
ais de 50 mil· 'toneladas de bombas�t
. I I

LONDRES, 29 (UM P.) -- DURANTE A PASSADA SEMANA� FORAM LANÇA..

DAS SOBRE A EUROPA OCIDENTAL MAIS DE 50 Mil TO N E L A DAS DE
BOMBAS EXPLOSIVAS E INCENDIÁRIAS. INFORMAÇÕES A U T o R I ZADAS
SA.LIENTAM QUE, Só DE BASES NA INGLATERRA, ESTIVERAM EM AÇÃO

EUROPA CERCA DE 35 MIL A\f;ÕES l\iORTEàlAMERICANOS E BRI ..
NESSE MESMO PERíODO, FOI ATACADA UMA ÁREA DE CÊRCA

DE 50 MIL KMS,.2 DO TERRITóRIO INIMIGO�

SÔBRE A
TÂNICOS�

? •

foram os célebres
«Mosquitos,)

Nápoles, 29 (U. P.) - As'
tropas polonesas continuam
em perseguição aos restantes
da la Divisão de Paraquedis
tas alemães, avançando pelas
montanhas em direção a Cas
trocielo e capturando Monte
Cairo e Roca Seca. O Monte
Cairo é a mais alta elevação
da região de Cassino.

Ca<ancto O�

paraquedistós
Londres, 28 (U. P.') - F'ôr

cas aéreas britânicas bombar
dearam na noite passada apc
sar do máu tempo importante
centro da indústria química
alemã de Ludwigshaven e o

entroncamento ferroviário de
Aachen. O ataque foi efetuado

peols célebres bombardeiros do

tipo "Mosquito".

u MAI� .-\N'rHW IHÁnJO UI': SAN'L' CÁ'I'AHI�.\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO fLORES

Fiorianópolls-Segundc.feira, 29 de Maio de 1944 M. 9118Ano XXX

Mais de doze lllil
•• •

prtsionerroe
NÁPOLES, 29 (U. P.) o TOTAL DE ALEMÃES APRISIONADOS DESDE o INíCIO DA OFENSIVA SOBE JÁ A MAIS DE

12.000, E NUMEROSAS COLUNAS DÊLES CONTINUAM A CHEGA� À RETAGUARDA DAS LINHAS ALIADAS. ENTRE

ÊtES, FIGURAM o COMANDANTE E TODO o ESTADO MAIOR DO 954: REGIMENTO DE INFANTARIA ALEMÃO ..

�i����) J�!�?i1Us!d:���!!Z!ltl�;�s���2�;r�:: :�ôrças
tino "O Globo" publicou o se- o cientista russo que a ca.rne, aéreas russos afundaram 4 na

guinte em sua edição de sába- legumes, ovos, frutas e o leite víos, inclusive 3 transportes,
do: "O famoso cientista russo podem ser conservados, pelo com 15 mil toneladas de deslo

Zaro Tschenzeff, pr,esentemen- seu processo de congelamento, camento, pertencentes a um

te no Rio à disposição do Ser- de um ano para outro e mais comboio alemão, que navegava

viço de Abastecimento, acaba ainda indefinidamente. E asse- em águas do mar de Berentz.

de falar à imprensa, fazendo vera que, apesar dessa conser

importantes revelações sôbre vação longa, de anos, até, ne

seu método de congelamento nhum dêsses alimentos perde
já aplicado na Rússia, Ingla- rá qualquer das suas qua.lida
terra e Estados-Unidos. Pro- des nutritivas e muito menos

IJÕe-Se a aplicá-lo também no seu sabor. Quanto aos peixes,
Brasil e, para isso, antes de antes de passarem pelo méto
mais nada, estudará os nossos do de congelamento, terão de

produtos nas próprias fontes ser desviscerados. O sábio rus

de produção. Depois, fará uma so acredita em que, em relação
série de oonferências públicas ao café, seu método terá, para

o Brasil, resultados incalculá-
,.,.._,.. -.-_-.... - -.-.:w.-w-.__.......- .,

veis. Segundo experiências que
realizou nos Estados Unidos,
da preciosa rubiácea poderá
extrair-se a essência, de modo
que 90 r; do volume do produ
to ficará para ter a mais varia
da aplicação nas indústrias e

muito especialmente na cateli
te, a materia plástica da mais
complexa utilizada. E acres

centou: "Assim, ter-se-á feito
grande econômia de frete' e

despacho. Ao invés de ensacar
e colocar o café em grão, que
ocupam tão grande praça nos

navios, mandar-se-á tão só
mente sua essência, cujo para
efetto de transporte será nove
ta vezes menor.

Ofensiva russa em grande escala
Londres, 28 CU. P.) - Os russos iniciaram uma ofensiva,

em grande escala, na frente oriental. Foi o que acabou de in
forma:r a emissora de Vichí controlada pelos alemães. Não fo
ram fornecidos detalhes sôbre os pontos onde os russos lança
ram o ataque, acreditando-se, entretanto, que as fôrças sovié
ticas estão atacando as linhas inimigas na frente meridional e
na frente polono-russa.

Sobre Karlsruhe
e Mannhein

Londres, 28 (U. P.) - Pode
rosas fôrças aéreas norte-amo
ricanas, integradas por Forta
lezas Voadoras e Liberators,
atacaram, ontem, violentamen
te o sudoéste do Reich, duran
te a manhã. Foi o I que infor
mou a agência alemã D. N. B.
Segundo a mesma fonte de in
formação, trata-se de um "ata
que de terror", tendo os alia
dos lançado sôbre Karlsruhe e

Mannhein grande quantidade
-de bombas explosivas e incen
diárias.

I
--

mais Leves - mais Macios I
- e muito mais econômicos I

Isento de umidade, o Composto «A
PATRÓA" é econômico no uso e assegura
maior rendimento. Porque já vem ba
tido duas vêzes, torna fácil misturar rà
pidarnente os ingredientes. E a massa

fica macia, sem bôlhas nem caroços,
resultando em bolos de aspecw e pala
dar tentadores ...
O Composto «A PATRÓA" é, também,

excelente para frituras leves e delicadas.
Peça-o ao seu fornecedor.

Caramelo
,

e Hitler escarrado
Lisbôa, 29 - Sob a acusação de tratar-se de "um criminoso

b.abitual", !! polícia de Lisbôa remeteu para todas as provín
eras profusao de fotografias de um homem que os agentes de se

gurança estão ativamente procurando e que tem o nome de Se
rafim Caramelo, foragido de uma prisão desta capital, onde es
tava cumprindo pena. A particularidade destacada do caso é
que Serafim Caramelo é o retrato vivo do "Fuehrer " alemão
Adolph Hitler, com seu bigodinho, não lhe faltando nem mes

�o a pastinha na testa. A semelhança de Caramelo com Hitler
e verdadeiramente impressionante. COMPOSTO

Um aparêlho extraordinário
.

Pôrto Alegre, 29 (D. N.) - Os operários João Caricio
lIIl'sch e Joaquim Figueiredo Teixeira, anunciaram ter desco
berto um aparêlho elétrico capaz de movimentar qualquer veí
culo sem necessidade de pilhas, pois o próprio aparêlho produz
energfa elétrica. Os referidos operários enviaram os seus'pla-
:nos ao presidente da República, •

.IIPtdtt4a
UM PRODUTO DA Swiff do Brasir

/
I r

•
/
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Avião gigantesco

(Reconhecido pelo Govêrnc
Federal)

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 matricula no {tuI'-
80 P. de Educação Física do Es
tado.
Os candidatos deverão satisfazer os
seguintes requisitos: Londres, (B. N. S.) - O co- nheiro, durante muitos anos,
a) - Ser normalista; m ércio será mais importante antes que estejam em condi-
b) - Ter 18 anos e menos de 30, do que o dinheiro no mundo de ções de entrar com reembol-

de idade; � após-guerra, enquanto houve]' sos.c) .- Ter bons antecedentes;
.

d) -_ Ser vacinado; países atrazados ou empobro- Mas uma política dessa na-

e) -- Ter boa constituição Iísíca cidos, que necessitem ser e1e- tureza, diz o documento, terá
. (;

e rnentaâ. vados econorntcamente ao pa- suas compensações. Intensifi-
A inscrição será processada me- drão de vida de que gozam 3. cará a atividade industrial emdiante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de- Inglaterra e os Estados Unidos. todo o mundo, e, dessa forma,
vidamente instituido dos compro. Essa é uma das conclusões da ajudará a resolver o problema
vantes das alíneas a, b e c. Federação das Indústrias Br+- do desemprêgo e a contribuir
Qualquer informação a respeito, tânicas, em seu relatório sôbre para a t bTd d dpoderá ser obtida, diáriamente, na es, a I I a e e a paz o

IInspetoria de Educação Física (rua a política do comércio interna- mundo. '

João Pinto, 42), no horário do ex- cionaI. As conclusões da

FederaçãOjpediente, Referindo-se aos planos dos das Indústrias Britânicas têm

19r1�rianópolis, 5 de janeiro de Tesouros britânico e norte- considerável importância. pois
Cap. Américo Silveira d'Avil. americano, para estabelecer constituem advertência ao go-

Diretor um mecanismo de circulação e vêrno em assuntos econômicos
""11'_ - ""'"" _"".10', - -""'.,..."., -_ - "" ..., câmbio depois da guerra, o re- de supremo interêsse. O rela-

latório acentua que, a menos tório recomenda um Conselho
que o comércio funcione

natn-,
Econômico Internacional, uma

ralmente entre todos os países, espécie de Sociedade das Na
nenhum arranjo monetário, ções do Comércio, cujo núcleo
por mais engenhoso que seja, podia ser encontrado na cola
poderá prevalecer por muito boração que a guerra estreitou
tempo. entre as Nações Unidas.

O relatório também: aCe}ltúa A Federação insiste para que
que não podemos voltar a um a Inglaterra não se adstrinja
sistema de "receber e pagar", ao ouro, que é a direção em que
enquanto os países libertados os Estados Unidos estão sendo
precisarem de ser reabilitados impelidos. O pleno ernprêgo de
e os países atrazados precisa- veria ser o "slogan" britânico,
rem de ser levados ao mesmo segundo o princípio de que a

planalto da prosperidade -mun- trabalho é caminho mais segu
díal, A êsses países como a ro para a prosperidade, do que
China, por exemplo, deverão o ouro.'
ser feitos empréstimos em di-

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
>-. Na Capital:
"

.... Ano CrS 70,00
Semestre Cr� 40,00 . I

J''' Trimestre Cr& 20,00li,

í;� Mês c-s 7,00
. � Número avulso Cr$ !J,,;}O I'

No Interior: I
,

Ano c-s 80,00
""

Semestre Cr$ 45,Oü \,
Trimestre c-s 25,00

i
Anúncios mediante conl rálo,

Os originais, mesmo não publi
caãos, não serão devolvidos.

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

"

Quando a.Iguém. tIil_ ó .....
lheiro da ilustraQão a-oima, otw
lhe. em o.màvel gesto, QJD càIice do
excelente aperitivo KNOT, Iam�
ae v. Sia. de acrescentar, ao agra�
08T a gent.iJeza:E$TEE TAI1-
BEl1 (J I1EU APE/1/TIVO

PREDIJ.ET(J!
1i.Ji1E KN�T.

. (/1'1 Pl<O/)UTO /)A KI10TSA.//lO. (0J1. é Sé6UROS
� ITAdAí �

PrestIgIa o Govêrno e ai
classes armll.da8, - o.. ser'.
um "quinta. eolunl.ta". (L. ID. !f.).

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeire
18D Sorteio de resgate, com prêmios, das

Apólices Pernambucanas

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI
RO a visa ao público e, em particular, aos por ta doi es das,
Ar-ólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 31 do cor

rente mês, às 10 horas, o 180 sorteio de resgate, com pr êm iov-;
dêsses t.ítutos , de que é a distribuidora.

O sorteio será realizado no Edifício da Ms tr iz d s Caixa.
Econômica Federal do Rio de Janeiro, na rua 13 de Maio. ns.,

33/35, 4° andar, concorrendo os títulos' aos 63 prêmios seguintesz

1 prêmio de Cr$ 600.000,00

1 • » Cr$ 50.000,00
l

2 » • C s 10000,00

4 & » c-s 5.CQO,On

S lt )} Cr$ 2.000,00

50 » » c-s 1 000,00

São nossos representantes. ,
nesta cidade. o BANCO DE:.

CRÉDITO FQPULAR E AGRICOLA DE SANTA CATA
RINA, - Rua Trajano n . 16 - FLORIANÓPOLIS, que estão
encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestar'
qualquer informação a respeito dos mesmos.

As apólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do res·

pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § S() do art. 1 G'

das instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de
Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas as,

apólices emitidas.

o "Constellation", amao qutuiri-motor de transporte
construido pela Lockeed, chega a Washington depois de
percorrer, em 6 horas e 58 minutos, a distância de 4.258
quilômetros que separa Los Angeles da capital norte-ame
ricana. Esse poderoso avião pode transportar cem solda
dos completamente equipados. (Foto da Inter-Americana).

A. VEIGA FARIA
Diretor da Carteira de TítulosPlano de comércio mundial para

a indústria britânica
SEJA SUA PROPRIA

t11j/ltÂ

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entre2a a domicílio

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

V. -5

Á SÁUDE DÁ MULIlER

REPRESENTANTES
A maior Fábrica de Folhinhas, especializada há dezenag;·
de anos, procura representantes e viajantes para todO$�,

os Estados do Brasil, em qualquer zona.

Bôas comissões e adiantamentos garantidos.
Seriedade absoluta e Mostruário a crédito.

Escrever à: Norma - Caixa Postal. 409, São Paulo

uc .. D.N ..... N .. 17. DE 11'" -.. AG. PETTINAT,

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai'J.tes, que recebe diretamente das

melhores fábricas. A Casa
.•A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas, compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Posivôes nazistas canhoneadas· do mar
NÁPOLES, 28 (U, P.) ...... FÔRÇAS NAVAIS\ ALIADAS CANHONE:ARAM INTEN
,SAMENTE AS POSiÇÕES NAZISTAS AO NOR TE DA CABEÇA-OE-PONTE DE
ANZIQ A-FIM ...DE FACILITAR A OFENSIVA DO QUINTO EXÉRCITO S Ô B R E

APRILIA.
--_---

.� .

. :

IVida Social I
........, ........

Fazem 800S boje:
as Sl'as.: Dalmira Sara de Fi

gueiredo e Felícia Costa de Lima;
a srita.: Vanda de Brito Gon

zaga;
o sr, Osvaldo Pereira, viajante

comercial;
os meninos: 'Herme.! de Atai'de.

Henrique Hudson de Carvalho. Max
:Pereira e Paulo Mendes de Aguiar;

Q menina Paula-Maria, filha do AS BALAS FUTEB'OL, depois de 6 anos de sucesso
sr. Albe-rto Borboto.' F 1em S. Paulo, chegaram em lorionópo is.

Sê o essas as BALAS que distribuem mais prêmios
no Brasil: Bônus de guerra. Ródios. Relógios, Patins,
Bonecos, Chuteiras, Móqujnas.. Fotogróficas, Luvas de

Box, Bola oficial nO 4 para Fute.bol, Estojos de xícaras,
Equipomentos para Futebol, Fer1:'a8 Elétricos, etc.

Visitem a exposição de prêmios, no. Praça 15 de No·
vembro, «Edifício Estrêla·.

Recebemos a visita do nosso

O do dia Para opÔr·S6 ao
conte!':'âneo s r, Gentil Vieira Bor- santo
ges, digno tabelião na cidade de general Tito
Bom Retiro. Agradecemos a visita Londres, 27 (U. P.) - Os na-
do .=_�=i���� cQval��iro. Sta, Jl'[aria }Uadalena de Pazal, zistas enviaram três divisões,
O PRECEITO DO DIA Yírgem do vale de Isonzo, entre 'I'ríes-

Quo lquer inflamação. ferida ou
1566 é O ano em que nasceu te e Fiume, para a zona da

simples irritação que apareça nas esta santa. Era descedente da fronteira da Jugoeslávia, como
partes pudendas do corpo, cêrco de mais alta nobreza lorentina. meio de deter a ofensiva do ma
três semanag depois de um corr- Bsm cedo manifestou-se a al- rechal Tito na Eslovênia, a
tacto sexual. pode ser um cancro . . I' f teí ít l'
sifilítico. Só o exame microscópico 'llla escolhIda de Catarina (de qua VIsa a ron .eira 1 a iana,

do material colhido na lesão. feito Sena)_, como se chamava COFl Segundo outras informações,
por um técnico especializado, es· O nome de batismo. Com 7 anos os nazistas, devido à gravida-
-clo.recer-d o diagnóstico. SNES. de idade não achava maiores I de d� situ�ção p?�ítica e?,isten- I••lIi��""· prazeres do que ensinar o ca- i

de sltuaçao, J?olltIca eXIst�nte
tecismo às outras crianças e de f

te na Bu.lgan�, foraJ?

�bnga-Idar aos pobres a comida

de. que d�s � retI�ar emco ?;VISOes da

ela se privava. Sua profunda Servia
.. �-!Im-?e enviá-Ias para

devoção ao Ssm? Sacramento o terntono bulgaro.
do Altar fez com que entrasse

1
_

para o convento das Carmenli- Está à venda 'CA 5
-

Atas em F'lorença ; �ois, naquele O "Restaurante Pérola». Para RTAZE DO DIconvento dístrtbuia-se quase
todos os dias a s. Comunhão, mais informações, dirigir.se ao .--��!!!'!!'---------_------�'!!!""!!'!!!!!"--

cousa rara naqueles tempos. proprietário, na praça Quinze, HOJE 2a.feira HOJE
Professando como religiosa, n. 22. -- Florianópolis.
recebeu o nome de Maria Ma- V.-17
dalena, sendo o. apelido da ta- Á

......

c"'ô'iil'élc,-_..êâié
....._._....-_-.........

mília "de Pazzi". Foi agracia
da com visões e êxtases extra- brasileiro
ordinãrlas. Mas, mais tarde, te- Washington, 27 (U. P.) - A

ve que passar pelas mais duras Junta Inter-Americana de Ca

provações: durante 5 longos fé anunciou que já autorizou a

anos, teve que sofrer uma gra- entrada, nos Estados Unidos,
ve desolação interior, sendo, ao de cêrca de 11 milhões, da co-

com

mesmo tempo, atacada pelas ta total de 20 milhões e 400 mil

tentações mais tremendas. Con- sacas de café para o ano de

tra tudo que era bom nela luta- 1943 e 44. Caberá ao Brasil a

va o inimigo infernal, contra a
cota de 5 milhões e 600 mil sa

fé, a castidade, a obediência. cas, vindo em segundo lugar a

Mas, justamente, sua obediên- Colômbia com 3 milhões e 100

cia e humildade salvaram-na de mil sacas. �ssa autorização co

tamanhos perigos. Seu arden-. me�ou a VIgorar em treze de

te arnôr de Deus fê-la sentir do-
maio corrente.

lorosamente a ingratidão dos P--r-o-c-u-r-a-c-o-l-o-"a-"-a--o-homens para com seu Criador, li "
procurando ela dar satisfação Senhorita, com diploma de
pelos pecados por meio de se- complementarista e dactilógrafa,
veras obras de penitência. Aos oferece-se para empregada de
25 de maio de 1607 voou esta casa comercial ou escritório.
alma de escol para a glória Informações na Gerência do
eterna. «Estado».

Nohados:
No Rio. onde pr.esenbnne.nte se

encontram. rioâvo.ro.m , no dia 26, a
senhorinha Olga Costa Sousa, e o
l' tenents Moisés Chahon. A jove.rn
noiva é filha do ccse.l Noem� e

Humberto C03ta Sousa e o noivo
·orn integrando o corpo ex�di-cio:
ndrio brasileiro, s.erviu. durante
.algu.rp tempo, no 14' .B. C. , ne-sta
c.apit&.l. onde fez largo círcufo de
.amizades, pelas suas nobres q'UO
lidades de espírito e de coração.

H8bJlJtaçõe� :

Estão-se habilitando p.ar.a casar,
o sr. dr. Artur Costa filho e dona
Gení de Melo. ambos solteiros. Ele
lS&cratál'io da Viação, Obras PÚ:
blicas e Agricultura. natural déste
Estado. nascido em Joinville, do
miciliado e residente nesta capital.
filho do dr. Artur Ferreira da Costa
e de dana Teresa Cristina Batista
Casta; ela, natural do Estado do
Rio de 'Janeiro, nascida em VOS
SOUTOS. domiciliada e residente na

-cidC1de de São Paulo. filha de José
Augusto de Melo e de dona Maria
Moura de Mela.

Vhdth\s:

� ...._ .. '_ .,."....._.._..",_.........._• ..-•••••- ...w.wJI

De Hollywood
Hollywood, 27 (U. P.) - A

Warner Brothers adquiriu os

direitos do filme "Wallflower"
pela quantia de 200 mil dóla
res, apesar de a referida histó
ria ter sido considerada "sem
Interêsse.' pelos crétícos. A
RKO, por sua vez, deu a Heddy
Lamarr o papel feminino 110
filme Experiment Piroul, expe
rimentando para papel mascu
lino central o ator Paul Lucas,
_premiado pela academia no

ano passado.
.. -

A defesa da
,Ilha Formosa
Nova Iorque, 27 (U. P.) - O

alm, Kioshi, governador geral
da ilha Formosa, foi designado
responsável pelo desenvolvi
mento dos planos para a defe
sa da ilha contra ataques
aéreos aliados. Segundo infor
mou a emissora de Tóquio, a
realização dos planos de defesa
converterão a ilha Formosa

Penicilina e Sificilina
RIO, 26 (A. N.) - o profes- numa fortaleza inexpugnável.

sor Henrique Aragão, diretor Quanto à Sificilina, não foi ob
do Instituto Osvaldo Cruz, ins- servado pelos nossos técnicos
talado em Manguinhos, nesta a cicatrização de lesões primá
capital, fez a um vespertino rias com o uso de injeções da
local importamtes revelações quele produto, continuando li)

sôbre a aplicação de peníctlí- assunto para ser divulgado em

. na, dizendo inicialmente que, tempo oportumo.
apesar da reduzida produção
do medicamento, que é conse

guido graças aos esforços e de

dicação dos seus técnicos, o

Instituto tem procurado aten

der, na medida do possível, os

vários pedidos daquele medica
mento para doentes tando do
Brasil como do estrangeiro,
sendo outra parte da penícílí
na reservada para a realização
de ínvesttgações de caráter ci
entífico.
Sôbre essas investigações o

Diretor do Instituto disse o se-
IJII-----...----__�

guínte : "As experiências vem

dando resultados bastante ani
madores, prtncípalmente na ci
catrização completa das lesões
da bouba, com o desapareci
mento do treponema responsá
vel o que constitue uma aqui
sição nova por parte do Insti
tuto. Estas investigações cien
tíficas são muito interessantes
e de data recente, mas não per
mitem ainda ÍJnformações da
cura definitiva da bouba, o que
só. com o correr do tempo po
derá vir a ser constatado.

h�1/�PE.FEITOI
�) �V�

Produto científico paro embelezar os seios
HOImo Vivos n.· 1 pala os 8tilios pequenos ou !lcrcido8
HOImo Vivos n.· 2 para 08 seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
_. ..... _ FIoDcmopolis ..as Farm..,i•• 1Itloder_.
R.allr.ir. to da Fé - II... Blumenau: Farrztaci,..
S it,.. • Odi.. - Brn Itaja!: Faraaaoi,. Santa
'.C'_ ioh•.

DORIVAL DA S. UMO
e

MARíLIA fLORES L1NO
participa.m a. seus pa
rentes e amigos o nas

cimento de seu filhinho
LUIZ-SÉRGIO
Fpolie., 21-5-44.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economiaar ,

BALAS

f
U
T
E
B
O
L

Móveis
Comprar, vender ou aluga·f

só na

a SERVIDORA I

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíticas rece

berão a tonificação geral
do organismo com o

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

As «Balas Futebol» cumprem sempre o que prometem!

SANGTTEN(__)L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

.CINE
A's 5 e 7,30 horas

Continúa o sucesso, cada vez mais positivo, da delicada histó
ria de amor murmurada em meio de terríveis bombardeios:

A Legião Branca
Claudette Colbert, Paulette Goddard, Verônica Lake,

e a sensação do momento George Reeves
NACIONAL

FOX AIRPLAN NEWS (Natural)
Preços: Cr$ 4,00, 3,00 e 1,50 = Imp. até 10 anos'>,

CINE ((IMPERIAL)}
A's 7,30 horas:

Uma adorável comédia com Jane Withers e Irmãos

3 capacetes de
filme cheio de

do milagre
COMPLEMENTO NACIONAL .Nat ural)
Preço Cr$ 2,00, e 1,50 «Irnp. até 10 anos».

Ritz:

José Mogica no ernocionan te

Canção

aco
,

Música e Romance

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_I_NDICADOR MÉrD1CO RETRATO DE BOLIVAR
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialistar assistente do Professor Sanson do J{io de Janelto,

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. das :I as o.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

·--<\QS Serviços de Clinica infantil da Assistência i\:lulllC1l'al e fj"",pl1al
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
COXSUJ,TóUIO: Rua Xunes Machado, 7 (Edifício S. Pr-anctsco r, fone 1.'14·1 .:.

Consultas Lias lu às 1� e das 14 as 15 h o r as
RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. FIJIlP 7:-C�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
CLfX[(',\ nrc ADULTOS }� (,RIl\S�'r\S, ()'OEX('AS DA P1i:];F;, IJO};NÇAS VE-

NÉREAS, .CO({.-\ç,\O, FlG.·\!)O, ESTü))AGO,

HI.XS"
Y.'\IUZES, l.'LCHrUS .·\STIGAS.

caOmO.

CO:-:'SL·LTóRJO - Felipe Schruidt - :H (2 às 4,:30)
RESIDE::XCIA - Esucves Júnior - 179 - F'Joria nópol!s. TELEFONE - :M 7tH.

•'I'odos (.5 dias pela manhã em Pn lhor-a e ::><.11110 Amai-o.
Os chamados à uarrle ou à noite uevem ser feitos por Internu-d ío do F'arma

oêuuco Armando dAcampora ma F'''''l11áC'ia São Luiz , na Palhot-a.
Atende ehalllados a qllalq"tll· 1101'3 UO DIA <}li da :S(}ITl�.

nova França
ARGEL, maio - (Por Ha- de hoje e o desejo da geração I

rold Callender. Copyright da mais jovem, especialmente, de i

INTER-AMERICANA, em com- substituir a Terceira Repúbli-I
binação com o NEW YORK ca por alguma cousa muito di
TIMES - Por Via Aérea) - ferente.

Argel, em tempo de guerra, I A Quarta República será di
não é, fisicamente, o lugar ferente num aspecto funda
mais delicioso que se pode ima-Imental; será uma república e

ginar. É o grande quartel milí-I será uma democracia. Os que �
I tal; de três nacionalidades, eS-1 de há muito lutam pela demo

i tabelecidos contra um fundo. cracia devem lembrar-se de
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS : oriental, juntamente com fran- um ponto: que a desunião é a

,cu,rso � Aperfeteoamen to e Longa Prática 00 RIo de Janeiro ,.' ceses do Norte da África e fran- essência da democracia.
U.N�UL'I.l\S - Pela manhã: I'tarlamente das 10 às 12 hs .. à tarde. excepto a08 .

F M
.

. ,-

eá.bafl .... das 16.30 às 18 hora" _ CONSULTóRIO; !tua JoA" PI ....... 7. �obrado _ ,ceses vindos _da r�nça. as, Os franceses c?ntl:r�Ualao a

1"0De: 1.461 _ Retoldêncla: Rua "residente Coutinbo, '}3. I possue atraçoes mais qu� com- argumentar e discutir como

I pensadoras: ouve-se aqui qua- devem lutar para dar ao seu

DR MAR·····-IO·---W·- E··N. DHA-U----S·E-N---- se todos os sotaques regionais país formas econômicas e po-
'.. . I, franceses e encontra-se aquí l�l;icas mais justas às suas ne-

(DIplomado pela Faculdade Nac. de Meo.icina da Unlversld8cle do Brasil) tanta atividade cerebral "per cessidades e ao tempo em que
1Ilx-Ill.temo do Ser-viço de Cllilica Médica do Professor Osvaldo ouveíra, médico do

" capíta",
tanta conversa estí- vivem. Ainda se continuará

Departamento de Saúde - I t por hora como em
.

d F' n a rumores
C.LINICA MÉDICA _ Mol6stlas intentas de adultos e crtaneae, ÇONSU1/róRfO

r

mu an e. "

'. T":
OUVIn ? na,. r� ç os

.

.

e RESUHi:.NCJA: Rua Felipe Sebmldt n, 38 _ Tel. 812. CO:SSULTAS _ Das 16 às UI. qualquer grande capital. Neste i das divergências a prova de

sentido, Argel é intensamente
/. que

a liberdade exíste., como

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Dr LaURO D aUR a francesa.
.

dizia Montesquieu. Entre os

CUNICO • II II II É, sem dúvida alguma, um muitos entusiastas de todas as

DR DJALMA Especialista em Doenças de Senho-
pequeno canto da França idades, com que entrei em con-

NIS - Vias Ur ínárfas,•

, Curso de especiali:lação de Gmeco- daquela "France Eternelle", tacto, nenhum, deseja que se

MOELLMANN Iog ía (doenças de Senhoras) com o da qual o Presidente Roosevelt acabe com tal liberdade.
Professor Moraes ele Barros. da Fa- falou no seu apêlo pelo rádio Mas, será uma liberdade

"ormado pela Untversídade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus
culdacle de Medicina de São Paulo.· no momento em que os aliados mais ampla do que a da revo-

Cllnlca médica em geral. pediatria, doen-
Tratamento especializado, médico e desembarcaram nO norte da lução burguesa de um século
cirú rgrco, das af'er-ções do aparêlho
genuat feminino (Utero, ovários. África. É como um espelho que e meio atrás. Será urna Iíber-

trompas, etc.). reflete r_ sem dúvida com um dade, não apenas Cívica, mas

Cura radical das lnflama.ções dos pOUCO menos que a exatidão econômica e social - a liber-Ianexos (Ovários, trompas), sem ope- absoluta, mas com VivaCidade! dade de que o Presidente
racão). Tratamento de todos os dis-

t.úrbios da menstruação e da estertü- e verdade - uma boa dose do Ruosevelt nos fala na sua dou-

dade, que está sendo feito e pen_sado
I
trina de liberdade: a liberd�de

Tratamento moderno da blenorra- naquela atormentada naçao. da necessidade. Se as aspira-
gla aguda e crônica, em ambos os Nunca estive em Argel se-. ções dos jovens .resistentes que
sexos, por processos model'oos sob

não há pOllCOS meses passados, I fazem a luta das guerrilhas e I
contrôle endoscópico - UI·et.roscopla

I_ e de laboratório. entretanto, já estou cheio de' da geração mais nova em g'eral
FISIOTERAPIA - DIATERMIA lembranças. A gente lembra-se forem realizadas, será um no-

- INFRA-VERMELHO dos salões de Paris onde a Re- vo clima social em que a edu-
CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

volução Francesa e a democra-I cação será ampliada e o abis-l
horas e das 2 às 5r - -

Consultório _ Rua Tiradentes 14. cia nunca foram aceitas - e

I mo entre os educados e os ope-!
Fone: L663r isto é um fato muito importan- rários será reduzido, com o

Resid<ência Rua Tiradentes 7 te na história ela Fran<;a; ela que se produzirá uma nova
(Sobrado). Croix de Feu, dos Doriotistas, "élite" de lideres pelo sofri-

do Partido Popular Francês, menta da guerra e por um no

dos conflitos de 6 de fevereiro vo sentido de responsabilidade
de 1944 - todos fatos que por parte do artesão nas ofici

apontavam a catastrofe que nas e do camponês nas proprie
Clrurltia e OrtopélUa. CItnlCJ1 e Cl.n!rltia viria, todos servindo para ex- dades agdcolas.
<lo tOI'8". Partos e doençu de 8enhorae.

plicar a desgraça da França,CONSULTÓRIO: R. J000 Pinto 7 Did·
rillmente das 15 às 17 horas. RESm:eN·

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR.,SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. �m'iz ---: (iarganla.
Dlploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTÓRIO - Felipe Schmidt, 8, Das 14 às 18 horas. Fone 1259r
HESIDI�NClA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe elo Serviço de Sífillis do Centro de Saúd e

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITA1S DE
AMBOS OS SEXOS - RAlOS INFHA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 11r - R. Felipt!Schmidt, 46
RES.: H. Joinvilc, 47 - FONE 1M8

DR. ROLDÃO C,ONSONI
fClRURGlA G�mAIJ - AIJT,\ CIIIURGI.\ - 1I1OlJ.f�STIAS ng S),;"(HOHAS - l'AR'rOR

Formado pela
: Facu.ldade ue Medicina da Uri ivei-sidndc cle ::>'(0 Paulo, onde foi

Assístente por vár-Ios anos do Serviço CLrLi,l'gieo do Prof. Alípio Correta Neto.

Cirurgia do estômago e vias bi.liar-es, íntestínos delgado e grosso, tiróide, r íns,
,próstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Vurícoceíe, hídr-ocele, varizes e hérrría.

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Ru.a Feli'pe Schrn.id t. 2:i (altos ela casa Paru íso) r 'I'el. L598r

RESIDft)JCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. l\171A
------�------- -----------

DR. MADEIRA NEVES

c;as da sistema nervoso; aparelho geníto
urlIDArl0 fio homem e da mulher

S ....fsf.e. TécnIco: DR. PAULO TAVAR&
Curso de Radiologia Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campana..!o (SAo Pau-

109. EspecialIzado =rn Higiene e Sallde

PG.bllca. pela Universidade do Rio de Ja

ueiror - Gabinete de Raio X - Electr()o

,;mr4illografia cUntca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Labol"atórto de m\c.ro.

copia e análise ollnlca. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195r - Flor1anõpollB.

IllNJl'IllRM1i:ffiA OBSTllITRICA

<ParteIra)
Diplomada pela lIaternJda4.

de Florlan6pou..
Atende chamadOl! a qwa.lq ....

bora

Praça 4a BlllIdeIra, 18 - .ob.

<Antl&'o Lar&'o 13 4e Maio)

DR. SAULO RAMOS
1Il8Pf!>Clalliita em moléstlu de ..,nb07U -

Par1Oe.

ALTA CIRURGIA ABDOIIINAL: f!IIt6.

ln8&,o, Teslcula, útero, oTârlos, apêndice,
tumores. etc. - CIRURGIA PLÁSTICA

OR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DO PJllRtNEO - Hérniu, hidrocele, Te:-

rlcoeele. Tratamento sem "ar e operaçAo
de BemolToldes e Tarlze8 - Fracmr8ll:

aparelhOtl de Itêsso. Opéra nOl! H08pltaltl
de Florian6pol1e.

Praça PereIra e Olheira, 10. FOlle, 1.00'.
HorÚ"lo: D.. l' la! 18 bor.. , 41ariamente.

�lA: Almir=te .A.I"trnr !III. Fone 761

DR. AUImLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante in�talação

de 200 MA.
Diagnóstico preCOce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, af.e
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes 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, li

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

Telerone 1.475

DR� REMIGIO
CLíNICA M:gDICA

Moléstias internas. de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'el1pe Schmidt - Ed1f!cio Amél1a Netor
!"one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 boras. REr

SIDltNCIA: 1 Largo Benia�in
Constante, 3

HELENA CHAVES SOUSA

o Dr. Diógenes Escalante, embaixador da Venezuela
nos Estados Unidos, entrega ao Dr. John Lloyd Newcomb,
presidente' da Universidade de Virg,inia, o retrato de Si
mão Bolivar doado à referida Universidade pelo presidente
da Venezuela. (Foto da Inter-Americana).

Virilidade!
rOlrC�·!
Vigir!

sera a

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE
....................................................

"A BancIelra Nacional quando em prés.
posição horizontal, e Irá ao centro da
testa da colona, se u,olada; à direita da
testa da coluna. se hoover outra bandel.
ra; à frente e ao centro da testa da coo

(ona, dois metros adiante da linha pelas
derna's formadas, s€" concorrereln frê�
00 mais bandeIras". (Dooret()olel n. 4.:145,

Nào tenha!'! dra!da em de
ounclar um "quinta-coluna",
por maIs que pareça teu aml
�o; ní\o mtll"t"('e tua �"tlm. um
trah10r d& Yatl'fa. (L. D. N.).

Com o tratamenro pelo reputado pro
duto OI,ASA - A base de Hormõulos
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas,' OKASA I> urna medicação
racioual e de alta eIicucia terapeutica,
em todos Os casos ligados diretamente
u perturbações das g-Iândulas sexuaes,

ORASA combate vigorosnmente : fra
queza sexual em todas as idades, sob a
fôrma de insuficiência glandular ou vita
minai, senilidade precoce, fadiga e perd&
de memoria no bomem; frigidez e todas
BS perturbações de origein ovariana.
idade critica, obesidade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude.
Saude, Força e Vigilr. Peça fórmula
"prata" para homens e fórmula "ouro"
para mulheres, em todas 88 boas Droga
ria. e Farmacias. Informações e pedidos
ao Dístr, Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco, 109 • Rio.

Dr. Newton d'Avila
Operações -. Vias Ur-ino+ioe --.Doen
ÇOIl dos intestinos, réto e anus

-- Hemorrcidas. Tratamento da
colite omebiana

Fisioteropío .- Infra-vermelho,
Consult· Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente às 11.30 hSr e,
à torde. das 16 hs , em diante

Resid, Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO DENTIST.A

Rua Vitor Meireles, 18

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

GRATIS! peça este livra

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS

ENVIE UH CRUZEIRO EM 'ÜOS PHA O PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTDA
c,posr"l.'14 "ABOTlC;AUAL EIT.I.PAUtO

RENNER

TRAJES
PARA INVERNO de
CAPAS:
GABARDINES de
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES
SAPATOS
AGÊNCIA:

Cr$ 390,00 a 480.

Cr$ 430,00 a 465_
Cr$ 140,00 a 170.
Cr$ 320,00
Cr$ 29,00

de Cr$ 58.00
de Cr$ 390,00 a 480.
de Cr$ 50,00 a 255.

PEDRO SOARES -. 9

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos,
Rua Trajano, 1 '2.

MACHADO & elA.
Agências e Representações em Geral

Matriz:· Florianópolis
Rua João Pinto, n, 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: uPRIMUSr

I Agentes nos principais municipiot
do Estado

1\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o PIMPOLHO' BATIZADO EM ANZIO
N� cabeça-de-ponte do �uin-Ime não tem um conteúdo mui- por uma tia do menino, pelo

lo ExercIto em Anzío, maio --I to sugestivo, pois tem sido em- lado materno, e que responde,
(Por John Lardrier, da Inter- pregado centenas e centenas de entre outros, ao nome de

Tere_tAmericana) Em virtude vezes, para comemorar as vi- sa. O alvitre foi, porém, aceito
de seu pai se encontrar por de- tórias mais diversas. Foi tam- entusiasticamente pelos paren
trás das linhas gerrnanicas, bém um nome muito comum tes e por muitos outros críticos
atualmente, deixarei de men- aos chefes de govêrno italianos de nomes, e todos concordaram.
cionar o último nome do últi- e aos chefes ela casa de Savoia. em que acontecimento tão ím
mo habitante da cabeça-de-pon- O nome Liberdade foi, então, portante não poderia ser assi
te de Anzio, a ser recentemen- sugerido num momento de ela-InaladO sem a presença de re

te catalogado por nossas auto- ra intuição e genio inventivo, presentautes do Govêruo Mil i-
rid,ades. Chama-lo-ai, para sim- \ taro

plificar as coisas, C0111 o suges- .

tivo nome de "Niente". O mais

1curioso, entretanto, relativa- A uta,mente ao nosso garoto "Nien
exatamente "Liberta". Nê-
1111Ul1l estatístico nativo, nesta

te" é que o seu primeiro nome

.é "Liberdade", ou seja mais
cidade italiana, conheceu qual
quer outra época síugulaiída
de tão interessante .

Tal nome lhe foi imposto há

]loucos dias, em presença dê

�UU1 par de oficiais do Govêrno
Militar, que haviam sido espee
cialmente convidados para flS

-sístir ao batismo da criança,
qualquer coisa feita mais ou

J11enOS com o mesmo espírito
..do comparecimento das espo
-sas de dignatarios oficiais que
patrocinam o lançamento de
urna nova unidade da "Frota
da Liberdade", com o indefectí
vel quebramento da garrafa de
"champagne". Os oficiais do

govêruo Militar não tiveram
que quebrar garrafa alguma,
11laS em compensação tiveram
que apertar cerca de vinte e

-duas mãos, declarando que a

criança tinha uma ótima apa-
rência.

IAssim, o capitão Wilfred.
Baker, delegado politico brt
tânico, nesta pequena comuní-

I-dade, declarou: "Na verdade, I

·êle não' tem a aparência fragilll1jomum às crianças na época do
>,flatismo. Podia, sim, ter um I
-,pouco mais de cabelo no alto \
.da cabeça. Não sei, porém, co

mo lhe chamarão abreviada
mente no lar. Talvez lhe vá
bem a desinência Bert ".
Isto mostra ainda como a vi

<da se desenvolve de modo per- ..-__........-_-_-..-..-.........-�.t"_,-........._......................'""'"".-.r......,._....................._......."._..,J"J

feitamente normal, como se na
da de extraordinário ocorres

"Se, apezar da evacuação de
grande parte dos habitantes.
Num abrigo loca], por exemplo,
-quarellta crianças recem-nas

cídas estavam sendo simulta
neamente amamentadas por
quarenta mães ou asnas de lei
te. Grande parte dessas crian
ças foi batizada com os nomes
de Vittorio ou Vittoria, os no

IDes masculino e feminino em

italiano, para o vocábulo vitó-
ria. Comprar na CASA MISCE

Todavia, na Itália, este no- LÂNEA é seber economizar.

no

Soldados do exército norte-americano montam guar
da a um cemitério no sudoeste do Pacífico, enquanto ou

tros abrem sepulturas para enterrar os companheiros que
cairam. durante ,a luta pela ocupação de uma ilha. I(Foto
da Inter-Americana).

Esta m.odelar Organizaçãó de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco

dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e errgrudarnos gratuitamente para o interior .

s. BEÇAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇAo

Avenida (elso (jarda, 17" - Fone: 2-8635 -- SÃO PAULO

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos modelos!
além de c-s 50,00!

Barreiros

Aproveitem
Os mais
Tudo não

Sapataria
Huo Cons.

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a'

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA'
,

EVITARÁ DORES
Alivia' as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantazernpa-
�. ra combater 88 irregulartdedes

.� das Iuuçõ ea periódicas das se-

.'I'���.
" r.bcras É calmante e regulador

AVO«�).; '-- dt>�"81'l rfunçõf-'s.&�<"";-;� F LUXO-'ED t\ TINA, rWIH f;UIl

�l
..

�

�>��.;t..
,*':��� com prnvada I:'ficácia, é muito re

�'iA� ..

,--;!,:.;,;;" ceitA.da. Dflve "pr u�IHln com

\\�tZ e- eonlianea.

I
0J �

1��� �;/_ FLUXO-SEDATINA encontra-se
{, v. FILHA 'lMAf:. em toda parte.

.--._---

Mafra. 41
V. - 5

rElIS '/(ltI$
FinDOS DO ODGUISMO,
e\'ilam...se muitos males!
• Dôres nas costas, nos músculos,
nas juntas, rrumansmo, olhas
empapuç ados, pés inchados, são
sinais da deficiente eliminação
do ácido úrico. Tome Pílulas
de Foster, indicadas exatamen

te para uricernia .

P1LULAS DE

I'OSTER
Para os Rins e a Bexiga.
Preferidas porque �ãJ :

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinferam e ativam 0S rim.
• Fáceis de [Omar.
e Indicadas para. uricemias, ure

trites e cistites.

.. 1 ...

f'TRIDALTEX··

r!

FIDEINE BERGAMO

Pra ç a d Q Sé 311 - 2.0 a n d Q r

Cai_a 2624 Tef. 2·3080
Telegr.: "MA TCO" - 5. PAULO

A prisão de ventre é um gr ande mal, perturba o funcio
namento geral do organismo. Portanto, quem usar Fideine
Bergamo, adquirirá um grande bem: - o fígado volta à
sua função normal, o estômago, os intestinos, todos os

'ócgãos ganharão cquilibr io salutar. Tratamento indicado
na icterícia. Deparece por completo a auto-intoxicação.

Em sua farmácia, ou Cx Postal, 1 861
àÃO PAULO

As'sociação Catarin�Dse de farmacêuticos
.�

Assemtiléia Geral ordinária'
De ordem da Diretoria, convido a todos os snrs, asso

ciados a comparecerem à assembléia. geral ordinária, a r eali
zar-se no dia 29 do corrente, às 10,30 horas, !afim de elegerem
a Diretoria, que tornará a si os destinos desta associação, no

período de Junho de 1944 a Junho de 1945.
Florian6polis, 27 de Maio de 1944.

NARBAL ALVES DE SOUZA, l° Secretário.

--OO;;Amn:;::ruANÇA�--r
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

capItal e· r�seMNlll ................•...••. ' ....•...• Cr'
Clfra8 do balanC}O de 1110:

ResponsatlU\<tad"", . . .. • ....•... _ Cri 4.999.477.500,58
Receita. . . .. • . . . .. Cr$ 70.681.048,20
Ativo .. ,. .... ." .............•.• _ .. _ ....•.. Cr$ 105.961.917.-70
Sinistros pagos nos últtmos 10 anos , Cr$ 64.986.957,20
Responsabüídades .. . . .. .... . .............•... Crt 76.736.401.306,20
Bens de raíz (prédios e terrenos) ,,'....... Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. PamfiJo d'U1tra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

7UIII6.189,20

de Sá e Anísio Massorra.

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

Uruguál. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Afriea.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmfdt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefo,ne 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

BAR E IRMIZEM
Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - RolI-mopa - Herringa - Pickles - Cama:
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos d�
tainha fumadas - Pernil - Pasteis -'- Empadas -

Salame - Peixe frito. etc. etc.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas boníficcoões e médico gratis
Tudo isto por apenas c-s 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PÉI_,ES
Artig'os para senhoras

Boléros de péle desde "
.

Renards Alaskas à .

Martas, par .

Renards Isabél o • o •••••••••• '
••

Argentês finíssimas á ..... o ••••••

Capas e casacos de lontra, BLEU, Ar-
gentê, Visonéte, etc. por preços es
tupendamentes baratos.

Cr$
275,00
390,00
175,80
790,00

1.590,00

('AMA E JANEJ_,AS
EDREDONS de seda, duplos, feito á

mão, á 37-5,00
Linho belga p/lençóes, largura, 2,30
metro .. o • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •
• • • • 185,00

File,f á mão, metro �
.. o ••••••• : •

• • 26.00
Stores superiores á .. o •••• '. • • • • • • • 16,00
:Tecidos para cortinas, linda padro-
nagem, metro 8,70

Artig'os para homens
Capas de gabardine, pura lã á
Capas de chantung, duplas á .

Alta 'novidade em capas de chantung
encorpado, tipo gabardine á .....

Finíssimas capas de gabardine, iguais
as vendidas na praça a 500,00
por .

Sobretudos de córte elegante e supe-
rlor qual idade á

.

Sweters algodão á .

Sweters pura lã á .

Sweters pura lã c/ mangas compridas
á

,
.

Casemiras de lã, corte (gde. pechírn-
cha) .

CASEMIRAS FINAS, recebemos °

que há de mais moderno .

260,00
245,00

375,00

345,00

375,0)
14,00
40,00

59,00

125,00

.APARELHO Df� .1AK'L'AR, CHÁ E
('AFÉ (Ingleses) ainda temos al

guns, por preços convtdatívos.

SEnAS
Kimonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .

Calcas de Jersey á .

Ca�isólas finíssimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

Blusas de seda á .

Sedas em metro, só temos em quali-
dade natural, por preços realmente
baratos!

200,00
3'9,00
13,00
50,00
90,ou
15,Q()

•

\

Im;>uhioJn.ando ao ma!(ha da sua SEHSA(lO�AL

e VITORIOSA LIQUIDAÇÃO, (cm o acréscimo

das RECU/-VINDAS NOVIDADES DE ESTAÇÃO e

ainda com lima MAIOR BAIXA DE PREÇOS LÃS
Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Manteaux de superior qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últímos
modêlos á .

Idem, idem em lãs lisas, confeção
finíssima á .

'I'ailleurs de pura' lã á .

Blusas de pura lã desde .

�
I

95,00
135,oa

200,0()

235,0(}
135,00 .

35,0()
\
,

39,00

50,00-

175,00

395,00-

490,00

870,00-

255,00

1.080,00

3.900,o()
"-

)

A MODELAR
se ufana do êxito obtido, ao mesmo tempo

que manifesta o quanto lhe é sínceremente

grato o teto de representar essa sua liqUidação
um DECIDIDO E. REAL FAUTOR DE ECONÔMIA

.

para a POPULAÇÃO FLORIANOPQLlTANA, i quem
TANTAS ATENÇÕES DEVE!

•

Casaquinhos para meninas
e meninos!

Cepínhas colegiais
e sobretudosinhos.

lO

Legítiolos Panneaux Franceses

Cengeleuns e passadeiras
de Ccngolenm ! Cruzeiro 0,50x1,00

0,60x1,20

1,20x1,80

1,60x2,30

2,00x3,00

TAPETES

•

Smirna 2,00x3,00 .

Oriental 1,20x1,80 .

Bagdad 2,00x3,OO .

Temos ainda 1 CHIRAZ legítimo,
2x3, fabricado no Marrocos Fran-

cês, por

/
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EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Caria Patente, n, 92
Matriz S. Paulo Fone: 2·455Q Caixa Postal 2999- End. Teleg. Reg. «Construtora»
Rua Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e J\gências no interior

Resultado do Sortl1ío realiZAdo em 25 de Maio d� 1944
i Número Sorteado 2.475 2 Número Sorteado 6.241

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "B" -- "c -- "O" 12475 -- Plano Univeual "H" 241475

Mundíul «8» MundialMundia 1 «C» I
I
! r Premio 12475 Valor Cr$ 20.000,00
2' Premio 22475 Valor c-s lP.OOO,OO
2:.' Premi» 32475 Valor Cr$ 5.0CO,00
4' Premio 42475 Valor Cr$ H.OOO,OO
5' Premio 52475 Vl1lor c-s 2.000,00

Os títulOS com os

2475 Valor CI $ 500,00
O utulus Com os

475 Valor Cr$ 50,00
Os titules com os

2 tínaes 75 Valor eis 10,(0
Os títulos com o final do

l' Premi" 5 ficam isentos do pagamen
to da meusaltdade seguinte.
Os títulos com o Iinal do

2' Premir, 1 ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

r Premio
2' Premiu
3. Pre-mio
4' Premio
50 Premio

12475 Valor Cr$
22475 Valor c-s
32475 Valor Cr$
42475 Valor Cr$
52475 Valor c-s

30.000,00
30.00000
30.0( 0.00
30.000,00
3J.I)OO,OC

i: Pr emi.
2' Premio
;) Prerni«
4· Premi"
5' Premi«

12475 Valor c-s 25000,00
22475 VaI0r Cr$ i4.000,OO
32475 Valor c-s 8.000,00
42475 Valor o s 5.0(10,00
52475 V 1110 r Cr$ 3.000,no
O" ntulus com os

2475 V,dor Cr$ 1.5CO,00O� tttutos com 08

4 linaes 2475 Valo r cr$
. 9.COO,00

4 finllPs

13 Itnaes
4 fiollPfI

Os ti tul o s com os

3 tinais 475 Va.l(,r Cr$ !OO,OO
OR títulos com os

2 Iiuae» 7 5 Valor (' r $ 20,00
Os titules com o final do

I· Premio 5 ficam isentos do paga
me nto da mensalidade seguinte

Os títulos com o final do O" títulos C0m o Iina l do
1" premio 5 rrcam ísentos de pagamento 2 Premio 1 ficam ísentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. . mento da mensattda de seguinte.

Os títulos com os

;3 Iinaes 475 Valor Cr $ 200,00

o� títulos com os

rínaes 75 Valor c-s 4(1,00

Plano UNIVERSAL "H"

mios 8

i: Premio 241475 Valor Cr$ 1(10.000,00 .

2' « 341475 « Cr$ 25.000,00
3' « 441475 « Cr$ 20.000,00
4' « \ 541475 «

.\, Cr$ 15.000,00
5' c 641475 c Cr$ 10.000,00
Us títulos com os 4 Ilnaes 1475« Cr$ !';OO,OO
Os títulos cem os 3 finaes 475 c Cr$ .;0,00
Os títulos com os 2 liuaes . 75 c Cr$ IÜ,OO

Os títulos com o final do r: premio 5 ficam íseutos de pagamento d s primeira meusalídude seguinte.
Os títulos com o final do 2· premio 1 ücam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer 8 entregi imediata dos
que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.

VISTO
.

A rino Meirelles Dr. Alfredd Alce - Diretor·Gerente
(Fiscal d« Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 26 DE JUNHO DE 19ft", às 15 horas, na sé�e social

Di1hibuição do! prêmio. d,g Empre!d (OOnstrutora Urtivenal no! seu,

;n5up�'ràveí� plenos de sorteio, men.ai,
PLANO MUNDIA L .B- Mensa lldade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -- prêmios DO total de Cr$ 50n.OnO,OO com o pr êmto maior de Cr$ 30.000,00

H WC" • .. 000- .. u 21.11:1 -_. ..

.. 300.POOOQ" ".. p 25.000,00
H "OH H 500.- • 21.1 15 --

H 160.000 OU H .. 20.000,00
Universal v''H" • 500-

I "�1:.105-- H H

"U50:000.01" "100.()Ou,OO
Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua case, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preFerência. Todos têm '05 mesmos direitos e para

com todos ele assume e cumpre fielmente as mesmas obrisaçôes.
garantia. MáXima pontualidade. In(ontestável lisura

«

«

Absoluta

Demétrio Marangoni Neto e ClotilJe Coria agra·
decem a tôdas as pessoas que lhes apresentaram
pêsames pelo falecimento de sua inesquecível es
pôso e irmã DUZULINA CORIA MARANGONI,
bem como às que enviaram flores para o féretro e

acompanharam os despojos fúnebres ao Cemitério. Ao mesmo tempo.
convidam a todoe para a misso de 7' dia, por alma da extinta, e

que será rezada no dia I.' (quinta' feira), às 7 horas, na igreja de S.
Francisco, antecipando os seus agradecimentos 3 v.-l
_..J' - - -..J'_-.-_._-.._..-_ _._ -_._._._._ _ _

.

Agradecimento e Missa

Eis um brinde que está quasi
sempre vinculado a comidas e

bebidas, nas quais muitas vezes

nos excedemos inadvertidamente,
Quando sentir que o estômago

sofre as consequências e sobrevêm cólicas, eructações áci
das. azia e mal-estar. tome Magnésia Bisurada para acal
mar as cólicas. normalizar a função estomacal e facilitar
8 digestão. Uma dóse de Magnésia Bisurada é um brinde
à saúde do estômago, porque elimina a causa das pertur
baf3es estomacais.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje ti amanhA serA a sua preferida

Oro..... ..actonalll ti estranzeíras - Homeopatia. - Perf1unartu -

Artigo. de borracha.

Garan'- .. exata observâncía no receJtu.Arlo m6moo.

PREÇOS MóDI€OS.
(� BISURADA
__________DIGESTÃO NORMALlZADA_

"Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Ci,�. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

/

econOmiZ8f>-Se tempo e dinheiro

7

20 luH Mulheres

pre

Londres, (U. J. B.) - Quan
do fór iniciada a próxima ofen
siva, as jovens estarão servin
do em mais de cem esféras de
acão.
'Vinte mil mulheres foram

treinadas nos centros de cozi-
nha do exército e estão prepa
rando dois milhões de rereíções, __
por dia.

>'
.

Elas também se dedicam a:

novos trabalhos nas fábricas
de munições e nas oficinas de
concerto -de equipamentos. São
também mecânicas, funcioná
rias postais e assistentes de
transfusão de sângue.
Do Departamento de Guerra,

as mulheres inglêsas, são res

ponsáveis por 1.000.000 de pa
lavras dràriamente. As que tra
balham na sala de rádio-tele
grafia de alta velocidade, que
liga o Departamento de Guerra
com todos os teatros de opera
cões, enviam e recebem 250.000
palavras por dia.

j Muitas das bombas dispara
das pelos artilheiros passaram
antes pelas mãos dessas mu

lheres, nas oficinas de concer

to. Essas jovens economizaram
milhões de dólares para o país,
concertando, refundindo, po
lindo e pintando cartuchos que
se haviam tornado imprestá
veis.
Quatro ou cinco jovens tra

balham em cada tanque que
sai da Grã-Bretanha, lubrifi
cando e verificando o equipa
mento elétrico, lacrando e fi
nalmente inspecionando. As

tripulações dos tanques esta
rão usa n do "Churchills",
"Shermans" e outros veículos
que foram preparados para os

campos de batalhas por essas

jovens.
Outras trabalham nos dispo

sitivos secretos e à prova dá
gua que estão sendo adaptados
aos tanques, para as operações
de invasão.
Muitos dos delicados aparê

lhos que os soldados dos Cor

pos de Sinalízação usam para
manter comunicações nas

praias de desembarque, são
montados por mãos femininas.
O mesmo sucede com os re

ceptores portáteis de rádio uti
lizados pelas patrulhas. Elas
estão trabalhando agora com

os Reais Corpos Médicos do
Exército, como assistentes em

hospitais, enfermarias, dispen
sários e laboratórios. Sabem.
que as vidas dos soldados e o

êxito das operações, podem de
pender da precisão de seu ser

viço.
As assistentes de transfusão

de sângue, que trabalham com

o Serviço de Transfusão de
sângue do Exército; sabem que,
quando estão preparando o

plasma e o equipamento utili
zado na doação e na recepção
de sãngue, estão salvando a vi
da de futuros feridos.

..---_---_-_-_-_._-..-_---_._-."..,..._-_-_-_._-.-_..._-.-.
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Póde vir a ser o maior aeroporto do Brasil
CURITIBAi 2,8 (A. N.) ..... r�EVELAgSE QUE O AEROPORTO DE CURITIBA PO
DERA VIR A SER o MAIOR DO BRASIL, POIS TENDO INICIALMENTE A EXTEN
SÃO DÊ 24 DE KMS. PODERÁ AMPLIARaSE INDEF'INiDAMENTE� ADIAN'TA
SE QUE TÉCNICOS NORTE-AMERICANOS SUPERVISIONARÃO SUA CONS-

TRUÇÃO.

,

8 o ESTADo-Segunda-lelra, 29 l:Ie Mai" 0$ �944
......... ��OHlllihtlt4C!J!' .. 42 M� ,�... I , e 1 ar S1"O!!'!'- :zm ti. • li m

o E� 11illd ({l) ����!:�������,���mn��i,������-:':g�7���d�a�,�Lo���:�����l�����
municado oficial, San Giovsní I

ce, os uazistas estão procuran- tretauto, que, se os alemães

Paterna, Castrocileo, Arce G do, a todo o custo, salvar a po- não defenderem Roma. isso

I Seprario. Ao mesmo tempo que derosa fôrça integrada por cêr- não será para salvar a cidade,
uma coluna aliada avanca sô- ca de 17 divisões alemãs, qlle e, sim, porque foram tão esma

bre Valmontone via V�lietl'i, estão ameacadas de ser envol- gadoramentc derrotados, nes

outra coluna visa o mesmo ob- vidas pelos aliados. Revelou .. tas, últimas semanas, que não.

jetivo, através da' estrada que se, ainda, de parte eixista, que. poderão organizar novas li-
Kandy, 28 (U. 'P.) - Tropas passa por Cori. Despachos au- o comando alemão não irá de-lnhas defensivas sólidas, a não

Washington, 29 (U. P.) - O
aliadas cercaram uma coluna torizados salientam que os fender Roma. Falta, entretan- ser muito ao norte de Roma.

ministro da Agricultura do
japonesa, que se movia do lés- , aliados já se encontram mui: o'

Brasil, sr. Apolônio Sales, estáte, para engrossar as fôrças ni- ao nordéste de Corí e se prepa-sendo esperado na capital norpônicas que lutam em Myitki- te-americana no dia 2 do pró-] ram, agora, para atacar írn-
na. Uma luta feroz ainda se ximo mês.

'

portante entroncamento SttU2,- ,TOGAnORES COXVOCAnoS
desenvolve em tôrno da referi-

Rio, 27 (A. N.) _ O sr. Apo- do ao sul de Roma, Além dis- Para constituir a nossa
da cidade. Contingentes chine-

lônio Sales acaba ele dirigir SO, ao sul da Aprilia, media nto equipe, que tomará parte no
ses fizeram uma emboscada a violentos ataques, os aliados próximo Campeonato de Bas-um .requeiimento ao ministro �

uma coluna de socorro inimiga. G d obrigaram os nazistas a reti- quetebol, o sr, major João Al-. da uerra, como reservista eEsta ação verificou-se num rarem-se mais para o norte. ves Marinho, presidente dasegunda categoria que é, e em . com maior intensidade na zo-
ponto da estrada Bharno-Myít- . - Ao que parece, oe alemães es- FAC convocou os seguintesidade, solicitando permIssao �

kína, onde os nipônicos sofre- . tão procurando organizar no- desportistas: Nunes, Jair, Na-
para se afastar do país, per-ram pesadas baixas. Entre- vas linhas de defesa, na zona zareno, Vadico, Chocolate, Bi-missão essa que foi dada pron-mentes, tropas do general Stil- do Monte Albano, situado ao cudo ,Odinaldo, Tareco, Dino,tamente, e o ministro da Guer-well destruíram um posto
ra em seu despacho enalte- meio do camin�o de Aprilia a Selva, Galiléu, Narciso, Pon- Ouem perdeu ?avançado japonês, no vale de ceu o gesto do seu colega títu- Roma. _Os nazistas, por sua ciano e Gouveia, Animo, rapa- I

..,
-

Magaung, ao norte de Ka-
lar da Agricultura. parte, nao escondem que h�u- zes, pois, bem treinados, pode- Foram aC,hadas na rua Tirad�n-,

�:i���.��n��t:�a�s� �i�a��d�! -._.-JO.-.-._.._..-_..-. ..- --�·····-"'l�=s C��;�!��c�:a��:s�re��! ���� �:���ozs d:p;�e;l�;�;:I�' �l:��ae6���= ���J��e:os�����:, er;r;s�s:a age�;:�
Shung-Musshu.

_

Em poder liana. Segundo os mesmos in- rina, neste empolgante .cer-

í,.;r;;;i;d;�-d-oi;
....-·-...-·....

dos russos ����l'�;�t���l� �l:�o�o:�ll��,:��= 1'ORNEIO j)IU�ICIPAL Vendem-se
correspondentes rando retirar tôdas as fôrças Rio, 28 (A. N,) - Após a in-

Mlantic City, 29 (U. P.) Londres, 28 (U. P.) - Os derrotadas na linhas "Gus- terrupção de 4 semanas, por
Dois correspondentes da Urríted alemães admitiram que a linha tavo" e "Adolfo Hitler", pa_' motivo dos jogos dos s�leciona
Press, os srs. Henry Shapiro que passa por Lavansaari, si- ra novas posições. Os dírtgen- dos de futebol do Brasíl e Urn-
e Richard Johnston ganharam tuada a 112 kms. ao oeste de tes nazistas explicam o fracas- guai, foi reiniciado, sábado, o �.... - -.r__"_",,�

o prêmio "National Headli- Krostadt, no golfo da Finlân- so como tendo sido provocado Torneio Municipal Carioca.
ners Akards " pela melhor in- dia, se encontra em poder dos pela recusa do comando ale-

, ......

formação em seu campo de russos.zlsssa revelação foi feita mão de retirar fôrças de outras Cheios de tropasatividade. Henry Shapiro obte- pela agência oficial D. N. B., frentes para enviá-las para a Nápoles, 29 (U. P.) _ Um
ve o prêmio com a descrição do ao dizer que lanchas torpedei- Itália que é considerada, se- porta-voz da Fôrça Aérea alia
rompimento do cêrco de Lenin- ras nazistas atacaram

embar-I gundo os nazistas, "frente se- da, falando aos jornalistas dís
grado, e Johnston por um des- oações soviéticas, ao largo de cundária". Em outros despa- se que os alemães, nestes .úl
pacho sôbr� a ação das fôrças Lavansaari, a mais avançada I

chos aliados, acrescenta-se. que timos dois dias, têm movimen
norte-amencanas em Tarawa. defes'a do golfo da Finlândia. a retirada nazista, na via Cas- tado numerosos carros-auto-

móveis cheios de tropa e toda

espécie de equipamento, elo
norte para o sul, além de

Roma, em direção à Cidade

Eterna, possivelmente com u

fim de reforçar suas linhas de
fensivas em Valmontone, con
tra as quais os aliados prepa
ram vigoroso assalto.
, �_-_-_-_-_. ._-. ._.-_- -_-_-J<..

Florianópolis, 29 de Maio de 1944

Alu'a na

Birmânia
Esperado em

Washington

o ESTADO Esportivo Intensos combates
Londres, 28 (U, P,) - Os

guerrilheiros jugoeslavos e os:

nazistas estão empenhados em

intensos combates, em quase
todo território da Jugoeslávia..
A luta está-se desenvolvendo

na de Karlovic e na Esloverría;
Herzegovina e Bósnia Orien
tal.

"Não houve fumaça, nem

sangue, nem um único tiro.
Até parecia que estavamos nas

manobras de Tennessee".
Os primeiros soldados alia

dos a chegar foram recebidos
com polidez e até com entusi
asmo pelos poucos civís que se

achavam em Littoria, menos

de cem, entre os quais algu
mas velhas, quero inimigo usa

va como criadas de servir. Al
gumas das casas modernas
construídas nos últimos dez
anos, várias casas comerciais
também modernas, que ser

viam a uma população de cer

ca de 26.000 pessoas, estavam
danificadas sériamente pelas
granadas da artilharia aliada,
ou pelas bombas da aviação.

Ao esfregar óleo
canforado nas

Aliados . em Liltorja P����:"C·.) - D. Cecilia da
'. Silva, de 56 anos, viuva, mora-Estuques preciosamente capn-, "Swastika". En�I:�t�nto,. tudo dora à rua General Polidoro, ULTIUAchados, vitrais de luxo e ou- quanto era mobíliárío, vinho e achava-se em sua residência a

r""
tros 'adornos modernos apre- comida en� geral, f�i levado, fazer uma fricção com álcool

�:l���ri::r:r:::::i:::�:::: �%���� I�f�:{�r����{:i���e��::���;�da a capricho, pois nela só mo-

I
_ do a explosão do vidro de ál-

ravam os mais ardentes r.arti- a emas cool. O fogo atingiu não só os
dários do Fascio.
Estranhamente digno de no- Argel, 29 (S. F. L) .,- Os ale- �lembros inferior_es de d. Ce�i-

ta é o fato de ter o violento mães aceleram as medidas de lia, mas também produziu
bombardeio respeitado o gran- prevenção determinadas pela queimaduras ?,eneralizadas nOE

de monumento mural de dez aproximação das operações de seus, n.etos Hílzo, de 6 anos, e

metros de altura, em que Mus- desembarque das fôrças alia- �ntolllo, de 4 ano�, todos. m:e
solini está reproduzido no ato das. Já foram assim tomadas dícados no Hospital MIguel
de ceifar o trigo, nas terras re- as necessanas providências C""""o""u""to""'==========","",,
cuperadas do Pontino. para imediata evacuação dos
A igreja local está cravada civis alemães residentes na

pela metralha, mas acha-se in- França. O primeiro comboio
tacta uma grande estátua fo- de 180 mulheres alemãs partiu
lheada a ouro, que a encima. a 14 de maio para o Relch. Os
Remexendo no meio dos ob- funcionários, oficiais e ferro

jetos de uso pessoal e domés- viários nazistas que se encon

tico abandonados pelos ale- tram em território francês es

mães, o tenente Joseph San- tão despachando suas baga
tiano encontrou grande quan- gens para os respectivos domi
tidade de bandeiras com a cílios de origem.

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

as casas da
Praça da

Bandeira n. 97 e Rua General
Bittencour t n. 98. Tratar na

rua João Pinto, n. 51.
3 v.L

PARA

E C Z

É U1U OOENÇA
KUITO PERIGOSA
PÃRÂ .Â. F..ufÍLU
1il PA.B.! A UÇA

,

A
NUNOR EXISTIU IGURL

Prefira uma parte de sem
trôco em "Selos Pró Doente'
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para.
que êle tome mais um poueo ·

de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc ....
(Campaha de Humanidade>

do Hospital de Caridade).

Partiu para
o Chile

enlrada das
Nápoles, 29 (U. P.) - O ca

pitão Stephen Rossetti, um dos
primeiros oficiais americanos
a entrar na cidade d� Littoria,
descrevendo o que se .passára,
disse:

HORA
Londres, 29 U.P.-A aviàção 'alia

da realizou violentos bJrnbardeioSt
contro Angers (França) e Ludwigs
haven (Alemanha),

Nápoles, 29 U. P. -G�noYQ ,foi
fortemente'bombardeada por aviões
aliados.

Londres, 29 (U. P.)-A ag�ncia,
alemã D.N.B. anunciou, pelo rádi�.
que os nazistas abandonaram a..

cidade italiana de Aprilia, que se:

acha em ruinas.

Seguiu no dia 23, do Rio,
para Santiago do Chile, onde
vai assumir suas funções de
adido aeronáutico junto à em

baixada brasileira, o coronel
aviador Epaminondas Gomes
dos Santos.

Estocolmo, 29 U.P. - A popula
ção sueca acha-se alarmada com

a concentracão de numerosas lan
chas de desernborque alemãs, em

vários pontos da costa dinamar
quesa, especialmente a léste da
península de Jutl&ndia e na ilha.
Bornholm, a cêrca de 40 milhas
do litoral sueco.

Melbourne, 29 U. P. - Com a

ocupação da ilha de Jappen, na.

baía de Geelvink, os aliados com

pletaram a reconquista da ilha de
Nova Guiné e colocaram-se a ape
nas 1.350 quilômetros das Filipinos"
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