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ESTOCOLMO, 13 (U. P.) - TUDO INDICA QUE o MISTERIOSO A �,{.;, �'R�,ÊJ_(:tHO
GERMÂNICO QUE SE ESPATIFOU NA COSTA SUDOESTE DA SU;,i e.1��,B�
PóDE SER UMA A,ERONAVE FOGUETE OU POSSIVELMENTE uMflnA:fS·,.PÁ:O
PALADAS "ARMAS SECRETAS" ALEMÃS,·REVELOU-SE QUE NÃO FOI EN.
CONT,RADO NENHUM VESTIGIO DE MOTOR OU DE T'RIPULANTES NO RE.,

FERIDO APARÊLHO ALEMÃO.
______===a::wc::::::2_ _._._ L .. _ �_ ._�._._._.�. __.__ .. �

o novo secretário
da Marinha
Washington, 12 (U. P.)

Roosevelt nomeou o sr. James
V. Forrestal para o cargo de
secretário da Marinha, em SU-I

bstituíção ao coronel Frank>
Knox, recentemente falecido.

�orrestal, que conta 54 anos,
e democrata e desde 1940
ocupava o cargo de sub-secre
tário da Marinha.

o
.. () MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA C-,\TA Ht:\'\

Proprietário e Diretor-gerente -:- ALTINO FLOR E�

f

,Para guardar
o Papo
Nápoles, 12 (C. M.) - A

agência alemã de notícias para
ultramar disse, ontem á noíte:
"Para o futuro, oito soldados
da Guarda Pontifícia monta
rão guarda aos apartamentos
do Papa, durante a noite. 1\ te
agora, a Guarda Pontificía
funcionou apenas, nesse mís
ter, durante o dia, policiando
os apartamentos do Papa, as

salas de recepção e acompa
nhando-o quando deixava o

palácio".

Ano XXX I fflorlan�polls-Sábado 13 de Malo de 1944

Escaparam!
Argel, 12 (U. P.) - Diversas

centenas de homens, que con-

I guerra na-o durara' mUIOito seguiram escapar da França,

�iSboa, 12 (C. 1\1) _ O ar- breve terminada e não durará ��ntra 118 tropas IA provl_l de ���fs::�c!f::��r��;�e�;
cebispo de Goa, n.as Indias.por-Im�ito, no Extremo Orien�e, Japonesas '.

Iamanha!
membros do Comité Francês

tuguesas, e patnarca primaz apos o colapso da Europa. A Karidy, 12 (U. P.) _ Informa- de Líbertaçâo.
das Indias Orientais, Dom; reconquista vag5l-rosa mas se- se que os britânicos estão dír i- A prova de Contabilidade ...r-.,..-.,.,........- ......-_.....-_............._....._..--_""'.IJ"_-"''''-..,._...._-..,.__......-v..-...._-""_-""".-"""_-..._- -...._,,, ..

João da Costa Nunes, diss� que I gura das ilhas do Pacífic� pelos gindo vioLentos ataques con_IGeral ,e. Pública e Legislação O destroíer
a guerra na Europa estara em denodados I_lorte-amencanos tra as tropas japonesas entrin- Fazendan� .do concurso de •

, .._.,._---...............-;--
.........__ - colo�ará" muito em breve" .0 cheiradas nas elevações de Ko-I Agente FIscal, do Imp�sto de «LandsdaJe))·

Isentos do Imposto Japao ao alc.ance d� !?i_olpes di- h.ima e que oferecem resistên- C�ns�mo sera am�:mI:a, do- Washington, 12 (U. P.)retos do� aliados. Na� quero cia encarniçada. Sabe-se, to- m.m?�, nas dependências . d,o A Marinha anunciou que o

de renda fal�r muito - prosseguiu o ar- davia, que várias poderosas po- �m�slO Catannense, com l�ll- destroyer "L a n d s d a I e", de
. A cebíspo - porque nao me com- sições inimigas foram destrui- CIO as 71/2 horas da manha. 1 630 toneladas foi torpedeado

doR�O;a!�I (:��j de �s��vr���I��� ma�l�trad:rEastsutntots de tor- da�. �ssa ofensiva. marc� a N---a---z---o-·wn--a
...

-s
....

--u···J··
......· .....·"" e' afundado po; aviões alemães

. _ .
. n re an o, es ou primeira batalha VIOlenta .

ao no Mediterrâneo ao crepus-que os cidadãos norte-ameríca- certo de que o colapso do ] d
. . '.

nos que se encontram presen- "E'" E '
sui e Kohima, desde que os

de Tlraspej
culo do dia 20 de abnl.

,
. _

. �xo na u_ropa, que esta aliados abriram brecha nessa .. - - - - - - - - - - - - aJ" - �-�JOo" -��-"

te_me�.tel no ,�rasll el_ll funçao lmme�t� se.ra o preludio da frente. Uma luta violenta tam- PARÃ--SÕ-RR'-li�.�-
h __ �

na? �p oma roa, .ser�m � em dest�UlçaoA fmal do ímperialís- bém, tem lugar ao sul d� Im- Moscou, 12 (U. P.) _ Trava-

fa,?encdlas e orgalllzaçoe�+ e e_5- m_o japones. Os aliados ainda phaI. Nas demais frentes foi ram-se violentos combates en-
orço e guerra, em carater na) nao lançaram todo seu poderio .

I d I ti I., A assina a a re alva ca ma. tre russos e alemães na zonapermanente, tícam ISentos do sobre a Europa ocupada mas

imposto-de-renda. I vão ganhar a guerra".' "'$
- .,..._......- .......-------.......... - - ....-......... ao sul ele 'I'iraspol, na frente do

I
Dniester inferior. Informações

Dr. Artur Pereira autorizadas salientam que, du-
rante a jornada passada, SÓ-

e Oliveira
I
mente nesse setor, foram ex

terminados três mil soldados
Rio, 12 (A. N.) - Foi mo- e recolhimento. Mas não houve Estará novamente nesta Ca-

- pital, onde voltará a residir naziSltas. Nos meios informa-
mento de intensa emoçao a quem não desejasse dar "vi- d díe clinicar, nos primeiros dias os acre íta-se que, enl vista
chegada do "La Argentina". vas

" à Argentina e a seus ma- de Junho.

I
da violência na frente ao sul

Cumpriu-se a' risca todo o pro- rujos, ta-o nobres e ta-o impo- CIl'nl'ca G"ral de Adultos d T' 1 t d
.

d..
e iraspor, u o ln ica que

grama para a recepção dos nentes na Sua_fr3iternidad.e.
'

J
Doencas das crianças ILaboratório de Ana'll'ses

II
naque e setor os russos estão

restos mortais do embaixador
Clínicas. procurando retomar a ofensi.-

Rodrigues Alves. Mas o que Rio, 12 (A. N.) - A Acade-
rião estava na programação era mia Brasileira de Letras, em,----------'---__;.'

va.

�ef���;!Oa��e�t���, d��ltepa:i� ��:ti:�Ul�!O a��;ê���� ��:J�� Ira-o menos DaVI·OS a PortugalIhão da grande nação irmã e rn de Paiva, reverenciou a mernó-
funeral e dos bravos marinhei- ria do embaixador Rodrigues LONDRES, 12 (U. P.) - O "EVENING STANDARD"
TOS argentinos ele olhar com- Alves, sendo ouvidas expres- Ellf SUA EDIÇÃO DE HOJE, DÁ A ENTENDER QUE AS AU:
pungidoss .solenes na sua solt- sões de grande admiração e TORIDADES NAVAIS BIU1'ANICAS UEnUZIRA1U O NÚME
dariedade com a dôr elo Brasil. apre�o ao ilustre embaixador I RO DE NAVIOS JUERCANTES QUE CONDUZE]}'I CARVÃO,Aquele momento era de pesar falecido. FERRO E CARBURA:N'I'ES PARA PORTUGAL.

Violentas batalhas aéreas
LONDRES, 12 (U. P.) - A agência alemã D. N. B. anun

cíou que se estão travando violentas batalhas aéreas entre a

Luftwa.ffe e os bombardeiros e caças norte-americanos sôbre os

vales do Mosela, Reno e Maine. Despachos oficiais de Londres
conrírn.am que poderosas fôrças aéreas norte-amerlcanas le
vantaram vôo, esta manhã, para atacar inúmeros objetivos si
tuados em tero-itório inimigo especialmente na costa de inva
são. Outras informações acrescentam que, na noite passada,
ici intensamente bombardeada a cidade e a zona de Boulogne
-SUl' Mel', onde foram causadas enormes destruições, especial
mente nas vias férreas e parques íudustnials. Os aparelhos da
RAF atacaram também as instalações ferroviárias nazistas em

terras ela Bélgica.

Crise de residencias elo São Paulo
RIO, 12 (E.) - Não obstante terem sido construidos em

. São Paulo, nestes últimos anos, 82.554 préelios,' muitos dos

quais com mais ele 10 andares, ocorre ali fato idêntico ao desta

capital: há crise de residências.

Depois da Penicilina -- a Vívicillua
RIO, 12 (A. N.) - Cm vespertino local publica que o mé

díco e cientista alemão Enock Hans, conhecido antí-nasfstu,
residindo atualmente em São Paulo, acaba de descobrir um

produto capaz de substituir 'a "penicilina", que denominou
"vhicilina" •

A chegada do LI ARGENTINO

M. 9107

BirmâniaAV'80ço na

Soldados nor te-americanos que avançam na Birmânia
• desempacotam petrechos lançados em paraquedas. O em.

prego de aviões de transporte e planadores permitiu às
forças atacantes es tobe lecer poderosas bases de operação
na retagl�a:rda das linhas j o ponesos nesse setor de guerra.

(Foto da Inter.Amcdcana para O ESTADO!

Calçado popular
São Paulo, 12 (E.) - "Den

tro de quinze dias serão conhe
cidos os planos da criação do
calçado popular" - declarou
à imprensa o sr. Antônio Devi
sate, presidente do Sindicato
da Industria de Calçados de
São Paulo. Acrescentou que a

I comissão que elaborou os pla
I �os partiu do princípio de que
; todos os interessados da índus-
tría de calçados no Brasil ti
nham que sacrificar ou melhor
reduzir os lucros que obti
nham, para que as classes po
bres fossem realmente benen
ciadas. "O trabalhador brasi
leiro - frisou O sr. Antônio -
terá um calçado duravel por
preço mínimo".

I
i

.J

Farmácia de plantão
�tará amanhã de plantão a

«Farmácia Nelson».

I
I

"j

- Agarra·te aí um pou

quinho, Artur, emquanta
apanho as flores, antes que
cáias e as muchuques! ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, abril (Por L. S. B. nunca deixavam de colocar só
Shapiro, Copyright da INTER- bre os mesmos sua caderneta
AMERICANA). - Os soldados de etapa, o que era um sinal
alemães nao contaminados pe- de consideração pela família
la ideologia nazista são "bons do combatente morto.
sujeitos", declarou-me o gene- Os soldados alemães mais
ral Sir Bernard L. Montgome- velhos eram "bons sujeitos",
ry, quando o encontrei recente repetiu o general Montgomery.
mente durante uma visita de Os jovens, porém, corrompi
inspeção às forças de invasão. dos pelo nazismo, são sordidos
Declarou o comandante das e revelam todas as caracterís
tropas britânicas que divide ticas da educação da infancia
os soldados inimigos em duas e da juventude nazista.
categórias - os alemães mais
velhos e a fanática juventude Finalizando, lembrou o ge
nazista, que é uma vítima ir- neral Montgomery que era.

remediável da educacão nazis- muito diferente o tratamento
ta.

>

dispensado pelos alemães aos

Recordando .., experíên- seus prisioneiros no teatro de
. cía com o Oitavo Exército, o operações, onde estavam sob.
general Montgomery prestou supervisão militar, e na Ale
homenagem ao comportamen- manha, onde a Gestapo e o

to dos soldados alemães que fanatismo nazista se introme::'·
atingiram sua maturidade an- tiam na organização militar.
tes que o regime nazista pu- Uma vez transferidos os prí
desse modelar-lhes o caráter. sioneiros para a Alemanha, a

Acrescentou ainda o vencedor mesma correção não era mais
de E,'.)mmel que os soldados mantida pelos nazistas.
alemães mais velhos são corre- Insisti para que o general
tos e tratam os prisioneiros de dissesse alguma causa sôbre
guerra de acôrdo com as nor- as futuras operações, mas ele
mas internacionais. se negou categoricamente a de
Como exemplo, citou o gene- clarar qualquer cousa sôbre

ral Montgomery um fato ocor- a segunda frente, a não ser

rido na primeira fase da bata

-,
que estava altamente ímpres-·

lha da Linha Mareth, quando sionado com o padrão físico
Harding Field - (Estados' mo é cumprimento do dever. os padioleiros alemães avan- dos soldados americanos qUE'

Unidos) abril - (Inter- Não, não extranhamos muito çavam pela "terra de nin-j havia inspecionado, aos quais
Americana) - Sob muitos as- a comida americana. Já sabia- guem" afim de recolher tanto descreveu como "homens rnag=
pectos, o Brasil e os Estados mos, mais ou menos, o que os feridos britânicos como ale-II nificos". Ao mesmo tempo,
Unidos seguem os mesmos ru-

I
iriamos encontrar aquí, atra- mães. E lembrou que os gru- expressou sua profunda satis-

mos. Assim, há atualmente vés dos filmes que a assistimos pos de soldados alemães que I fação por ter unidades cana-
três pilotos brasileiros em trei- em nosso país". sepultavam mortos brítânícos '

denses sob o seu comando.
namento no campo de exercí- Os seus esforcos favoritos -

cio aéreos desta cidade, o "Har- bola ao cesto, natação, voleibol
ding Field", entre os aviadores e futebol - são muitopopula- _ __ _.__ _ , __ _ ...,.._,."

americanos e na mais perfeita res no Brasil, êles explicaram.
comunhão de idéias e senti- E, ao in!5lês que já haviam
mentos. Êsses brasileiros, que aprendido no seu próprio país,
pilotam o famoso "Thunder- êles nos fizeram compreender
bolt" P-47 são os segundos te- que tinham vindo aos Estados
nentes Fernando S. P. Mocel- Unidos para aprender os rné

janeiro de lin, Fernando C. Rocha e João todos americanos de coinbate
M. Prates. São os primeiros pi- aéreo e não para uma viagem

Cap, Américo Silveira d'Avila lotos do Brasil, que tirarão o de recreio ou distrações.Diretor curso completo de treinamento - "O inglês é a língua eS-1de vôos, nos Estados Unidos. trangeíra mais popular no

NOVOS
Todos os três são membros Brasil", declararam. "O Brasil

e da Fôrça Aérea Brasileira, que tem muitos colégios america-

USADOS
é uma arma separada e inde- nos e a maioria das escolas pú-
pendente, como a RAF, na In- blicas obrigam o estudo, pelo

COMPRA glaterra. Antes de vir para os menos, de dois anos de inglês".
e
campqs de treinamento desta Muitos dos exercícios queVE�DE cidade, aqueles segundos te- farão em Harding Field não

Idiomas por-
nentes fizeram o curso de avia- Ihes serão novidade, pois já
ção militar, elp Eagle Pass, no tiveram treinamento íntensi
Estado de Texas. vos na Fôrça Aérea Brasileira,

Esses brasileiros, que sem-j antes de virem aos Estados
pre demonstraram grande in- Unidos.
terêsse nas cousas americanas Como os americanos, êsses
e no estreitamento. dos laços pilotos brasileiros ofereceram
de amizade brasileiro-america- se espontaneamente para com

na, foram interrogados, tendo bater o Eixo. O tenente Mocel
dado as suas impressções sô- lin era dentista em Porto Ale
bre os Estados Unidos: gre, antes da guerra; o tenen
- "Como acho êste país? te Rocha era engenheiro, em

Esta' a..... venda Belíssimo. Tivemos ótima ím- São Paulo; e o tenente Prates

pressão das americanas, moças advogava no Rio de Janeiro.
que tudo sacrificaram neste - "E, como os americanos"

esforço de guerra, numa gran- (acrescentaram) "nós temos
de demonstração de patriotís- de vencer esta guerra".

o ESTADO
Diário Vespertino

Montgomery divide os soldados
alemães em duas categorias��

COMPANHIA "ALIANCA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde : B A f A
INCENDIOS E TH,A�SPOR'f}�S

Capital • ........ Cr$ 71.656.189.20

Redação e Oüctnaa à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr.Ano 70,00

49.00
20.00
7.0j)
0.30

Semestre CrI
Trimestre CrI
Mês Cri
Número nulso Cri

NiJ tntertor:
CrI 80.00
CrI 45.00
Cri 25.00

Ano
Semestre

Anónclo. mediante eontrllto

Os orlglnols. mesmo não pu.

I
blieadoe. Dio serRO devolvi.

dos.

A direçAo não se response
biliza pelos conceitos emiti

I doa DOa artigos usinadoa

CURSO P�OVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo- Govêrno
Federa))

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa
mes vestibulares, mediante o qual
será permitida ai matrícula no Cur
so P. de Educação Física do Es
lado.
Os candidatos deverão satisfazer os
seguiu tes requisitos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos de 30,

de idade; .

c) -- Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição física

e mental.
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidamenle Instituído dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diáriamente, na
Inspetoria de Educação Físíca (rua
João Pinto, 42), no horário do ex
pediente.
Florianópolis, - 5 de

1944.

LIVROS

i ; _. =�
-

=

--_:::::�

O.L.ROSA
�UA DEODORO,33
FlOl2lllNÓPOllS

. tuguí!s, espa
nhol, francí!s,
inglês. etc.

Romance. Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia; Mineralogia,

.

Engenharia ci
"il, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.

o «Restaurante Pérola». Para
mais informa�ões, dirigir·se ao

proprietário, na pra�a Quinze,
n. 22. -- Florianópolis.

V.-H

VENDE-SE �� A��n�:l��
Ramos, 94. Vêr e tratar na

mesma rua, n. 86, das 17 às
18 horas. 15v.-lS

eM c.EI?TO MOMENTO DA SATALHA, ELE. 50
CONSEGUIU FA'ZE� FuGIR 30 DOS ATACANTeS.
AO CAI!> DA NOITE. qUANDO DOS BOO OEF"NSORes
..lA >!AO RESTAVAM MAIS QUE 19, HARRIS E 05 SEUS
HOMENS l1VERAM �E ABANDONAR o SEu poSTO-- E O
,JOVEM OFICIAL FOI o UI.TIMO A PEIl<.A-LO.

reservas .

Responsabilidades
Cltrru! do balanço de 1942:

. . .. . _ Cr$ 4.999.477.500.58

Os aviadores brasileiros DOS
Estados Unidos

Receita . . .. . ....•............... _ Cr$ 70.681.048,20
Atí vo . '" Cr$ 105.961.917,70
Sírust.ros pagos nos últimos 10 anos Crs 64.986.957,20
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pam!ilo d'Ultra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá e Antsío Massorra.

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

Uruguát, Reguradores de avarias nas principais cidades da América. Europa
e Afrlea.

AGENTE EM FLORIANóPOLTA
C A 1\1 P O S IJ O B O & C IA. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Caixa Posta l n. 19 - Tt>lf'fonf" 1.083 - End. Te)f"f!l'. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, TTAJAl, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

SANG1 TT1�Noi.
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cúlcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Orranças Raquíticas rece

berão li tonificação geral
do organismo com o

�-----------------_._---�--

IFARMACIA ESPERANÇA

f aD__�------------

C d P T d
" O distinto público de Florianópolis faça-nos

• r e

, uma visita e ficará conhecendo o que há de

re larla ara O OS melhor na praça, além das vantagens que
.

,.
•

oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

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

miras, Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados. Tapetes e Congoleuos.
NOTE BEM: Temos secção especializada para confecção de luxo, sob-medida.

«A Crediária . Para-Todos») Rua Felipe Séhmidt, 3S-Esquina Gerônímo Coelho-Telefone: 1595

"4'
--------------- _._--

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã Ser, e 8ua preferida

Oror;u .eclonaia e estrangeiras - Homeopatiu - PertmnarlJur -

Artigos de borracha.

Garanr.e.., e eIeta observADcla no receltuArto m641co.

PREÇOS MÓDICOS.

\
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LIRA TENIS CLUBE --- Domínqo, dia 14 _-- «Soírée míqnon»
das 19 às 24 horas.

3 v.l

Fazem anos hoje:
sras.: Dora Santana Gomes, Amé

rica Vieira do Rosa e Tal'cil-a Boe-
gell Souto;

.

sritos.: Maria Bõhn., Vanda Ma.
ria Paes, Sarita Menezes e Osma
rina �tuart, diligente f-uncionário.
do D.E.I.P;

SrIJ. : João dos Sonto& Neves,
Edmu'ndo Grisard, E�ta·nillláu Mo
kowiecki, Orlando Mede-iros,' sor
gento rádio-telegrafista da mari
nha Pedro Dias Toledo e pr.of. José
Vieira Carte;
jovens: Heitor Melo, Edio Nico

lich, Gastão Simone de Assis, Por
porato Pires e Carlos Santos;
meninas: Arina Rosa e Mario.

Buatim;
meninos: Sérgio da Cunho Melo

e Vital' Godinho.

" ,

I
A'PRAÇA

S. MAGALHÃES & CI•• , estabelecidos em

Santos, à rua Senador Feijó n. 30, comuni.
cam à Praca e o Comércio em geral a ins
talacão da sua Seccão Bancária, autorizada
a fuucionar pela carta-patente n. 3.422,
de 22/3/944, outorgada pelo Ministério da
Fazenda, nos tarmos do decreto n. 1,t.728,
de 16/3/921.

Santos, 2 de maio de 1944.

s. Magalhães & tia.

Naseímentoss
Está em festas o lar do ar , Car

melo Prisco. alto fu·ncionáPio do
l. A. P. 1.. pelo nascimento de seu

filho Crnce.

Casamentos:

Maria Júlia Barros Dias
e João Bernardino Dias

Realizar-se-a hoji! à:s 17 hores,
na resid�ncia do e», Estanisl-au
Mokowiecky na q.venida Mauro
Ramos. o enlace matrimonial de
sua filha Célia com o sr. João
Boaventura. comerciário, residente
em Indayal, serão padrinhos por

parte da noivo. o ar , Oscar Car
doso e sua espôsa, d, Olga de Frei
tas Cardoso. no civil. e sr. major
Antanio Martins dos Santos e sua

espósa d, Catarina Martins dos
Santos no religioso. por parte do
noivo: ar, dr. Cid Rocha Amaral e

'sua espôso d. Luiza Amaral, no

'civil. e sr , Arno Beck e senhorita
'Ruth Pereira, no religioso I.�ma
i nhã seguirá o casal para Inciaial,

I onde
fixará t_es_i_d_ên_c_i_a_.. _

I Junta Vomercial

confirmam.
Fpolta., 7-5-44

O antigo e conceituado comer

ciante sr. Eduardo Oto Horn. eleito
deputado pelo Colégio Comercial,
em' eleição realizada a 5 do "Cor

rente, foi nomeado para exercer

as funções de presidente da Junta
Cornerci�l do Estado, durante o

quatriênio de 1944 a 1948.

Eulálio Celestino da Silva
e Luísa Silva

participam a seus parentes e

conhecidos que seu filho Osní
contratou casamento com a

srita. Júlia Barros.

comunicam a parentes e ami
gos que sua filha Júlio con

tratou casamento com o sr.

Osni do Silva.

OSNí e JÚLIA

o CONSUMO DA BATATA
Legislação
imigratória
Rio, 12 (A. N.) Está.

sendo ultimada a Consolidação
da Legislação Imigratória do

Brasil, definindo suas diretri
zes no nosso país em face da.

imigração e da nossa política
imigratória do após-guerra.
"._.--...-..---.-...........,...".--.....,.---.._"._-_.......,�

Q1Iem sonegar informações à EII
tatística Militar, trabalha em pró)
de 1)aí" inimigo. E, nesse eaao,
ser' juhrlldo. militl\rmente. come

lniJllico cio Brasil (D. E. II.).
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Bases

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas boniíicccões e médico gr q:tis
Tudo isto por apenas c-s 1,00
-

f"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ra. Conlelheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642
Entrela a domicili.

Trensporte japonês

;' \
'{;'

..

!
I
!

I Orlografia por decreto

TRAJES
PARA INVERNO de
CAPAS: •

GABARDINES
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES

Esquece-se tudo e se esqueee
mais ter o govêrno tomado upa

que a propugnaram, perseguiam vocabulário organizado pera
um ideal louvável - a unida- Academia Brasiletra, feito dêle
de ortográfica da língua que dezenas de milhares de exem

herdamos de nossos descobri-r plares, proclamando-o, por in-
,._,._-......-..w -..·."._w.-_-_- -..-..-.JI

. dores e colonizadores, já que a terrnédío de um de seus mem-

unidade prosódica é de todo bros - o diretor da Imprensa,
impossível, cada vez mais se Nacional que o imprimiu
expandindo o movimento auto- "o vocabulár-io oficial e único"
nomista do falar brasileiro, e se passa a dizer que o siste
Mas, melhor teria sido obter ma ortográfico em vigor é o

a realização daquele ideal por estabelecido em 1931, já aba'1-'
meio da obra lenta, porém, ele- donado, expressa e solenemen
mocrátíca e segura da educa- j e, pelas duas nações intr-res-.

ção, em vez de impô-la por sadas.

fôrça de lei. (Diário de Notícias).
Os próprios idealistas, aliás,

estarão hoje decepcionados
COm as consequências de sua

campanha, não pela simples
ausência dos "frutos saZOH :l

elos
"

do velho lugar-comum,
mas em face de gestos até iria
mistosos com 'que tem sido fe
Tido o ajustado entre os dois

países em matéria ele unidade

ortográfica,
Agora mesmo - e é aí que

se justifica atribuir o fato a u '..:1 nome, idade. endereço e e ri

caso de amnésia _ está sendo pelope se I ado para ares-

:-I iH teanas dóvlda em de
uunelar um "quinta-coluna",
por mals que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
t.raldor d. PitrlL (L. D� N.).

Ao tentar esqutvar-ae às d ete rmt

uaeões dos órgãos de Estarísuca M ...

ntar, uma pessoa reve la o que e:

inimigo do Rrl\!líl. E p a r a os in im í

�Ol:! d o f1.ra.;U... lei li Ir (leu" ..!.
,1.1. _I:... M.;.

«Salão americano[{
Recentemente ineteladv

nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
já está funcionando o
" SALÃO AMERICANO" •

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

108 sofredoresPreços módicos 'e

serviço garantido Dra, L" GALHAROQ-Ex-
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu

consultório o o ro o Ruo Bue"

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. são encontradas DOS ,t'a1cões da

Casa SANTA 80
Diariamente receriem o s novrdao es

RUA FELIPE SCHMIDT. 54 - FONE 1514

no!' Aí i e s, 2�(1 - I" o n do r ,

l:C,o de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus pré,timos.
Escreva d e tc Ih odo rn en te

posta,

I

t

esquecida a convenção assin:i
da' em Lisboa em 2� de dezem
bro último e, sobrptudo, estão
sendo formalmente despreza
dos os anteceIl(lE�ntes dês=e

__________________________________________..!. acôrdo, ou sejam as dernons-

c>-
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�Novos presentes
Londres (U, J, B,) - Os tec- 'que os alemães possam, opôr,

riícos ingleses, quando lança- pelo menos técnicamente, é
ram suas vistas sôbre a possí- um caso resolvido,
bilidade de aumentar o pêso de Como exemplo do apóio que
suas bombas explosivas de 4 a RAF e a aviacão norte-ame

para 6,000 quilos, certamente rícana tem dado às fôrças de

pensaram na invasão do contí- "Sir" Harold Alexander, na ca

nente europeu mais do que beça-de-praia de Anzio Netuno,
própriamente no bombardeio pode-se desde já depreender
dos centros estratégicos inimi- que, em uma operação, por
gos, Para admitir-se êsse fáto exemplo, do outro lado do ca

basta tomar-se em considera- nal a RAF e a aviação norte-
, ção o trabalho que a aviação americana terão atuacão mui
de bombardeio vae ter nos pre- to mais eficiente e de' um ca

parativos da zona de aborda- rater quasi decisivo, As opera
gem pela frota de invasão. É ções atuais da região do Sul de!certo que, antes da chegada da Roma estão sendo levadas a

armada anfíbia" as posições efeito com uma série de dificul
defensivas do inimigo devem

I
dades técnicas que a invasão

ser "marteladas" com todo o da Europa continental não

peso dê um bombardeio de ar-, apresentará, sendo que a mais
rasamento e, então, usando-se importante de todas elas é a

essas tremndas bombas será distância entre a zona de ope
muito difícil aos alemães con- rações e as bases de abasteci

seguiram manter em estado de mento.s t�nto do exército c".omo

eficiência suas defesas no caso da aviaçao. Mas, mesmo por
de um ataque desfechado con- i causa disso é que mais se deve

tra um determinado trecho da valori�ar a atuação das máquí- I
costa por uma verdadeira ar- nas aereas no desenrolar da lu

mada aérea. ta no setor do Sul de Roma.
O valôr dos bombardeios pesa-

Deve-se tomar em considera- do foi de caráter decisivo nas I'

ção ainda o fato de que, para di�iceis operações que os gen_e-Ilançar um ataque em grande rais Alexander e Clark 'estao
escala contra as defesas de cos- dirigindo e si não fôra eles tal
ta nazistas, os grandes quadri- ves não fosse tão fácil repelir
motores da RAF poderão esta- as contínuas ofensivas alemãs

belecer uma verdadeira esteira para reduzir a área ocupada
.aérea de máquinas que, saindo pelos aliados. A RAF enviou I
de suas bases, em poucos mínu- de suas bases na África várias
tos atingem o objetivo, despe- esquadrilhas de quadri-J?oto
jam suas bombas, para, dentro res para aquela zona, e, e :cer:
de um prazo muito curto esta- to que possam chegar ate a�l
rem novamente de volta com as novas bombas de' 6:000 qui
novos "presentes". lIas, veremos o .e�bor?a?1�nto
Com a frota de "Lancasters" I completo das posrçoes immigas

",e os demais qq.adri-motores. de"
não sómente n� cabeça-de-pon-

que dispõe a RAF, a pulverísa- te, como tambem, em torno d.e HOJE I"SADO ' HOJE
cão de uma área para nela es- Cassino, onde se luta ençarm- ...... ...... _

tabelecer-se a cabeça-de-ponte cadamente pela posse da ci-

CI'N'E ('(O",DEON')\:It.',não obstante toda a oposição dade.
?

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

Tônico nutritivo. Isenta

de alcool. Rica em vita

minas e cálcio. Sôo para

qualquer época e ótima

para todas as idades.

70 anos de emprego no

A morteiro mais fa,-,'
clt e segura de .01'1:10'"
.se o legitlmo óleode
fígado de bacalhou.

.Aumentada mundo inteiro, tem fortifico

do a váriasgerações. Tome
,a raçao

Nápoles - (Inter-America
na) -- Segundo noticias divul

.gadas pela imprensa italiana,
as autoridades municipais de
Salerno anunciaram que os

aliados tornaram possível o au-
.mento imediato das rações ali- Inteiramentementares para todos os pacien-
tes dos hospitais, sanatórios, n08808bem como para os convalescen-
tes e para os internados em Rio, 11 (A. N.) - Foi noti
institutos de assistência aos ciado que fiscal do Ministério
_pobres. da Aeronáutica junto a fábri-

As rações alimentares que ca de aviões de Lagoa Santa,
passarão a vigorar de agora em em Minas, acaba de fazer im
diante para esses infelizes são portante declaração, anun

.as seguintes: 350 gramas de ciando que ainda êste ano voa

pão, 33 gramas de açúcar, 100
I

rão os primeiros aparelhos bra
gramas de c:arne, 100 gramas' sileiros, construidos totalmente
de macarrao, 25 gramas de no Brasil inclusive os moto-
oleo, 100 gramas de mingau e J

res.
'

100 gramas de sopa. Todas as

racões acima referidas são ra

ções diárias, sendo que serão
distribuidos ainda 450 gramas
de sabão mensalmente para
cada pessôa.

Camisas, Gravatas, Pij ames
Meias das melhores, pelos me

nore s preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Tr a ia no l:?

FHZ pena ver a Hitinha sempre sem companhia ...
Também, só responde "Não posso!" Vi ve mal
humorada ... não conhece o regime ENOL.

o QUE É O

Quantas moléstias provêm de
intoxicação interna? E é pre
ciso, de quando' em quando,
limpar 0S intestinos, desobstruir
o orçonismo ... o que se conse

guirá com o uso contínuo' de

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

,

,lIsAL DE FRUCTAII

-IN..
.

. .. I. LAXANTE SUAVE • ANTIÁCIDO EFICAZ • MELHOR ALCALlNIZANn

CUIDADO': - ;!Sat'd�·,f.�'u,Çta" só !EN'O! Origin�l' e legItimo, Evite imjt�çõ�51:.�·'
,

CARTAZES DO DIA O gral. HarUe

A's- 4 e 7,30 horas (devido à grande metragem)
I

Hugh Herbert. Co nstance Moore e Dennis -O''Keefe e m

Noites de Conga
I I

Washington - (Inter-Ame
ricana) - O General Hartle,
segundo em comando nas I\ôr
as dos Estados Unidos que se

acham nas Ilhas Britânicas, é
um grande tático e sempre de
fendeu o princípio da ofensiva.
Sua vida de 32 anos no exérci
to é caraterizada pela agressi
vidade e pela imaginação. En
trou no exército vindo da vida
civil em 1910, como segundo
tenente de infantaria. A maior
parte do seu tempo de exército
ele o passou como professor de
Ciência Militar e como instru..

tor nos Centros de Preparação
de Oficiais da Reserva nos co

légios. Também ensinou em

Fort Leavenworth na escola

para oficiais do Exército. É,
além disto, graduado pelo Co

légio de Guerra Naval e citado
como um "soldado anfibio".

Quer como estudante quer co

mo instrutor, segundo os seus

amigos, sempre foi um defen
sor dos métodos ofensivos.
No fim de 1940, Hartle atin

giu o posto de coronel. No ou

tono de 1941 foi promovido a

brigadeiro general e galgando
o comando da primeira fôrça
expedicionária janeiro último
foi promovido a major-general.
Tem 52 anos de idade.

Tim Holt,

Paraizo
no eletrizante cFar-West»:

dos bandoleiros
III

Finalmente: .a série suprema (7 partes),

As novas aventuras de Tarzan
com Herman Brix
NACIONAL

Preço Cr$ 2,00, 1,50 e 1,UO «Lmp , até la anos».

CIHE «(IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Programa Espetacular
I

Humphrey Boggart e Ida Lupino, a dupla dinâmica, em:

O último refúgio
II

90 minutos de gargalhadas com Patsy Kelly e Kay Kyser
e sua orchestra em:

Dois Romeus enguiçados
COMPLEMENTO NACIONAL, (Natural)
Preços: Cr$ 2,00 e 1.50 Imp. até 14 anos.
-------------

Finalmente! Amanhã SIMULTANEAMENTE no ODEON e

IMPERIAL:
'

John Payne, Alice Faye e Jack Oakie
no tenicoJor:

Aquilo, sim, é que era vida!
RECORDAR E' VIVER! Venha, pois, viver novamente' aqueles

bons tempos que iá longe vão!

(i)�()_()_()_()_()_()_()_()_()_()_()_()__

ALVARO RAMOS
Venda folhinhas e guarde dinheiro I"Importante fábrica procura vendedores ativos no,s Capitais e

no Interior, dando adiantamento de comissão. Cartas direta-
mente à fábrica. Caixa Postal, 2286. São Paulo". I

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor We'reles, 18
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«Aquilo, sim, é ro santo do día
que era vl·da ,» iS. Roberto Belarmino, A�cebis-

• po e Doutor da Içreia
Não é esta vida que levamos, f Quando o Papa Pio XI mani

na vertigem <la hora presente, festou sua íntencão de canoní
com os olhos grudados no no- zar O cardeal Belarmino, um
tícíário dos jornais e o ouvido

I

grupo de escritores íníciaram
atento ao rádio ou discutindo uma campanha contra este
sôbre o desenfreiado custo dos projeto. É que êles, instintiva-----

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

[ gêneros : Vida era aquela, no mente, perceberam a significa-
A maior comp�ti(ão pebolístlca I E. n. tacão para maior 0ngranrie-" tem agradar a quantos compa-

r inal elo século passado, na ('i- ção e importância das honras
,

dade de São Francisco da Cal i- I a serem conferidas a um cien-do ano cimento do esporte em samaj perecem amanhã ao estádio da
I' i

1Reall'zaJ"-'se-a' amanhã, co l/', I ,;atarina. F. C. D. fórnia! Para a grane e metro!-I tista e teólogo como Be aI rnl�---

pole convergia todo o ouro (O no. Descendente' de uma' anl!-início às 16 horas, na Capital
p • AI .? O novo El-Dorado ! Seus casinos llia de alta nobreza, nasceu Ro-da República, o sensacional ; Xavier vai a orro •. �g,le_ . I'

Bagé j�gará em ,(��-oeir�� eram notáveis e ricos, os "nig-1berto, em Montepulciano, aos 4grandioso cotejo pebol ístico Segundo fomos ínrormados, .Amano�a o rr:�gn�fl�l? gI�- th-clubes " acomodavam sem-Ide outubro de 1542. Acabados
entre os aguerridos "scratchs " o meia Xavier, que por mULO mIO Bagé devera se,?u:� para

pre uma assistência galante (� seus estudos nas universidadesdo Uruguai e Brasil. tempo defendeu em nossa ca- caFlPoelras onde preliará comi' aventt,lIeira, os teatros lotados de Pádua e Louvaina (Bélgica}Êste grandioso encontro dos pital a camiseta do glorioso al- o a:nengo. . todas as noites, davam vida os superiores nomearam-no
dois renomados 'esquadrões vi-negro, segun-a têrça-teíra Pala o cOnfl�?to �om o .cl,,:- \ alegre e ruidosa a "urbs ". O professor desta última uníver
sul-amertcanos, vem despe r- próxima com destino a metro- be local, o Bag� esta or.gam-, ouro rolava ele mão em mão '1U sidade. Mas, o Papa Gregoriotando o mais vivo ínterêsse J01e gancha, aonde será expe- zando um poderoso conJ_unto voragem das roletas, dos "Ca- XIII chamou-o para lecionar
nos meios futebolísticos do no ....

- 'imeutado no 'Letra-campeão c:omposto de bons maneJado-1 carás ", dos dados viciados e teologia no Colégio Romano.
80 País e na grande Nação ir- ::sta�dual - o Internacional res da pelota.. chumha.dos! O povo vivia te- As suas obras são uma das-
mã, respectívarnente. F. C.

. " .

"..
i

".

--

liz, porque havia abundancia, mais brilhantes defesas contra
Brasileiros e uruguaios, mais �eseJ?-ll1.o�, ao distinto

. C�8r (lube NtlUd(O "Almirante dinheiro, aventura, ambição, os ataques dos reformadores.
uma vez se entrechocam numa ck ,fehz ent,o,. em sua mIss.aJ,· 8ar050 amor. s-ob o sól vivo, calítor- Como diretor espiritual dos es-
luta de gigante e, mais uma caso esta notícia se cOllereüzú., Da Diretoria dessa agrernía- niano, com seu clima íneguala- tudantes contava entre seus
vez se irmanam por laços ele : ção náutica, sedia�a em Itaj�, [vel e suas lindas mulheres de discípulos s: I:uiz de Gonzaga,amizades. Ciina irá para o am�:1o'es? 'recebemos atencioso convite is a n g 1.1 e híspano-amerícano ! ao qual assistiu na morte. Em

Que a grande pugna esportí- Fomos. também l1l:,ormado para comparecer aos grandio- Numa terra assim, tudo tinha 1599 foi nomeado cardeal. Mas,
va de amanhã à tarde, trans- �ue o "�l1lgl1on player , pall.- sos festejos em comemoração de ser bom! Pois foi deste aru- como não tinha procurado esta
corra na maior camaradagem lista Chma, do FlgUelfens,e. �. do 25ü aniversário de sua íun- biente farfalhante e sensacío .. dignidade, também não hesi
e amizade, são os nossos ar- C., e que se eneo.ntra ha var,lOs dação que se realizarão nos [nal que a Fox Píetures extraíu tou em pô-la em perigo quandodentes votos. meses nest.a c�pü:l: passara � dias 6, 11, 13, e 14 do corrente, 1 a história do filme mais ele- julgava dever expõr.C?:n toda
Difícil é para nós progností- def�nder o alvi-negro, na cate- .pelo que nos aprestamos de, trtzante

.

desta temporada: franqueza a sua opmiao cor>
carrnos o vencedor, pois, am- gorra de amadores. I agradecer. 11".:\f1llilO s�m,_é que era �idR" ! trária à do Papa Clemente
bos os esquadrões são as fôrças No turbilhão da "etty oi VIII. Para afastá-lo de Roma.
máximas do futebol na Amérl- A segundei rodada do Vera (rUI x [speran-ça . San Franelsco" vamos encon- o Papa nomeou-o arcebispo de
ca do Sul, campeões e malaba- campeonato de .amadores. Bf'isi�eiros x Uruguayos trar lá pelo an� de 1880; 1\1y- í Cápua. Três anos depois resig-
ristas da pelota. Reina grande entusiasmo e· ee Fnye, como uma grande ar-. nou e volt�u para. Rom�. Ro-

Os uruguaios têm a enfeitar- d�susado ínterêsse em nossos I Em homenagem aos 81'S. drs. tísta : .101m l'ayne, aventu·1 berto reumu em SI qualidades
lhes a mente, o título de tri- mei_?s futebolísticos pela reali-IJoão Gu�lberto Furtado e C_e- reiro audaz; .Jack Oack, ca- 9ue �aramente e�contr�J?�scampeões mundiais do esporte zaçao da segunda rodada do í sal' Seara, confrontar-se-ão .vando sua parte e fazendo co- Juntas num h?mem. atabilídabretão; honra essa que conse- Campeonato da la Divisão "ctelamanhã no gramado da Pení- 'micida-de; Laírrt Cregov, ne- de. c?mo s_?penor, o ?-�m da ad
guíram para o nosso contí- Amadores sob o patrocínio da "tencíáría, com início às 14 no- aoctsta ,e esperto' (�eür()'e ministração e a argucia do ver-
nente. F. C. D.

'

Iras, os fortes "elevens" vazea- Bnrl'im', sabido e ,�ozado
�

e
I

d�deAiro cientista. A-pes�r�deOs brasileiros, possue a fibra, Às 13,30 horas deverão jogar nos do Vera Cruz e do Esperan- mais uma centena de coadju-I,dlspor
- desd� sua p�emmceo denodo e as simpatias de t.o- os fortes quadros do Avaí e do Iça, este ultimo composto po.r vantes ! - de pou�as forças flslcas, a1-

do o País. Netuno e às 15,30 horas os en- i detentos daquele estabeleCl- Éste filme tem as sete côres cançou a Idade de 79 anos,
Êste grande prélio futebolís- diabrados rapazes ,da Escola 'mento de correção. do arco-üis: eOllLseu deslum- morrendo, em Roma, ;=tos 17 de

Ueo,. será ir-radiado pela Rádio lridustria� preliarão contra o I �guardemos, portanto, a es- brunte tecnicolor! É um en- setembro d� 1621. �sta ,s�pultaNaClOl1al, para t.odo o Bras,!, Lopes VieIra:. I trela ?O Vera Cruz no gramado tretimento blilhal1t.e, com que do na Igreja.de st InaclO, ao
em ondas curtas, e retranSfi,- Ambas as partIdas nrnmp- ,do baIrro da Pedra Grande.

OR Cines ODEON e IMPERIAL lado de s_ LUlZ Gonzaga.

;�0."�ro t��:�i::n�����!����:: íí1üfT1iiMiiíft.r�O""-R""·-I-··.t"f-·"·N""""""'T··"'·"[_.t"· :e���ã�esta ::;ta�I:J"dia I Ha:��:i�:::�,����éCUIoBrasileiros e uruguaios, eis <I, "._.._.._....._... -............_-_....� 4°, um jovem cnstao de nome

grande partida de amanhã, no Bonifácio. Este era intendente
Rio de Janeiro. Rua V lV'e reles. 11

Ilna casa de uma rica família.
Êste grande jôgo, será 'ofere- Llvre-8e da pr!- Aglaé, patroa de Bonifácio, por

cido aos soldados que integram PE'l'ISCOS - Rall-mapa - Herrings - Pickles - Cama.
sAo ... de ventre!

I
sua vez era cristã, deshonrando-

a Fôrça Expedicionária Brasl- rõe9 recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
AI porém, o nome de Cristo por

leira" bem como a renda de suas tainha fumadas - P('rnil - Pasteis - Empadas -

sua vida desregrada. Chegou a.

·vilheterias. (Waldir de Olhei. Salame - Peixe fr-ito. ptc etc. PILULAS DE ter relações criminosas com
4ó! t ) I REUTER

seu intendente. Certo dia, com-rn ,::.un os.

_\

.

ASSOCiação Comercial de· Florianópnlis, preendendo a vileza de seu pro-
cedimento, resolveu romperAssociação Desportiva Colegial

Asserob!e' ia Geral Ordinária para a posse da nova Diretoria completamente com o vício.
Dessa valorosa e simpática -

Este dia marcou a conversão
agremjação esportiva, filiada ..). De confOl midade com os Estatutos, convoco os srs. asso-

de BonifáCio, também. ResoI'-
F. C. D., na la Divisão de Ama.- ciados para a ses'ão de Assembléia Geral Ordinária, que se

veram fazer penitência. Emrealizará sábado, 13 do corrente, ás 19,30 horas, na séde social,dores, r-ecebemos o seguinte Ma.-s de 60 virtude disto, Bonifácio foi pa-OfI'Cl·O'. à rua Trajano, 13 (sobrado) p3ra a posse da Diretoria eleita a

t ra O Oriente onde, ainda, os
"Florianópolis, 8 de maio de 12 de abril último e que deverá reger os destinos sociais no propos aS

cristãos eram cruelmente per-J 944 - Ilmo. sr. redator espor' período de 13 de ma8iu de 1944 a 13 te méllO de 1945.
Nova Iorque, 12 (U. P.) seguidos. Quiz ajudar os con-

tivo do "O Estado" - NesL'.. Florianópolis, de m�<1O de 194,
10 Mais de 60 propostas foram.er- fessores da,fé e adquirir os res-

Com o presente a Associa,- ADAUTO FREI'\'AS, • Secretário.
tregues, até o meio dia de hoje, I tos mortais dos mártires. Em

ção Desportiva Colegial tem t) à Conf'erência Inter-Am.erica- iTarso, assistiu, certo dia, ao
lJrazer de comunicar-vos a 110- HEMORROIDAS na de Fomento. Os Estados martírio de muitos discípulosminata de sua diretoria recem Unidos apresent3Jram o maiur-Ide Cristo, exhortando-os a pa-eleita para 1944: E VARIZES número de sugestões, seguidos ,ciência e fidelidade. Levando a
Presidente de Honra: P. Al- da Argentil).a. O Brasil contri- sua audácia tão longe de bei-

vino Bertoldo Braun. Presidell- TRATAME NTO SEM OPE RAÇÃO
buiu, apenas, com dois traba.-IJ-ar as cadeias com que os már-, Após longos estudos foi descoberto um remédio

Ite: P. Vendelino Seidel. Vice- de componente; vegetais, que permite fazer um lhos: um., relat.ivo à força hi-I tires se achavam ligados, foi
Presidente: P_. Ernesto Seidl. 1.') �ci:�e�tov�ri�sÓliHEMo��íR'Tusd�s oh';,�;::� dro-elétrica, e out.ro, à unífor-

'I
Bonifácio preso e condenado

Secretário: Prof. João ,Batist:. dêsse remédio que, para hemorroidas internas
nlidade dos "standards" (pa- à morte. Quando os verdugose VARIZES, deve ser tomado na dose de três

Bonassis. 2° Secretário: Sr. colheres de chá por dia. Para as hemorroidal droni.zação). Com êsse volume cortaram-lhe a cabea, sacudiuexternas, usa-se o H E M 0-
t dAirton Oliveira. 1° Tesoureir '): VIRTUS,pomada. C",mecehoje de sugestões, encerrou-se o um terrivel terremoto o a a,

Prof. Valdemiro Caescaes. . I) :::'�oe��ib:f:NJ�n';�c00�lr��= prazo para a entrega das teses região, fato que levou a muitos
Tesoureiro: Sr. José Orlando do na sua farmácia, peça-o ao

que deverão ser distribuirlas pagãos a abraçar a fé católica_Deposítario: CAIXA P. 1874 (UM-Mai. Chefe do depart.amento de OITO-SErE-QUATRO). S. Paulo. entre as diversas comissões ',Foi, mais uma vez, o sangue'
:propaganda e publicidade: Sr. depois, discutidas em plenári ,). dos mártires a semente de no-
Hli o Milton Pereira: Diretor vos cristãos.
técnico: P. José C. Nunes. Ins- \.'1 Roncam os - .----,�,--_.. ..----

trutor de educação física: Sr. motores Santa GemaRubens Lange: Guarda esp .T- Na-O desceram paraqued-Istas Londres, 12 (U. P.) - As
",ernAmanhã, às 8 1I0ras, ..., ...te: Sr. Arnaldo Machado <!:.l, emissoras alemãs acabam deLondres, 13 (U. P.) - É completamente falsa a informar l'e:r.ada missa em acão (le g-ra-,:Veiga. Orador oficial: Sr. Ma "-

ção de que paraquedistas aliados tenham descido na Bélgica e
anunciar que grandes forma-

"as l)e]o anh'ersál'io� (la canoni-cos Heusir. ções aéreas aliadas se aproxi- ),I
na F'l'ança. Esta declaração acaba de ser divulgada pelo Alto :r.aeão de Santa Hema, na cu-Sem mais sou de Vv., Ss. mam do território do Reich. . ,

Comando das fôrças expedicionárias aliadas, a pro'pósito de pela (lo Asilo ele Orfans.Amgo. ato. e Obrigo
uma notícia divulgada em Buenos Aires. MuLtas delas, i.nclusive a de

_ _ __ . ..._ _ _

.João Batista BOllas:o:is Berlim, abandonaram o ar. lt "A Banclelra Nacional quandO em prl',..
posição hori7',ontaJ. e trá ao centro da

possível que a capital alemã testa da colnua, se Úóolada; ii direita da
.

f' d t testa <la coluna. se houver outra bandel-esteja so ir,en o, novamen e, "n: 11 f"""lf' p an ..potro d" Ip.l" Ih ...

nlais unl violento bombardc i o , .. "". flui, mt>ll'()s a.lianle <la linha ppl '!
lieruufh fOI·nladas. SI" ooncorrer�m trlW

dos aviões aliados. 00 mais bandeiras". (De>creto-leI D, UifoSt

o ESTADO

10 Secretário" CASA MISCELANEA, distri.
Agradecendo a gentileza ua buidora dos Rádios R. C. A

comunicação almejamos à n·)- Victor, Vávulas e Dsicos,
;vel :l.gl'emiação uma feliz ori-, Rua Trajano, 12.

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôío leRal, quando 'nUm.DI
[) produtor .. o vf'nde'dor I!l mostra,
fi Que possuem em !'Ieua estabeleci
Ilentoll. (D. K. M.).
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Vendem-se um na Avenida Trem
powski, t.erreno plano, medindo
12x37 por c-s 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00:
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por c-s 7.500,00.

W hi t D R d t d d Um na rua Camboriú, terreno
as mg on � e ay- esen en em os russos por- plano medindo 30x50 por 24.000,00

mond Campbell - Serviço Es-Ique Washington, Londres ou cruzeiros.

pecial da Inter-Amerícgna) -- Moscou não vêm de publico Um na rua Almirante Alvim.
Um alto -tírígente soviético dizer detalhadamente quais os c::om 9x45 metros por .1l.000,OO.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS anunciou pela rádio de Mos- planos para ganhar. a guerra e .Um na rua Curnbcziu ;om 25x4S
"

• •• li! metros, vende-se tombem a me·-

Municipal e Hospital
cou que os exércitos russos se a paz. Insistindo neste estra-: tade por 20.000,00 cruzeiros.

preparam para expulsar os nho e perigoso jogo, pois no

I Informações com A. L. ALVES.

alemães dos territórios dos fim '1e contas os unicos benefi-
, .Rua Deodoro �5. A

Jone 1.444 países satélites' e levá-los, de ciados com êle são os alemães, UmA o�lmo ,lote em Joao Pessoa,

d t d t té B" 'taí t
.

t '1'
com ombus a frente, Cr$ 10.000,0.0

erro a em erro a, a e ernm. aIS comen ans as SI enciam

"Nosso objetivo principal é, sistematicamente os grandes
em cooperação com os anglo- feitos das armas aliadas, mas

norte-americanos, derrotar a reiteram seus protestos por
Wehrmacht e obrigar a Alema- não haverem sido postos ao

C�íllicn médico-c.i,:úrg!c<I de �)Ih()s - (�lIV!dos. ':\�,·iz.- (i<Il·g�nUI. I nha hitlerísta a capitular in- corrente dos resultados da con-
1}l1,I.""" ri" !,�b!lJ!"('U(l dn (,o!],('lho :'\:ac!()nal ri" Of·lalJ\1(llogl<l.

_ ,. .

J _.A' .

COXS{'LT()HIO - Felipe Schm idt, 8. Das 14 !IS 18 horas. FOl1e 1259. condicionalmente. Nossos es- Ierêncía de Teeran ou por
HESIDENCIA - Conselheiro Xlaf'ru, 77. I forças

serão realizados, agora, não haverem sido consultados
em cooperação direta com os pelo sr. Stettinius quanto ao

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO Dr. LAURO DAURA' nossos aliados do Ocidente". que será discutido com o sr.

CUNICO lOS russos são sabidamente só- Eden ou com o embaixador so-

DR. DJALMA "a:�e��:sst�r7:1�r�aOs�llças de Senho-
'brios de palavras o que dá aín- víético em Londres.

Curso de especialização de Gineco-
I da maior importância às cate- Ninguem mais interessado.

MOELLMANN Iogta (doenças de Senhoras) com o góricas palavras do dirigente numa paz fundamentada em

Formado pela Universidade de Genebra
Professor Moraes ele Barros, da Fa- soviético. Já é possível aceitar, razões solidas e duradouras

Com prática nos hospitais europeus
culdade de l\ledicina de São Paulo. portanto, como procedentes os que os povos democráticos, os
Tratamenro especializado, médico e

Cllnlca médica em geral, pediatria. doen-
ctrúrgico, das a recções do aparê lho rumores destes últimos dias, quais estão realmente sotren-

eas do sistema nervoso, aparelho geníto-
genital feminino (Utero, ovários. segundo os quais os exércitos do os horrores da guerra. Mas,urtnárto do homem e da mulber

"''''''8te. Técnloo: DR. PAULO TAVARJilS
trompas, etc.). russos estariam preparando da mesma forma, nínguerr:

Curso de Radtologta Cllnlca com o dr.
Cura radical das inflamações dos gigantesca ofensiva para fazê-I tão interessado quanto êles,

a ne x ox (Ova r ios. t.rompa s ) , sem ope- la coincidir com a invasão da em .o'anhar a guerra o mais
Europa Ocidental pelos ingle- pronto possível, lutando para
ses e norte-americanos. isso com todas as fôrças até
Pondo de parte o aspecto forçar a Alemanha e o Japão

meramente militar das decla- à rendição íncondâocional. A
rações acima, que não consti- luta de cada dia mostra que os

tue tema de maior interêsse a1iados sabem muito bem o

nesta coluna, cabe considera� que querem e o que vão fazer.
o aspecto político das mesmas Exigir que publiquem seus

que se reveste da maior signi- planos é uma ingenuidade ou

ficação no momento. É curio- uma provocação. Tais planos
so como certos comentaristas serão conhecidos mais cedo do
teimam em lançar a confusão que se pensa. E o serão em pri
sôbre o problema da coopera- meiro lugar por Hitler, que ha
ção aliada para esmagar a Ale· de experimentar o peso da coe-

I ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiii:liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��
manha. Argumentando com s�o aliada, que os custos e as

{uma falta de sentida comum I pseudas preocupações dest�s
Ide espantar alegam que os comentaristas inoportunos nao

Clrurlrla e OrtopedJa. CliDla e Clrurlrla ingleses e norte-americanos se! conseguirão enfraquecer.�o tO>"ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDJtN,

Comprar, vender ou alugar

r·iii�S�Õ·O:i····11 � m!��!!º,!Rn�
II.· CONTINENTAL I·

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

i As mais famosas músicas, com os mais i
• famosos artistas. •

I ÚLTIMAS NOVIDADES I Vendem-se
• •

i Na (RADIOLAR» i
• •

: Rua Trajano. 6 :
• •
� .
••••�••••••••••••O•••••••••••••••••••••••••••••••••I

INDICADOR MÉD lCO�
DR. BIASE FARACO

Médico - chefe do Serviço de Sífillis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS ---' AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
A..'\1BOS OS SEXOS - RAIOS I!\FBA-VEHi\IELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CO�SULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4G
RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. GUERREIRO DA FONSECA
MÉDICO

('LiXIL\ UE .mt.r.ro« E l'''.I:\:\(:.\I';. 1)..)W\(:,-\S D.\ pmA';, hOKS(',\S ,'E
N.';:RKil.S, ('OHAÇ'O, FIG.\HO, l<iST{JlrIAGO. RJXS, \',-\.Rlí',ES, "CM'ERAS A�TIG.-\t:i.

COXf3ULTóRIO - Felipe Schm.id t - 34 (2 às ,1.30)
HESIDÊXCIA - Esueves Júnior - 179 - Flor iunópof is. TELEFO.\'E - :\1 íG4

Todo s n,; <.Las pela manhã em Pa lhoça c Santo Amar-o.
Os chamadcs à narxle ou à noite de\ em se!' Feitos por interméd ío do Fu rrna

-eêuuc... Au-mando {]'Ae.anlpora '::':.1 F(_H'lT1<Ícla SÚ.O Guiz. na Pa lhoçu.
AtÍ'ude chamados a qualquer hor-a <lO' ])1.:\ ou da �OTTE.

DR. ROLDÃO CONSONI
·eun:r:-Gll\ GERoU; - Alll'A CIRL'HGL\ - ;lIOLf;STlAS DJ.� SE:-iHOIl.-\S - '>,'\RTOS

Formado peta Faculdade de Medicina da I_;ni,'-cl'sidade de São Paulo, onde foi
Asststente por vários ano, do Serviço Ckúrgico do Prof. Alípio Coi-reia :\elO.
Crr u-rg ia do estômago e vias blliar-es, íntest ínos delgado e gr'QSSO, ti róide. rins,

prós�ta, bex íqa, útero, ovârtos e tT(_)I:lp.:1S. Var icocele, hídr-oce!e, varizes e hérnia,
COl\SULTAS:

·.las 2 às 5 horas, à Rua Felipe Sehrn.id t, 21 (alto" da Casa Paraíso). TeL 1.598.
RESI:Dll:KCIA: Thu8 Esteves Júnior, 179; Te!. l\17U4

--------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENC'AS DOS OLHOS

Curso :p Aoerfei ..oamenro e Longa Prática no Rio de Ja neuo
&JON!;UI.1'AS - Peta manhll: dIariamente da� 10 às 12 hs., à tarde, excepto 009

"badoe. daM 16.!IH à", 18 hora .. - CONSULTóJUO: B.tUI .Ioêo PIUlu a. 7. �()hratlo -

Pone: 1.46' - I(e..tdêncla: Rua P\fO"filAnte Coutinho, �3.

DR.
� -� -��_..---- -------------

MARIO WENDHAUSEN
r Dlptomado pela Facu ldade Nac. de .Meaicina da Universidade rio Brasil)

Ex-lnlf'rnO do Serviço rie Cltn ica Médica do Pr-ofessor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CJ,I:'Iill.J}l MfilJ)'I.JA - Molél<tias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO
" RESU)ENCIA: Rua Felipe Schnrídt n, :18 - 'I'el, 812. CONSULTAS - Das 16 às t8.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

E .. peeia lista. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone H47

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência
de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
COXSULTóIUO: Rna Nu"", l\r:rC'lw(]o, 7 (E'(lificio S. l�-rancisco),

Consultas rias 10 il� 12 f' <l;l� 14 às 1:) hnr as
RESTDENCTA: flua Marechal Guilherme, 5. Fune 7X3
------- .------------ -------

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
..

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau-
r"-HJ10). Tt-a ta Ilit"n f o de torl os os dis

túrbios da menstruação e da. esterili

dade.

10'). EspecIalizado em Higiene e Saúde

Pública, pela UnIversidade do Rio de Ja·
nelro. - Gabinete de Raío X - Electro

llal"oIlografla cl1nica - Metallollsmo ba·
Tratamento moderno da blenorra-

gia aguda e crõnlca, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

JI8.l - Sondagem Duodenal -' Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de m1cro1l

�opla e anál.l.se clInica. - Rua Femando

Machado, 8. Fone 1.195. - Flor1anópolla.

DR. SAULO RAMOS horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.ICapeclaIJsta em moléstlaa de�.. -

PIIl"tOII.
ALTA CffiURGIA ABDOMINAL: NCê-

Residência -

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

::ma&o, Tesfcula, {Itero, oTãrlo8, apêJUUce,
tmnol'tl8, ete. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérn1aa, htdroeele, T&- OR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO
ri4l00ele. Tratamento sem dor e operaçio
..se Bemol'l'Oldes e Tarlzea - Fl'IUlturas:

aparelhos 4e &:(\880. Opéra noe Bospltata
de FlorlanópoU&.

Praça Pereira e OUTelra, 10. Fone, 1.0011,
Bor6rlo: Du 14 às 111 horaa. diariamente.

'1 A' A lmlrr-n'" A IYlm. ::IR For,.. 7111

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possal!te instalação

oe 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tub.erculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e ef,icazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
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 lt_hn, p d<Jq 14 â� li hn

Telefone 1.475

DR. REMIGIO
CLíNICA M:�DICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

roças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'ellpe Schmidt - Ediflcio Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 boras. RE·

SIDlI:NCIA: J Larqo Benjamin
Constante, 3

HELENA CHAVES SOUSA
IIlNFlilRMEIRA OBST�TRICA

(Parteira)
Diplomada pela MaternJdade

de Florlanópo'18
Atende chamad08 .. q12a1q .....

hora

f'r"ça ela 8andelra_ 113 - ,..,!l.

(Ant1&:o Lar&:o 13 de llaio)

.:...-,

ICOMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem-se: urna na Rua Fernan$

do Machado, com 4 quartos, 2 sa$

Ias, cópa cozinha, terreno plano.
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00
Tres na Rua Uruguay. de madei

ra, todos alugadas. terreno plcno ,
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;
Uma 'em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala. dispensa. bôa
água, medindo o terreno 30x12xl,5
por Cr$ 12,000,00.
Urna na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos, sala, dispenso, va

randa etc.. terreno corn 22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Urna na Praça da Bcndeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$

I
60.000,00.
Uma na rua Deodoro com terTen�

de 10,25 metros de frente por 56 d&
fundos por 80.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Curitibanos. com 3

quartos. varanda, banheiro com

água 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.
Urno na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70.000.00.
Uma na rua General Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Urna na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Urna em Coqueiros, ótima resi

dência, na praia, por 15.000 cru

zeiros.
TERRENOS

ADIANTANDO-SE 508 O fOGO INIMIGO, MARTINEZ EXPÚR,GOU DIVERSOS
ABRIGOS INDIVIDUAIS 005 JAPONESES COM O 5EU RIFLE AUTOMATlCOE
GRANIlDAS. FINALMENTE ATINC,IU O CUME E DESCARREGOU o SEU RIFLE (.ONTRAAS
POSIÇOES JAPONESAS. MORTALMENTE FERIDO, CONSEGUIU ÊLE, ENTRETANTO,
DAR TEM�O AOS SEU� CAMARADAS PARA SUBIREM O MORRO E TOMAREM
A POSIÇAO INIMIGA.

A respost« única

UI't ""o/)(/ro OA KI10T!i.A./no. (0/1. é $éfiUIJOS
________ .TAJAí �.

tacho de
ferro galva

nizado, de 2 mts. de compri
mento por 1 de largura; e tam
bém urna turbina de 6 cavalos
de fôrça. Entender-se com o

sr. Francisco Nappi, na rua

Deodoro. 15v,-13

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A gigantesca investida das Nações Unidas
Nápoles, 12 (U. P.) fechado pelos aliados na It á- horas de ofensiva, já se regis-

Os aliados conseguiram um lia. Informantes autorizados. trou que as fôrças norte-ame

"avanço estratégico" da Itália salientam que as fôrças ata- rcanas abalaram o extremo su

meridíoual. Informações Indi- cantes foram lançadas à luta doéste das linhas germânicas,
cam ofieialmente que a ofensi- dispondo de equipamento su- numa extensão de quilômetro

A'l'g'el, 12 (U. P.) - O rádio I deu a 'I'ran.sllvâuía à Hungrta, va começou às 23 horas da perior ao empregado durante II' e meio, no vale �e Garig.lia:flO,.
francês anuncia que a Rússia' será anulado, em favor (la Rn- noite de ontem e que, em me- a luta pela posse de Cassino. enquanto que, a sua díreíta, I'
e a Rumânia "aparentemente" mamar 4° - pagamento de nos de 4 horas, os aliados avan- Ao que parece, atualmente, a:" lOS britânicos avançaram BOo.

iniciaram negociações de paz. trihuto de guerra aos l'USSOS e çaram cerca de dois quí lôrne- fôrças aliadas possuem mais jmetros, fazendo a travessia do

A êsse propósito, cumpre in- que será tratado futuramente, tros, a 'despeito da feroz resis- eficiente arttlharta pesada do I
rio Rápido, no setor de Cassi-

dicar que um despacho de Ge- .--.-..-...-..-.,...".... __ .:0 tência oposta pelo inimigo. O que a possuía há alguns meses no.

nebra para a agência francesa
O pêso da ofensiva aliada, efe- atrás, fato êsse que favoreceu

anuncia que os círculos bem nosso tuada por fôrças norto-amert- a defesa em diversas frentes Nápoles, 12 (U. P.) -:- "Nada
-ínformados já estão de posse _ canas, britânicas e francesas, italianas. menos de três mil aeroplanos
das condições apresentadas pe- aniversário foi lançado no setor do rio Ca- sobrevoaram, nestes instantes,
ln URSS à Bumânía e que são:

O ESTADO entra rigliano. Os aliados ocuparam Nápoles,]2 (U, P.) - "Está a Itália num bombardeio cons-

1° - capitulação do exército
300.

hoje
uma altura estratégica e, ago- começando o fim de Adolf Hl- tante às linhas alemãs, para

• no seu aniversário. di
-

d t Ii
rumeno, ou a uníão às fôrças ra, estão atacando uma impor- tler na Itália" - afirmou o te- coa juvaçao as ropas a Ia-

Temos procurado servir os I d h ôb
russas para, lutar contra a tante cidade, cujo nome não nente-coronel comandante ll.... as, que marc am so re a ca--

interêsses do Povo, da me- it 1 it l' "E t f' 'lt-
1Verhmacht; 2° -. incorpora- foi "revelado. A ofensiva aliada. um destacamento de artilharia PI a 1 a rana'. s e OI o u 1-'

-

d B
'. lhor .,maneira possível,' e, I d h b os

çao 8, essarábía e Bueovlnn foi procedida por furioso fogo aliada, na frente meridional da �o espll.c.o que r�ce e�
te ltõ

. .' sé mais não havemos feito, ôb t t d
ao ITI orlo sovíétíeo j 30 _ o de barragem de artilharia, que Itália. O coronel Miller, sem 'I

so re a g�gan es�a mves I a

t t d d V• será, talvez, por circuns- N U d e prera a o e lena, que eonee- causou enormes destruições entrar em detalhes, deixou en-, que
as aço.es m as m _.

- - - tâncias alheias à nossa
' d h 1or -.-.-...- ..._-_-_ ......- ..

nas linhas avançadas nazistas. trever que a nova ofensiva eu eram, 0Je, para a comp e-

EvacuecêO vontade. i.
Além disso, os bombardeiros aliada se generalizará PQr toda i t.a libertação da peninsula íta-

Temos, até aqui, contado f '1
, aliados redobraram a intensi- a rente italiana desde o Adríá-] iana,

complet
com o exclusivo apóio dos .

a nossos leitores e anuncian-
dade de seus ataques, para fa- tíco ao Tirreno. I,,,

Bahia, 12 (C. M.) _ Vísan- t ( " "

)
cllítar o avanço das fôrças das

.

I
Nápoles, lu (1!. P.) -.0 �o-

- es cotrierczo e Industria, N- d t I O tE' t
Nações Unidas através das for- apoIes, 1� (U. P.) --:- "Po- mal� aI; � c o 1 avo. xer�I O,.

do reduzir o perigo da espiona- e é a êles que, nesta data, tes linhas inimigas. Simulta-, demos destruir, e destruiremos, a pIOpOSItO da ofensiva aliada

gem, resolveu a polícia provi- agradecemos o auxílio re-
neamente, com a ofensiva na I os exércitos alemães, que sa- na frente italiana, declarou o

denciar a evacuação completa cebido.
ampla frente do golfo de Gae-' bem que os atacaremos de seguinte: "As defesas, qu_e es-

de todos os suditos do "Eixo" ..............................0I".-_. .,. - ...., ta onde está situada a cidade duas direções". Assim se pro- tamos agora atacando, sao as

existentes nesta capital e em O·h·'
.

d O
_ "

outras cidades litorâneas. A 10 elro novo e de Cassino, os aliados passa- I
nunciou, há pouco, o general ma�s . po.�rosas que o ItaVQ

, ram também a 3:.tacar �TI'01eI1-1 Clay_ck., comandan.t�
do Quinto

I

Exército Ja_ encontroou na pre=medida sera de carater coletí- d· b
·

Ih
. ,

.

.'- . .,.

lU elro te O tamente os naztstas na zona Exército, na previsao da ofen- I
sente guerra. ASSIm, nossos

vo, abrangendo até os ítalía- .

.

ao sul de Aprilia. Informações siva, que finalmente, hoje, se: êxitos não devem ser aferidos
nos 9ue vieram para o Brasil Rio, 12 (A. N.) - A começar autorizadas salientam que ::1S desencadeou na frente italia-I em termos de avanços por tan-
no seculo passado.

.
de hoje, estão sendo lançadas fôrças norte-americanas estão na. Numa investi?a sem

p;rece-II
tas milhas, mas pelas linh�s

A' tid
em circulação 500 mil cédulas procurando abrir caminho para de�te.s, os Qumto e OItavo de defesa que formos sucessi-

Par 1 a de 10 cruzeiros. Até o fim do
a via Appia e a via Cassilina, exércitos se puseram e!ll :nar- v�I�1ent� rompendo e pelas po-

mês, serão encinerados, nos
as quais se dirigem para Ro- cha pa:a . Roma. e .

atíngíram siçoes immigas que. formos,
À digna diretoria do Cantis- fornos da Marinha, cédulas de

ma. Em todas as frentes, seja seus pnmeI_ro� o�JetIvo�, ven-I c�I�qUlstando por mero d�ma
ta Recreativo Futebol Clube mil reis, na importância de

na zona da cabeça-de-ponte de c�r:do a resIstencI.a nazista, de-I serre d� encon�ros, n,?s �uals <1"

do Estreito, deixo com a maio; mais de onze milhões de cru- Anzio, ou no setor de Gariglia- bIl.Itada pel�s �aIOres bO�bar-1 no��a ll1fan�ana ,�era VIgoroso

efusão d'alma, a minha despe- zeiros. '

no os nazistas estão oferecen- deíos da aviaçao e da artüha- apoIO de antlhana e destaca-

dida de frequentar das suas lin-
� -_•....-v_...__._._. ..................., do' tenaz resistência. A emisso- ria de toda a campanha do Me- mentos blindados, além de au-

das reuniões sociais. Com o FRACOS • ra de Berlim, embora sem é;e
diterrâneo. O avanço aliado se xiliada por poderosas fôrças·

mais vivo sentimento lhe dei- AN�MICOS nÜerir a qualquer ofensiva lan- pr�c�ssa numa frente .de .135 aéreas ang19"inorte-america-·
xo o meu forte abraço amigo. TOMEM çada pelos aliados, admitiu ��;:_�;e.:.!:.;��.: �.::�;!.J�:e;::..��_..�;�.:_.. _

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

em agradecimento pelos modos Vinho Creosotadl que, tanto na zona do golfo da

N t
..

él· d
·

fidalgos com que sempre me
"SILVEIRA"

Gaeta como ao sul de Aprilia, ota rlpartlte aos sat Ites o «eixo»
acolheu em seu seio. E daqui as fôrças aliadas desfecharam
lhe digo: - Até à volta, após Grand. Tónico vigorosos ataques contra as po-
o cumprlmelllto do meu dever' sições nazistas. Informações
de brasileirro, nos campos de Apagam se de aliadas por outro lado ad'ian-
luta contra os inimigos capi-

""
tam que embora faRem deta-

tais do nosso Brasil!
novo as luzes lhes sôbre os êxitos obtidos

Ulisses Verani Cascais nestas últimas horas as fôrças
Maceió, 12 (E.) -;- As autori- das Nações Unidas continuam

Sobe o 'prepo dades determinaram, nova- avançando_ A ofensiva, que
, . \I mente, o escurecim�nto da or- está sendo desfechada numa

dos ].ornais la marítima de Maceió, bem frente de cêrca de 85 milhas
como dos pontos visiveis do parece constituir o ataque po�Nova Iorque, 12 (U. P.) -

mar d' t' h
.

Os vespertinos de Nova Iorque __ :....... n .. .. _......

eroso e mtenso a e oJe des-

:u:��;ar:�IS��uEFt��o sr��� Eiãiúe
_. -

dê- -sã·ííifé··aoi
....

·cbêlei·-'-d
..

á-
..

�··FEB
vendidos a cinco centavos por RIO, 12 (A. N.) - Deverão ser submetidos, hoje, a exame

exemplar. O ultimo' vespertino de saúde, os chefes da Fôl'ça Expedicionária Brasileira, a co

a aumentar o preço foi o "New meçar pelo g'elleral Mascarenhas de ll'lol'ais. Os exames serão
York Sun". realizados na Policlínica 1Iilitar.

Florian6polis, 13 de Maio de 1944

ftssume novo aspecto a . luta na Itália

\

8 o E�T.DO-:$ábado, 13 tt. Maio cte '944

...

� a �mã�� Buxi iam a·.1 fi[u ura Ir u u��a�·
LISBOA, 12 ru P.) -- A LEGAÇlO DA ALEMANHA, NESTA CAPITAL, EXPEDIL UMA NOTA, HOJE� DESMENTINDO QUE
o REICH ESTEJA IMPORTANDO ALIMENTOS DE PORTUGAL. A NOTA INDICA, QUE� DURANTE o -úLTIMO ANO. A ALE
MANHA NÃO RECEBEU TRIGO� ARROZ� FARINHA DE TRIGO, BACALHÁU, AZEITE, E FRIZA QUE os AtEMÃES ESTÃO:
AUXILIANDO A AGRICULTURA LUSITANA COM REMESSAS DE SEMENTES DE BATATAS, VEGETAIS, ADUBOS E MÁ�,

QUINARIA AGRíCOLA. I,

Paz entre Rússia e Rumânia 1

as consequências e mais rigo
rosos os tributos que lhes serão'
impostos. É chegada a hora.

para os satélites dizerem se

continuam em sua calamitosa

política hirtlerista ou se que-
rem contri,huir, sinceramente,
para a vitória das Nações Uni-·
das. Entrementes, a "Rádio·
France", de Alrgel, divulgava a.

notícia de que há indícios da;
Rússia e a Rumânia estarem

Londres, 13 tU. P.) - Foi po permaneçam na luta, tanto
enviado um ultimatum à Hun- mais desastrosas serão para sÍ

gria, Bulgária, Rumânia e Fin

lândia, ameaçando-as com de
sastrosas consequências, caS')

continuem auxiliando a máqui
na béUca do "eixo". Essa _ ad
ve,rtência foi feita em" nota
conjunta tripartite" e está de
acôrdo com. as negociações,
que, há muitos, meses, os E3-
tados Unidos, a Rússia e a

Grã-Bretanha vêm tentando
com os fâmulos de Hitler. Em

substância, a declaração di:,- negociando, diretamente, uma..

"ser inevitável o esmagamento paz em separado.
do nazismo, mas os satélites
estão 'contribuindo sériamente
para alimetnar a sinistra má
quina de guerra alemã". Friza
a nota que êsses países ainda
têm tempo - embora muito
curto - para auxiliar o abre
viamento da guerra, minor.lr Buenos Aires, 12 (U. P.) -

seus próprios sacrifícios e COil- A delegação es.portiva uru

tribuill' para a vitória aliada, guaia, composta de 21 pessoas,
mediante sua retirada do con- deixou esta capital, com desti
flito. Êsses sat�lites não pode- no ao Rio. A viagem está sen

rão eludir a sua responsabili- do feita em avião especial, da

_

dade pela participação na con-I �ruzeiro do Sul, que �lçou vôc.

-----�------�.------�-----����������---�� tenda; mas, quanto mais tem- as 10 horas da manha.

PARA FERIDAS,
E C Z

NUNC� EXISTIU IGURl

E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

A delegação
uruguaia
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