Gabinete de Ralo X - Electro

ear&lografla cllnica - Metabollsmo ba-

8111 - Sondagem Duodenal � Gabinete

de n�loterapl8 - Laboratório de micros

copia e análise cllnlca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. _ FlorlanópollF

DR. SAULO RAMOS
1ll�J,JflctalI8ta em moléstias de ....nhcw.. -

Partoe.

ALTA CIRURGIA ABDOMINâ..L: �I.Ó

m..�, veswllla, ütero, ovários. apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS'.rICA

DO PilRtNEO - Hérnias. hidrocele, ve

I'It:oceJe. Tratamento Bem dor e operação
'de Hemorroldes e varlze" - Fracturll8:

."art'lnw. de a:ê8I!o. Opéra nOll lIospltaif
de Florlan6potis.

"'rac- Pereira e OUveira, 10. Fone, 1.0011.

lIur'r.'o: Ou 14 .. 111 bor... dIarIamenÚl.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante IUstaJação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmunar, úlceras gástr!cas e duo

denais câncer do estomago, afc

ções das vias biliares, rins�. e�c.
. Aplica o Pnewno-torax artIfIcJal

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

no� e eficazes d.esta moléstia

Completo gabinete de EJetricidadt
médica' Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

WENDHAUSEN

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho-

ras - Vias Urmár ías.
'

Curso de especialização· de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especial izado, médico e

círúrgico, das afecções do aparê lho

genital feminino (Uter'o, ovários.

trompas, etc.) .

Cura radical das inflamações dos

anexos (OVários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os d is

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

con trõle endosc6pico - Ut-etroscopta
- e de laboratór ío.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório _ Rua Tlradentês 14.

Fone: 1.663.
Residêncla - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

DR. REMIGIO
CLíNICA M�DICA

�oléstlas Internas. de Senhoras " cri·

nças. em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'ellpe Sehmidt _ Edlffclo Amélla Neto.

'one 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horaa. RE·

SID1!lNCIA: J Largo Benjamin
Constllnte. 3

[)R� ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

'1rurJr1a e OrtopedIa. Clinlca e ()trnrarta
to ·tm'&:I:. Partos e doençu de ....nho.....

::ONSULTÓRIO: R. João Pi;'to 7 Diá·
'lamente das 15 às 17 boras. RES!Dl!lN

'IA: Almlrnn'" Al�m. 36. FOTJ.7151 .

fffiLENACHAVESSOUSA
IlNFilRMilmA OBSTeTRICA

(Parteira)
Dlplomad. pela Hat�rnMad.

de FlorfanópoU.
.4.Umde cbamados • q••lq...

hora
.....ça da 88Ddelra. iá·..... .011.
IAn t12'0 I,arll'o 1:1 de Halo)

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje • amanhã serA a ena preferida

uro... ..clonal. e Mtra�eIra8 - Homwpatl.. - pertamartu

A.rttJro. de borracha.

"'.,..n� • exata obserdncla no _ltuArlo m6d100.

rR!CO� JlÓPJPOs.,

guerra.

Se prestarmos um pouco de Iatenção, no meio de tóda a

confusão que reina por toda
parte, podemos identificar ta"
cilmente esses pândegos que
já começam a. falar alto, apa-

I
vorados com a paz, porque só

ench.eram o bolso com a guer-
ra. �
l llQJ'ii.o {II It�l'lU'1i

�lMissa e agradecimento
JoãQ Gualberfo da Silva

Laura da Silva e Alice Aurora da Silva, convidam
os parentes e pessôas de suas relações para osaís
tirem à missa que mandam celebrar em intenção' a
alma de seu pranteado irmão. JOÃO GUALBERTO
DA 'SILVA, no dia 4 do corrente. às 7.1.5 horas, na

Igreja d'á Ordem 3". de São Francisco. Outrossim, antecipam seus

agradecimentos o quem comparecer a este ato de religião e caridade.

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

espinhas e suo r excessivo

SARDONIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

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

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

RU8 Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domiC11i.

Prestigia o GOl'êrno e .8

classes armada!J, - ou ser'!
um "quinta. eoJunl.t.". (L
D. !l.).

CASA MISCELANEA, distr i
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vâvulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

r·�o·"s·c·O·;;····iI I
.
'. I, '"

\ iiiiJ i
I CONTINENTAL II

As maIs famosas mUSIcas, com os mais
Famo sos artistas.

/

IULTIMAS NOVIDADES

I Na «RADIOlAR,)
I Rua Trajano,. 6 .'. I
••••c .

..

LYRA, BORGES & CI.A • IReconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações· módicas, e vera corno é
facil transformar seu prédio velho em urna cons

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

Rua Felipe Schmidt na 44 - FLORIANOPOLIS
a.

\
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___t_6� �O:.ES�'�A:DO;;�Q;u;a;r�t;a;.f;e;ir�a.,.3..de..M�a.io..d '_9.4.4 � __

1

/

I Imposições a Portugal
Rio (C. M.) -' o Evening saliente que êstes tiveram na

Standard, de Londres, noticia :revolução estrangeira de que o

que, temerosos ante a probabi- 'solo castelhano foi teatro, mais
lidade do govêrno português razoavelmente se admitirá que
decretar a suspensão dos for- os fascistas lusos se esqueçam
necimentos de volfrâmio para das ligações ideológicas com o
a Alemanha, os dirigentes de Eixo, para se recordarem da
Berlim estão exercendo forte velha aliança com a Grã Bre-
pressão sôbre Portugal, afim de tanha.

'

conseguirem um novo acôrdo Então, por que motivo o sr.

luso-germânico visando a aqui- Salazar estará querendo pen-
sição sem restrições daquele sar três vezes antes de respon-
minério. der como deve à ousada impo-

O mesmo .jornal diz que a sição dos restos de arrogância
Espanha já não exporta o uol- de Berlim? Por que não reaiir
trâmio para o Reicii, aieruien- mar desde logo acima de tudo
do ás reclamações das potên- e sem tergiversações a dignida
cias aliadas, e que o sr. Sala- de de uma nação que no passa
zar está a�é agora resistindo à do como no presente, .

outra
pretenção nazista que te171 o coisa não tem sido senão sobe-
caráter de exigência. ranamente-diçna?
Compreende-se que, premi- ..,........... .............._._........,............_..... _dos pelas necessidades de uma

matéria prima essencial à sua Camisas, Grav at as, Pijam ea

indústria bélica; os dominantes Meiasdas melhores. pelos me

ieutos queiram ainda fazer o nores 'preços só na CASA MIS·
bicho papão contra a nação lu- CILANEA - Rua Tr a iano , lJ
sa, imaginando dispôrem de ! -

.

fôrça para escorar essa pressão I NoVO embaixador
e con!a7!�o com as si:nPCf'tias britânicodoutrinárias do totalitarismo

Londres, 2 (U. P.) _ O go-

I salazarista. Mas� � que nur:ca v.
êrno britânico designou o sr.se compreendera e que P01 tu- Donald Gaín t 1 baí1 f

.

. er, a ua em aixa-
I ga

- e re ertmo-nos ao povo; dos na Vene uela· dest
-

l'
, . z

, para esem-'por uçues - ujue a nuruma
penhar o m t B.

tãnci • esmo pos o no ra-

�mpohr. ancui .a �ssdes esg_ares sil, em substituição ao embaías lenas. eniaú a as e nao os xador Noel Ch 1'1faça repelir pela voz do chefe a es.

--------...---- do seu qouêrno. Centenas de bombasTroca de prisioneiros Se é verdade ----;. e p!!rece ser explosivas
Washington, 3 (U. P.) --- O - que os �span�w1s nao se sen_-: Londres, 2 (U. P.) _ Váriasnavio suéco "Gripsholm" zar- tem truus obngados a conti-

centenas d b b losíA d I A CHINA I d d' id trai
. e om as exp osivasta"a OS pe OS �

pou ontem de Nova Iorque pa- nuar pagan o a _lV a con rai-
e íncendié "

roram Jan. d
.

uI'.... tr d ,'" da com os alemaes pela arte, arras oram ança as
•_. Chun -Kin 3 CU. P. _ As

I ra. uma nova roca e pnsio- s?�re Nantes, onde causaram'.:avloes �llados If, gh' g,
. ?'} neiros de guerra com a Alema- VItimas e danos. Ainda de acôr-rll U i orcas c mesas aruqui aram, nha a qual se efetuará em d tras t

_,

2 (U P) A'
>

I d 8 '1 '" idades I ,(
. -

o com ou ras mformaçoes as, Nápoles, ..
-- s ms- uma co una e mI ",01 ;:;

,Barcelona possivelmente a 17 r'
'

. ,
�talações ferroviárias da região japoneses que tentou invadir I

de maio O "Grípsholm" deve-
OI çasb aelbeasd norte-ameríca-

t 1 lid d d Sh h " de-'
,

. íe UlU OOENÇA nas om ar earam intensa-dde Romla vf<?ltara� a ser l� adca-, a .ocda. I ac ep.açea-o dUacC'l�dnagd"e de
rá regressar aos Estados Um-

llUITO PERIG,OSA mente a cidade francesa deas pe as orças aereas a Ia as.: pOIS a ou. dos em principias de junho. P.AJU ... J'lilILlA R-que continuam em sua .violen- Ca�ko. Os chineses ?�l'caram Serão trocados dessa vez feri- .. PA..AA ... UÇÁ uao_.
..,.- _ta ofe�siv':. co.n�ra. as vras �e lOS Japoneses. a 10 q�l�on�:tros dos graves e enfermos prisío- Dr" M" S. CavalciSntic,omumcaçao mimigas na Ita-, d� snuchang. Outn)::�.mfo:ma; neiros de guerra, os quais serao ausente até meiados de maio.l,la. Foram .taJ?�m ataCad.as ,çoes a�Imtem .que o� Japche�;,-, repatriados de acôrdo com a

Dump, Bttmígllano, SpezLa,IOCupalafi: Yechshan, ao.yor!;€ clausula da Convencão de Pri- O ."
'"

bGênova, Leghorn e outros ob- ide A�vel, e que �a regIa,o se-
sioneiros de Guerra de Gene-

••••_.,. _ "" _
sa ..o so re[etivos. Na jornada passada os Ite1?-tnonal de Rona as forças bra. Empenhados em Ht-.leraparelhos aliados efetuaram i chmesas

,

abandonaram opas-. .I
1.300 sortidas derrubando 12, so estrategico de Rulaokawan, Protegendo o vldrol

forte luta s. Paulo (Por P. Xisto _ ta-máquinas inimigas. I depois de 8 dias d� combates plano nacio"al Lond::e�, 3 (U: P.) - n.'USSOS moso comentarista brasileiro-'

... • sumamente encarniçados, O presidente da Repúbliea e alemães contI.�uam empe- mundialmente conhecido, ex-Leite nao pasteuriza- ---�-.-- ,,-- assinou um decreto-lei, elevan-. nhados em s�ngI,�ntos com.ba- clusivo do CEC para "O Esta-�o e••. com água PatrlmonlO NaCional d l'bl' os direitos adua- tes na zon�_ Infeuor do Dmes- do". Temos a. lml)res.sfi,o de que-3 C p
o ao c o o

ter na regmo ao norte de Jas- , .

. .

',_.

Porto Alegre, ( .. ) --

Rio,2 (A. N.) - O presiden- neiros sôbre a importação de sy,'e no sudoéste de Kowel. Se-
se esta aproxmu:,nuo ü dla emEm. aJgumas zonas da. CIdade

I t.e da República assinou De-Ilâminas de vidro branco. Esses que ás fôrças inglesas e aJiadasI t d d d sem I gundo admitem os alemães, a 'd G
-

B t
o 81 � vem. s:n o ven I o .

,ereto-lei incorporando ao pa- direitos. a.plicam-�e às pal'tida.s luta está se desenvolvendo de
reUnI as na ra re anha seHofreI o PI acesso de

pasteurl-, trimônio nacional o acêrvo de lânunas de Vldro plano, lI-f ..

1 t
. _ lançarão para o outro lado" 'ão no Entrenl\sto '

, .,

-

orma maIS VIO en a na reglao do Canal da Manch d d"aç
"

.

.jJ� ••
'

�

_

bens e direitos da firm8: Dahne, sas,: que Ja se en,contram nas
de Kowel. Durante a jornada a, an o

�m face de ,lllfolmaçoes rde 'Conceição & CompanhIa, e en- alfandegas do paIS aguardando .passada os russos destruiram
início à famosa segunda fren-

eelJldas., os l11terventor,es N'
a

,I tidades subsidiárias. despacho. : . 18' . _

I
_ te. Não é possivel encobrirC· A. E. R. G. S. naquele orgao, __ ._ _

--I
maiS av:oes a emaes n�s completamente os preparativosentraram em entendimento

.

combates aereos travados so-
para operação de tão grandecom o diretor geral do DE3,

TENHA J U I ZO
'bre a frente de Jassy. envergadura. O elemento SUl'-

objetivando a rigorosa fiscali-
}�aça uma aplicação de SAR. presa, nessas condições, se re-

zação do produto entregue ao
nONIL, o preparado líquido duz à falta de conhecimento,público.
que refresca, amueia e llig'ieni- por parte do inimigo, do mo-Vários fiscais foram enUJ

TEM S'FIL'S OU REU. za a pele. mento exato em que vai ser
destacados, constatando-se, pe- ,:..,.,HÁO fA,�AISSO!... lançado o ataque. A recente
las análises efetuadas, que �\ ,'7 Voltaram a atacar medida, obstando a saída, semgrande quantidade de água é J

. MATISMO DA ME-SMA
.

motivos de grande relevância,adicionada ao leite, fato que \ \' Londr.es, 2 (U. P.) - Bom- do território britânico aos di-
determina invariavelmente as i ORIGEM? USE O PO. bardeiros pesados da O:iJtavalplomatas ali acreditados dei-
péssima.s qualidades químiuas Fôrça Aérea norte-americana xa prever a iminência de 'gran-
e bacteriológicas do produto. vol!ara� � ata�ar, esta ma- des operações preliminares.Diante dess'a situação, fi(;(/ll PULAR PREPARADO nha, objetivos SItuados ao nor- Também a censura das comu-
deliberada uma ação conjunta, te da França _e em outras par- ; nicações diplomáticas que a
da CAERGS e do DES, por in- i tes tda Eur�tPá OCidedntal. DU-Irnglaterra, apesar d� guerra,termédio dos respectivos Ól'.!

I :JI� �:�_I��:l�....
ran e.a nm e passa a, as

eS-lnão
tinha ainda imposto, aca�

gãos técnicos. -. quadr!lhas da RAF atacaram ba de ser decretada. Tudo isso,
LudwI�sha�en, na �leman�a, como vemos, é um conjunto deFustigando os Japoneses A SlFILIS ATACA TODÔ O ORGANISMO e �� VIas ferreas e msta!aç.oes medidas de ordem interna queMelbourne, 3 (U. P.) O Figado. o Baço. o Coração, o Estômago. OS J.mIl��ares de Mons, na Belglca, não deixa de ter significação, eBombardeiros aliados com ba� Pulmões, a Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dôres 'e Llao, Tours, Tolosa e Cham- que só pode ser interpretadases nas ilhas Salomão Maca� DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca. bly, na França. de uma maneira: a realizaçãoram Rabaul e outros objetivos belo, Anemia e AbOrtos. Húngaros obrigados de. u�a, �pe�a9ão. bélic3;, sôbreda Nova Bretanha. Também Inofensivo 80 organismo, Agradavel

I
cUJo InICIO e mdlspensavel oforam bombardeados objeti- como um licôr a combater mais completo sigilo. Está novos situados na Nova Irlanda O ELIXIR 914 tlstit ap ovadO pelo D.N:S.P. como .

Moscou, 3 (U. P-) - As notí- iníc!o a prin:_avera na Europa,e na Nova Hanover. Outros auxiliar no tratamento dll 8ffiHs e Reumatismo eras da frente Saú escassas. - e a estaca0 do ano maisdespachos adiantam que aviões da mesma origem Afirma-se que abaixo de Lem- bonita, a de dias claros ede caça fustigaram os japone- F t\ LAM CELEBRIDADES MÉDICAS berg os alemães tiveram que I céu azuL O tempo geralmenteses em toda a costa da Nova Sobre o preparado ELIXIR

I
A compo81çAo e o 8abor a- obrigar os húngaros a comba-j é firme, e por toda a parte aGuiné, desde o norte de Ma- .914. devo dtzt!r-Ibe�: 8empre gradavel do EWXIR c914. re- ter, ameaçando-os c;om n;etl'a-, gente sente como se o nascerdang até a zona da baía de que o tenho empreglido, em

I
comeodam-no como arma de lhadoras. Centenas de hunga- de uma nova esperança. Nãob· 08 caS08 de IndlçaçAo apro- facll manejo para o público f ..

d I h d' 'd 'II.Hansa. Outros bom ardeu'os priada (amUe em varias de \110 combate â sllll18, qualtda-
r08 oram apnslOna os e I a UVl as - e a t:poca mais

Que atacaram a baía de Guel- suas manUestacõe,.) os resul· de. que frequentemente' a· milhares de alemães foram I apropriada para a invasão, _vink e a região ao largo do ca- tados têm sido 88t1"fatorl08, orovelto no Ambulatorlo da mortos, ao tenta!' forçar um I a maior esperança de todosbo de Wang afundaram um poli silo rapldo8 e durlive!s. Maternidade de Santa Maria. dos flancos em Stanislavov, 110 'nós e, principalmente, dos ha-mercante e 3 embarcaç�s me- Dr. Wasblollton Ferreira Pires. Dr. Cllvestre Pauy. quilôl11.etros abaixo de L\')m.j bitau,tes dos paise� oprimido.s:.1lQres, l�t:lr�. p�lo$ na�istl;\$,
-

., -.�

Plllallll
11111[011

..

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CAM

i

I
GOlpe contra a esquadra nipônica Faleceu Bernardino

WASHINGTON, 3 (U. P.) - Os submarinos norte-ameri- Machado
canos assestaram outro tremendo golpe ao poderio naval ni- O ex-presidente da Repú
pônico no Extremo Oriente. Um comunicado do Departamento blica Portuguesa, sr. Ber
da Marinha acaba' de revelar que foram afundados mais 12 na- nardino Machado, faleceu
víos japoneses, entre os quais um cruzador ligeiro e dois des- no dia 29 de abril p. p., às 8
tróieres. haras, numa casa-de-saúde

do Porto, com 93 anos. Foi
duas vezes presidente da Re
pública e várias vezes presí
dente do Conselho.
Sua personalidade e ener

gia fizeram dêle por vezes o

mais discutido político, em

bora sempre respeitado. Um
caneer vitimou o veneran

do ancião, que ainda recen

temente continuava bri
lhante e lúcido. Bernardino
Machado era, para muitos

portugueses, o verdadeiro
• •• símbolo da Democracia. Vi

via ultimamente em sua re

sidência de Moledo-do-Mi
nho.
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COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCÉLÊNCIA

Nove milhões de ingleses
LONDRES, 3 (E.) - O ministro da Produção bélica, sr.

Oliver Lytlettcn, revelou que a Inglaterra mantém 9.000.000
de soldados em armas e que mobilizou 500.000 mulheres para o

serviço de guerra, sem contar os elementos da guarda terrtto
rial. Acrescentou que a Rússia, Estados Unidos e Inglaterra
combinaram e sincronizarão sua ofensiva final para destruir
Hitler e o nazismo.

A invasão está por um triz
LONDRES, 3 (U. P.) - O "Daily Express

"

indica que na

capital da Suécia se espera que a invasão da Europa Ocidental
terá lugar dentro de 48 horas, dadas as excepcionais condições
da Mancha neste período. Em Estocolmo se acredita que a Di
namarca e talvez a Noruega será um dos pontos escolhidos para
o desembarque de formidável fôrça aliada.
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