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Novamente sobre ofia os aviões alialUs. _� '.
ARGEL, 17 (U. P.) ._- AS INSTALAÇÕES FERROVIÁRIAS DE SOFIA CAPITAL DA BULGARIA, VOLTARAM A SE!ll�T�� I�- }
DAS PELA AVIAÇÃO ALIADA DURANTE A NOITE PASSADA. FOI o QUE INFORMOU OFICIALMENTE A EMISSORA .�1!�k:T�i!.(�

IAté que morramRádio -- lnstrumento Ide invasão

o
H. 9062

Belfast, 17 (U. P.) - Por
motivo da comemoração, hoje,
do dia de São Patrício, padroeí-
1'0 da Irlanda, grande massa

de público se- reuniu na frente
do, presídio local, onde se diz
estão em estado grave 3 dos
16 membros do Exército Re

publicano irlandês, que há 2,1
dias se recusam a íngerfr qual
quer alimento, por não terem
merecido tratamento de presos
políticos. O govêrno Irlandês
declarou que está disposto a

deixar que continue a greve da

fome, até que a morte ponha
fim à mesma.

Londres (INBEL) -- Por um

porta-voz da B, B, C, sabe-se
que as irradiações da Radio In
gleza para os paises ocupados
são cada vez mais frequentes e

definidas. O porta-voz acres
centou que "a eficacia técnica
alcançada na matéria é prova Ano XXIX I Fforiailópolis-Sábado, 18 de Março de 1944 I
do intenso progresso realizado I
nos ultimos doze meses para.--------------------�----- .--------------.
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OieOS' RELE' O'·Sum sistema de comunicações I. /:}.
com o mesmo." Acrescentou, Washington, 18 (U. P.)

I
� mente, são remetidos aos

além disto, que a situação mi- _ Revelou-se oficialmen- de Economia Exterior dos helenos umas 20 mil tone-
litar torna imperativa e urgen- te, hoje, que os alemães Estados Unidos acresceu- ladas por mês. Por sua vez,
te uma cooperação estreita en- estão remetendo alimentos I tau, a propósito, que as na- o Departamento de Estado
tre os povos ocupados e as for- do norte da Itália para a ções aliadas já remeteram anunciou que,. segundo in-
ças de libertação, A B. B. C. fez Grécia, em navios norue- para a Grécia cerca de 300 formações da Cruz Verme-
público também que os conse- gueses, que navegam entre mil toneladas de alimentos lha Suiça, encarregada da
lhos a determinadas seccões do Veneza e o Pireu. Estes na- e grandes quantidades de inspeção e fiscalização, os
movimento secreto, conselhos vios conduzem salvo-con- produtos farmacêuticos, germânicos não remeteram
de ordem muito prática, são duto britânico. Um repre- desde o ano de 1942. Atual- aos gregos nenhum dos
dados frequentemente por I sentante da administração abastecimentos enviados.
membros destes movimentos
que conhecem as dificuldades I . li.e falam por experiência. Ou- Um banquete I Conierencíaram aprOXima-se otras vezes (como acaba de su-: \ � , ,.

d I hceder na Holanda as instru- Moscou, � 7 (U. P.) - O m� I RIO, 17 (A. N.) - O Ministro es ec Oções de tipo milit�r foram da-: :echal Stalm ofereceu, na nOI- da Marinha recebeu em seu

das por oficiais do Estado
I

ce pass:;tda, um banquete n� I gabinete o almirante Ingram, Argel, 17 (U. P.) - As fõr

Maior do Exército do referido! �{remellm'l e:r:._:t honra d? co I comandante da ala da ,esq.ua- ças do Quinto Exército, depois
p ís I mando poiones, por motivo de dra americana no Atlântico- de encarniçados combates,ai ,

t�r sido reoTg�nizado e. conver- Sul. O almirante Ingram man- co�se�uiram ,a�rir passag�m
Londres centro tido em �xercIto, o 3:ntIgo Cor- teve demorada conferência através s':lbur_?,lOs �o sudoes-

diplomático e po Polones. Os convidados de
com o Ministro da Marinha, te de Cassmo.·, Outros despa- SEiO rumores• honra eram o tenen�e general artici ando da mesma o al- chosAde Argel. acrescentam que UiComerciai europeu" . Berling, 5 novos majores ge- �irant� Vieira de Melo, chefe as torças allad�s ocupara!?

,
�o?dres, --:- (BNS) - :\s I

nerais, 5 coroneis poloneses, do Estado Maior da Armada e mais tr�s elevaçoes q_ue domí- Londres, 18 (U. P.) � Cir
I'proxlmas e importantes ,dlS- assim como vários membros da d t M h 1 f Inam a cidade de Cassmo. Tem- cularam numerosos rumores de

ssões comerciais entre a

I
o coman an e acan y, c .ie e

. -

íos b que a Alemanha perguntou a;'cu - l União dos Patriotas Poloneses d
. -

I
.

O
I se a Impressao nos melOS em .

Grã-Bretanha e a Suécia são
o comissário para as Relacõe� a mItssaodnava amfe�'Ic8:na.

1" '1 informados q�e a luta pela Suécia, se o rei Gustavo "esta
i dicações do rumo do pensa

_. assun .o a con erencia OI
d C'

.

.

tá ria disposto a agir como inter-n

t iod d- Exteriores, sr. Molotov o ma- mantido em absoluta reserva. P?sse e assmo es a-se apro-
m� o eur0r,eu no .peno "o .

e rechal Voroshilov e outras per- xímando do seu desfecho. Na mediário para concertar nego-
apos-guerra - fnsa? Daíly sonalidades russas, Parabens zona da cabeça-de-ponte de ciações de paz entre a Alerna-
Sketch" d� Londres. LIder�ndo Anzío-Nettuno, as fôrças alia- nha e os Aliados". Esta infor-
a delegaçao sueca, .ehegará a rstaF únqu�drado Washington, 17 (U. P.) _ das repeliram tres violentos mação teve curso no jornal
Londres o che�e do De.pa_rt�- [ U U Passa hoje mais um aniversá-Iataques inimigos, Em seguida, "PM", de Nova Iorque, através
n:;tento Comercial, �o MInI��e- Rio, 17 (A. N.) - Respon� rio do eruace matrimonial .lo os soldados anglo-norte-ameri- de uma nota que lhe enviou seu
no sueco das Relaçoes Exteno- dendo à consulta sôbre si os

presidente Roosevelt. Pevelou- canos voltaram ao ataque, me- correspondente na capital bri
res, S�'. G,unna� Haeggloef, ql1:e r�servistas, d,e terceira catego- se, porém, na Casa Branca que 'Ihorando as suas posições. En- tânica. Veiculando a notícia,
t�mbe� e presidente do COrpI- na; voluntários ,�lU convocados; não haverá cerimônias espe .. quanto isso, as fôrças aéreas porém, o "PM" a qualifica de
te ConJ�l�.to para as, Relaçoes apos � aprovaç:;-o dos �xames ciais, pois a esposa do presi-Ialiadas ,prosseguiram em sua "treta diplomática germânica,
ComercIal� Anglo�Su,ecas. As d� pr;mell'.o �enodo de ll:stru- dente encontra-se fora do país" ação destruidora contra os na- para evitar uma completa e es

c?nversaç�e� pnncIpa�mente cao tem direito aos y��cImen-, em viagem de inspeção às ba-I zistas, em terras italianas. Du- magadora derrota no campo de
so�re o tráfico comercial de to� �e soldad?s mobílízável, o

ses norte-americanas da zona, rante a jornada passada a batalha". Entrementes, um
apos-guerra. O papel que, se- ministro Eunco, q-aspar Dutr� central timo Américas, aviacão aliada atacou as posi- porta-voz do Departamento de
gundo se e�pera a Grã-Breta- declarou: "O COdIgO de yencI- i - - ções da guarnição inimiga em Estado em Washington, decla-nha passara a desempenhar no mentos e Vantagens Militares Conhece a no�ua' Pontecorvo na região de Pia- rou não ter nenhum conheci
mundo após-guerra, pode ser do Exército, em s�u artigo 224 História monte. F01�am também ataca- mento dessa versão. O mesmo
avaliado pela informação se-II diz: Todo o r�s�rvIst� ?onvoca; I Porto Alegre, 17 (A. N.) - das posições além, de Spezia e pronunciamento teve a legaçãogunJo a 9-ual o. cJ:efe da dele- do para o serviço militar tera Por via aérea, chegou a esta! as instalações portuárias de I da Suécia na capital norte-ame ..

gaçao sueca VaI ficar perma-I direito aos vencimentos e van- capital o sr. Charles Lyon Liorna, rícana, ao declarar desconhecer
n�nte�ente. em Londres -, tagens do seu pos�o ou �Tadua- Chandler, destacado intelec-I I se o Reich fez qualquer solicí-nao so em.VIrtude do seu cara-

i ção, como se efetivo fosse. O tual norte-americano e grande I No momento tação ao rei Gustavo, para na-ter d� pento em assu?tos c,0-. Aviso n. 233-493, de 9 de ?e- amigo do Brasil, também con-

'I oportuno gociar a paz com as Naçõesmerciais, como tambem como tembro de 1942, teve por fim ISiderado o maior conhecedor ' Unidas.Ministro da Suécia junto, aos estabelecer os vencimentos que da nossa história nos Estados Camberra,. 17 (�. �.) -

--� �__

governos holandez e belga. deveriam ter os reservistas de Unidos. U!?a das maIOres,Oft.1sIvas d� DespoDdeuAssim, a política comercial eU- 3a categoria e os reservistas atual guerra, sera empreendI: K
ropéia, com b�se el? Londres, que não recebem in�trução mi- Mal·s uma bandel·ra da no m�mento op_ortuno, FOI Helsinki, 18 (U. P.) - A
como centro dIplomatIco e co- litar para a obtençao do seu

.

o que, afIrmou ? &eneral Ma.c Finlândia acaba de enviar sua
mercial a tomar corpo. ! certificado. Ao reservista de 3° RIO, 17 (A. �,) - Um grupo

I
Arthur, ao expnmIr agrad�cI- resposta às proposições russas

categoria, depois de considera- i
de damas. EahIan8:s, pertencen- mentos no ba�quete, ofereCIdo para a realização do armistícioBrilhante tacanha

. I do mobilizável, devem ser atri· t�s 31 I:egmo BrasIleIra de As-Ipor John Curtm, em homena- russo-finlandês. Até o momell�
-

.

Moscou, 1� (:tI. P.) - Ofi-
buidos os vencimentos e van- sIstencIa, tendo a _frente a �ra'lgem �o com�ndante em c�efe to, não foram divulgados os

clalmente fOI dIvulgada a que-I tagens desta nova situacão. do Interventor Pmto AleIxo, das forças alladas no sudoeste termos da resposta filandesa.
da da cidade de Dubino, imp�r-l.

.

acaba de en�iar um convite ao do Pacífico, Em segui�a, o ge-
tante centro de defesa e resIs-1 Prefira uma parte de seu general EUrICO Dutra, para as- neral Mac Arthur deIXOU en- Eram balõestência dos alemães, na direção

I
tl'ôeo em "Selos Pró Doente sistir, em Salvado!', a soleni- trever que êsse gigantesco ata-

de Lemberg, na Polônia. A bri- Pobre do Hospital de Cal'ida· dade da entrega de uma ban- que será desfechado contra o
lhante façanha realizada pelas de", e estará contribuindo pal'a deira nacional, que será ofere- Japão quando os Aliados esti- Dublin, 16 (U, P.) - O go,
tropas do general Zukov foi que êle tome mais um pou<',o cida a certa unidade da Fôrça verem novamente de volta nas vêrno do Eire desmentiu que
anunciada através de uma Of- de leite, tenha melhores medI- Expedicionária Brasileira. Em Filipinas, esta manhã tenham aparecido
dem-do-dia assinada pelo ma- camentos, �ais confôrto no resposta, o ministro da Guerra "paraquedistas em alguns dis-
rechal Stalin, leito de sofrImento, etc. �tc•.• expediu um radiograma nos Comprar na CASA MISCE tritos da Irlanda no Norte. A

_

.

_ _ (Cnmpanha de Humamdade seguintes termos: "Honraram- LÂNEA é saber economizar. nota oficial explicou o boato,
Sancqes economlc;,s do Hospital de Caridade). me sobremaneira as expressões dizendo que foi êle motivado
Londres, 18 (U. P.) - Os

•• de seu telegrama dando-me Não consultou por uma série de circunstân-
circUlos. aut�orizados afirm�� I Para ferrOViáriOS ciência de já esta� pronta a cias; pois, no momento em que
ram, hOJe, nao terem conheCI-I . ,bandeira destinada a uma uni- Washington. 18 (U. P,) pairavam sobre a zona de BaI-
mento sobre a veracidade das ,F.:�O, 17 �i'oNci� Jane��l ��� dade do Exército. Pretendo sa- O sr. Cordell' Hull, secretário lina dois globos do serviço me-
notícias de �ova Iorque, s�-: C�'Ia, ? no

t' d flh de tisf.azer a vontade de v. excia. e de Estado, declarou hoje aos I teorológico, passaram por, sogundo as quaIS os Esta�os Um- gmasIO d�S ma.? .aos
d
I o� n- demais legionárias, indo assis- jornalistas que "a Rússia não bre os mesmos alguns aviões

dos e a Inglaterra es!eJam pl,�- todos os er�7vI��IOS a,. ,e. tir ao ato cívico a ser realizado consultou os Estados Unidos I norte-americanos, procedentes
ne,.iados aplicar sançoe� eC0I!0- traI ?O Br�sI.. eJse gmas�; nessa magnífica e histórica ci- antes de restabelecer suas rela� I do Atlântico. Êsse fato fez su
l111cas contra a Argentma. Es- que e o pr�me�r� tO dgenero s. dade Preferiria si fôsse possí- ções diplomáticas com o

gOVêr-j por que se tratava de paraque-S
'

C los recusaram Brasil sera mmIs ra o o en1-' ,

i .

. .

d "tes mesmos cIr u. -
"

.

h bTt os vel marcamos a data para o no italiano do marechal Ba- dIstas que desCl'am os CI a-
se a desmentir ou confirmar

I
no secund�no 9t�e. alI a a

pri�t1�pio do mês entraute", I clóglio.'� dos aparelhos. "

tais versões. A cursos u:tllvers� anos, ,.,) .

.
.

--- �_ ---< _..J

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATA.RIN A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Na Birmânia
Nova Delhi, 17 (U. P.) - As

forças britânicas prosseguem
em suas operações na planfcie
costeira ao sul de Maungdaw.
Enquanto isto, tropas paraque
distas realizarm descidas na

retaguarda japonesa da zona a

leste do vale do Tywab. As in

formações oficiais que dão con

ta destas operações, acrescen

tam que no referido vale do
Tywab as tropas britânicas in
flingiram grandes perdas ao

inimigo e repeliram um ataque
contra suas posições na zona

de Místame.
.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma linda residência, conquistada pelo I LYRA, BORG[S e Cln.sistema de sorteios, da Empresa II L 6 IN

Led Ctt Ltd I Reconstruções, pinturas, reformas

«Iuer» ons ru ora ii. Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
faeil transformar seu prédio velho em uma cons

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

Rua Felipe Schmidt na 44 - FLORIANÓPOLIS

1
o eSTADO-Sabado. 18 ele Marco de �944

..............................................................................���..--...,�

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Ofíclnas ti
rua João Pinto n.? 13

T@l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An'o CrI 70,00
Semestr-e CrI 40.00
Trimestre "r' 20.00
Mês CrI 7,00
Número avulso Cri 0.30

No In/ator:

ADO Cri 80,00
Sem('�trf' c'r' 45.00
Trtmestr .. r:r' 25.0n

Anún c i os mediante contráto

Certidão

�
i
)
)
)

,)
�
�
,�

AGENTE EM FIJORIANóPOLIS >C A 1\1 P O S I� O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. :m �
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. 'l'c)egr. "ALJANÇ1\" � i
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, HAJA!, BLUlVIE· �NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO .DO SUL �
��_"'_""_�,"",��W_"'�""""_""__."""""_

MM" ia

'i@&4i

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Me r
cauo nas do Estadu.

SOl'! _i.-;8 nos dias 4 e �8 de cada mês.
PREMIO M� IOR CR,$ 6.250,00
Muitas boniüca cõ-« e Inscr lções de pagamentos.

Médico gratís

NOT;] DEilll todas estas vuntagens po r a pe nns
n iII, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre íuconuuente. Não exis: e igual. Não reflita e não
duvioe um só instante. Cr.ncorru para o próxim '

sorteio. tenha coüança, que, quando meDOR e s serar, a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

1

Os or isrtnais, mesmo não pn-

I
blícados, não serão devolvI.

dos. A Emprêsa "Lider " Cons- A magnífica vivenda, COES

trutora Ltda., a conceituada truida nesta Capital, à rua Co-
A direção não se responsa- organização de incentivo à ronel Germano Wendhausen,
biliza pelos conceitos emiti I economia popular, vem se im- lote 11. 2:i, foi o resultado do

I dos nos artigos assínadoe pondo em nossos meios pela prêmio que coube àquele Clu-
I realizacão de um notável pro- be, como possuidor do título n .

• Bac _ I grama -de benef'ícíos às classes 40.707, série "A", contempla- "'
�.....................� ""'"'J'.""-.J

interessadas 110 problema da do no sorteio de fevereiro de I :��...-......._..........-;....... ::.:::::..w:-��

C.·a MatOgrOssenSel"casa própria"! es�ecialmente 1943, com

l.lma construção do

I
t

!• aquelas que, nao dispondo de valor de Cr$ 30,000,00. � COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtt\"
-- , recursos suficientes, vivem Assim, com o dispêndio de �

de Petro"leo oneradas pelos alugueis sem- suaves mensalidades de Cr$ J .; Fundada em 1870 - Séde: B A I A
.. INCENDIOS E' 'I'RANSIJOR'I'ESpre absorventes. 5,00, os dignos componentes , I

O papel daquela grande daquela associação viram a- < Capital e reservas , Cr$ 71.656.18920 t!
C.

..

d
' A > Oífrus do balanço de 1942: ..

ompanhia torna-se maIs Slm- cresci o o seu patnmonio com < Responsabilidades ,... . , , Cr$ '4,999.477.500,53 �
O doutor Luiz Toloza de Ofl-

pático ainda porque vem con- um valioso prédio, fruto do es·- Receita .. " .. .. . .. , , c-s 70.681.048,lo <
tribuindo para beneficiar as pírito de previdência dos seus Ativo .. , , , , Cr$ 105.961.917.70 �veira e Costa, escrivão do Car- 'camadas mais necessitadas, organizadores, aqueles que, Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2')

tório do 10° Ofício Civel e Co' 1 1 1
.

I d
'

d' Responsabilidades ... crs 76736401306 20
.

-

ague as que, na uta pe a eXls- ese]an o ser uteís aos .BeUS
Bens de ralz (prédios e terrenos) ..... �

.... , " , .. , ...

C $
.

;3:742:657:-14mercial, desta Comarca da Ca- têncía, vivem ele seu trabalho camaradas, fundaram a insti- DIRETORES: _ Dr. Pamfilo d'Ullr�' F���;� .�� '�al'v:lho, Dr. Francis, o
pital do Estado de São Paulo, exclusivo, não lhes sobrando I tuição referida, já agora com de Sá e Anísio Massorra.

República dos Estados Unidos meios para acumular econo-I séde própria. Agências e sub-agências em todo o terr
í

tór ío nacional. - Sucursal no

do Brasil, na torrna da lei, etc. mias. Este exemplo deve ser 11111- Uruguãi. fteguJadon.,s de avanías nas priuctpa is cidades da Amér-ica, Eu.ro pa

- Certifica, em virtude do pe- Ainda agora tivemos a pro- tado por quantos desejam uma
e Africa.

dido supra, que, revendo em va concreta ao apoio que aque- vida feliz e despreocupada,
cartório os autos da ação de la entidade presta à economia economizando sem sacrifícios
Imissão de Posse requerida popular, pois acaba de ser en- e constituindo um património
pelo dr. José Benevides de An- tregue a um grupo de milha- para o futuro.
drade Figueira, Frederico Jun- res, da Fôrça Pública Catart- É o que proporciona a Em
queira, Hermes Ferraz e Rena- nense, a casa que a Emprêsa prêsa "Lider " Construtora
to Sampaio contra o ceI. dr. "Lider" fez construir para o Ltda., com matriz em São Pau
Gentil. Falcão, deles verificou Clube Beneficente dos Dez, lo e Inspetoria nesta capital, à
constar que a referida ação foi, associacão de elementos daque- rua Vitor Meireles, n. 18, a

por sentença de 9 (nove) do la Corporação militar. cargo do sr. José Fatuch.
corrente, julgada improcedente
e comdenados os Autores alu- 88R E RRMRlEM O, R' I [ N l'fdidos nas custas. O referido é N J.I J.I
verdade e dá fé. São Paulo, pri ..
melro de março de 1944 (mil
novecentos e quarenta e qua- Rua V. lVe:reles, 11

tro). Eu, Luiz Tolosa de Oli�
. .

veíra e Costa, escrivão, a subs-: PETISCOS - Roll'mops - Herrmgs - Pickles - Cama

crevi. I rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de

Com esta sentença incisiva, tainha fumadas - Per�il -. Pasteis - Empadas -

O Meretíssimo Juiz de Direito I Salame - PeIxe frIto, etc. etc.

da 5. Vara Civel, dr. Benedito I .

de Oliveira Nor0Il:ha en;.cerrouiCARTAZES·nos autos da refenda açao, pa-
trocinada pelo notável causidí
co dr. Caetano Estelita Pernet,
nosso advogado, a luta que se

travou entre a corrente rege
neradora desta Cia. e o grupo
de falsários, malfeitores da I

Cia., que a assembléia de 17, I
Julho, 1943, expulsou, em nú
mero de 14, baseada no art. 87,
do decreto-lei 2.627, de 1940.
Note-se que as assembléias de

11, Setembro e 6, Novembro de

1943, homologaram por 9.800
votos as deliberações tomadas.
A C. M. r. agora, segue normal
mente os seus destinos. São
Paulo, 3 março, 1944.

Cel. dr. Gentil Falcão
Presidente e Diretor único da

C. M. P.

(Transcrito da "A Tribuna"
-- Santos, de 9/3/944).
".............- • .._,...........- ..._-.-_-.._.-.;._
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LIVROS
USADOS

I

DO DIA

..•...............� .
• •
• •

I DI'$0(081
I CONTINENTAL I

A's 5 e 7,30 horas: • A f •,

• 5 mars amosas músicas, cem os msr •
e o sucesso continúa!. u •

1 I • f •Um espetacu o que, lá pe as tantas, se transtorma em sonho:
I /

amo sos altistas. I��:�h�i,,�d������or;�,. ��t:Si!�::�C"" i:.! N�TI�RuaATr�OalnOoI,L6AAR) liRomero, Harry James e sua famosa orquestra.
", ... ;COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

• •
PLUTO ENTRE AS FERAS (Des. CoI) a •

Preço: 3,00 (único). Livre de Censura
a c:a•••'..ISSfluill••••aeoe ..

Amanhã no Odeon
Milland e Gínger Rogers em:

incrível Suzana

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia, Matemática, Direito, En
genharia, Medicina, Topografia,
Cinematografia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

Aérea, Geodésia, Física, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc,

O.L.ROSA
Rua R���2IO. a�

HOJE SABADO HOJE

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

Grandioso prograrns , dois filmes
Richard Arlen e Ar lirie Judge em:

Ambícão sem freio
,

90 minutos de gargalhadas

O bebé de Carmelita
corn Leon Errrol e Lupe Velez

8 dupla do riso
-

COMPLEMENTO !'oTACIONAL (DF'B Nat.)
Preços: 2,00 (Único) Geral 1,00. Irnp. atá 10 anos

CIHE «IMPERIAL)}

com

Ray

A

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
�D�el' • do�c;íli�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r·············,,·········1 i Paz em separado
IVI·d� 80f1'!1"�II·! Povoas do Varzim, 15 do

·1 I,{J, "u: corrente (Correspondência
.. : I pistolar de João Boateiro,
••••••••, •••••••• correspondente de guerra

civil) - Volta-se a falar
aquí em separado. Não se

trata, porém, das negocia
ções entre a União Soviéti
ca e a Finlândia, porque is
to já são favas contadas.
Mais dia menos dia a Ale
manha ficará falando sózí
nha e roendo as unhas de
raiva.

.

Os boatos de paz, que es

tão circulando, agora, com

muita insistência, são mais
sensacionais, pois se referem
abertamente a possibilidade
da cessacão imediata das
hostilidades entre a Alema
nha e a Rússia.
Afirma-se que os traba

lhos que se desenvolvem de
parte a parte já estão muito
adiantados, tendo mesmo o

Comissariado do Povo para
os Negocios Exteriores che
gado a cristalizar as suas

exigências numa fórmula
extremamente suave que,
com toda a certeza, será
aceita pelos nazistas.
Por um titânico esforco

de nossa reportagem, conse
guimos uma cópia autênti
ca das condições em que a

Rússia estaria disposta a

firmar um trato de paz du
radoura com os fascistas
alemães e que podem ser as

sim resumidas:
1). A "Wehrmacht" depo

rá as armas em todas as

frentes de batalha.
2). A Alemanha será

ocupada militarmente pelas
tropas russas, até que se

forme um govêrno democrá
tico.

3°) Todos os criminosos
de guera, inclusive Hitler,
serão enjaulados, até o jul
gamento final.
4°) Uma vez condenados,

êsses réus de crimes contra
a humanidade terão di
reito de escolher a manei
ra pela qual deverão ser

executados, por fuzilamento
ou por enforcamento, poden
do optar por ambas as mo

dalidades.
5). Em compensação por

tudo isso, o govêrno sovi:éti
co se compromete a mudar
imediatamente o nome de

Stalingrado, para o de Hí

tlerlogrado, conforme era

desejo do "Fuehrer", quan
do quis se apoderar da rai
nha do Volga.
6). A cidade de Tallin, ca

pital da Estonia, por sua

vez, deixará de ser Tallin,
para ser Ex-Tallin.
Como se vê, as exigências

russas são extremamente be

nignas. Nas rodas geralmen
te bem ínformadàs acredita
se que a Alemanha não po
dera perder esta ótima opor
tunidade para se salvar.

(Barão de Itararé)

ANIVERSÁRIOS:
Transcorre hoje o natalício da

galante menina Arlete, aluna do
Colégio Coração de Jesús e filha
do tte. Lauro Gonçalves. A ani
versariante oferecerá às suas ami
guinhas uma fauta mesa de doces.

Festeja amanhã, mais uma pri
mavera, a interessante menina
Miriam M. Luz, filha do casal
Arnaldo Luz e D. Odette Mussi
Luz.

Transcorre amanhã o natalício
do jornalista José de Diniz, atual
mente residindo em .Toinville.

A data de amanhã assinala o

aniversário natalício do jornalista
Valdir Grisard, func. da Irnpr-ensci
Oficial do Estade·

Faz anos amanhã o sr , José Ba
tista da Rosa, tesoureiro da D. R.
C. T.

Fuzem anos hoje:
a sra. Maria Alice Câmara Rosa;
a srita. Silvia Ferreira;
os srs. Pascoal Apostolo, comer

ciante' Armando Comissão. prof.
Hercilio Margarida. Manoel Brito
e Orlando Torres, gráfico;
os jovens Carlos Luiz Pizani e

Silvio Barbosa Born;
os meninos João Augusto A. Al

ves e Alberto Russi, filho do sr.

Rusaí,

Fazem anos amanhã:
os srs. José Daux e Miguel

vos, comerciantes;
as sras. Adelia MeJeiros e Edite

Luiza Rosa;
a srita. Maria An�élica Rila.

Concurso para
telegrafista
Estarao abertas, a partir de 23

do corrente mês, as inscrições ao

Iconcurso para provimento en'l cor

';;5 da classe inicial da carreira
d� TELEGRAFISTA do Ministério
da Viação e Obras Públicas, pro
movido pelo Departamento Admi
nistrativo do Serviço Público DASP.
LOCAL DE INSCRIÇÃO: Rua

Felipe Schmidt, n
' 5, l' andar, em

Florianópolis,
HORÁRIO: Das 8.30 às 10,30 ho

ras, diàriamente, exceto aos sába
dos.
ENCERRAMENTO: As inscrições

serão encerradas a 12 de maio de
1944.
CONDIÇÕES: Poderão inscrever

se candidatos de ambos os sexos,
de 18 a 40 anos de idade.
No posto de inscrição supra men

cionado os candidatos poderaa ob
ter os esclarecimentos que dese
jarem.

Horário das Santas Missas
para Domingo

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

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.

Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antênio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horo.s.
Igreja de Sta. Terezinha = 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, 5, 7,30 (só alunos), 8,30
horas.
Capela de S. Luiz: 8,30 e 8 horas
Capela do Abrigo de Menares: 7
horas (todos os dias).

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

Joao Pessoa (Estreito): 7,30 e 8,30
horas.

São José: 7,30 e 9,30 horas.

Dr, ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURCiIÃO DENTISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
d�,,' duas às 7 horas.

se-
Deste grande santo sabemos que

era descendente da casa real de
Daví. Fora escolhido por Deus pa
ra ser o protetor da Müe de Deus
e de seu divino Filho. Por isto co

sou-se com a Virgem de Nazaré
em matrimônio legal, conservando
eles, entretanto, para ':!empre a vir'

I
a PRECEITO DO DBA

gindade o filho de Deus como sua
O d i t

.

t' t' 1_. .

1 b s per 19O os, lS o e, as go ICU as
mae tiveram ossrm sa vo o om -

I' d "d d df' de sa ivo e e mUC:�Sl a es a gar-
n0r;te. Ao mesmo ternpo , oaro S.

ganta e do nariz, conduzindo oJose as vezes de po i e protetor e
d' d t

í

cuidou do sustento das pesssoas g�rme a grIpe, po em a lnglr os

.

t
" cí rcunaton tes. Cornpreende-se que,rnurs san as �t!e l.amals pcsacr-orn

por tal motivo, os que lidam oupela terra. Z ôbvio
.

que Deus es-
convivem com o doente estão maiscolheu para ta! s.ubhme. cargo u� expostos à infecção. SNES.homem de exirruci sanbdade. Ha

escritores abalisados que nos mos'

tram que S. José sabia cuidar do
bem-es+cr da Família de Nazaré
dentro dos limites da modéstia. E,
de fato, é pouco provavel que um

ope ro.rro hnbil e diligente e te
mente a Deus não tenha conse

guido al'ranjar os meios de banir
a pobreza da casa de Nazaré. Declara aberta a inscrição aos
Conta' se que S. José, várias vezes

exames vestibulares
por ano, dist r.buio entre cs pobres Comunico aos interessados que se
o que lhe sobrava do sustento da 6lOIIiPR 118 E VEND 118 acha aberta a inscrição para os exa-
casa. O pai adotivo de Jesús mor- U 1'1 .8.

I
11 mes vestibulares, mediante o qual

reu, provavelmente, antes que este se-rá permitida aJ matricula no Cur-
encetasse sua vida publica. Mas, CASAS

50 P. de Educação Física do Es-
até os nossos dias, é S. José o po- Vendem-se: uma na Rua Fernan- tado.
deroso protetor dos seus devotos. do Machado, com 4 quartos, 2 so- Os candidatos deverão satisfazer os

[as, cópa cozinha, terreno

PlanO'1
seguintes requisitos:

medindo 6.40x50 preço Cr$ 25.000.00; a) _ Ser normalista'
Tres na Rua Uruguay, de madei- b) - Ter 18 anos e 'menos de 30,

r-o , todas alugadas. terreno plano. le idade'
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00; c) --T�r bons antecedentes'
Uma na Rua Rui Barbosa, com d) -_ Ser vacinado'

'

4 quartos, banheiro_ imbu":ido, 2 e) __ Ter boa con'stituição Iisics,
salas, garagem, porao ho.bí tovel , e mental.
em fim com todo cor:forto exigido, A inscrição será processada me
terreno plano medmdo l6x65 por diante requerimento dirigido ao
Cr$ 50.000,00:

.. .
! nspetor de Educação Física, e de-

�ma na.Rua Qumtmo BocalUv.a vidarnente instituido dos compro(Joao Pessoa) com 2 quartos., COZl- vantes das alíneas a, b e C.

n�a, sala, dispensa, varélnda. me- Qualquer informação a respeito,dmdo o terreno 8x30.50 por . . . poderá ser obtida, diáriamente, na
Cr$ 7.500,00;

. Inspetoria de Educação Física (ruaUma em Coqueiros, com 3 quar- João Pinto 42) no horário do ex-
tos, cozinha, sala, dispensa, hôa pediente.'

,

água, medindo o terreno 30x12xl,5 Florianópolis 5 de [aneiro de
por Cr$ 12.000,00. 1944.'
Uma na rua Almirante Alvim, Cal). Américo Silveira d'Avila

com 2 quartos, sala, dispensa, vo- Diretor
ronda etc .. terreno com 26xSO por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha, etc. Aluguel 610,00.
Preço de venda Cr$ 60.000,00.
Uma na rua Quintino Bocaiuva

609 (Estreito) com sala, 3 quartos
etc. e terreno com 11;16x52;5 por
18.000,00 cruzeiros.

o santo do

,...,.��

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

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: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado

S. Cirilo de Jerusalém, Bispo e

Doutor da Igreja
Deste santo que, provcve lrnerrte ,

nasceu em 315. em JIê:-usalém, a

história nos sabe contar sc rnerrte
duas cousas com certezas. A pri
meira refer e-se aos seus trabalhos
como catequista. trabalhos que
supõem urna sólida formação cio
entífica. A segunda tem por obje
to o seu episcopado. Dos 35 cinco
anos de bispo de Jerusalém passou
19 na sua cidade episcopal, en

quanto os restantes 16 viram-no
no exílio. Pois, Cirilio, como pou
cos outros, teve que sofrer a per
seguição dos adversários da unida'
de da fé. Até suas obras de cor-i
dade serviam de pretexto para lhe
amargurar a vida. lVIorreu aos 18
de março de 386.

-

S.
Santo de Dom.ingo
José, Esposo de Maria

Santíssima

lherro da ilustração e-címa, oferecer
lhe. em amável gesto, um cálice do
excelente aperítavo K NOT, l.e!nb�
... V _ Sia, de acrescentar, ao agrade-
ce> a gent;ileza:E$1EÉ 1.4.11.
GEl"! o I1EII APEí?ITIVO

PREDILETO!
,

1übtêI:·��(� I
(/1'1 ooooaro DA KhorSA./IfD._cOI'l. é SEGUROS

. a ".I.. IJJ�1i ---_.....L

AGENTES LOCAIS
INTERIOR)

REPRESENTANTES--INSPETORES
(NA CAPITAL E CIDADES DO

Grande Cio. precisa de pessôas de ambos os sexos, em qu�lquer cida?e
d ís podendo os interessados ganhar de 400 a 1.000 cnuaerrcs rnenacns .

o pa ,
- T b Ih

• '1 EC ncedemos exclusividade. Diversas representaçoes. r.a a o roei .. screva

a� prof. José - R. Abolição, 349, S. Paulo, Si quizer !er urna �ôa renda

mensal, experimente. Si V. S. já tem outra representaçao, poder?" t�mbem
nos representar, pois o trabalho depende de poucas horas dlanas.

.....................................

dia

c .. .,a.�
as di

1 que as paredes internas das
prisões da histórica Torre de

Loridres são completamente co

bertas de inscrições e figuras
gravadas pelos presos que alí
estiveram.

2 que Lord Pelham costumava
dizer que «é urno honra es

tar um cavalheiro crivado de
dívidas, pois isso demonstra que
êle teve suficiente crédito para
fazê-las».

3 que, nas costas da Islândia,
no corpo de uma baleia pes

cada recentemente, enIÇontrou-se
crovc.do um arpão pertencente
a um navio que deixou de riu

vegar há mais de sessenta anos.

4 que a fabricação do vidro foi
uma das primeiras indústrias

desenvolvidas pela raça humana;
e que essa fabricação fêz mais

progressos nos últimos quarenta
anos do que nos oito ou dez mil
anos anteriores de sua existên
cia.

5 que algumas espécies de abe-
lhas constróem colmeias sub

terrâneas de onde saem de im

proviso, causando grande dano
às pessoas que se ericon tram
pelos arredores.

6 que Mark Twain costumava
dizer que, «depois da im

prensa, as rnu lhezes são os me

lhores agentes de disseminação
de todas as notícias».

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

pawski, tel"reno plano, medindo
12x37 por o-s 15.003.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

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

idem, lOx32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00

I
cruzeiros.

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

chocara dalí, com onibus à porta,
área de 7LOOO m2, com uma bôa

I
casa de moradia, muitas' árvores
frutíferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.

COMPRADORES
Tenho diversos, para casas não

muito retiradas do cenho.
A. L, ALVES. Rua Deodoro 3S�

3

REPRESENTAÇÕES
Firma de São Paulo deseja
entrar em contáto com Fá
bricas deste estado para re

presenta-las. Cartas para
Hunter & Cio. Ltda. Praça
da Sé, 300 - l ' andar sala 10 1

S. PAULO,

miOIillll;tliffllll itlI � E MAIS Qy:K U1(
NOME, E UM
fIl_BOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LU.R NO TRATÂ.

MENTO DA.

Aos sofredores
Dra. L. GAIJHARDO -Ex-

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

rnu rríoa a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 1 Q andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente ._-

•

nome, idade, endereço e en

pelope selado para a res

v osto ,

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL

mre -

I

S a nu uenolI
i

I
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

I ARSENIATO, VANADA-
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido•. Depauperldo.,
EI90t.dol, Anêmico., Mã ••
que criam Migrai, Criança.
nquíticII, receberão I toni-
ficação gerlll do organiamo

co,,", o

S8 uu n 01 ,

Llc, D.N.S.P. n' 199, da 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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d A A' f C O «Veleiros» em festas
O r x vai . . Finalmente amanhã, às 10 i

E' a espetacular pugna de amanhã horas, o renomado e querido'
Está despertando desusado rerá ao estádio da rua Bocaíu- "Veleiros da Ilha", oferecerá a'

interêsse em nossas rodas fu- va. seus timoneiros, associados e

tebolísticas a sensacional pug- Salvo modificações, os dois imprensa esportiva da capital,
na entre o Caravana do Ar e o esquadrões deverão jogar as- uma suculenta peixada, em

Avaí (amador), a realizar-se sim constituídos: CARAVANA sua sede social, no aprasível
amanhã, no estádio da F. C. D., DO AI\.': Luiz, Valdir e Otavio; bairro da Prainha.
em benefício da L. B. A. Gato, Haroldo e sgto, Helio; Para que nada falte nesse

Ambos os esquadrões pos- Odilio, sgto. Heraldo, cap. Ho- agape de grande camaradagem
suem os mais eficientes ma- norio, tte. Macedo e Hazan ou esportiva, trabalham os seus

nejadores da pelota no pebol Silvio. AVAÍ: Currú, Botelho. dirigentes com afinco, afim-de
amador e tudo fazem crer que e Naldi ; Aldo Nunes, Galego e que seja a sua peixada coroa

a aludida peleja promete re- Jacinto; Lebetinha, Ico, Bodí- da do mais perfeito êxito.
vestir-se de brilhantismo. I nho, Foneroli e Abelardo. ° "Estado Eportivo", que é

É de se acentuar, com des- ° sr. te.-coronel Epaminon- um admirador do clube de 01'

taque, a magnífica atuação do das Santos, ilustre comandan- lando Filomeno, gentilmente
Caravana do Ar, no prélío tra- te da Base Aérea de Florianó-tconvidado

Iar-se-á representar
vado, domingo último, frente polis, acaba de instituir um nesta festa íntima.
ao campeão amadorista -

I

riquissimo troféu que será ofe- -

Paula Ramos E. C. - no qual'l'ecido ao vencedor. A equipe do Barroso enfre:1tará
os rapazes da Base Aérea ven-;. _

° �UIZ . a do Abrigo de Menores
ceram por 2xL. I A�nda na? fOI resolvido quem Amanhã, á tarde, no cam-

Quanto ao quadro avaiano, �era, o arbitro da p�gna, ��s po do Abrigo de Menores, ha
podemos conf�ssar, sem medo � provavel que o s.I. Antomo verá uma sensacional disputa
de erra�, que e um do� melho- .:)alum, um. dos mais compe- entre os rapazes desse mode-. !M!!_���=�M:..:_=_=e:e:;é=:"�!oZ!:'��i!S'�_��.:!:-�=���.::!!������
res �on�unt.os amadonstas de ten�es apItadores �o Esta??, lar estabelecimento de arnpa
Florianópolis. I a�eIte a, I!lcumbencm de díri-

1'0 aos menores abandonados e
Dado a? cartaz que ambos

I gir
o prélio. o Barroso F. C.

possuem e de preve.r-se um em-
.

OS INGRE�SOS. Esta partida está sendo vi-
bate ba�tan�e movI,m�r:t�do o

I ?s ingressos ser�o. ven�Ido.s: vamente aguardada p e los

q�e, por ceIt�, �era gI ande o I pOI preços �opulaI es., Ai qU,I- "fans" dos dois simpaticos
numero de afIcclO12ados do pO-1 bancadas CI$ 2,00 e geral CIS grêmios varzeanos e é de se es

pular esporte bretao que acor-11,00.
: peral' que transcorra bem mo-

I vimentada, pois num e noutro

N. P. O. Ra X 3 ..

a Cia. i clubde eXistetm bons manejado-
I!... - • res a pelo a.

O espetacular emba�e de nOle a tarde I
Finalmente, hoje, ás 15 ho- peram presentear o público' Palmeiras x América

ras, no estádio da F. C. D., se- com uma partida de gala. I. .

rá realizado o esperado encon- i Salvo modIficações, o quadro 1 No gramado do Palmell:as F.

tro futebolístico entre as tur- dos "cadetes" entrará no ta- C., na Pedra Grande, sera le

mas do N. P. O. R. e da 3.a Cía.] pete verde da rua Bocaiuva vada a �fe�to a gigantesca lu-

do 14° B. C. : com a seguinte formação: Bil- ta pebo�l�tlca entre este clube I

Tanto as turmas dos "cade- lart Osni e CÍl'O' O. Cunha e o Amenca F. C. Ites" como as do esquadrão Wil�on e Saulo; S�ul Amorim: I Grande é o interêsse e!l1 tôr- �
"blindado" da 3.a Cia. estão Geraldo, _Osmundo, Acácia e no des�a pugna a realizar-se

Iótimamente concentrados e es-tcongregaçao.
amanha.

A entrada será franca. 'I i .

E
-

i plranga){ spersnça

H•
, ·

t FI °11< f t
r

I detrcntar-se-ão amanhã
O)e, a DOI e. o UmiaienSe en ren ara O. Tendo por lacaIo gramado

,

Bot��firEO Ida Vila Operária do Saco dos, ,

uAU'g , Limões, será levada a efeito, I ;

Prosseguindo o "Torneio Re- fi noite, no campo do Vasco, o (amanhã, à tarde, uma sensa-
'

Iampago" será realizado, hoje encontro entre o Fluminense e cíonal peleja futebolística en-

'o Botafogo. tre os "teams" principais e se

cundários do Ipiranga F. C.,

O Vasco jogará ama��hã com o Flamengo �:��:l�.l�.�l��r��ioe ��r!i;�
Outro sensacional encontro lampago". por detentos da Penitenciária

está marcado para amanhã, ° Vasco da Gama, líder da do Estado.
na capital da República, em tabela, preliará com o Fla-' ° Clube invicto da Pedra

continuação do "Torneio Re- mengo, no campo do Botafogo. Grande já tem derrubado os i

I mais categorizados conjuntos

O• t av dO D' Im � I varzeanos e pretende repetir
JOgo r au em ud! enuu a façanha frente ao seu leal

Realizou-se, domingo último, i adversário que também pos- ,í
na cidade de Blumenau, um termédio de Doquinha; No 2° sue um carüél de vitórias bem �
encontro amistoso entre o "half-time" são registados' elevado. �
Amazonas e o Brasil, ambos mais 2 tentos para o Brasil F.I, É provavel que o quadro dos 1
daquela cidade, cujo triunfo, C. marcados por Doquinha;

I
detentos pise o gramado assim �

sorriu aos rapazes deste últi- Augusto marcou o último ten- constituido: Chinês, Vargas e 1
mo, pelo "score" de 4 x 2. ito do Amazonas, quando .0 cro- M�ssolini; José, Albino e Maia;
° jogo transcorreu bastante nometro marcava 84 mmutos Miguel, Saul, Platt, Piona e

movimentado, o que agradou ,de jogo. Ii Pedro. Augusto está em nossa capital, Regata de "lenga-curso»
à regular a:ssis!êl!-cia que com- i E com o "placar.d" mar�an-

.
Encontr�-se, há ?ias, em i

pareceu ao estádio do Blume-
I
do 4 -: 2, pró-Brasil, terminou I Treina, amanhã, o Bagé F. C. i �ossa capItal, "o Impetuoso I � L, A. F. fará realizar ama

nauense. la contenda.

I I center-forward Augusto, ex- nha, as 9 horas uma regata
Nos primeiros minutos de I .

Os dois "teams" jogaram a�- ,
,0 elegante clube da, rua A�- jogador do Iris F. C. e atual- de "longo-curso'; entre os seus

jogo o atacante Augusto, nu- SIm formados: BRASIL: Mi- [mIrante Lamego levara a ereí- mente contratado pelo Ama- associados.
m� espetacular "virada" abre' guel, Coy?eiro. e Sch1'ann;! to, ,a�anhã, ás 9 horas, no seu zonas, de Blumenau. i
a contag�m pró-AI?a�0.nas; Pfa�, �mIllO e �ll���;, Newton,

I ��t.adIO sito !laqueIa �ua, um I ,Co.mo já é do conhecimento; Os preparativos para essa

Aos 14 mmut?s 'I'eixeirtriha Au,gustmho'l ,!�Ixemnna, Do- Ilgor�so ensaI? de .co�J�nto, .

público, ��gusto tem cumpri- pugn� nautíca vao bem anima

empata a partida; Falt.and.o �umha .e A�cldn�ho. AM-,?-Z.o-I PO: nosso intermédio a J?l- do magnífícas "perfomances" do e e de se esperar que obte

apenas 4 minutos para finalí- NAS: Vinoti, BOla e Custódio; r�tona dessa movel
.

agrerma-
I
nos prelios travados naquela nha o mais ruidoso sucesso

zar o 1° "half-time",.o Brasil.F. B�r�es, Balmo e Teresa; Besa, çao pede o comparecimento de progressiva cidade do norte. pois tal corrida é inédita en:{
C. desempata a partIda por 111- MlOJO, Augusto, Costa e Bru�_todos os seus amadores. I Ao Augusto, os nossos votos nossa capital.

Caravana

que oferecerá ao distinto
Floric:nõpoli§ um varis dc

de novidades em:

- I ,puo ICO de
e itoque

-

Tecidos, 1'apetes e Roupas Feitas
(Confecções de luxo)

cavalheHc 5 e

pare senhoras,
CI isnçe s.

TOMEM NOTA:
especial para

Rua Felipe Schmidt, 38

liav�rá uma secção
«Ro[!pas sOb medida»s

Esq. Geronimo Coelho

Unimos estilos de finos I
MOBiIJ/\RIOS

i'! CABA DE RECEBER o

•

«Lar

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitório8 e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vísta e fi prazo

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

melhoras fábricas. A Casa "A CAPITAL" choma a atençõo dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe Io a s rern uma

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

�"" �""�_""__�__�. i"__",,,,"""__._" ':
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rinheiros Mercantes uma carta
contendo uma cedula de dez �

_

chelins, de que se serviu para
oferecer uma verdadeira festa
aos companheiros, em um pe
queno café das imediações.
Que significava tal profecia?

Foi o próprio Smith quem o

explicou alegremente. Aquela
carta não podia deixar de che

gar às suas mãos. Orfão aos

quatro anos de idade, foi inter
nado em um asilo de orfãos da
Marinha Mercante a que seu

pai pertencia. Foi adotado por
�11l casal de marinheiros que
também desapareceu, ficando
novamente na orfandade. Mais
tarde entrou para a Marinha

Mercante, e vio que ao chegar
ao porto, todos os marinheiros
recebiam cartas da família,
menos êle. Resolveu então ado
tar um costume que nunca

Contus de COTl1IlPIlS:H_:ftO
mais abandonou: escrevia pa-' \çúes caucionadas . . .. .

- .

ra seu endereço, mandando

sempre algum dinheiro, para PASSIVO
consolar o que fez com que Não ex ig ível

{ contraisse também o hábito da Capital _. _.

.....:.
- .. . .. ..

I
FLlIl1elO ele aumento ela cajrítal . - .

economia. Aquela carta con- Conta de reserva .:..
.

:
- .

t d d h 1· AI
,. 1· undo ele depreciaçáo de muqumas _............. .

en O ez c e lns, e e proprlo I F'umdo devedores duvidosos _
_ .

a havia deitado ao correio I F'undo de máquinas obsol'etas _ .

, Lucros susoensos . - .

mas nem por isso lhe parecia .

-
.

1 d
J Rxigíve-) a curto e lougo m-azo

menos conso a ora. Credores ém c- corren tes
-

_. . .. 1.302.924,30

Quando o fato foi divulgado,
I Conta imposto �e renda 36.000,00

. . ,Conta grat.iílcaçôes . .. , _ . _ _ _ 182.6'00,-00
Henry Smith recebeu muitas Conta ele dividendos (25%) _. ' _... 225.000,00

outras cartas, de amigos e' Fundo ele impostos .. - , .. .
- . . . . . 71.000,00

amigas'AMuitas .trazia� dinhei-.! Cauçâo d�01gi�'�t��i�o�l��l�n��:,�o "
.

1'0, que ele reuniu e enviou, com
uma missiva comovedora, ao

Asilo de Orfãos da Marinha

Mercante, de sua terra natal.
Agora, Henry Smith já não

é um orfão. É um membro he
róico da grande família da Ma ..

rinha Mercante Britânica, a

quem todos os colegas admi
ram e estimam como a um

irmão.

A carta do
marinbeiro
Londres - O mais corajoso

dos sobreviventes que lutavalll
com o mar e com a tormenta,
no pequeno bote salva-vidas,
era o marinheiro Henry Smith.
Animava a todos, COlll seu riso
constante, com suas canções
populares e seu entusiasmo.
Dizia aos companheiros de in
fortunio, sem desanimar um só
instante, depois de três dias
de luta contra os elementos:
"Não tenhamos pressa, com

panheiros. Não importa que
noSSO barco tenha sido torpe
deado. Havemos de navegar
em outro maior e mais bonito.
Dentro em pouco chegaremos
ao porto de destino, e alí rece
berei uma carta com dez che
lins, que vou gastar com voces,

para festejar o regresso".
Embora os demais tripulan

tes do escaler acreditassem que
Smith havia enlouquecido, tu
do se passou exatamente co

mo êle previra. Quando, de

pois ele vencer mil dificulda
des, chegaram a um porto no

roeste da Inglaterra, Henry
Smith recebeu no Club de Ma-

Zoraide Silveira
E

ZHa Ba'rbosa

�-_-_-_w........._w�......,.,_..__._,._",._,..

CASA MISCELANEA, distei
bUidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 1'2.

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Execu tam quaisquer serviços
concernentes à profissã.o.

Ótimo aparelhamento. siste
'ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado).

Iniciada a inundaVão
da Holanda
Londres, 17, (S. r. H.)

Circulam desde algum tempo,
rumores sôbre a intenção dos
nazistas de inundarem grandes
trechos da Holanda ocupada,
como medida de precaução
contra a invasão dos aliados.
Agora chegou recentemente de
Estocolmo um telegrama à esta
Capital, dando conta das in
formações prestadas por um

viajante alí chegado recente
mente, dizendo que a invasão
pelas aguas na Holanda, já
foi iniciada em extensas zonas

costeiras do país. Os habitan
tes estão sendo evacuados para
outras zonas, menos acessíveis
às águas, creando-se assim

Iuma perigosa situação ali
mentar a estes fugitivos.

COMO I
Imaginação

Causa
Doenças

Muita doença provém duma ima:
ginação desregrada. Em SELlS
ÇÕES de Janeiro. E, mais:
Já fazem «carne sintética».
De uma tina, sai «carne'sintêtica»,
a uns Cr.$ 5,00 o quilo ... Pág.89_
O «Normandie» flutua de
novo. Tarefa incrivel, realizada
a grande velocidade. Pág. 13.

Americanos e ingleses não
pensam da mesma forma.
De como os EE. UU. cooperarão
no mundo de após-guerra. Pág.52.
O homem que se fez rei da
Arábia. Ibn Saud vive entre

concubinas, com mil automóveis
e muita fé em Alá. Pág. 59.

«Eu vi nascer um vulcão» I
Êste lavrador assistiu, pasmado,
ao irromper do mais novo dos
vulcões da América... Pág. 66.

Não deixe de ler estes e outros
23 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JANEIRO

Naturalmente, sinto-me tão bem disposto .••
cheia de vivacidade e ehergia. Boa saude é· a'
razão da alegria de viver! Assimile alimentos
verdadeiramente
nutritivos, prepara-
dos com Maizena (l1li-- _

Duryea - o cli
mento suprem,'. MfAIZENA

DURYEAi

ALVARO RAMOS

lVI., nesta
5 v. alt ' 3

REPRESENTANTES E VENDEDORES
«Grande f?brica, d.e folhinhas procura nas Capitais
e no. Ln ter io rv .Obmas condições. Toda garantia.
AdlOntamento de comissão. Cart as à fábrica.

Caixa Postal, 2286. São Paulo».

S·A .

Geral

Indústria de Madeiras
Extraordinária

Si'\NG1TEN()L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magi'\)s, Mães Que Criam.
Crta n ças Raquíticas rece

berão a tonificação geral
do organismo com o

BORDADOS HOEPCKE S. A.

.Â LrOA.

FARMACIA ESPERANÇA CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Fi�a:r;t . convidad_?s os Szs, �cionistas para uma Assembléia Geral
Extraordln.ar!a. a realIzar-se mela hora após terminar a Assembléia
Geral Ordiridrto marcada para as quinze horas do dia 25 de M

t S' d S
.

I '

J
- . orço

corren e, na e e ocro a rua 000 PInto n. 44. afim de tratar-se da
reforma dos estatutos,

Florianópolis, 12 de Março de 1944.
SIDNEI NOCETI. Diretor Presidente.

3 v.·3

30.000,00

3.8:>4.073,80

DE:.'IlONSTRAÇÃO IM CO)i'l'A I,UCnOS ]� l'EIWAS
Dl�BlTO

Seguros . .. . _ ..
. .

Secção de alvejamento _ .,
.

Secção. ele acabamento .. ,. . , .

Conta ele impostos . .

Con servaçâo de máqutnas , .

Conta eombust íveís .,.. . _ . - .

Despesas gel·ai.s . - .. __ , _ .

Ccn la de comissões . _ , - .

Juros e descontos _," _ .

Conta ele tabricação . _ .

Fundo de dapreciaçâo ele rnáqumns .

Fumdo devedores dluvidosos . .

Conta d� dtvídendos .•.. . .

Fundo ele máquinas obsoletas . .

Fundo de impostos . .. , .

Saldo para 1944 . , .

84.2G1,70
99.734,00
45.750,90
] 89.3(;2.1 o

18.175,80
52.481.(io

423.983.00
22;;.100,70
264.2108,10
ü44.043,40
75.000.00 •

130.000,00
225.000,00
7.S.000,00
71.000,00
11.549,5'0

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

I);'OK'.. naclonal8 e estrangeiras - Homeopattas - Perfumarl..

Artigo. de borracha.

Uaranf.e.8e • ..xata observâncta no receltuArto m�4100 .

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCACÃO

Convoco de acôrdo com os estatutos SOCIaIS, os srs. Acio
nistas para a assembléia geral ordinária, no dia 27 do corrente,
às 16 horas, na séde social, com a seguinte ordem do dia:

B) -- ex ame, d iscu 'são e aprovação das contas da Dire

toria, do balanço e do Parecer do Consêlho Fiscal, referentes
ao exercício de 1943;

b) - eleição do Consêlho Fiscal.

Florianópolis, em 15 de Março de 1944.
ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretor-Presidente.

3 v.-3

Mantendo variado estoque de roupas feitas para hornens , senhoras e crianças,

A E�
· flIIoI

além de completo sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos. b�ins, manteuaux,

POSi�aO boleros capas impermeáveis, congoleuns, tapetes, etc. etc., aVisa aos fregueses
.

• • •

e ao distin to público de Florianópolis que está à inteira disposição <los mes

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIARIO.

Visitem, sem compromísso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
de Novembro, n, Tel. t605 (Ao lado da Telefônica Catarlneuse), 1

PREÇOS MÓDICOS.

FARRICA DE RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE S. A.

Se-nhores acionistaS': , . . �.

Temos o prazer de lhes aprosen tar as contas uo mO\}mento industr ia l do. �no
.ocoritdo. l'epresentadas no ba lamço geral e dcmcnet.raçâo da conta de lUCIa:, c

perdas. - . . -
. t' I' t

- .-

CQln10 se pode concluir, o resultado elos negocios f,?l cleV�1.(lS �a 15 a 01,JO.
_

Ocorre-no::,' ainda reg is tar, o que f'azemo s e0l11 _aluna satisfacão, ter SIdo a nos

..;a fáhric:a exr-Iu írla da Iísta-negra anglo-norte-an1encana.
FI,ol'ianópolis, em 31 ele dezembro ele lD-!.3,

.,
.

Advrhnl Rnmos da SIlva, dll'etor-presldente
Acr-ton ]);Íl'io de Sousa, eliretor-geren te
Adolfo Iseckmann, diretor-gerente

BALAXCO GEHf\I, E:\'CBHHADO E�I ;n DE ])BZ]�MBHO J)JD 1!14;1

A '1' I V O
jmohi l izndo

.móvets .. . . .. .
.

Terr-enos e· casas de moradia ..
. - -

.vl áq.uínas . . . . . .. ,
.

vlóve ís e utensíli-os ..

190.000,00
99.000,00

7;30.()00,00
21.000,00 1.060.000,0:1

I QUARTO
._� rum quarto,

Moço, solteiro,
precisa alugar

niSl10nÍvel
".ai'xa .,

-

.

Real izú vel a curto c lougo 1)1':17.0
:\fercac1orias .... .,.. .. .

ncvedorcs em c/correntes
Jbriga\,ões ele guel'ra . .

7_GI4,50

1.21)4.093,40
1.412.174,20

30.191.70 2.736.439,o0

30.000,00

3.83-L073,8:J

900.000.00
450.000,00
270.()00,00
150.00·0,00
130.000,oc
75.000.00
11.549,50 1.1)86.549,5;)

CRltDITO
Saldo ele 19'J2 .

:lfer('adorias .,.

Rendas rliversas

6.219,90
2.609.765,60

18.867,30 2.634.852,60

2.63·1.852.80

F10rial1ópolis, em 31 ele dezembt'o de 1943,
Aderbal Ramos ela Silva, diretor-presidente
Acelon nÚl'io de Sousa, d lretor-geiente
Adolfo Beckmann diretor-gerente
ÁIVtlL·o de Uma Veiga, contador. registo )1. 48.430

na D. E. C.
l'Mll�CJm no ooxsm.no FlSCAl,

Os abaixo assínados, membros do Conselho Fiscal Ckl Fábrica de Rendas e Bor
dados Hoepcke S. A., tendo piocedddo ao exame dos negócios e operações sociais
rela tivas ao exercí<Cio ele. 11?i1 novecentos e quarenta e três, v-em declarar que
Encontr'aral1l tudo em pe.rfelta orxlern, clareza e regularidade e são unânímo em

aprovar os atos da Djnetoria, as contas é o balanço da sociedade.
Florianópolis, em 16 de fevereiro ele 1944.

José ela Luz Fontes
tTaÍlne Ltnhar-es
Rudolfo Scheídemantel

sem pensão, nas
proximidades do centro da
cidade.
Ofertas a J.

Redação.

Comércio e

Assembléia

FÁBRICA DE REliDAS E
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o regresso do
ministro

assinadosDecretos

NUNCR EXISTIU IGU�L

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Rio, 17 (A, N.) - o Presi
dente da República assinou de-

Rio, 17 (A. N.) - Tendo re- ereto determinando que o pes
tardo sua partida para o Rio soal da Estrada de Ferro D.
em virtude do mau tempo, o Teresa Cristina, que até 31 de
ministro da Fazenda só hoje dezembro de 1942 percebia pela
chegará a esta capital de re- verba "serviços e encargos", e

gresso de sua excursão ao sul. não aproveitado extra-nume

O titular da pasta da Fazenda rário mensalista, será admiti

que se achava retido em Para- do como diarista e com salá-

A lula na Itália II EsIol'I'O financel·ro do povo brl·t!lnl·co naguá deixará aquela cidade rios melhorados, de acôrdo
\J li paranaense às 14 horas de ho- com o decreto-lei 5876.

. em guerra je, devendo chegar ao Rio às Rio, 17 (A. N.) - Pelo Pre-
Argel, 17 (U, P,) - Na fren-' 16,30. sidente da República foram as-

te de batalha da cabeça-de-] Londres, (BNS) - Cada habitante da Grã-Bretanha pa-, sinados decretos alterando as

ponte de Anzio, as forcas alia- gou, na semana recente, uma média de três esterlinos em im- As manobras das tabelas de extra-numerários
das rechaçaram três 'ataques postos -, revel� o "Londo Fanancial Times". Conquanto essasl for\as soviéticas mensalista do Conselho Nacio-
alemães de pequena intensida- cifras seja, mais elevada que de costume, porquanto o paga- nal de Educação, Estrada de
de, num setor a meio caminho mento de Impostos sobre a renda é mais volumoso no último, Moscou, 17 (U. P,) - As Ferro Noroéste do Brasil e

entre Cisterna e Carrocetto, quartel do ano financeiro, já se calcula que as receitas totais
1 tropas soviéticas que ontem aprovando as tabelas de extra

sendo que nessas operações fo- para todo o mundo corrente serão de aproximadamente três cortaram a est�ada =. ferro de numerários mensalistas da Es
ram feitos alguns prisioneiros. bilhões de esterlinos, ou pouco mais da metade das despesas Odessa e Zmermka ja se :r:- trada de Ferro D. Teresa Cris-
Argel, 17 (U, P.) - Passadas totais do Govêrno Inglês. Seguindo dados publicados no "Lall-! centram a meno� de 30 quilô- tina.

já 48 horas do demolidor ata- don Economist", as despesas do govêrno, na Grã-Bretanha, I metros do Dl1le�te.r, tendo ��.r",..,.

que aéreo e da artilharia que atingirão a cerca de 6 bilhões de esterlinos neste ano isto é avançado, nestas últimas ho- A carnedestruiu Cassino, grupos com- mais das duas terças partes da renda nacional, e d;s quai� ras, cêrc,a de 10 9uilôm:t.r�s.
'

batentes alemães lutam com cerca de três bilhões e duzentos milhões de esterlinos ou 53 '/, Segundo mformaçoes orícíaís, Porto Alegre, 18 (A. N,) -

extraordinário encarníçamen- serão cobertos por impostos e uma percentagem con'sideráv;l c?m o no�o êxito soviéticos �s Além de terem aceito a contri-

to par� �o�servar em seu p�der 1_ e_ntre 15j� e 20' r _ pelas economi::s voluntárias. A con- f�rças ?aZIS�as no sul da Ucr�- buição de ,lO cent�vos por q�ilo
'

as pO�Içoes a que s� encontram clusao que se deprende desses dados nao diz apenas respeito I�Ia foram Isoladas err:. dOIS de peso VIVO do gado abatI�.o
reduzIdo� ao �udoeste da pl'a-I à magnitude do esforço envolvido, como também ao êxito do' grupos com a ocupaçao de, para charque; C?t� esta d�SuI
ç�. Entrmcheírados em �on-I Govêrno Britânico em seus métodos de financiamento do es- Vanyarka na estrada de fe��'o I

nada a, constItUIç�o dum, f'un
t�es de escombros, os nazistas forço de guerra, os quais transferem um mínimo de obrigações <?dessa, Outros despac�os sa-. do de reserva para o baratea

disputam com os Aliados cada para o período de após-guerra afim-de-que a estrutura finan- líentam que os russ�s !a s.e er;- mento da .carr:e verde p,ara, ?
p�lmo �e terreno, sendo a ação ceira do país continue estável. c�n�ram a po�ca distância oe consumo interno, os frígorífí-
destes ultimos entravadas por Vínítsa, acreditando-se mesmo cos estrangeiros que f'uncío-

todos os meios possíveis. Des- A-Iacaram � la"bríce de pneus
que as fôrças de Konev já este- nam neste Estado comprome-

tacamentos de sapadores mar_.lu Ui UI jam combatendo no interior teram-se ainda a pagar 1,60
cham junto com as tropas para L d 17 (U P) _ B b 'd

"

. "L �,"
dêsse importante baluarte ale- cn�zeiros aos f�zendeiros, por

abrir-lhes o caminho por entre,
on res: .

.

'",
om ar eu o� �ncasLel ataca- mão. Mais ao sudoéste os rus'l quilo de peso VIVO do gado des-

as ruinas. �am, ontem a noite, a fabll�a, de pneus MIChe1ll1, em Clern:on,t sos estão tratando de envolver tinado à produção de charque.
Argel, 17 (U. P,) _ Segundo

li e::::and;, a �erc�, de }8 . �':lll��;net!?� ao sudoeste de �IClll. o porto de Nikolaiev, tendo: Como se vê, o govêrno do Esta

informações de fontes autorí-: �vlOes _ HalIfa,x . ,e,. Stn1ll1o. agiram .por sua vez contra

asl atravessado o rio Bug num do tudo faz para proteger a

zadas, os neozelandeses conse-

í

nstalações f'errovíártas de A.n�Iens. Regressaram as
_

suas bases ponto situado a menos de 20 economia popular.
guíram o domínio da entrada

todos os aparelhos que partICIparam nessas lllcursoes. quilômetros ao norte daquele
,,..,........-.-.........,,...-••-.._---_.....,.._,._.._,._..I"J

davia Cassílina no extremo oci-I G I' ,. E h
I importante porto fluvial. Nos Profundo sentimento

dental de Cassino, depois dum I O pe monarqulco na span a i meíos bem inf(,l'mac1o� acred�· Rio 17 (A N) - O G 1
sangrento combate de corpo-a- ."".

ta-se que os rURSOS estao termí- Die 'O' M ,.., enera

corpo travado na noite de ôn-
Nova Iorque, 18 (U. P.) - A rev!sta Ne;vs �eelt ,lllfor- nando diversas operações de JS azon:.Ministro das R�-

tem. Assim, aos alemães res-'
ma que esta sendo preparado um �olpe monarqmco na Espa- envolvimento para impedir a: laçoe? . �xteIlor�s. da Argentí

tam agora uns poucos sinuo-! nha, acre�centand� que o mesmo e encabeçado por um grupo fuga dos nazistas e garantir a na, dirigiu ao .�mIstro Osval�o
sos caminhos secundários a-

1 �e generais q.ue �fIrmam ql�e a Alem.anha ja perdeu a �ue�'r�. destruição dos mesmos no ter- Ar�nha,.o segumte �elegmma,
ra sua retirada Não obstarit I J::<jsses generais sao os seguintes: Luiz Orgaz, alto COmISSal'lO ritório sovíétíc», p�I .motIvo d� faleCll'�ento do

o inimigo conti�ua retendo �! do Marrocos, Kin�elan, c�e�e da Aviação,
.

Ascencio, ministro I
Ministro Ro.dngo OtáVIO: "Pro-

rota acima citada ao norte e I'
da Guerra, Juan Vigon, míntstro do Ar, Sa.liquet e o vice-alrni- FRACOS e

fundo ser:tImento �ausou em

oéste da cidade. N�sses setores rante Salvador Moreno, ministro da Marinha. AN"'MICOS no�so paI� o. falecimento .do
. " _ ,

' r. emmente jurísconsuíto e m�
a resistência alema chega as

jA·
-

P.( PoIYt· ., d TOMEM ternacionalista dr
.

R dr ,

r�ias d.o impossíve�. A artilha- vraçao CIVl I ,IC,� aprova a Vin�o Creosot!l"O Otávio Langard d� Me�:;:�
na alIada despeJa. �erradas _ Mon"e\'lneu, 17 (U. P.) "SILVEIRA�'U Em nome do meu Govêrno que
c�rgas contra as pOSIÇO�S na-I Porto Alegre, 17 (A. N.) _ C Senado ULuguaio, em sessão avalia as altas qualidades 'e re-
zIsta e envolv� com cortmal3 .de IA t d b ' t secreta, aprovou por 18 votos Grande Tónico conhece a amizade dem t a-

fumaça as rumas do mosteIro n es e em ar cal, on em, t
.

, , , .

ons r

•
"

I
com destino ao Uruguai, o sr.

con ra
.

7 a polItlca ,ext.erna I da a Argentma pelo ilustre ex-
>

de Mo�t: <?assmo, para evItar ILuiz Castagnola, presidente do uEuguaIa rel�clOnada a sltua- O (ogum,f'lo aSiático I tinto, envio ao Govêrno do
que o mImIgo sa emp�egue co-

Aéro Clube de Montevidéu çao argentma. O Senado 'J.I�lití�,�,,q� =--- " j Brasil as minhas sinceras ex-
mo ponto de observaçao. ., .' apoiou uma moça-o ex s" - R·I'O 17 (A .) U

- , .

que aqUI esteve afIm-de partl- " p�e. S�l1 ,
.

' ' N.,:- m yes- p�essoes de condolencIas. (a)

Iltacara'm V· cipar no Acampamento Aviató-Id? o ,seu ,mtens_o sent.llne�to 'Pel��no ,local notIcIa qu� afmal, DIego Mazon".

li lena Irio de Osório, fez declarações jfIatemal a. naçao aI:g�ntma, a CI�nCIa acaba de malllf,�s�ar-�..............._.....

Londres, 18 (U. P.) - A à reportagem, realçando o
e demaIS paIses da Amenca. se sobre o cogumelo aSIatIco, Berlim l·á o sab,ia !

emissora de Argel anunciou' apoio do govêrno brasileiro à D -. h
Segundo o resultado das pes-

que as forças aéreas dos Esta- I

avição civil e informando que
ez r.!'1 oras quizas realizadas pelo Instit�- Londres, 18 (U. p,) . __ . Os

dos Unidos bombardearam ho- 'apresentará projeto duma de, voo �o Osval�o Cru,�; �� Man�UI- alemães confessam que desde

je a cidade de Viena. O ataque Confederação 'Americana de RIO, I? �A, N,) - � coman-\ �hos" o _Honog e mofensIvo, ja'-:,eiro já considf:":z,vam ser·

foi realizado por aviões quadri- Pilotos Civis, destinada a in- dan.te C�nolano LUIZ Tenal_l" lSt� e, nao, :produz nenI:uma impossível manter a Ucrânia
motores. i crementar todos os ramos avia- antIg? �Iloto chefe da Panalr

i aç_ao malefIca ao orgamsmo, em seu poder. No dia 18 de ja-
. tórios e tornar mais sólida a

do BraSIl, completou ontem nao tem nenhum agente pato- neiro, segundo a emissora de

8a-o descuiDaS \amizade que une os aviadores dez, mil horas de vôo,.b:;ttendo,l�ênico. É um}ev.edo cujas qua- Berlim, partiu o prImeiro trem

i do continente. O sr. Castagno- aSSIm, o recAorde �rasIlelro. de lIdad�s t�rapeutI.cas, entret,an- conduzindo colonos alemães da

�ond,res, 18 (u:. P.! -:- A
,la demonstrou achar-se encan- hor�s de yO?, O pIloto Conola- to, nao foram amda precIsa-

I
Ucrânia. Segundo, meSL1.:l t'J)1-

em.lss�Ia de Berhm l�!erlU-s@, I tado com tudo quanto viu du- no e brasIleIro. I das. Ite de informações, foram l'eti-
hOJe, a ,.entrada de aVlOes, ��:- rante sua permanência no mdas das terras da UcrfIDia
te-an;:eIlcano.s em terr�toI 10 acampamento de Osório. I

l milhares de colonos, Durante

����\��d�?��s���:� :�::.��a� Reforma de FllHA B MA"E I AVO' I � fh:t:;�e� a��ô����e���:ea�;n����,�
te,mpo, somente um lnmtado ensino !.. I.

.

.•

'

sas atacaram os comb,�j:1S 'Ger-
numero de caças poude esta-. ' -

,.

.

restres nazistas, causando
belecer contacto com _os apare� RIO, 17 (A.:t:J') - Reanzou-

TOo.-!(ls devem us� .... a
enormes baixas entre os re�,i�

lhos atacantes. AduZlU, entre- se ontem �eumao dos pr?fe_?- U 'Ul.8. rantes.

�a;�'���a�:ri�:n��mbva;:::!ore: �C:eese����n�e����l;a Câ:�s�:i� I
_ a.·_·.-w· · -_·..wo•..-J

grande altura, por sobre as nu� no da Me�icina. Da reunião rê- Boa colheita
vens, e que a artilharia anti- sultou fIcar assentado que Londres, 17 (U. 1',) - F(j�

aérea entrou e mação em vá- também na Medicina haverá o ram derrubados 125 av:ões du�

rios distritos da zona nordeste Curso Fundamental e o Curso (OU REGULADOR VIEIRA; rante o último at::tque aéreo di·

dos Alpes. de Aplicação, si bem que ainda MULHER EVITARÁ DORES
urno contra a Alemanba. Se�

possível as modificações se- gundo ínformações oficiais, os

Terminou o guintes: Curso Fundamental Alivia as Cólicas Uterinas bombardeiros pesados :norte�

Interrogatório - 1° ano - embriologia e his- Emprf'gll.se com vantagf'mpa.
ame:dc;mos destruiram 48 apa-

Jersey City, 17 (U. P.) tologia, anatomia, biofísica; b t
'

['d d l'elhos alemães e os ap»,re:11o�
.

r;----.
ra cnrn 11 er as lrregu IHI fi eh .

I'"

Terminou o interrogatório dê 2° ano - anatomia e bioquimI- �."'� d
. - '

'd' d de CSt:olta abatf'l'am Oah"élS 71
, ,.\ RS funç')es perIo Icas hlS Re·

todos os passageiros que che- ca, fisiologia, farmacologia; �

b E I t I d máquü',qS nazistas.
, ��" fi OraA ce. mao e e regu a or

garam aos Estados Unidos, a 3° - bactereologia, parasito- ;�.�
.,._•••••_a_·6'.·_-"-.-_·....."...-_-.__-........,....._

bordo do "Gripsholm". Acredi� logia, patologia, medicina. AV�'ll;e� de;��l;������TINA, pelA Rua Vai repousarta-se em que, além dos 19 que Curso de Aplicação - 4° ano

(:� :S;:JJ:":t�';I' comprovaria t'ficácia, é muito re·

ontem foram enviados a Ellis - medicina, cururgia, derlna�

�"k�'7_,
ceitad8. Deve ser usada com Rio, 17 iA. N.) - Via aérea I

Hisland, serão remetidos ou- tologia, obstretica, medicina

�_""'�\�';IIL
lO>- confían·ca.

I
seguiu hoje para Poços de Cal'"

tros 50 ou 60, até que se escla- tropical; 6° ano - medicina, I I';;
,. �"",� FLUXO.SEDATINA encontra se das, onde fará ligeira estação

'reça sua situação, especial- cirurgia, medicina legal, hi-

j F rH� , 'lMAt em toda parte.
de repouso, o presidente do

mente no que se refere aos do- giene e saude, duas disciplinas Banco do Brasil sr, Marques
ç\lmento$. c01etivas, dos Reis,

_ �
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Ameríccmos que viram
a Alemanha por dentro

Por Anne O'Hare IUcCormick - Comentarista Internacio
nal do "New York Times".

(Copyright da Inter-Americana)
Nova Iork - março - (Por Via Aérea) - Os correspon

den tes que chegaram a Lisbôa depois de mais de um ano de
internamento, dão-nos o primeiro quadro da Alemanha atra
vés de olhos americanos, desde que os EE. UU. entraram em

guerra. A maioria dos reporters, diplomatas, trabalhadores de
socorro e outros americanos agora em processo de troca esti
veram presos em Bad8l11 Baden e Godesberg. Suas possibi lída
des de observação foram locais e limitadas. Eles não estiveram
nas áreas bombardeadas ou em posição de apreciar os plenos
efeitos da ampla destruição no oeste ou a gigantesca retira
da nazista no leste.

Mas o fato é que êles estiveram atrás das linhas inimigas
durante o ano crucial em que o equilíbrio da guerra se rom

peu contra os alemães. Leram os jornais e ouviram o rádio
dia após dia. Conversaram com muitos alemães nas cidades
em que estiveram presos. Compararam cifras, conferiram re

latórios, acompanharam as mudanças na propaganda e na

reação pública. Embora confinado, é impossível viver-se numa

fortaleza sitiada sem ter melhor visão do que qualquer obser
vador no estrangeiro.

r\.. J..LEl\L\.NlIA. POR DEN'l'RO \
A primeira série de informações é particularmente inte-,·ressante porque os report.ers ficaram isolados tanto tempo do

mundo que eu "close up" não é perturbado por opiniões ex-Iternas. Um pouco como os próprios alemães, êles viram a Ale- .

manha por dentro. Saíram de lá ainda piscando à luz, respi-I
rando ansiosamente o ar livre. As histórias que êles contam
em primeiro lugar são significativas porque representam o

que mais os impressionou na sombria paisagem alemã.
Quatro observações se destacam nos primeiros despachos.

Uma é a de que o colapso interno devido ao rebaixamento elo
moral é uma hipótese mais remota do que o colapso militar
devido a uma derrota decisiva no campo de batalha. Êsse tes
ternun 110 deve ser justificado por narrativas fidedignas ele des

truição de cidades, interrupção da produção, escassez de ma

teriais ele necessidade vital, desordem no trafego e nos servi
ços públicos. Entretanto, não há razão para pôr em dúvida a

informação de um correspondente segundo a qual nos últimos
meses a resistência se reforçou, em vez de diminuir - e refor
çou-se por causa dos continuos bombardeios e do avanço do
exército russo. A saúde e a comida ainda são regularmente
boas. Em 1943 o excesso de nascimentos sobre as mortes foi

J de 1.100.000. E o povo não ouve o outro lado das noticias. É
absurdo imaginar que os nazistas se suicidarão enquanto pu
derem agarrar-se ao poder de qualquer forma, ou que os ale
mães como um. todo, por mais desesperados e desiludidos que
fiquem, 'cederão antes de serem derrotados no campo de bata
lha, visto a propaganda lhes dizer todos os dias que a outra
alternativa é pior.

A segunda observação é a referente à falta de mão de
obra. Para preencher suas reservas de trabalho, os nazistas
recorreram a toda a Europa mas embora o número de traba
lhadores estrangeiros na Alemanha seja de 12 milhões - num

total de 29 milhões - êles sentem uma falta aguda de mão de
obra. A grande maioria dos trabalhadores forçados vem da
Rússia, mas a mortalidade desses prisioneiros é tão grande e

sua produção tão baixa que como cativos êles quase prejudi
cam mais os alemães do que como soldados.

A extensão em que o trabalho é requisitado na França e

em outros países ocupados ajuda a explicar por que a força
militar alemã permanece tão formidável, embora diminua r-á
pidamente - os reporters calculam que 5 milhões de soldados,
dos quais 2 milhões de mortos, foram postos fora de combate.
Os nazistas não estão lutando pelo mundo sómente; êles estão
esgotando e reduzindo à fome a Europa para alimentar os seus

. exércitos.

D [A apôs dia os detalhes do raid foram estudados. Agora,
os comandos preparam-se para atacar. E atacarão so

bre ondas de petroleo, que propulsionarão seus aviões e

lanchas de desembarque. Presente em todos os fronts onde
a rapidez de movimentos é condição indispensavel, Texaco
não esqueceu, entretanto, seus amigos do Brasil: seus na

vios-tanques, vencendo todas as dificuldades, continuam
chegando, afim de alimentar as nossas indústrias essenciais,
os nossos transportes, os aviões que patrulham as nossas

costas c os navios que protegem os nossos comboios,
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F"ARMACIA ESPERANÇAEXPI,ORANDO O JIEDO I

O terceiro ponto é que o prestígio de Hitler diminuiu des-
de Stalingrado enquanto aumenta o de Heinrich Himmler -

o que não indica contudo que êste aspire suplantar o Fuehrer.
Uma revolução palaciana, agora, não ajudarta os nazistas, e

êles sabem disso. Êles ficarão ou cairão juntos. A ascenção de
Himmler ao posto n. 2 prova apenas que a Gestapo é a arma

em que os nazistas confiam para manter o controle da situa
ção. O exército privado dos SS de Himmler conta 600 mil ho
mens, e é a 'última defesa de uma camarilha que nada pode
esperar da paz e está pronta a lutar contra qualquer levante,
popular: ou militar, que procure derrubar o regime e tirar o

país da guerra.
A quarta coisa que impressionou os americanos interna

dos na Alemanha foi o medo obscecante que os alemães teem
dos russos. Atualmente êsse sentimento parece mais difundi
do do que o temor dos bombardeios, que atinge as cidades do
oeste e do centro, ou o temor da invasão, muito diminuido em

consequência do lento avanço dos exércitos aliados na Itália.
Um diplomata america.no entrevistado por um jornalista in
glês disse que o medo da Rússia enche os espiritos de todos os

alemães com quem pôde falar na Renania. "O ódio, assim
como o medo, se volta para o leste", declarou ainda. "O sem

tímento de ódio dos alemães contra os americanos e ingleses
já não parece ser tão profundo, e êles se agarram à esperança.
de uma paz em separado no ocidente".

Os nazistas estão explorando êsse temor, na Alemanha e

através da Europa. O sr. Goebbels é considerado por muitos o

homem mais impopular do Reich, mas evidentemente êle pode
usar de vez em quando a velha técnica que levou Hitler ao po
der. Ainda mais evidente é que nenhuma contra-propaganda,
nem russa nem anglo-americana, terá força para contrabalan
çar a sua no interior do Reich.

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhA serã a sua preferida

Oro.... nadonal8 e estran,gelras - Homeopatlall - Perf1unarlu

Artizoe de borracha.
GUIIDte-ee a exata observância no receltuArlo m6dloo.

PREÇOS MÓDICOS.
Ihen-o da ilustra.Qão r>-cima, oterecar
lhe. em a.mé.veI gesto, um oã.Hoe do
excelénte aperitivo KNOT, lemlll'&
... v. Sia.. de o.crescenta.r, ao agra.d&-
oe>' a gentileza:E$TE.t 7.411-
BEN O I1EU APEnlTIVO '

PRED/l.ET(J!

BAR E IRMftZEM ORI[NT(Rua V. Meire!es, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.
(/1'1 »ooooro lJA KIYOTSÃ. "'0••(011. é Sé6UROS
'-- ITA.U.I ...

SE�tJAS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

asa A
Diariamente receoemos novidades

RUA FELIPE SCHI\iHDT, 54 - FONE 1514
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Verdadeira fuga, a retirada nazista
MOSCOU, 20 (U. P.) - Os exércitos soviéticos da Ucrâ

nia estão iniciando a última fase da campanha para a liberta
ção da Ucrânia Meridional da presença das fôrças de von �an
nestein. Informações autorizadas, destacam que os naztstas,
entretanto não terão muita oportunidade de escapar de diver
sos setores da Ucrânia, tudo indicando que os mesmos serão
aniquilados ou capturados pelos russos em terra soviética. Em
determinados setores, a retirada alemã é uma verdadeira fuga
e a única preocupação nazistas é desligar-se dos russos para
chegar rápidamente ao Dniester, afim-de atravessá-.lo rumo a

Bessarábia. Acredita-se, ao mesmo tempo, que em diversos se

tores os russos vão conseguir cercar e destruir importantes
contingentes nazistas, como já o fizeram ao nordeste de Niko
laiev.
---------------------------------------

Da Marinha
Excluidos do Serviço da Ar

mada - Por diversos motivos,
foram excluidos do serviço: Pe
rósi Cavalcanti Ribeiro, Valde
mar Alves de Oliveira, Zilmar
Barcelos Pereira, Eduardo Ma
nuel de Melo, José de Freitas
Pessôa Juiz Faria Costa, José
Luiz Tavares e Braz Odorico
dos Santos. Também por ou

tros motivos, foram reinclui
dos no serviço Valdir Pereira
da Silva, Francisco Félix, José
Luiz Teixeira, Braz Odorico dos
Santos, Antônio do Espírito
Santo, Josino de Oliveira.
Uso de uniforme - Os fuzi

leiros navais (sargentos, cabos
e soldados) " quando destacados
em navios, corpos e estabeleci
mentos da Marinha, são obri
gados ao uso do uniforme dado
pela Esquadra, aos sabados,
domingos e feriados, usando o

uniforme caqui nos demais
dias da semana, dado pelo
Quartel do Corpo de F. Navais.

RECORTE
ESTE AVISO

ANTIGO PREPARADO INGL�S
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Se V. S. conhece alguma pessôa que soo

fra de congestão catarral ou aturdímen
to, recorte este aviso e Ieve-Ih'o,

O catarro, o aturdimento e a díficul
dade de ouvir são provocados por urna

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para corn

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja f6rmu1a está
plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores, é conheci.
do sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmácias'e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint alí

via a cabeça, a congestão e o aturdímen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
beleoe prontamente. A perda de olfato e

El descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.
Sendo muitos os males do ouvido pro.

voeados diretamente pelo catarro, pode.
8e evítâ-lo com Parmint.

Sobre o oeste da
Alemanha
Londres, 20 (U. P.) - Bom

bardeiros mosquitos atacaram
ontem à noite objetivos indus
triais e militares situados no
oéste da Alemanha. Regressa
ram às suas bases a salvo todos
os aparelhos que participaram
nêsses ataques.

Invasão
Moscou, 20 (De Harrison

Salisbury, da "United
Press", especial para o "Cor
reio da Manhã") - O ma

jor-general Galaktionov pu
blica hoje, um artigo intitu
lado - "A Invasão da Eu
ropa e o golpe esmagador
contra a Alemanha, ou uma

prolongada guerra de des
gaste" - no qual ataca vi
gorosamente os setores d.a
opinião anglo-norte-amen
cana que sugerem que a

abertura da segunda frente
só será a etapa inicial de
uma longa guerra de posi
ções.
O autor do artigo escreve:

"Cada dia que passa mais
aproxima a data em que_se
desenrolarão as operaçoes
ativas dos exércitos aliados,
combinadas em Teerã. A in
vasão da Europa se conver

te no problema prático do
dia", e acrescenta que, ao se

aproximar essa data, au

menta o numero de declara

ções que aparecem na i�
prensa aliada, francas ou li

geiramente encobertas, pr?
víndas de elementos hostis
á causa, porém salientou

que, "é forçoso rec<2nhecer
tais manifestações sao con

testadas vigorosamente pe
los responsaveis da Inglater
ra e dos Estados Unidos".

A

Fuga de presos ULTIMA HORA
ESPORTIVA

(orno foram marcados os tentos::
Nos minutos iniciais o porrteiro

Silvio arremata fortemente o bolão
e Od íl io , muito bem colocado, obre
a contagem com fulminante cabe
çada.
Na 2.' fase o Avaí consegue em

patar a partida; Amauri centrsr·
alto, registando-se forte confueãe
no arco de Luiz que Brocoió apro
veita para marcar, de cabeça, e

primeiro e unico tento avaianc
Minutos depois é registado e

«goalD que garantiu a vitória do'
Caravana do Ar; Waldir II pass�
a pelota muito bem a Odilio que'
não hesita em enviá-la às redes.

Os quadros
CARAVANA DO AR: Luiz; Wal

dir I e Tavinho; Gato, Haroldo e'

Hélio; Odílio, Eraldo. Honorio,(Wal
dir II), Macedo e Sílvio [SiortenoJ-
AVAl: Isaias; Naldi e Botelho�

Amaurí, Nunes e Henrique; Lebe
tinha, lco, Brocoiá, Fornerolli e
Hilvon.

o juiz .

Serviu como juiz o sr. Carlos C�
Ramos [Leleco] que teve boa. arbi
tragem,

o . seu a seu dOBO'
Perdeu-se no trajeto da rua Ti·

radentes à Felipe Schrnidt, .u:r3'
relogio de pulso marca «StudlO:»'
A pessoa que o encontrou, pede-sa;
entregar nesta gerÉlncia, pois sel'�

bem gratificado.

,Novo recorde
Rio, 20 CE.) - Fato grave e Washington, 20 (United)ao mesmo tempo pitoresco Um cartão postal, depositadoocorreu em dias de outubro, no correio, em 1905 e dirigido á Carevane doúltimo, C?I? a fuga. sen�aclO- sra. Dixon, que se encontrava U UI 'I

nal de vanos re�?l_�lldo;:) a Ca- ausente do lugar para o qual A 2 X AV�I' 1sa Forte do Pavilhào de Neu-
era o postal díriaido foi por r lU

rologia e Pisiqulatri�l �lo Iros- fim entregue á �ua 'destinata- Conforme noticianas, realjzou.se,pita.l. Centr_al do Ex.crcíto. r031 ria, ontem, em sua casa, quan- ontem, no estádio da F.C.D .. pa-
dad N I rante reaular assistência, o embo.fUgitIVOS sal) os SOl at os . e -

do passava em temporada de
te pebolistico em disputo de um.son Esperança, J01 ge ela �o�ta férias em uma praia. belíssima taça oferecida pelo sr_Monsores, Abdenago Teixeira
tte coronei Epaminondas Santos.F.'.)lim, Eugenio Gomes de Mo- Quatr.O correspcn-

I
entre o Avaí e o Caravana do Ar�rais e Guilherme Simas. O pri- dentes feridos Dado ao esta�o l<;>macento do-

meiro ali 28 encontrava sujei- Q gramado, a pe lej o fOI arduament�Londres, 20 (U. P.) - ua-] disputada, não .ieixando, porém.to a processo e os demais como tro correspondentes de guerra I de apagar o brilho excepcion<;>l. Com.desertores. Em uma madruga- norte-americanos em serviço que era aguardada _pelos aficlonO' .�da daquele mês, depois de 1"0lU- b a de ponte de Anzio dos do esportel:>retao.
.

.

na ca eç
. A' A exibição dos dois conjutosperem as grades daquela Casa foram fendas. em, conseq�er:cla agradou. principalmente na Ia.,Forte, puzeram-se em fuga., de bombardeio aereo: WJllIam fase do jogo, onde ambos portosendo que até agora, apenas Strang, do "Chicago Tribune"; rorn-se no gramado como verdo.Abdenegado pôde ser captura- W ck Fowier do "Dallas Ne-I deires. m�stres n.a arte de chutar.

d Ab t ti O í qué
e ,

.,

"As A ví torio sorriu aos rapazes da,o. er O O respec IV n -

wes"; George Tucker, ?-a -

Base Aérea pejo "score" de 2 a 1.rito, verificou-se que na tarde sociatted Press", e Sllmaron, Entretanto não podemos nernosanterior ao fato, aqu�l�s de- da revista "Yank". p rezo r a atuação dos "azurros",tentos receberam a VIsita �e Caiu uma bomba na casa on- pois jogaram melhor que os seus-
C

.A

E
A.

Haydee A
. antagonistas, sendo que na 20.oraclema, ugenla,

_

' de se albergavam em nzlO.
fase até os minutos finais. Esfor'as duas primeira� irmas e � Istrang teve um braço fratura-
çaram se tenazmente para empooúltima companheira �e GUl- do Fowler recebeu ferimento tar a partida, o que não aconte-lherme Simas, ten<;lo sido apu- e� uma perna, Tucker ficou ceu devido à má sorte que o per

r�do, que esta ultima propor- ferido no pé direito, Aron SO- seguiu durante todo o trancorrer'
cionara a fuga, levando eI? feru incisões no rosto e nas daV��;���ra� as vezes em quesua bolsa instrumentos pro ..

mãos. o arqueiro Luiz foi obrigado a pro'prios ao rompimento das gra- t ico r dificilissimas :iefesas. dado,des como serras, limas e alíca- à avalanche dos o.toque s avaianos.tes.' Em suma um verdadeiro /l. atuação do Caravana do Ar
foi das melhores que assistimos e--arsenal em miniatura. . .

a vitória, ora conquistada groçQSAgora, á vista da gravidade lÍl MAIS QPE UlI.
aos edorços dos seus jogadores, foido ocorrido e das imediatas e sN?:� � LU.rr merecida.

rigorosas providências toma
das pela direção daque}e. noso:
cômio militar, o inquento fOI
levado á 2a Auditoria da la Re

gião Militar, onde o promotor
Augusto Cesar Sampaio, ba-
seado nos autos, apresentou

Ab d t·denuncia contra os faltosos, ati a a nosPrefira uma par�e de seu
ínêlusíve aquelas representan-trôco em "Selo� Pro Do�nte tes do sexo feminino, enquaPobre do Hospital de Carída-
drando todos no artigo 107 do

de", e estará cont�ibuindo para Código Penal Militar.
que êle tome maIS um pOUCO ......_-..._-.-..- ...........-,._•...._.-.-.-......._._

de leite, tenha melhores medi- Ao tentar esquivar-se às, d!terml
camentos mais confôrto no naeões dos órd08 de Estabstlea Méio.,

lUar uma pessoa revela o que .

leito de sofrimento, etc. etc. -. inim'igo do Brasil. E para 08 iniml.
(Campanha de Humanidade 1:08 do Brasil. a lei é inflexinl

do Hospital de Caridade). ID_ E. II.).

A guerra tomará novo, .cur�o
: ESTOCOLMO, 20 (U. P.) - Os círculos pOlItICOS �uecos
estão esperando com grande ansiedade a resp?sta r,uss� aAno�
finlandesa, sôbre as condições de paz ofe:ecldas a .Fmlandla
'pelo govêrno de Moscou. Nos mesmos meIOS, acredIta-s.e que
só existe pequena esperança de que contin�em as negocI�çoes
de paz, uma vez que os militares e os nazistas �o�segUlram
obrigar a Finlândia a recusar-se a aceitar as condições de paz
soviéticas. Se o govêrno de Moscou não conco:da_: com a res

posta finlandêsa, dará por encerradas as negociaçoes e a guor
ra fino-soviética tomará um novo curso que se caractertzará

por uma violência inaudita.

Rio, 20 (E.) - Pessoas que
passavam, ontem, cerca das 7
horas da noite, pela rua Bol i
var, tiveram a atenção voltada
para certo indivíduo que, al

vejando, a tiros de revolver,
uma jovem que tombara para
morrer logo depois, saíra, em

seguida, a correr, tentando a

fuga, sendo, contudo, logo pre
so pelas próprias testemunhas
do crime. Os detalhes do dra
ma sobrevieram mais tarde.
Tratava-se de uma aventura
sentimental que se afogara em

sangue, precisamente quando
a vítima, uma indefesa rapa- Os melhores

f' f Do bando vencedor apenas Lu is:riga de 16 anos, azia por u-
Waldir I, Tavinho. Gato. Haroldo..gir às garras do algoz. Não
Odílio. Mocedo e Waldir II foram.

contente com a resolução da
os melhores.

namorada Itamaru Karita Mu-, No avaí destacaram-se Isaios.
rimaku, o' criminoso, deixando Botelho, �aldi, Ama�ri. Nunes ..

a tinturaria em que trabalha- Ico, Brocoíô e Fornerolh.

va, à rua Visconde de Pirajá,
282, foi aguardar a passagem
da pequena pela rua Bolivar.
Nair Yochide Tosuru, a víti-

ma, que residia aos fundos da
Comprar na

. CASA MISCE-tinturaria localizada à rua Co- LÂNEA é saber economizar.pacabana 962, em companhia
de sua mãe, Pakita Yochida, le
vava os retratos e bilhetes que
deveriam ser entregues a Ita-

UM PARALELO
INTERESSANTE
Londres, 21 (BNS) "Si

isto é tudo quanto a Luftwaffe
pode fazer, vem significar que,
em comparação com poucos
anos atráz, o seu poder é muito
limitado" - escreve o corres

pondente londrino do jornal
espanhol "Ya", comentando os
recentes ataques da aviação
alemã contra Londres. Refe
rindo-se aos ataques noturnos
e diurnos da aviação aliada à
Leipzig, Stuggart e outras
grandes cidades alemãs. O
mesmo correspondente escre
veu - : "Nem mesmo a perda
de 79 aparelhos no recente ata
que noturno a Leipzig, foi ca
paz de deter a avalanche nor- ite-americana" .

A VISO
A firma proprietária da «A MODELAR- em v.irtude
da sua projetada transformação em SOCIedade
Anonima, reforma e ampliação dos atuaes r��.os..

hem como do seu sistema credlarlo.comerCIaIS,
f Tdisto no sentido de oferecer ainda maiores aCl 1 o-

des aos seus fregueses, decidiu fazer

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO

COMPLETA E TOTAL LIQUIDAÇÃO DO STOK ATUAL.UMA

TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO,
inclusive o sortimento de novidades já encomen·

dado para o próximo invérno.

Durante o periodo dessa liquidação, as vendas
serã0 feitas sómen te dinheiro à vista.

maru.

Este, ao defrontar-se com

Nair, o que se deu à altu:r;a d.o
n. 80 da rua Bolivar, apos 11-
O'eira troca de palavars, sacouo

A

da arma e alvejou, por tres ve-

zes a infeliz, matando-a.
Às autoridades do 20 distrito

fizeram remover o cadáver pa
ra o necrotério. O assassino,
que confessou o crime, está re

colhido à delegacia de Copaca
bana.
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