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Carne búlgara· para os canhões rD$SO�
ANGORA,3 (U. Po) --- QUATRO DIVISõES BúLGARAS ESTÃO AGUARDANDO OR!II��!l_Q
AL'ro�çOMl\NDO ALEMÃO PARA ATRAVESSAR A RUMÂNIA E OCUPAR POSIÇo�NA

REGIÃO DA DOBRUDJA NA FRENTE DO DANÚBIO.
Planos de Franco

Nova Iorque, 3 (U. P.) - A
emissora de Madrí informou
que o gabinete do general
Franco aprovou os planos para
a modernização dos arsenais
de Cadiz e Cartagena, bem co

mo a base das Canárias. Fo-

ram determinadas também a

l'eforma do cruzador "Mendez
Nunez

"

e a manufatura de ar

mamentos para os cruzadores
do tipo "Galicia".

=-

o
Quer voltar
Rio, 3 (A. N.) - o arquidu

que Félix da Austria, que se

encontra presentemente em

Montevidéu, quer voltar ao

Brasil e realizar aquí uma sé
rie de conferências destinadas
a seus patrícios, os austriacos
hungaros, residentes no Rio e

São Paulo. Nesse sentido, o ar

quiduque já pediu que lhe fos
se visado o passaporte na Cl)

pital uruguaia.Ano XXIX I
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IJ 'WAIS ANTWO flumo OE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Florianõpolis-Segunda-Feira 3, de Abril de 19-44 I H. 9075

ISerão constantes os bombardeios
Pearl Harbour, 3 (U. P.) - As fôrças uorte-amerícanas

volLaram a atacar intensamente a ilha de Truk, que foi bom
bardeada duas vezes em menos de 72 horas. O segundo ataque
foi sumamente intenso e detruidos. Acredita-se, a partir agõ
ra, que as bases japonesas do centro do Pacífico permanecerão
sob constantes e eficientes ataques aéreos aliados.

=

UM NOME riRA UMA RUA
juvenilmente versejava sob o influxo do Iirismo ro

mântico então dominante, Ele mesmo tinha a sua

musa, e isso lhe valera, da parte dos invejosos e de
safetos, a alcunha de Poeta 410 Brejo, a qual, longe
de magoá-lo ou irritá-lo, foi, pelo contrário, gosto
samente por êle aceita para subscrever as suas sin

gelas rimas sentimentais, satíricas ou círcunstan
cíais. Mas não somente poetou, senão que também
escreveu prosa, principalmente como jornalista po
lít.ico, meio humorista, com feição moralizante, al
gumas vezes sem grande inspiração nem maior al
cance, mas quase sempre de maneira bastante ca

racterística, - sinal de que possui a inquestionável
personalidade.

Não foi impecável, sob muitos aspectos, Já di
zia o apóstolo Tiago na sua breve mas formosa epís
tola: "Todos tropeçamos em muitas coisas" (6),
Porém, os inimigos, na mór parte gratuitos, que em
toda a vida teve, foram para com êle de encallzinada
malevolência, Quase por obsessão, procuravam
(sem o conseguir .. ,) azoá-lo, pela imprellsa -- em

prosa, em verso, em charada, - e até, certa vez,
num sábado de aleluia, o dependuraram in effig'ie a
um lampeão de esquina. Se êsse homem de modes
tíssima origem não tivesse valor próprio, a-caso o

apedrejariam, assim, vesânicamente, os futricas do
jornalismo? ... É quando a' rocha é massuda e rija
que mais esforços se fazem para britá-la e remoY6-
la. (Verdade acaciana; mas, verdade).

No terceiro quartel do século dezenove, Marce
lino Antônio Dutra foi elas figuras mais interessan
tes e inconfundíveis que agitaram a mentalidade ca
tarinense, Mas, de raros, raríssimos, é conhecida ?:t
s.ua vida de labore:;; e ne combates (7)
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A(óes aéreas contra
o Reich

Aviso aos diplomatas em Bucareste ::�:�::::�r
Londres, :3 CU. P.) - A emissora local anunciou que o go-

__

vêrn o rumeno notificou as representações estrangeil"as que Helsmk i, 3 (lI. P.) - O Al-
devem abandonar Bucareste e estabelecer-se numa cidade no to Comanelo militar finlandês
oeidente da Rumânia. Citando informações de origem turca, emitiu uma proclamação, na

a BBC também diz que o comando alemão retirou os caças da qual dctel'lnina a todos os mi-

Luftwaffe c.om base na capital rumena. lítares que se apresentem íme-
----- diatamente ao posto mais pró- Bombas perto da Ironteira suíçaOs russos sempre 'para adiante ximo, onele devem deixar seus

enderêço com as autoridades. I

Berna, 3 (U, P.) - Grande número de bombardeiros norte-
Moscou, 3 (D. P.) - As fórças russas ocuparam Podgai- A medida, sntretanto, atinge americanos sobrevoaram a região de Schaffhausen, na Suiça,

tsy e mais 30 localidades ao ?udoéste de �arnopol, onde foram unicamente os militares que se rumo a 'obj,etivos situados em território ocupado pelos nazistas.
destruidos importantes contingentes nazistas. Ao sul _de Ka- euc-ontram atualmente IWRta Poucos minutos depois, ouviram-se fortes explosões das bom
ments-Podolsk, os russos quebraram as defesas alemaes de capital e.a �'azão que a justifi- bas lançadas pelos aparelhos norte-americanos sôbre impor
Khoutin, em cujas ruas se estão travando sangre�tos comba- ca e contertr os documentos tantes instalações militares naz istas situadas nas vizinhanças
teso Na direcão de Odessa, os russos ocuparam mais de 100 10- em poder dos mesmos. da fronteira suiça.
calidades, entre as quais Coblevo, a 25 quilômetros ao �ordés
te daquele porte. As fôrças soviéticas avançaram também na

direção de Kishinev. () café deve vir temperado!
foi afundado em pleno dia m����dl�7�� :�ô�,�1�/lérea2n��= o sr. prefeito municipal de Florianópolis, no uso de suas

Angora, 3 (U. P.) -- A Turquia exa:ninará, em �odos 'os tc-amertcanâs 'informou que
atribuições, e tendo em vista a recomendação do presidente da

detalhes o afundamento, em pleno dia, do navio turco
no dia de ontem cont

í

nuaram
Comissão de Abastecimento no Estado, proibiu até ulterior de

','Krom".' oc�rr�do em águas .te.rrit,oriais turc�s, .Foi o que in-
as operações ofensivas contra liberação, o uso de açucareiros nos caies, restaurantes, hoieis,

formou o ministro do Exterior, SI. Nemenchioglu, falan?o no
o te rrit ór!o alemão sendo pensões, botequins e outros estabelecimentos comerciais con

�arlamento. Segur:do o mes�o mf?rmante, esta se.l;.do Ix:_ves- i bombardeada principalmente a çéneres, devendo o café ser devidamente temperado, antes de

tigada a nacionalidade do submarmo atacante. Tres tripu- '0"'- d 1 t 1 R' 1
servido.

, 'f d d 1 d ilh Marma regiao o sue oes e e o eic L A' f
-,

t d ter 'n
- .' 2'dlantes do "Krom' , que fOI a un a o ao argo a I � • -. A�l'esC'enlou que 110 mês de

s ln raçoes a presen e e mi açac serao pun as na

les conseguiram chegar a Izmir, em barcos salva-vIdas. '

f' 1
.

t
forma da Lei e Instruções em vigor.,.

I
março nu o reg is OH-se novo Esta Resolução entrou em vigor na data de sua publica-

NA" I 't I" recorde elo ataques para um - .

to
é

d ( 'b d d )
OVO governo naClona 1 a lanO mês, te,nc{� �id�) r�alizad.?s, n�

(?Clo, 2S o e, no ia 1° sa a o pa._s_sa_o_. _

, o (U P) - T d indica que se está chegando a
seu decorrer, _5 mcursoes de

Trafl-contes de gasol_l·naNapoles, .... .. u O. _ ,. envergadura. 1
um acôrdo tácito para a orgarnzaçao de um governo ?a�lOna! / _

italiano, e,m que_ particir:al'iam cle�de o mar�chal ..Badóglio �te 30 su·t.,os mortos Pelotas, 3 - As graves irregularidades que vinham sendo

os comunistas. Esse governo, entretanto, nao sena consídera-] \I constatadas na venda de gasolina, obrigaram a polícia a tomar,
do como definitivo, e, sim, como gabinete militar transitório, I Berna, 3 CU, P.) - As bom- medidas enérgicas. O concessionário elos postos, sr, Requiao
'capaz de garnatir a p�rticipação dos it�lianos n,a guerra con-I, b�s lança�las, t)O.r en�ano, na el: Oliveil:a, .foi preso .e tod�s os_ postos inte!ditados, co.�o .me
tra o nazismo e o fascismo, e democratIzar o pais. Ao que pa- CIdade suiça de Schaffhausen, d ida prelíminar elas Investigações que estao sendo dírlgídas,
rece, neste sentido, já estão de acôrdo várias correntes liberais li ocasionaram a morte ele mais I pessoalmente, pelo delegaelo regional. Praças da Brigada Mili-
e esquerdistas. de 30 pessoas. tal' montam guarda a todos os postos de gasolina da cidade.

Geralmente, o valor dos homens é proporcional
ao meio e à época em que viveram, Isso é verdade,
sobretudo, em relação à estimativa cultural. Ftguras
que, hoje, pequena significação aparentam, todavia,
na sua época e no seu meio, foram perfeitamente re

presentativas,
É O caso do Poeta do Brejo. Marcelino Antônio

Dutra, Neto de ilhéus (J) e nascido na freguesia di)

Ribeirão (2) ) recebeu as primeiras lições do vígárío
da localidade, e fez-se, mais tarde, professor prima
rio (3). Essa função dava-lhe certa autoridade mo

ral, de que se valeu para entrar na po�ítica provin
ciana. Alistou-se no Partido Judeu, çUJo estandarte
era o mais frequentemente agitado por sôpros libe

rais. (Liberalismo antes ideológico do que pragmá
tico, porque, de regra, fit!Java nos nevoeiros da ut.o-

pia) ,

. " A •

Deputado provincial (4), chegou a presidência
da Assembléia (5), a cujas reuniões comparecia de

pois de haver estado a vender, no Mercado da cida

de, as abóboras ou as melancias ou os repolhos co

lhidos na sua pequena chácara do Ribeirão, onde

tinha casa com o telhado em meia-água e testeiru

muito erguida, a que, por isso, os vizin h os apelída
ram de "cachorro sentado".

Amou sempre o modesto povoado em que nas

cera. A terra merecia-lhe desvelos de curioso e de

sabedor. Fizera diversas plantações experimentais,
inclusive de algodão, de nma de cujas coJheHas en

viou amostra à Exposição realizada na Côrte, tendo
sido premiado,

Por não nos alongarmos, apenas diremos que
exerceu também os cargos de promotor da comarca

de S, José (1853) e da capital (1858-1868), de ve

reador da Câmara do Destêrro (1856), e procurador
fiscal da Fazenda Provincial (1868).

Foi o primeiro a reconhecer, de público, o ta

lell to de Luiz Delfino (o maior poeta lírico do Brasil,
fJ\.,\não da América, - no d\zer de Coelho Neto), que

Faz poucos anos, alvitrou O ESTADO que sen

nome fôsse dado a um grupo escolar: fôra dos pri
meiros mestre-escolas barriga-verdes, e justo era,
portanto, se concedesse aquela honra à sua memó
ria. Ficou sem eco a sugestão do jornal.

Há cerca de ano-e-meio, a Prefeitura Municipal
permitiu a abertura ele uma travessa (8) entre a

praça Getúlio Vargas e a rua Presidente Coutinho'
e, perpendicular a ela, uma nova rua cujo prolonga
mento deverá atingir a Nerêu Ramos. Ora, pols ;

c1aquí apelamos para o nosso Instituto Histórico
a-fim-de que se dirija ao sr. prefeito municipal no
sentido de ê,le batizar aquela nova rua - ond� já
se erguem diversas construçoes modernas - com o
nome de Marcelino Antônio Dutra, o rimador satí
rico da Assf'mbJéia das Aves (9), tão injustamente
esquecido. .

AL'I'INO l<'J,ORF.S

1] Seus avós paternos foram: Manoel Dutra Fialho
nal,-:ral da Ilha do Pico, freguesia de S, M ....teus, e Joan�
M;arla de FreItas. natural da Madeira, freguesia de S.
Vlc�nte; e ma�ernos: Fro?cisco Ãnt6nio Correia, natural
da Ilh,a do FOla!. freguesla da Feteira, e Francisca Rosa
Joaquina. natural da mesma ilha, freguesia de N, Sra
do R�sário. - Se�s pais foram o alferes Manoel Dutr�GarclO e JoaquIna MarIa da Conceição. - êle e êlunascidos no Destêrro.

21 Em 19-6-1809.
3J Nomeado para a escola do Ribeirão em }Z,9.1832_

Já era «jubilado» em 1856.
4] Em 1854.
51 Em 1857.
61 Cap, III, verso 2.
7] Faleceu em 13· 7 -1869, ....itimado por um câncer no

est6mago.
.

8] A vário!! ctltólicos ouvimos que essa travessa bem
se poderia lOlh<;i.ll'lar «da Conceição». por se achar nas vi.
úJ;l.hm'lt;;llllll da igreja dessa Senhora. ,

9J Poemeta de sátira polít.i.CIl, escrito provavelmente
11m 1847.
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o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema da lavação de seu vestido

I

;.

estam- I
e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.
- Leve, hoje mesmo, para cosa, o seu sabão PRIMEIRA .

pado, a TINTURARIA GUARANY lava e possa pelo novo processo

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

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

lllário Pinto Sena
(Exclusividade do CEC para CASAS

o Estado). Vendem-se: uma na Rua Fernan-
do Machado. com 4 quartos, 2 sn-

A vida individual e social
las, côpo cozinha, terreno pl�no.

impõe uma permanente adapta- medindo 6,4Ox50 preço Cr$ 25.000,00:
cão e renovacão de processos Tres na Rua Uruguay, de madei

todos, quer nâ existência diária ra. todas alugadas. terreno plano.
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;

como para a sobrevivência sob Uma na Rua Rui Barbosa, com

todos os pontos de vista. A '1 quartos, banheiro irnbutido, 2

adptação ao conjunto ambiente salas. garagem, porão habitave!.

é a grande norma vital. No en- .-mfim com todo conforto exigido.
terreno plano medindo 16x65 portanto, há individuas e povos Cr$ 50.000,00:

que não se adaptam e não se Uma na Rua Quintino Bocoiuva
renovam. Lembram um caso I João Pessôa) com 2 quartos, coai

da Bíblia. Loth atacado pelos nha, sala, dispensa, var:mda. me-

dindo o terreno 8x30.50 por . . .

.habitantes de Sodoma escapou Cr$ 7.500,00;
com sua família da cidade, an- Uma em Coqueiros, com 3 quor

tes que fosse destruída. Mas a tos, cozinha, sala, dispensa, bôa

mulher de Loth deixando-se água. medindo o terreno 30x12x1.8
oo r C ..$ 12.000,00.

ficar a olhal' para traz, foi
-

Orna na rua Almirante Alvim,
transformada, diz o "Genesls", com 2 quartos, sala, dispensa, va·

em estátua de sal. A muitos ronda etc" terreno com 22x50 por

países modernos acontece a C'Jr:!'�02'�;aça da Bandeira, com
mesma cousa. A Irlanda é um dois pavimentos, 3 quartos, banhei
deles. Parece que dominada 1'0, cozinha. Preço de venda Cr$
há séculos por um fanatismo 60,000,00.

.

I I d Uma na rua Quintino Bocaiuvamedieval, VIve a r an a per- 609 (Estreito) com sala. 3 quartos
manentemente a protestar con- etc. e terreno com 11,16x52i5 por
tra tudo e contra todos. Nunca 18.000,00 cruzeiros.

está contente conl nenhuma I
Uma na rua Deodoro com terreno

situação. Ocorre reviver um
i de 10,25 metros de frente por 56 de

"C t " fundos por 80.000,00 ceuaerrcs,
trecho das famosas ar as Uma na rua Curitibanos. com 3
'de Lord Chesterfield, escritas quartos. varanda, banheiro com

em data de 21 de novembro de água quente e fria etc., por Cr$
1752 há dois séculos atraz : "A 22.000,00_

"
,. Uma na rua Oswaldo Cruz (Es-

Hespanha e certamente o unI- treito) 3 quartos, sala etc .. terreno
co país da Europa que vem Com 16x32 por 16.000.00.
vindo se b�rbarisando a si ?les- ; TERRENOS
ma todo dia cada vez maIS e

Vendem-se um na Avenida 'I'rorn
mais na mesma medida em que powski, terreno plano, medindo
todos os outros países se civi- 12x37 por Cr$ 16.000.00;
lísaram. Desde a conquista do

. Um. na A'Je�idu Mauro Ramos,
. h 1 pelos Romano- Idem Idem, 15.::>,,45 por Cr$ 12.000,00;
povo espan o, i:>, Um na Rua Jaguaruno. idem
seu mais brilhante período é idem, 10x32 por Cr$ 7.500.00.
sem dúvida o tempo dos Mou- Um na rua Camboriú. terrenQ

1'os; e desde a sua expulsão, a. plano medindo 30x50 por 24.000,00
,. . cruzeiros.

tirania civil e ec1esiastlCa agl� Um na rua Almirante Alvim.
ram de acôrdo, e com sucesso, com 9x45 metros por 11.000.00.
no difundir aquela treva e igno- Um no rua Camboriu com 26x45

rância que são tão necessárias metros, vende·se também a me-

d tade por 20.000,00 cruzeiros.
para suas vistas. "Seus escen-

Informações com A. L. ALVES.
dentes os Irlandeses, quero c1i- Rua Deodoro 35.
zer os verdadeiros, genuinos
Irlandeses do Oéste e do Sul da
Irlanda, são, posso assegurar
lhe, tão ociosos, orgulhosos e

atrazados como seus antepas
sados e embora não sejam es

cravos civis, são os mais faná
tieos religiosos do mundo in

teiro" .

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas A
rua João Pinto n.? 13

TIÕ!1. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
No Ca(Jital:

Cr'
CrI
CrI
Cri
Cr'

70.00
40.011
20,00
7.00
0.30

A.no

Semestre
Trtmestr ...
Mês
Número Ivttlso

No lntertor:
Ano Cr' 80,00
Semestr« Cri '5.00
Trimestre CrI 25.00

I, -

"núncio" merítante eontráto

Os originalll, mesmo 0110 pn
büeados. 010 serão devolvi.

dos.

A direção' não se responsa
bilíza pelos concettos emiti
doa nOI artigol aasinadoe

o caso da Irlanda

�"'_ü";�.�;��-:::i"':..�d"':"':p�:"é;�
llOSiçlio horizontal, e ir,; ao centro da
tet'lta da coluna, se i!;olada; à dlreJta da
testa da coluna. se houver outra bandel.
ra; à frente e ao centro da testa da co

luua, dois metros adiante da Unha pelas
denllP8 formadae, se CODCOl'1'erem lrê8
qQ ,m�1I ballet...... (D�" A, ...."

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

A libertação da Holanda l�;�,�!�spJa!�'de� J�!eeri�!,n��st�"v��t�'�i�
Waslungton, ll1aI'�o. - Por I su�s autoridades e orgamsmos honesto, rendoso e poucas horas de trabalho por semana. Pode

\V. Evan�. - Copyr ight da In- elelt?s, que se achavam em ser exercido por pessoas ativas, srs. ou moças, sem prejuizo de

�,er-All1encana, especl�l para fU:l.C1On�mento _ quando se de� outras ocupações. Trata-se de uma tradicional Cia. de crédito
.

O �stado). -:-: _Em VISt� da � m:,a�ao �,le�a, dep�Is .que os e originais planos de amparo à economia. Peça urgentemente
imediata possibilidade da mva- QUlslmgs forem elímínados. informações sem cornpr c m isso, para «ClA. BRASILEIRA-.
são, O govêrno holandês em Os holandeses tomam mUÍ- Caixa Postal 1.696 - SÃO PAULO.
Londres está traçando ativos to a sério a questão do julga-
planos para a libertação da mento dos criminosos de guer
Holanda. Os métodos e as fa- ra. O govêrno já fez todos os

ses pelas quais o govêrno cons- preparativos para garantir que
titucional e democrático será seus "Quislings" serão julga
restaurado estão sendo objeto dos e reforçou todas as leis
ele cuidadoso estudo. É possível contra a traição.
que a Holanda se torne campo Provavelmente o maior pro
de batalha na Europa Ociden- blema que o govêrno holandês
tal, e so possa ser libertada tem que enfrentar é o da re

por etapas. Se isso se der, o go- distribuição da população 110-
vêrno holandês agirá imedia- landesa. Calcula-se que 600 mil

TOS S E B R O N QU' T Etarneute, mesmo que a Rainha. holandeses foram deportados, G R I P E o o
.

I
e o seu gabinete não se mudem presos ou se encontram em � . .. __

logo para a pátria. A raiz da campos de concentração. Mni- Nav·J·o fel-to de tanlbores de gaSOlinaquestão, naturalmente, é res- tas famílias holandesas tive- I
taurar, tão rápida e completa- ram que mudar de habitação, •

mente quanto fôr possível, a principalmente nas áreas que'·· .. Por Pedro JHLBÁO porém, os soldados de Hitler

máquina demdcrática normal se tornaram 'necessárias aos Londres, março - No lJe-
I
se afastavam, deixava essa

do govêrno holandês. O princí- alemães que fugiam da Renân- queno, porém agitado mundo: ocupação para consagrar-se o,

pio sôbre o qual o govêrno ho- nia e elas cidades do Rhur para que existe pouco abaixo da: outra, singularmente estra

landês pretende trabalhar se- escapar aos horrores elos bom- Tone, nos bairros portuários; nha. Havia cortado em dois,
rá o de restabelecer todas as bardeios anglo-americanos. de Londres, ouvem-se atual-I um tambor de gazolina que o
"' _.,._ __..__.� 'V A extensão dos danos que mente as mais excitantes e mar atirou à práia. Obteve,

. 110MPR"8 E VENDAS· serão causados à Holanda an- estranhas histórias de nautrá- assim, dois meios-cilindros, e
li II tes da sua libertação não pode gios, combates, corsários e utilizando pregos, como arre-

ser prevista, mas será preciso praias remotas, e que parecem bítes, uniu as duas partes, uma
tremendo trabalho de recons- ter ocorrido há mais de um em continuação da outra. Nos

.ruçâo. A Holanda, entretanto, século. Nas pitorescas taber- extremos, com latas velhas

pretende desempenhar a sua nas ele Wapping e de Poplar construiu uma especie de prôa
parte completa nas operações encontram-se, frequentemente, e pôpa, obtendo como resulta
aliadas para a libertação dos pessoas que acabam de regres- do a mais grotesca e rudimen
territórios ocupados pelos ja- sal' de paragens perigosas,' tal' das canôas. Quando alguem

"alí", do outro lado do mar'se aproximava, cobria o barcoponeses. IEntre os métodos projetados elo Norte, ou do Canal da Man- com rêdes e Jonas, e cobrindo-

pela Holanda para a Indeniza- cha. O que êsses homens rela- o e descobrindo-o passava . °

cão dos saques alemães, está o tam da Europa oprimida, tem tempo. Não há portanto nada
de fazer voltar para Holanda o valor e a sinceridade elos epi- de estranho no fáto de ter o

o que ainda for encontrado em pódios vividos. Não há muito nosso homem levado, para aca

poder dos alemães. Os tesouros conheci em uma dessas taber- bar essa embarcação, muito
de arte, principalmente, as má- nas, um holandês que três dias mais tempo do que MI'. Kaiser

quinas industriais e o gado. antes, bebia cerveja. em Ijmui- para construir um "Liberty ",
Mas a Holanda não se mostra den, sob o olhal' inquisltorial de 10.000 toneladas. Quando
otimista neste sentido. Sabe dos esbirros da Gestapo. Nosso terminou a parte "metalúrgi
que encontrará bem pouca herói guardava suas rêc1es em ca ", forrou o barco com Iôna
coisa. A maneira bem elabora- uma cabana nas imediações da impermeável. Faltava ainda o

da com que os alemães se apos- praia. Alí ficava horas esque- "motor". Fez um remo seme

saram dos títulos e ,ações ho.-I c;ic1as à eSl��ra da maré, remen- lhante ao que usam alguns ne

landesas apresentara grandes dando os 11OS, consertando as gros africanos em seus "cayu
dificuldades. para as providên- bóias e palestrando às vezes kos ", e um aparelho parecido,
cias por parte do govêrno ho- I com as sentinelas alemãs que com um guarda-chuvas, servi
landês. I patrulham a praia. Quando, ria de vela. Era evidente que o

"navio" não poderia aguentar
maior equipamento. . . Em
uma noite tranquila, à hora
em que soprava o terral, lan
çou a embarcação à água, com
a mesma emoção com que os

I britânicos viram flutuar, pela
primeira vez o "Queen Mary".
T'eve a grata surpresa de veri
ficar que o casco permanecia
sôbre as águas ... A brisa en

cheu o improvisado guarda
chuvas que servia de vela e a

embarcação deslisou sôbre o

mar do Norte. Dois dias depois
o herói era recolhido por uma
das lanchas da Royal Air For
ce, (',lJe pl'ocurava um aviador
que caíra ao mal' quando re

gressava da Alemanha. Foi
salvo com embarcação e tudo.
Os tripulantes da lancha não
sabiam que mais admirar, se o

engenho construtor do fugiti
vo ou sua coragem, de ernbar
cal' em tal giga-joga.
Assim são as histórias que

se ouvem nos bairros portuá�
rios de Londres: historias vi�
vidas, narradas pelos próprios
protagonistas.

J
\

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Parmaeêntíeo NILO LA US
Hoje e amanhi será a sna preferida

I1roca. " ...Jonal.. lI'l eIltranll(elrse - l:Iomeopatllla - Pertamarl..

ArtliO. dO! borrac:ha.
(,)a••OI_ a exata obser'l'IltH'la no receltllArlo mf1dlco.

PREÇOS �1ó1)ICOS.

REPRESENTANTES
./\ maior F&:brica de Folhinhas, especioiízada a dezenas
de anos, procura rap r ese rrt o n te s e viajantes para todos

os Estados do Brasil em qualquer zona.

Bôas c:>missõ�s e adiantamentos gorantidos.
Serieoode obsoluta e mostruário a Crédito.

Escrever à Fábric<1 "CRUZEIRO».
Caixa Postal, 409, São Paulo.

.......................................0 ..
li)

- •
t •

13)[%$ 'os 1
I CONTINENTAL
i As mais famosas mUSICáS, com 05 mais

i famosos artistas.

I ÚLTIMAS NOVIDADES
: Na «RADIOLAR» Ii Rua Trajano, 6
I :
..................�..,..� �

40s sofredores

Agências e Representações em Gêl'al
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: CresciÚma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipiqlli

dI) :E.tado

Dra. L. GALHARDO - Ex
médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu

consultório paro a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andor,
Rio de JaneiroJ onde possa o

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

palope ,elQ,do �Qra Q res

VOlihl,

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

MACHADO & elA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ajudando as caçadas humanas
ESTOCOLMO, ,,1 (S. I. P.) - Segundo notícias vindas da

Polônia, os membros da organização Juventude de Hitler estão

auxiliando ativamente a Gestapo nas suas "caçadas huma

nas." Tanto moças como moços, pertencentes a essa organiza
ção nacional alemã, estão ocupados a espalhar uma _parte do

horror contra os poloneses, sainod em longas excursoes e ado

tando medidas extremas contra os poloneses. Os que demons-

tram reacionários contra êsses jovens de Hitler e tentam fu- Faleceu, o rrte-ontem, na rua Ge· Socl·edade "no
A

DI-ma Comercl-al Moellmann
gir, são mortos a tiros de revólver. Os moços e as moças ale- neral Bittencourt, 177, a exma. sra. 11.
;nãs não vacilam no emprêgo das medidas mais extremas, mos- Otilia Marques, espôsa do sr. tte.

trando-se tão eficientes quanto seus predecesores mais velhos. Alc1f·d�s. Marqudes dat Silv�. SelSu chor-po 01 rnu rrm o on em, as o-

,

b
- - d

raso no Cemitério Público.

Para enco rir os crimes pratica os ·-"-"""""_·"-·---"----7
LONDRES, ,1 (S. LP.) - Para cobrirem os nefandos ves- O santo do dia

tígios de seus crimes, praticados em larga escala em todo o ter- 3 DE ABRIL

ritório polonês, as autoridades ele ocupação do Reich ordena- S. Benedito, o Santo Preto

ram que fossem desenterrados os cadáveres dos poloneses as- Se outros santos tiveram um

sasinados nas" caçadas humanas", e queimados os restos mor- berço abrilhantado pela nobre

tais dos exumados, com ácido. Êsse é um dos métodos, que os I za ou riqueza de seus progeni
alemães estão adotando, com o fim de esconder tudo o que fi- tGres, o de Benedito o era pela
zeram na Polônia. pobreza é humildade de seus

�..

r., pais. Pois, os pais eram escra-

Importadora Ava-Radlos [vos levados para a Sicília da
S. PAULO - RUA PRATES, 43 - Cx. 4063 Etiópia. Chamavam-se Cristo
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa. I

vam Manasserí e Diana Lar-
5 válvulas, Cr. $830.00. -- 7 válvulas can e viviam, em S. Filadelfo.
Cr , $930,00. - Peça catálogo enviando $0,40 O seu primogênito a quem de-
em sêlos. ram o nome do grande patrtar-

I b
- ·

t
ca dos monges do Ocidente.

Moças po oneS8S 80 coaçao nazIs a Depois de ter passado .alguns
ESTOCOLMO, 1 (S. 1. P.) - Os jornais alemães editados anos como pastor e agricultor.

resolveu Benedito seguir o con

na cidade polonesa de Katowice, noticiou que as autoridades vite de Deus, vendendo os seus

�ermânicas de ocupação, convocaram todos as moças pOlone-, haveres, distribuindo o produ
�as, das localidades de Kostuchnae, Piotrowice, nascidos nos to desta venda entre os pobres
anos ele 1924 e 1925, para se alistarem ao serviço do hitlerismo, e juntou-se a alguns homens
na Organização das Moças Alemãs. As conscritas devem trazer religiosos que professavam a

crnsigo comprovantes de que seus pais foram alistados como regra de S. Francisco. O Papa
Nacionais Alemães. óbvio é dizer que nenhuma dessas jovens Pio IVO reuniu êstes frades a A's 5 e 7,30 horas:

apareceu, o que levou as autoridades nazistas a baixarem de- uma das ordens já aprovadas. DEANA DUR8IN, a eterna n a rnorad a do mundo, no seu me-

(',retos obrigando-as a tal arregimentação. Nesta ocasião, S. Benedito foi lhor filme, com Herbert Marshall e Helen Par r ish:

II verdadra so"hlte O nene- ral "nders ������!e� f�l��o�a�����aso��.� Louca por música
H "IH 9 JI tudes. A-pesar-de não ser sa- COMf'LEMItNTO NACI0l'iAL rDFB Nat.)

cerdote ainda, foi eleito supe- UMA HORA PARA ALMOÇO (Miniatura).
CAIRO, 1 (S. r. P.) - Refutando o absurdo de acusações rior elo convento ele Santa Ma- Preços: c-s 2,00 (Unico) Livre de Censu

russas contra o Exército Polonês do General Anders, no Médio ria de Jesús. A sua vida de re� __ _

ra.

Oriente, os meios autorizados desta capital, chamam a atenção ligioso é assinalada pelos mUi-IA
partir do dia IS, em �omenagem à LEGIÃO BRASILEIRA

da Agência Noticiosa Russa, dizendo que todos os fatos não tos milagres que obrou. Com 65 DE ASSISTENCIA, e Simultaneamente com RIO, S, PAULO
passam de puras invencionices, pois o General Anders, como anos de idaele, aos 4 de abril e CURITIBA, o filme assombro, que nos demais Estados só
f0: amplamente noticiado por agênCias telegráficas aliadas, de 1589, recebeu o galardão �'rá exibido em 1945:

achase comandando duas divisões polonesas da Itália, lutando eterno. S. Benedito é U111 dos A L g-
-

Bao lado dos anglo-norte-americanos no setor central da Pe- santos mais venerados no Bra- e 1ao ranca
í 1 I 'Il.l nsu a. . SI , , co m Paulette Goddard e Claudete Colbert e um

____________________________________..........__......- -::::-
__.......... �::::--.---�.....----���.....

--�--�...............���������::�g�r�a�n�d�e�e�le�n�c::o!

"4' Credl·aFrl·a Para Todos'" �madi���7:� :���!�� ��n����i���p�li�u�a�aá n��
_

.

melhor na praça, além das vantagens que

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

T .
tipos; Manteaux, Sedas, Lãs Peles C"se-

miras, ernos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns,
" ...

NOTE BEM: Temos secção especializada para conff cção de luxo, sob-medida.

«A Crediária . Para-Todos» Rua Felipe Schmidt. 38-Esquina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595 '

Luta' encarniçada na Juuoeslávia
)

\
LONDRES, 1 (U. P.) - Segundo informações oficiais,

"árias divisões germânicas, comandadas pelo marechal Von

Weichs, atacaram as posições jugoeslvas, sendo, no entanto,

repelidas. Os mais encarniçados combates foram travados na

zona de Bjelina, a cêrca de 75 milhas ao nordeste de Sarajevo.
Outros despachos acrescentam que na parte oriental da Jugoes
lávia e na zona sul os guerrilheiros estão empenhados em luta

com destacamentos nazistas e búlgaros, que são auxiliados por

grupoS de comandados do general Mihailovitc:h.

Horrores contra as famílias polonesas
.

ESTOCOLMO, < 1 (S. I. P.) - Notícias, publicadas pela im

prensa alemã que se editava na Polônia, dizem que o Govêrno

::tlemão resolveu deportar mais algumas centenas de milhares

de poloneses para o território alemão, afim-de trabalharem na

indústria ele guerra. Como se sabe, poucos são os poloneses que
voltam de lá, pois que os alemães os submetem às mais duras

condições de vida. A alimentação é má, e o nível de trabalho

é biutal. Sabe-se que em famílias inteiras são separados, às

vezes, todos os seus membros. Os homens, são enviados para

os campos de trabalho na Alemanha; as mulheres, internadas
cm campos de concentração na Polônia; e as crianças, inter
nadas em escolas de germanização.

,;) ;f)I/_SlJ!.- P E' F E I T OI

':!J)IT�� V�
Produto científico poro embelezar os seios

Hormo Vivos n.v 1 para os seios pequenos ou flccídos
Hormo Vivos n." 2 para os seios grandes. volumosos.

Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
1. .,.-da _ Floriauopolis nas Fnrmecie» ModerlUl.
Rauliveira e da F6 - Em Blumenau: FarDlacja�

SIInita3 ti Odin - Em Itoicí: Farmacia Santa

7.r••inh•.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E A<iRICOLA DE SANTA CATARINA

2� Conveeeção«Salão americano»
Recentemente instalado

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
já está funcionando o

" SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de

Ouro Preto, n. 2 (ao lado

do "Beja Horizonte").

Não tendo comparecido número legal de ACIonistas dêste

Banco, à Assembléia Geral Ordinária. convocada para o dia
28 de março corrente, afim-de tratar-se da leitura a aprovação
do relatório e parecer do Conselho Fiscal, bem como. eleição
do Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercício de 1944 e

outros assuntos de máximo interêsse do Banco, de acôrdo com

os arts. 23 e 24 dos nossos Estatutos, são novamente convi

dados, para, em segunda convocação. reunirem-se no dia 5 de

abril p. vindouro, quarta-feira. às 17 horas, em nossa séde, à
Rua Trajano n. 16, quando, confcrme art. 22. parágrafo
UDlCO dos mesmos Estatutos, funcionará e deliber arâ com

qualquer número.
ADERBAL R. DA SILVA, Presidente

Preços módicos e

serviço garantido

Para deprimir Ami::ade e admiracão
o moral francês. Londres, 1 (U. P.) _ O pre-
Argel, ,1, (S. I. F) Se- sidente Roosevelt enviou ao

gundo notícias propaladas rei Pedro uma carta expressanatravés de canais subterrá- do a admiracão dos Estados
neos, as a_?toridad.es r:azistas Unidos pelo povo jugoeslavo,
de ocupa._ç�o, em vls,ta da, cnn:: i por motivo do terceiro aníver

Decorre hoje o natalício do jo- plet� :eiI�ao do Po\O, ; fl�n�e" sárío de sua luta pela liberda-
vern Glauco Correia, estudante. em sei V.1 sob suas ornens ,C?- de. A carta diz a certa altura:

o!O meçara�n a tomar �m ..F.. serre
I "Há três anos � povo jogoeslavo

Transcorre hoje o aniversário do de. I?edI�aS .com o fito de �.ue- levantou-se para iniciar a ar-
s r, Amantino S-::efano. escrivão do brar a coníí - r·-
civil da comarca de Campos No- . :� o' al?-ça, .. qu; ema rajada luta contra as fôrças

entre 00 t:.�crnlhelIo� er:1 o?te- da opressão e da tirânia luta
• rem o ,1:)010 das N�ç'oes Unidas

que se tornou épica na 'mente
.

No sábado passa,do" o. sr, Fr-cm- em sua 'ui a pela �Ibel'drl,dl'. �A_E.- e no coracão do povo ameri-
CISCO Mornrn , Eunc ioncir-io do Dep. !SIm, há rJoucos dias, U�"l aVl.tO -. l' r

de Municipalidade comemorou o d
.

lid d d hecíd
cano. Ao saudar V. Magesta-

. , .

I'
. e naClOna I a e escon eCI a d t'" t·seu SO o ruver-scn-ro nata lC10 e o _. , e por es e anIversano, OlDO

39' como funcionário público. �?brevoou a estaçao fe�r�vla- extensiva ao aguerrido povo
na, de To�louse, e, � �:}a�xa �l; da Jugoeslavia a expressão da

Noivados: tura, metralhou os CIVIS que ali amizade e da admíracão dos
Com a gentil srita. Maria de se. encontravam, resultando fe- Estados Uni r.',os".

�

Lourdes. dileta filha do casal AI· d 1 1
L -

fêu e Leocádia Tolentino de Sou-
I'I os a guns popu ares, e 1na··

so , contratou núpcias o sr. Francis tanto outros. Naturalmente, a
�...,...,...,..,�

C. Rebelo, intérprete de ;"'ma Com- intensão dos nazistas é que
panhia Americana, em Sena Mo- pensassem que aquele avião
dureira, Territ6rio do Acre. era pertencente aos aliados.

Falecimentos: Porém, poucas horas depois,
Em sua residencia. na rua Our i- estava provado que o aparelho

tibanos n . 77, faleceu ontem o sr. era pertencente à aviação ger- Cons. Rua Nunes Machado

Bernardino dos Santos. O seu en- mânica, e que fizera aquilo a
n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

terramento efetuou·se hoje, às 8 maifdado dos altos chefes na-
Consultas diariamente

horas, no cemitério de Santo An- .

t
das duas às 7 horas.

tônio. z_I�s�a�s��n�a�F�ra=n�ç=a�. -- ���������������

A� IYEHSAHIOS

Faz anos hoje a prendada srita.
Jucila Teixeira, filha da viuva

Leonor Teixeira.
•

vos.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRUR<iIÃO DEHTISTA

Acham-se à disposição dos srs. c cí on lstoa, os do
cumentos de que 'trota o art. 99 do decreto-lei ri" 2627.
de 26 de setembro de 1940.

HUGO MOELLMANN, Diretor·gerente.
�_".w_�""_,,,-"-�-.J • • -.,........-_........-_-.-.-._.-.__-_....__-..-............. -.

CARTAZES DO DIA
2a.leira HOJE

CINE
A's 5 e 7,30 horas

O filme nacional fer ôrneno, com Procópio Ferreira, Delorges
Caminha, Alvarenga e Ranchinh i, Ratinho e Jarall'aC9, Silvino
Neto, Edú e SUB gaita, Trigêmeos Vocalistas, Trio de Ouro,

etc, com as melhores músicas de 1944:

BERLIM NA BATUCADA
O GRA.NDE ORIENTE DO BRASIL (Filmada a Maçonaria

Brasileira).
O PODER PARA A INVASÃO (Marcha do ternp o)

FaX AIRPLAN NEWS (Jornal).
Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00, Livre de Censura

CI·NE «IMPERIAL)}

1

-_.�.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso 1 .... Awrfei"oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

,ONI;UL'J'AIS - Peja manhãr dtar-íamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto 'aos
.a'>lidOlll, das 16,30 às 18 horas - CONSUI,TóRIO: Roa João Pinto •. 7. sobrado -

�'..ner 1.461 - Res4dêncla: Rua Presidente Coutinho, ':l3.

Muita s bonif cações e

Tudo

médico graUs
isto por apenas c.s 1,00

Para difusão do único mé
todo brasileiro, a Assocíeeão
Taquígrafíca Pau ista ensina

gratuitamente. Infcrmoções:
- Prof. Paulo Go::çalves. - Rua
7 de Setembro. 107. i andar.

Rio de Janeiro.

CR s 6.25000

Expoliação na I
C�!���,191VâqIUl� _ co-\
mo exemplo do método de

ex-,paliação que os nazistas vêm

empregando na Checoslová
quia, serve-nos o decreto recen

temente baixado pelas autori
dades responsáveis pela admi

nistração do país, o qual reza,
em síntese, que os negociantes, Ique sejam atacadistas ou vare

jistas, têm que comunicar ao i
Departamento de Comércio do
Reich todo e qualquer estoque,
que; tenha em seu poder, prin-I
cipalmente máquinas em geral.
Os nazistas querem estar de
posse de dados concretos sôbre
êsse material, pois que, em fu- A fõr�a t.érea nolan
turo próximo, lançarão mão desa ataca a França
do mesmo, uma vez que se pro- Londres, 3 (8. 1. N.)
cesse a debandada nazista da Anunciam oficialmente, nos

Europa Oriental, o que, aliás, .iírculos aeronáuticos desta Ca-
1

Municipal e Hospital [á vem acontecendo. ,)Hal, que o esquadrão de ser-
�..,..._,.._....�..-.J

viço aéreo de aviões de bombar
eleio médio "Mitchell", da. se
gunda fôrça aérea, participou
dos últimos reides efetuados
contra a costa francesa do nor

te. Os aviadores holandeses,
depois da ação, declararam que
todos os objetivos visados fo
ram felizment.e atingidos. Os

! mesmos aparelhos, dias depois,
• _'_' �__• ..-. __ � �

I escoltaram forte formacão aé-

V t' t d eh
·

!
rea aliada, que atacou �oncen-

,(iS a ua e . OPIO ! trações de tropas inimigas. De TRio, '1 (A. N,) - Poloneses todas essas operações, não fal- enaz resistência
do Brasil cotizaram-se e enco- t.ou nenhum aparelho holan- Nova Delhi. 3 (U. P.) - Os

Ex·lnterno de Serviço do Professor Leônírlas Ferreira e ex-estagiário dos Ser'v tços mendararn ao famoso escultor dês. soldados britânicos estão re-
do dr. Gabriel de Arirí ra de (Rio) .. dr. Pere lra Gomes (S, Paulo) polonês Samoinski, atualmen- f A sístíndo tenazmente aos japo-
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oft.almologia) te ligado ao Brasil, pois casou-. mea.cadOS pelas

('I".r .. d" "'..rvtço de Oftalmolo!<,ia do nepar!>lmento de Saú<le e Hospital de Carl<l"d@ t ....
neses, que atacam na direcâo

COXSULTóftJO: Rua )<'eli1.e Schmirlt, 8. 1"ou('. 1.25!) - COX!'irJ,TAS: na, 2.:lo se com uma jovem da alta so- au QrUIioII a des de de Kohima, centro vital
'

de

ãs 6 horas da tarde - REsmB'\"CIA: R, Con se-lhen-o :\Iaf"a, ';. - FI,OItlAXóPOJAS. .ciedade carioca, uma estátua' o:upação I abastecimento, situado a 90
-

.

.

--- id: Chopin, .em bronze. �ssa,e�-I Londres, 3 (8. 1. N.) - Os quilômetros ao norte de Im-

INSTITUTO DE DiAGNOSTICO' DR ROLDÃO CONSONII tatu�, no dla.24 de abril proxi- prefeitos ela Holancla ocupada phal, capital do Estado de Ma-

CLJ�ICO
_

•

._ . I�o, aata nacional polonesa, se,- foram ameaçados, pelas auto- nipur.

DR DJALMA
-l édlco - Ctrurgtão - Parteiro Ira entregue como presente a ridades alemãs de serem pro-

�""""""""_"""__"""""""'''''''''''JOJ

1,'oITnario pela Faculdade de :l<ledlClIla I id d . f' o' ,. t tr: ,

'
. A•

.a Urliverôluaâe de,Silo Paulo, o�de ful C. a.e: pala lbulal.no :� �o cessados sumanamente, pela õarõanlt'te
MOELLMANN vssisterne por varios anos do ::;erv'lço I Municipal. A Data aa POlOnla mínima nezliaêncía cometida

«
S E-l'

»
nurg rco do ProL AllplO Correia :-'e,o: .: 1" t d

b b !

t'nmelra Cadeira ue Ctrn.íca Cll'UeglCa)'jSCla, a las, de aí mo o come- quanto aos serviços públicos Londres, 3 (U. P.) - Os re-

f·O��;�d:.rft:� �:�v::!����s d:ur:�::ra !:,��t. �E�tlt� �:to�:'��:isfe'::t�C��g���vi�� morada 'pela socie�ade carioca, admin ístrat.ivos. A ameaça é cerites raides aéreos contra

Chrnca medica em geral. pediatria, doen- ")Janos do Prof. D:;mlngoS Detascío no que mais parecera uma das devida aos últimos roubos ve- Londres deram origem a nm�\
i+osplta! Leão XIII . mais datas do Brasil ' ... l'

., .

I
.

ças do sistema uervoso, aparelho geníto- Cir-urg íão do estômago e vias btlíares, J. • ' '. : rif'icados nas prefeituras, corn nova 1110 estIa con tecida COm(�

urinário do homem e da mulher atestmos delgado e grosso. tiro Ide, rins, . �- ,-.��--",-,"-",--,- �,---,--- - - - "I .' - "G argantrte
"

q' 1
.rostata e bexiga. Varicocele, hidrocele, - () desaparecimento de cartões ,.� ,ue e causac a

&....Iste, Técnico: DR. PAULO TAVARES
onze, e néruía. Doenças de Senhoras" de racionamento pela atmosfera poeirente enl

CUl'SO ue Rad�oIogla CUn1ca com o dr. .artos,
.

torno elos edifícios bornbar-
Manoel de Abreu Campanarlo tsao Pau-

I
Consultas, Das 9 às 12 horas n u

M ' .

lo). Especializado em Higiene e Saúde

I
_;asa de Saúde São Sebastião. OV 10 I � I I

deados. Os civis, que dão ser-

Puolica, pela UnlversIdade do Rio de Ja· Opera na Casa de Saúde ... ;::J Alphêo e leocád ia viço no "Gape", são as pessoas
0"11'0. - Gabinete de Ralo X - Electra- São Sebastião Tolentifio de Sousa . que mais sofrem.
cal'Gliografia cl!nlca - Metabolismo ba- ----------------- Comprar, vender ou alugar

1 G btn I O LAURO D ./lURA
participam aos seus parentes - .

:1 f-;;;O���::e� �::r:��rl;de �IC:: r. 11 só na 41
. e amigoR o contrato de coso· t

. menta de sua filha MARIA

I('opia e análise clinica. - Rua F'emando I fi I DE LOURDES CCIT'_ o Sr,
ld h d 8 F 1195 F'lor1anópolls Especlajjsta em Doenças de Seulw-

A SERVIDORA li
'

lJEacLEao'N'AonCeHA'�iT-ES S'O'USA' "as - Vias Uri,nárias. . I' Jl���;lpSol��, �OA/'�/;��4·. .

,
Curso de especialização de Gineco-

logia (doenças de Senhoras) com o [a maior organização no
�

Professor Moraes de Barros, da Fa..
genero nesta c':1pital]

l'uldade de Medicina de São Paulo,

DR. MADEIRA NEVES CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

DR. ARAÚJO

GRATlS! F�ca este livro

I-=-:-·�.r_���_
I DOENÇAS DO GADO

E REMtDI05

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasil)

r.x-mterno do Serviço de ClIDica Médica do Professor Osvaldo Olíveíra, médico do

Departamento de Saúde

(.;1,rNICA lUfJ;IHCA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSU[,TóRIO
e 1{lj)SllJE�CIA: nua Fel1pe Schmidt u. 38 - Te!. 1HZ. CONSULTAS - Das 16 às 1!l.

PRÊMIO MAIOR

Dr,,,,,",",OG DE OIVUI6A<ÁO

,.,"",.,

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
1:'.8j)e('jlllí�ta, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CO�SljLTAS: Pela manhã, das 10 às 1� - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

ENVIE UM CRUZEIRO EH SÊlOS PARA O PORTE POSTAI

UZINAS C�IIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POSTA\...14 vABOTlCABAL EST.S,PAUL.O

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULT()Rro: Rua Vitor :\leircks, 26 -- Fone 1.-IOÕ

Corisnltns das lO às 12 e das 14 às 1.') horas
HESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

lhelro da ilustraQã.o a-citna, ofureC8l'
lhe. em 11111aveJ gesto. um cá.Wle do
excelente I1peTltivo K NOT. l.erribr&-

;
se V. Sia. de Ilcrescentar. ao agrada..
oe, " gentileza:ESíEE TAI1.
SFi'1 () J1EU APEí?ITIVO

PREi)/J.ET{JI

6IIj��1
I
li/'! MODurO DA KIYOTSA,/flO,.COI1. é SêGUROS

____ I T.I..JJ.I '

,

TAQUIGR,AFIA (iRATIS

CLíNICA M�DICA
Moléstias Int.ernas. de Senhoras @ CrI·

Iln('-8"- em Geral. CONSULTóRIO: Rua

�'el1pp Schmldt - Edlf!clo Amélia Neto.

Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE-

STDltNC1A: I Largo Benjamin
Constante, 3

SE��AS
DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país,· são encontradas noS balcões da

Casa IA TA O 4
·Clro .."'a e Ort.opedlA. CIlnlca e Clrurlrla

do tot'ax. PartOB e doeoç.as de eeobora!!l.

oCONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá
r·tf.<nwnte das 15 às 17 horas. RESIDlIlN·

.cu.; �te 4l'fIal, 36, Fone 161,

Diariamente rAceoemos novlda\.1.PS
RUA FELIPE SCHM[DT, 54 - fONE 1514

POR CORRESPONDÊNCIA

DR. BIASE FARACO .

MEDICO' - chefe do Serviço de Sífílis do Centro de Saúde :
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -' AFECçõES UHO-GEN[TAIS DE 1AMBOS OS SEXOS - HAlOS fNFH.\-\'El-L\IELHOS E ULTIL\-VTOLETAS

CONSULTAS: das 2 às ;) h. R. Felipe Schruidt, 46
HES.: R. Marechal Guilhl'l'Jlle, 33 - FONE lG48

CLfi\'IC.-\ llE OLHOS - OU,'lJ)()S - ::-iARIZ - GAHGf\'i'l'A

DR. SAVAS LACERDA

ICNFIilIUOlIRA OBST1IITRICA
(Parteira) Feitos de umRua João Pinto, 4.

I:irln'g'lco, das afel'�ôes do aparêlho Fone 775. SUbmarl8nO h I d
'"

genital feminino (Utero, ovários. O an es
trompas, etc.). Londres, 3 (S. 1. N.) - O:
Cura radical das inflamações dos I

anexos (Ovários, trompas), sem ope, I Ã opinião pl:.blica Almirantado Britânico deu a I

ração). Tratamento de todos os dis· público uma conlunicação, se-

lúrbios da menstruação e da estel'ili- chinesa mostra·se gundo a qual, regressou recen-
dade. ; otimista temente a um porto inglês um
Tratamento moderno da blenol'l'a-

I Ch K'
gia aguda e ""ônica, em ambos os ung;- .!ng" ,�, (S. I: C.) "SUbmarino holandês, que du-

sexos. pOI' processos modeI'llos sob
- A oplnmo. p�lbllca chu�:s� l'�nte. 19 meses �via afundado

contrôle endoscôpico - Uret.l'oscopia 1 mostra-se otrmlsta pelas wtl- 2/ mtl toneladaé de navios ini-
- e de laboratório. ! mas medidas tomadas pelos migos nas águas do Oriente.
FISIOTERAPIA - DIATEmlIA ·\81iados. Em verdade, os recen- ------,--

- INFRA-VERMELHO Da Ma ..... clo.u·r·
CO�SULTAS: _ Das 10.30 às 12 I tes desembarques efetuados •• n la para

110ra,; e das 2 às 5, :em ilhas do Pacífico 1:peH':1LlI O .lapão
Consultório - nua Tiradentes 14. Ilargament0 nos círcul.Js cúine- Chung-King, 3 (U. P.)

FQne: 1.663.
1

:.;,\' cles'�a rapital, a':',:;.Gl (':)!:.'J Segundo fontes bem informa-
Residência nua Tiradentes 7 '

(Sobrado).
tambem pelo interior do país, das, os japoneses retiraram dez

_________,,____ onde a notícia chegou. Vê·se divisões, com um total de 200

i)r. Newton L. d'Avila perfeitamente que os aliados, mil homens da Mandchuria,

M
.

d' I
de fato, estão resolv�dos a bre-, desde o mês de fevereiro para

L" -d AJe. lt�O '-M .. I I vemente desembarcar em ter- Hokaido, no próprio ter{'itório
L,X-lntern� Q SSlS �n�la 1. t_In,.lCl�a 11", <; ...

- •

.1I�. ('''"
-

_,

...

e do Servlço de Chmca ClrurglCa! _as do J:'l,ao, pOIS qu� o _CICO I �o Japao. Ao que paIece, os

: o cargo do. Prof. Castro Araujo \ do MlkaG,:' começa 3: plOc:essar-, ]apone.ses tomaram essa medi-

. do. �lO de Janelro.
'.

se com }ar�os hOrIzontes de
I da, afIm-de reforçar as suas

V I as u rmarlH O.lleaaçoes consequencms. defesas nacionais
Consult: Vüor Melreles, 28.

.

Atende diariamente às 11.30 hs, e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

Tratamento especializado, médico e
Diplomada pela Matern.klacle

.

de Flortanópolle
Atenele cbamadoe a 4l1UÜq."

bora

.....ça da Bandeira, 63 - 11010,

IAntiao LargO 13 de Malol

DR. AURELIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlcer"as gástricas e duo

dlmais, câncer do estômagc>, afe·
çôes das vias bili ares, rins, etc.

ApllC3 o Pneumo-Iorax artiCicil4l

para o tratamento da Tubercllluse
l'1I1monar - Trlllamentos illl/Uer-

nus e eficazes desta moléstia

Completo galúnele de Eletricidade
I1lédIC<l: Ondas curtas e ultra-cur
t115. Haios Infra- \'erruelhos e Raios
Clt ra Violeta. Infrazon-Terapia
C'lfisultório: Rua Deodoro, 3

e'lfuina Felipe SchmitU
Das II às 12 brs., e das 14 às 17 brs

Telefone 1.475

ICspeclallsta em molésUas de 8.mI10""" -

Part08.

\I,TA CIRURGIA l1BDOMINli],: ""tô

mago. vesícola, útero, ovários, apêndice.
Inmol'es, etc. - CIRURGIA PLAS1'ICA

00 PERtNEO - Oérnla•. Wdrocele. v&

"Icocele. Tratamento eem dor e operação
de Hemorroldes e varlze� - Fracturas:

.pltl"elll08 <le &,11880. Opéra n08 H08plta1�
de Flortanõpotls.

17aça I'eretra e OU"elra. 10. Fone, t .(HIII,

lIorá.!:10: nu 14 .. l' horu, lUartIQlU!llt.e.

DR. REMIGIO

DR. SAULO RAMOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO - Segunda.lelra, 3 de Abril de '944 5

Empresa ((Líder» Construtora Ltda. 'As festividades da formação
dos oficiais da reserva

Em Combinacão com o Banco Cruzeiro do Sul Estão oficialmente marcada I des no peito, a cantar, um co-
_,

para o próximo dia 16 de abril ração romântico; aspirantes à

SIA São Paulo as solenidades da formatura da glória, que começais a merecê-

MATRIZ R S F 938 primeira turma de aspirantes la, pedindo, sem medo, um !u-: ua_. .ão Bento, 45 S�o Paulo .Telefone, 3-3245·· one, da oficial da Reserva, que con- gar no campo das rudes bata-Resultado Oficiai eto Sorteio do dia 29 de Mar(o de 1944 cluiram seus estudos no N. P. lhas _ é para vós que toca o
l' Prêmio da Série C. n. 857320 - Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.000,0) O. R., anexo ao 14 B. C. clarim. Lentamente, suavemen-

Série A Série B Pela primeira vez, assistirá te, sobem da terra as doces íns-
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00 o público de nossa terra a uma. pirações do seu amor fecundo
Cr. $ 5.000,OU Cr. $ 10.000,00 solenidade como essa. O pro- e puro. Envolve as almas o ror
Cr. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00 grama está sendo caprichosa- te sentimento da terra queri
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00 mente elaborado, sendo que o da. Palpitam no ar as luzes se

Cr. $ 1 :500,00 Cr. $ 5.000,00 publicaremos dentro de alguns renas dum largo dia de traba
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00 dias. lho, e há, errante no espaço, o

Cr. $10000,00 Cr. $ 20000,00 Foi escolhido como paranin- poderoso orgulho da gléba, do
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00 fo da turma o Sr. Capitão Átila suor do sol que doira os cami
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00 Barroso, instrutor-chefe do 1'0- nhos e do horizonte guardado
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00 ferido Núcleo. por esta fidelidade heróica e

Cr. $ 50.000.00 Cr. $100.000,00 Os nossos jovens conterrâ-

Cr $140.000 00 Cr. 270.000,00 n.eos ser��, por certo, �uitís-.,
simo telicitados pelo bnlhan-
tismo com que terminaram os

.. Dr. F. da Gama Cerqueira seus estudos. O aluno Waldir
Inspetor Federal de Sorteios Busch foi escolhido para orador

da turma, sendo nessa ocasião
entregue ao mesmo uma espa
da oferecida pela brilhante
unidade do 14 B. C. e o Premio
Correia Lima que constará de
riquíssima medalha ao aluno
que se colocar em primeiro lu
gar, o que, aliás, conseguiu ês
se nosso inteligente conterrâ
neo.

O público de nossa terra por
certo afluirá ao quartel do 14
B. C. afim de assistir às f'estí
vidades, que constarão com a

presença de nossas mais altas
'autoridades civís, militares e

eclesiásticas.
Abaixo transcrevemos uma

saudação aos Aspirantes da Re
serca, a serem declarados no

próximo dia 16, escrita pelo
aluno do 2" ano da 2a turma,
Arnaldo Santos:

"Ouve-se um clarim ... São
as matinas da Pátria. Gente
moça, que abris para a vida
braços ambiciosos, a abraça
rem o mundo; jovens que ten-

(,
I

L"
2."
3.°

Prêmio

Gerente geral Dir-super,

será realizadO a 29 de Abril de 1944

inabalável. Assim, vasto e ama

do, é o Brasil que vive conosco

nas realidades milagrosas do
bem, que lhe elevemos, do ju
ramento, com que o defende
mos, da dedicação, que 'lhe vo

tamos. Mas os brandos hinos
da paz se dissolvem, além, nos
ecos musicais da mata brasí-
1eira. E, mais rijas, canglorarn
as fanfarras marchas milita
res, pois a Guerra aí está: não
a Guerra tímida, quanelo injus
ta; não a Guerra sutíl, quando
maliciosa; não a Guerra esqut
va, quando envergonhada, co

mo a fazem os povos arreba
nhados por imperialismo de
mentes na vã cobiça do alheio.
Mas a Guerra honrosa dos paí
zcs que desagravam a dignida
de Nacional, vingando os seus

mortos, cheios de vigor juve
nil e valente, por isso bela, nos
próprios sacrifícios que sugere,
e generoso na sua fúria patrió
tica. Brasileiros que tendes a

a responsabilidde do oficialato
da Reserva, ficou atrás o tem

po amável da adolescência des
cuidada; e, para diante, os pa
noramas da luta áspera atraem

agora a vossa esplêndida voca

ção cívica. Ofereceis ao Brasil
a lealdade de vossa crença nos

seus destinos imortais. Sois OS
campeões de sua grandeza, sen
tinelas de sua segurança, pala
dinos de sua integridade, os

bravos cavaleiros de sua causa.

Nada temeis, porque possuis a

santa instituição dos valores
eternos. Ides à procura do

4.°
5.°
10

100
120
240

1000
10000

Titulo n." 81798 Uma construção de
91798 Um terreno de

"01798 Um terreno de
" 11798 - Um terreno de

"

21798 - Um terreno de
Prêmies - Os títulos com o final n. o 1798 (Milhares)

" "" 798 (Centenas)
" "" " " 81798 (Invertido
" " """ 1798 (Invertido
" """ "" 98 (Dezena)
" """ " 8 (Final)

o próximo sorteio
o resultando do sorteio é ir radis.do pela "Rádio Exce lsior " de São Paulo. às 17, 18, 19 r 20
horas e pela "Rádio Tupí'", do Rio, às 21,15; serà ainda publ irad o nos jornais "Estado de S.

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

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

Atenção Srs. Associados da "Líder" ! - Foi entregue aos contemplados da apólice
n. 'tO 707 • Se r ie A, um prédio .no valor de Cr$ 30,000.00 (inclusive o terreno) à ma Germano
Wendnausen, nesta capiral

Gabinete Dentário-Procur"i o sr. Cirurgião Dentista A. Ramos que prestará seus ser

viços, por preço modico, a quem interessar, apresenta ndo o seu titulo em dia.

Escritório da' Lider e üablnete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).

Graal, como os enamorados li
eladores da época trobadoresca,
em que, pelas estradas sem

fim, desafiavam as fôrças do
maIos espadachins da Virtu
ele: representais a Cruzada no
ocidente contra os máus espí
ritos desenfreados no mundo
triste. Vencereis, como, nas

lindas histórias antigas, ven

ciam os intrépidos soldados de
Deus. E as festas da Pátria re

confortada premiarão amanhã
os triunfos que conquistastes;
como hoje as bençãos das mães,
das irmãs, das noivas recom

pensam e protegem os Volun
tários da Glória. É o clarim dos
combates que desperta o gran
de povo. Flutua no céu lumino
so como "divina promessa" o

aurí-verde pendão da minha.
terra, que a brisa do Brasil bei
ja e balança". É um colorido
lenco de despedidas. É um sím
bolo de todas as emoções que
acompanham os exércitos da
Pátria na sua jornada memorá
vel. Ela vos segue, ufana e ir
resistível.

"

"

Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs.

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ

, de "utonC11111eOl responsaveta pela
.rel execução das Estatísticas Mill·
ares podem exigir, sempre que hol'

, .. r duvida quanto à veracidade d.
�ualQuer informação, que cada ln
.. rmaute prove o que declarou. A

.TlÁ-fé constitue crime contra a ..

'Dranu nacional. (O. E. 11..).

SEJA SUA

I

Á SÁUDE DÁ MULIlER

Notícias resumidas I LIVROS
Verificam-se san g r e n tos

combates na �rea d� Cassino, USADOSonele os alemaes estao sofren
do perdas terríveis, devido a

obstinada resistência que dis
pensam ao avanço dos anglo-
americanos.

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).

Compro e Venda
Literatura, Ped agogia, Psico·

.ogia , Matemática. Direito, En
zenher ia, Medicina, Topografia,
Cinernatogr afia, E'etricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

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

O. L. ROS.L\

I

(

Uma das chaves que abrirão
as portas para as tropas alia
das, quando se der a arreme

tida contra a "Fortaleza de
Hitler", constituem, sem dúvi
da alguma, os ataques efetua
dos pela RAF, e que quebra
dia após dia, todos os sistemas
de defesa de que dispõem os

alemães.
'"

O Exército Britânico tem lu-l
tado em todo o mundo, onde I
por desventura surge inimigo, Iescrevendo, nas páginas da

, hístóría, as etapas mais glo ':0-
S.1s.

li ITem havido grande movi-,
mento de tropas na 'J;Jm'opa
Oriental, onde os alemães ocu

param militarmente a Hun
gria, Bulgária e Rumãnía,
além de uma parte da l�slová-

Quem sonegar Informações à EIl
tatistica Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse eaao,
,erá julgado, militarmente, comI!

Ini��o do Brasil (D. E. M.).

Rua Deodoro, 33

Zoraide Silveira
E

Zilá' Ba'rbosa

-

quia.
w.- - ..... ........-_,. ..........�

Os exércitos rUSSOf! contí- des, em virtude do desgaste que
nuam a penetrar protundamen- lhe vêm causando os aviões de
te '10 coração da Rumán ia, bombardeio aliado. Esta difi
cl,'struindo toda a resistência culdade, será ',!.:pntida muito
que alf encontrara, e banindo particularmente em seu noten-
daquelas paragens as tropas

I
cial aeronáutico,..,'

-

nazistas.
* Chegaram mais reforços

Aumenta rapidamente o rít- aliados à frente de Anzio-Net-.
mo de ataques aéreos centra a tuno, onde se espera seja bre-IAlemanha, a qual aguarda com vemente lançada uma decisiva
a nsiedade a hora eru que os ofensiva contra os germânicos.
z.liados desembarcarão nae *

costas defensivas da Europa. A navegação inimiga de pe-*
querio curso, foi atacada na

Segundo disse uma alta per- costa da Dalmacia, tendo sido,
sonalidade britânica. breve- na ocasião, afundados alguns
mente a Alemanha estará a navios mercantes e transportes
braços com terríveis ditícnlda- de tropas.

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\VETZEL INDUSTRIAL-JOJNVILL_E (Marce

ternjao e dinheiro
regisr. )

•

economiza-se
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o eSTADO Segunda.feirà 3 de Abril de 1944

A menos de 16 kms. da fronteira checa E�,���li�!2_,� ao��!!�'l�f��
, , , '" ,mmar a guerra e retornar o platéia ae propwçoes tam-

.,Mosco�" 3. (U. P.) - Os exer-! tras partes _do ,seto.�' .

merídío- provmcia �naIs de cem lpll sol- afluxo de turistas, o forasteiro bém gigantescas para es-
CHOS soviéticos chegaram ao. nal; mas nao e suf'ícíente, en- dados nazistas, que estao sen- vai encontrar no Rio talvez o tacionamento de automóveis
desfi�adeiro dos Tártaros, a? I t�etanto, pa!� deter as a�ome-: elo retira���, rum�o � RumâI?-i!l �ais belo monument.� ela m�n- no alto ela montanha, a quasesudoeste de Delatyn, qu� ?a I tidas das falças elo male�hal, e a Bulgária, por via marítí- do, tais as grandiosas obras de mil metros de altura, subindo

aces.:0 para a

CheC?eSlovaqUI�'11
Zukov. Revelou-se que na fre:,:- ma, arte que estão sendo rt'"tllzi..das por uma rodovia que c um príInformantes �utonzados indí- te de Odessa os russo� se estao I ,. .._.............- .....-M-.-.-.-.!'_......� no alto-da imponente e singu-. mor; um restaurante completo

cl_lI? que as forç�. russas, au- I
preparando l?ar� gIg'�ntesc,a I O parlamento finDaft- lar montanha do Corcovado. que comportará centenas de

xiliadas pelas bngadas checas I batalha de aníquilamento, VI- i d
-

h
- No alto da montanha acabam pessoas, uma enorm: cruz ne

1 t " U
A •

lsand d t
. _

t t 1 de: es reune-se o·e ._" ,,'"

que u alam na crama con-I
san o a es ruiçao o a

e,'
., de ser conclu ida' as seguintes gra de granito, cue ,JDderá ser

tr 1
_., .

d 10 d'
, _ .

t Estocolmo 3 CC. P.) - O '
.

o
.

'1 Ala os a emaes, ja se en- mais e ivisoes naZIS a�, '.., .obras: escadaria monumental vista e admirada de bordo dos
centram a menos de 16 i Enquanto os soldados de MalI-I'�arlamen_to fmlandes, segundo i

que conduz até o ps de Cristo avioes; o novo peIestaí de Crís-
quilômetros ,da fronteira I novski se aproximam pelas es-, lllfol:ma9oes procedentes de � Redentor que é a maior está- to, Granele como um arranha-
da Ch�oeslovaquia. Nos meios

i ��pes que rodeiam Odessa, as 1 �elsm]n, d�vel'a reulllr-�e, h.o-Itua do m�nelo; elevador gigan- ceu, tudo em granito vcrdr, c
bem

,

informados de Moscou, I forças do m!lrec:hal K�nev I je, em se�sao extraordman�, I tesco para conduzir velhos e um Jardim com flore. c plantas
a�redlta-se que os russos pOd�-1 avançam na direção d� RIras-; pal:a considerar assuntos n:m--! enfermos do cume da monta- de iodo '1 Brasil.
rao atravessar, dentro dos pro- . pol, para completar o cerco em

I
to Importante no que se refere I '

xímos dias, a fronteira checa.j tôrno das fôrças de von Man- ao futuro elo país. Acredita-se Iíeverá multo peixe DOem vista da rapielez com que'I nestein. A emissora de Lon- que os deputados finlandeses .I.lu .I '

estão avançando em todas as, dres, por sua vez, anunciou que j díscuttrão, pela última vez, as RIO, 2 (A" N.) -- Noticiou um vespertino local que, na

frentes, A resistência inimiga los alemães iniciaram a eva-!condições de paz apresentadas Semana Santa, haverá, no Rio, superabundância de peixes. Re
na zona das fronteiras checa e I cuação da Criméía. Segundp se I pelo govêrno de Moscou ao go- velou-se hoje que foram reservados já 600 mil quilos ele peixe,
húngara é maior do que em ou- 'acredita encontram-se naquela vêrno de Helsinki. que serão distribuídos, em 400 barracas, pelos bairros e subúr

bios, a preços comuns,

• \rg'el,2 (C. P.) - As fôrças! I quela cldarle, Em outros seto-
" � t e do oaliadas lançaram um ataque (tel go, de uma supertíele de quase ires, observou-se intensa atívi- ,:""Uas ec, n

surpresa contra as posições na- unun milha quadrada. :Nu fren·; dade de artilharia de parte 11 Hio,;3 (A. ?\I.) - Segundo
zlstas no monte 3IalTonc, na, te de Cassino, os novo-zclan- }18.1'te. Segundo observadores dados divulgados pelo Serv

í

ço
frente de Cassino. Os soldados deses conseguiram repelir vá- a Iíudus, os uaslstas envlara m de Abastecimento através do

do Quinto 'Exército brttâníeo, rios ataques lançados pelos na- grandes reforços blindados e I Ievautamento decim Pl1 sal de

mediante víolentos ataques, :dstas eontra as posíções i�lia· t!(\ inúliUtaria 1I.Hl'a o setoJ' �lf': :,toques nesta capital, yerifica
conseguiram desalojar o inimi- das na estação f"'l'l'oviáda da- Cassino. 1;5e, que ele 11 a 20 de março úl-

,----------- ,---------.---------- timo os estoques de al'l'OZ, })a-

Varlitos e UDI dranl8 LavaI tODlO represálias �1��'�;ll�:t��������;��, (��tl�ble�
da vI-da lVIadrí, 3 cu. P,) - Segundo inforIl'laçõf>s de Paris, [oi I milho, melhoraram C'onsidel'a-

... aprovada, ontem, na reunião do gabinete, ('onvocada por La-
I velmente. Desde setembro de

Hollywood, 1 (U. _P.) vaI uma medida no sentido de serem detidos elementos ali.a- U)42, portanto, há 17 meses,
Quando fa:zia declaraçoe� pe-, dórllos e degaul.1istas, para serem mortos em represália pelos que' os mesmos esto(�ues 1l�0
rante O trIbu�al desta cld��e, I colaboracionistas pxecutados em Argel. Ael'edita-se, entl'etan- tinham alcançado cIfras tao
Charles Chap�ll1 poz-se a c F:to.- j o, que a medida tenha sido inspirada ])01' Marcel Déat. Anun- elevadas, o que c1el�lOnstra o

rar, ao rela,tal como Johr: Elal" ç:iou-se, também, que mesmo amigos e parentes dos homens de emp�nho das autol'ldaeles na

ry chegou a sua casa, pata Lhe
Argel serão detidos, tarefa de abastecer a popula-

informar que acabava de ser
I .----.- ção carioca. Apesar entret3,nto

operada. Chaplin era um mar!O d d t F nça
dessas cifras anima(loras, C.011- .-- --

de l�rimas quando ct,isse: :'�'. n a e errnr n� ra vém, lembrar q':_le a economia 1,\.rOVO� general"'SpartIr de entao, sofro' . Ao seI li II II reallzada nos generos, pelo ho-"..:. •

interrogado o famoso come-
,'J'

.

'" <y .'
..

• i' ,1 mem do front interno, p na R' .-, (A I�T) O
.

diante pelo promotor. disse ter LonclJ es,. o (S, ! ..N.) - Des�achos teleblafl< os, '\ mdos .. a ' 10, LI f'Í. ,. - Ill'PS1-

t J na sua alcova ')0 'F'rança, por mtermedIO de um nms neutro, revejam que os na.- liberado o livro « Fronteira lente da H.epública assinou

�?s o oanter, tido relaçõe;"e�m; I zistas desencadearam nova on-da de terror contra a França., AGreste»
lecretos promovendo a gpne-\

1em sem,
b' t' d

.

d'f' ld d t
.

t f ::l ..ais de brigada. os ('oroneis
ma durante l'unho. J'u- i com o o Je lVO e (;nar 1 leu a es aos pa l'l.o as ranceses, o romance do sr. Ivan Pedro Mor-ames , I lt' t tA t 1 t' 1 t t', t'rancisco Borges Fortes dp

lho e ag'Osto de 1942. Entre-· que, U lmamen e, �e em mos .rac o par lCU armen e a liOS em lins, editorado pela Livraria do

t t d ·t' . " 1-1 combater aos alemaes. Globo, de Parto Alegre, e cuja Jliyeil'a, :\Iário Ramos e .\ris-
an o, a mI lU que pOS�lV,e. venda tinha sido proibida pelo D. oteles de Sousa Dantas.
mente esteve com Joan r...allY·

(' I d t· d
". E.I.D, do Rio Grande do Sul, oca·

' ,
,

-

durante o mês de maio. ace era a a rfi. Ira a "ermanlc" ba, de ser liberado pelo sr, �ap, :lOZI·nhel·ra. Precisa-se de
- U ti UI A.mllcar Dutra de Menezes, dIgno iJ ,. �m,� lna Pra·

FUTEBÓL dIretor do D.!.P. 'a Perp��, c, Jhvelra L8.
Moscou, 3 (U. P.) -- As fôrças do marechal Zukov já se I' A. venda dadquela o�ra reiniciou,se, I

- -

.

'

A falta de espaço, hoje, nos abri· 1 t n P"Iga a deixar para a próximo edição encontram nos arredores da fronteira da f'heeoeslováquia, Em i
\O]e, em o o o paIs. :01_

li ai a 11 egreQ cl'ônica detalhada dos jogos de certas partes da frente de batalha, a retirada germânica está-I Consulado urugua;e'O TI''-' (A
•

r y.,
futeból realizados ontem no está· se processando de forma tão acelerada, que os nazistas aban- O sr, Júlio Nicolas Herrero'

.; teVE ,'-,lO"J . N.) - Vla ael'ea,
dio da F.C.D. danam grande quantidade de material bélico de todos os tipos. a gentileza de comunicar nc )05 que, Te.gltleSsoRu ontem o professor

,� 1 30 d
.', � cor· � I on ezende professo' d"Mesa de Rendas de Itajaí f

afim-de melhor fugir e escapar a persegniçao dos soldados rus- ,(Ã e,março p.p. a�.s_'biica Orien· rI""d d l' S.
' 1

.

a

19o de consul da Rer t 't 1
"lnelSl a e c e a.Jnt LoUIS

.

Foi concedida. �ispensa a Sílvio

I
sos.

tal do Uruqv""
nS3 o capI a.

lOS Estados Unidos, onde n:�Marques de Ohvelra, classe F, de Gratos "d I' , j
administrador da Mesa de Rendas

I I
--_:"""".'" .

,,1 .e ,

la var o� anos, e que se·

da Alfândega de Itajaí, e designado , CA�.:>A MI;:>C��ANEA, dlstrJ' g�lll'a pa.ra Porto Alegre, ('011-

Para o mesmo cargo Francisco I
-

. .,..
.Jora dos Ramos R. C, A vIdado pela. classe médica l'io-

Guaraná da Menezes, polícia fis.. FllHA I E , AVO I ,�,�Jlctor, Vávulas e Dsicos. - granclense.
cal, classe D.

.

'1 •

i l�0r8jan��2 _

A intentona nazista Nova ofensiva S:omprar na CASA MISCE.
de Cruz Alta Todas devem usar a nipõnica LANEA é sabtr economizar.
.Santa Maria, 3 (A. N,) I Chung-King, 3 (U, P.) _

Na séde da 3a Auditoria de

��'Àm.a!�''.�i.'�..',' .(.. ::f I? Japão re�u:lÍ� pêlo menos �e- EnSI·DO prl·márl·OGuerra, foram interrogados
T te novas dlvlsoes para desfe-

perrante ° conselho especial de char l!0va ofensivl_l .no norte!no Para'justiça Otto Edmundo Peno e , 1 da Chma, na prOV1l1CIa de Ho-j .

Blondina Sweigert, implicados (OU REGULADOR VIEIRJl[E'S não Segundo consta nos meios, Belem,:3 (A._ N.) - O inter-
no intentona nazi-integralista MULHER EVI rARA DOr'1 llbem informados desta capital, Iventor i\.�agalhaes Bamta assi-
descoberta em Cruz Alta. Ao o Alto-Comando nipônico no-! nou deCl �to dando .nova }'eí?u-serem inquiridos, ambos decla- Alivia as Cólicas Uterinai�tagemp8_ meou para ali os seus melho- la,I_l1el,lt�çao ao �nsll10 pnhh('o
raram que, em ocaslão oportu- EmWé"ga-s8 ciro "egulfirrdndes res generais, Os principais ob- p1lll1anO no Para.
na, se defenderiam das acusa-

��, ra combater 88 irr'ic8S dblR se- jetivos dessa ofensiva, que será " Ições que lhe são feitas, por in- �,���_.. dHS
..

ftlOçÕeR periód e regulador desfechada brevemente, pare- 11vauço� iadotermédio do seu advogado. '�'ffl' lJhc" as. É c�lm8ntC1 ceI? ser as e�t:'adas-de-ferro ,Argel,.3, (�. P.) FôrçasCom 0. interrofatóriO dess�s AVO\[(�).; ,

df>�FaC;; f�n�oes. }A. pela 8UR chmesa� de Pew�n�, Nakow e,a�Ia,das, 1l1ICIando violento ed�nunclados, ICOU encerra o
_"I,' �..",_� FLUX,j.:"iEDATIl�ia é muito re-

Lunchal. O� mpomcos pare-j raplelo ataque para flanquearlO processo, Na próxima sessão

��,'�,.I�{r��'J'j! c(l,�prov8da eficác r 'usada com
cem estar dISpOStos a lançar a Cassino pelo norte avançaramdo conselho especial de justiça, )�'�;I ,���.J:. celtada. Deve se

I
sua acometi�a _

simultanea-Imais de quilômetr� e meio nacuja data não foi ainda à.e-

�/���1( �,.. confiança. !� encontra-se mente por 4 dlreçoes, sabendo-I zona de Monte Marrone. Os:signada, serão julgados todos \�"; /� FLUXO-SEDATIN 1

I
se q�,e qu�tro �olunas nipô�i-l A1iad�s '. encontram-s,e agora aos implicados no ruidoso pro- fftH) fitlÃE em toda parte. cas J� estao ultllnando os pre·, 24 qUIlometras ao nordéste da

;���ciue �paixo���,_� opinião I. ..;
__. p�ratlvoS para o ataque. ! ctestroçada cidade de Cassino.

I
I
I
Ainda se luta com fúria na frente de Cassino

lo

Rio

Max Scbmelling no Vaticano
Estocolmo, ::; (D, P.) -- Anuncia-se. aquí, com base em

informações procedentes de Roma, que o Papa concedeu au

diência ao pugilist.a alemão Max Sehmelling, sexta-feira, :\lax,
atualmente, serve num corpo de tropas paraquedistas elo exér
cito alemão.

A agiotagem sôbre moedas miudas
São Paulo. ;3 (A, N.) - O moedas dí vísionái-ias, cuja tal

secretário da Seguranc,a de- ta, nesta. capital e outras cida
terminou rigorosa ação poli- 'des do Estado, é extracrdtná
cial contra. a agiotagem ele ria .

-

pOVO cerroce
atual emergência é tão impor
tan te como o próprio esfôrço
ele guerr-a dos soldados uos

campos de batalha, uma vez

que esta economia terá l'pflc
xos consideráveis em nosso

esfôrço de guerra.

É Ull.A DCENCA
.Murro PERIGOSA
p..uu .i FillÍLlA
1i: PA.IA Â. UÇA
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