
Condenacües na

Argentina

I

Restabelecida
ii «Catxe»

Buenos Aires, 14 (U, P.) - O
Supremo Tribunal Militar da
Argentina condenou o tenente
coronel Tomaz Duco a 2 anos
de prisão e à sua expulsão do
exército. Recorda-se que o co-
ronel Duco fôra o chefe do gol-
pe militar fracassado contra o

Iatual regime. Outros oficiais Ano XXIX Floriallópolis- Sexta·�eir(!, 14 de Abril de 194/,
implicados no movimento fo-

.__ _ ._ ..

ram condenados à pena de ex- i Acordos entre Tito
pulsão do Exército e à prisão'O .,' ti '" e

li H -ti r e Badogliode 1 a 6 meses. S rleUll�OS que aro am, iI I e Nápoles, 13 (U. P.) _ O 61'4
As baixas norte- Londres" 14 - Eden e Stet- Quanto à Espanha as nego-. O assunto deve ser alvo de gão do exército inglês, "Union
ame r re ana Si tinius abordaram ontem demo- ciaçõe� há po.uco empreenct!- i cuidadoso estudo, .sendo prov!t- Jack", numa informação dada a,

Washington, 14 (U. P.) -- O radamente a ação comum a dras sao consideradas concluí- vel que deste surja uma açao conhecer ontem, declara que o

secretário norte-americano da empreender junto aos governos das parecendo que em breve o anglo-americana claramente govêrno do marechal Badóglio
Guerra revelou que até o mês que fornecem ao Reich mate-I govêrno de Franco reduzira as definida. I e o do marechal Tito entrara-a
de março as baixas nos exércí- riais vitais para o prolonga-I remessas do wolframio à pe- Angóra, 14 (U. P.) - A ln-I eni entendimentos, assinam' J
tos norte-americano elevaram- mer:t? da g'll:erra - segu��o I qu�n� q�ota an�al anterior. A glaterra e os Estados Unidos importantes acordos, nos quas
se a 3.300 mortos e 55.000 fer;- notícia o "Dallly Telegraph . !SuecIa ja anunciou que cessa- apresentaram uma nota con- ambos reconhecem mutuamen
dos. Incluinoo os (lel'aparpcidos S�gundo o mesmo. jorn�l, os I ria seus forne�iment?s d� �el'-. junta ao govêrno turco, pedin- te se�s govêrn�s: Pelos ac?rdose os aprisionados, as baixas g?vernos ne�ltro� cuja �çao e,s- ro mas a medida e�ta apenas I

do-lhe que suspend� todos os refend�s, a Itália renuncia a
totais do exército norte-amerí- ta sendo mais visada sao os OÇ!. em começo e os aliados deve-] embarques de materiais essen-I Fiume a Costa Dalmata. O St3.
cano somam, durante toda a Turquia, Espanha, Portugal, riam insistir por sua efetiva-I ciais de guerra para a Alema-: tus de Trieste será decidido c1'3�
guerra, 134.000 homens. Rere- Sl1�cia e Argentina. A .Turquia I ção.

'

nha. I pois da guerra.
riu-se, também, o sr. Stimson esta fornecendo ao n.'eIch, este
à campanha da Índia, inror- ano, quantidades vultosas de
mando que os alíados que com- cromo. Espanha e Portugal
batem perto de Imphal dispõem continuam a fornecer muito
de recursos substanciais, tan- mais wolframio do que os alia
to em momens como em mate- dos desejariam. A Suécia, em

rial, para enfrentar os nípôní- bora atuando conforme seus
COSo Citando as baixas japone- acôrdos com os aliados, ampa
sas no Pacífico Central e Su- ra grandemente a indústrià;
doeste, disse ainda o secretário teuta com remessas de ferro.
da Guerra: "Nestes combates A Argentina continua envían
os nipônicos tiveram ultima- do fornecimentos a Hitler atra
mente mais de 26.000 mortos. vés da Espanha.

Rio, 14 (A. N.) - O presi
dente da República assinou
decreto, restabelecendo o ple
no funcionamento da Caixa de
Mobilizacão Bancária, que pas
sou a denominar-se Caixa de

Mobilização e Fiscalização Ban
cária.

4) MAIS ANTIGO IHAnw UE SA�'I'A CATA HI'.-\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO no R fS

N. 9084

Boa vízlnhança
A política de solidarieda- _

" ' �

d� ame.rican.a _vai t,omando, NOVf\ nELHI, 13 (U. P.) .-- OS ALIADOS
dia a dia, feição pratíca. De

TNV.TA n-lPlAThil � DIRM
-

NIA E l!lIARCHAM I7SMAalguns anos a esta parte, os .,.d � ivb\ !vI fl u. A_ nl .I'h 1 ..

govêrnos da América tem-se GADORAMENTE SO�BRE A GRANDE BASE NI saesforçado para que o pau -
� l.J � J

americal1l61120 se .co�lCi'eti.z8 PÔNICA DE MYTIKIMA.
em realizacôes objetivas, de

������e��.��:�))àl�('�st�e;.l��i\i� O ô��li(fe desfile de despedidalacas que unem os varies 6
países do continente. Rio, 11 (A. N.) - Sómente nos primeiros dias de maio a:
O Brasil tornou-se um dos Força Expedicionária em conjunto desfilará pela Avenida Rio

pioneiros dessa política de Branco, já pronta para partir, inclusive com toda a artilharia,
bôa vizinhança, que se exer- com batalhão de engenharia, com corpo de saúde e com en

cita por meio de providên- fel'meiras expedicionárias. Será uma comum despedida à cida
cias úteis capazes de apre- de. Intensificam-se os preparativos e prevê-se um espetáculo
.xímar os povos pejo inter- único de deslumbramento para o Brasil.
câmbio econômico e cultu- ------------. .---------------

ratntem, à embaixada bra- «Con1plotn nazi .. fascista no México
sileira em Montevidéu anun- México, 13 (U. P.) - O chefe-de-polícia daquí, sr. Miguelciou haver o Brasil deterrni- Xla.rt inez, anunciou oficialmente que toram detidas 14 pessôas.nado sejam concedidos 6T2,- OS detidos são acusados de preparar um "complot" para assas.tuitamente os "vistos" nos sinal' o presidente Ávila Camacho, dois altos funcionários de
passaportes de trabalhado- seu gabinete e o ex-presidente Plutarco Elias Calles.
res uruguaios que desejam
visitar o Brasil. r -I "" d -,

-

-, 1-Nosso .govêrno deseja, por Lm lorno a SI uaçao I alaDa
essa forma, facilitar a reali- Nápoles, ] 3 (U. P.) - Os di - políticos italianos não consíde
zação de tais visitas, que \ rigentes dos partidos aderent ss ramo que a situação tenha mu
contribuem para criar am- à Junta de União ainda nn,) dado com a decisão do rei. Se
biente mais claro de contra- decidiram sôbre a atitude que gundo os mesmos líderes, a

ternização. E os uruguaios tomarão em consequência da presença do rei e de Badóglio
certamente assim interpre- decisão do rei de abdicar logo no govêrno deixa claro que a
tarão a providência. (C. M.) que os aliados entrem em R)- situação continua idêntica e

ma. Alguns jornais de Nápoles que, por êsse motivo, não vêem
expressam a esperança de que necessidade de alterar sua posi
a atitude do rei facilitará a 01'- ção. Acredita-se, no entanto,
ganização de novo govêrno que, diante da atitude do rei,
mais democrático. Consta, eu- a situação política italiana me
tretanto, que vários dirigentes ihorará consideravelmente.

Os aliados invadem a Birmânia

Até aos bois querem «tapear» ''''''

Rio, H (A. x.) - Ue-vela-se que entre os milhares de pe
tlirlos de patentes de invenção, encaminhados ao Departameu-
10 de Comércio, Indústrta e Profissão, fig'ura um, dum eídadão
flue inventou óculos verdes próprios para boís, vacas e outros
animais, le que deverão ser usados no tempo das sêcas nfim
de-que o gndo 'Visse o capim queimado como verdejante e co

messe-o por um duplo' processo de nuto-sugestâo e ilusão de
ótica. Os jornais acrescentam flue o pedido dêsse estranho in
ventor foi indeferido.

·Antonescu imita o «führer»)
Londres, 14 (U. P.) - Informam de Angóra que deixou

Bucareste, com destino a Moscou, a missão rumena encarrega
da de negociar a paz com o govêrno russo. Em nenhuma fonte
autorizada foi possível obter confirmação da nova, transmiti
da da capital turca. Nem a emissora de Berlim se referiu hoje
ao assunto. Entrementes, Antonescu proclamou ao povo. Nessa
proclamação, o marechal Antonescu assegurou que a Molda
via será defendida a qualquer risco. Como vemos, o ditador
rumeno segue a escola do Fuehrer, nessa questão de defe-sas
até o último homem ... (o que não é um bom sinal para os ru

menos).
--------------------------------------------------

Para favorecer os Junctonértos
Rio, 14 (A. N.) - Está bem adiantada a fase preparató

Tia da Copeorativa dos Funcionários Públicos do Brasil, que
terá filiais em todos os municípios do país. A' referida coope
Tativa manterá armazens de gêneros alimentícios e fará con
tratos diretos com fábricas e hoteis, afim-de-eliminar o inter
mediário, fazend.o, assim, com que a vida do servidor público
barateie. Gêneros, roupas, calçados, chapéus, tudo o funcioná
rio terá a preços muito mais baratos. Todo o servidor público
-estadual, municipal ou federal pertencerá à Cooperativa. O
funcionário entra apenas com uma cota de 200 cruzeiros, di
yididos em 10 prestações.

A volta do
a<ucareiro
Em resolução assinada há

dias, o Superintendente da Co
missão de Abastecimentos do
Estado de São Paulo revogou
a de n. 61, de 3 de fevereiro de

1943, que proibiu o uso de açu
careiros nos estabelecimentos
comerciais que vendem café
em xícaras.

Contra os nazista s da Jugoeslávía
LONDRES, 13 (U. P.) - A aviação anglo-norte-amertca

na iniciou ofensiva contra os alemães na Jugoeslávia, ajudan
do as fôrças do marechal Tito, em sua grande contra-orensíva.
Para essas operações, Tito convocou 50 mil patriótas eslavos.

A fAR no teatro das operações
RIO, 13 (A. N.) - Procurado pela reportagem que dese

java saber se os aviadores brasileiros estavam participando
das operações de guerra, conforme telegramas publicados nos

jornais desta capital, o Ministro Salgado Filho, titular da pasta
da Aeronáutica, em ligeira palestra, declarou:

"O que posso dizer é que a Fôrça Aérea Brasileira já fi
gura no teatro das operações e que saberá honrar o nome do
Brasil" .

I,,!::�:::��:a(�s:;�. o Jransplantação de coraçõespresidente Roo��velt� so lícitou Rio, 14 (A. N.) - Uma notí- e cachorros, foram coroadas do
ao Senado a ratIflca.:_çao do �ac- cia sensacional, cheia de am- maior êxito. O coração é reti
to de regulamentação do tr�fe-I plos detalhes, procedente de rado dum animal jo�vem e en-
go auto-motnz lllter-amenc8.-1 Moscou e divulgada por um

'.

no, destinado a incrementar o vespertino local, revela que o xel'tado r1um amm.al maIS �e
lI).esmo, que se epera terá gran-1famoso cientista russo, dr." Si_Ilho, ao.la�o do an�Igo coraçao,
de intensidade depois de conl-Imitsl1yn, está realizando, cóm que VaI crrando, ra�zes e t��l1a
pleta a estrada internacional I, grande êxito, transplantações se, _assim,. �ma espécie de ca

nos anos que se seguirem à ter- de coracões entre seres vivos. raçao-auxIllar, prolongando a

minação da guerra. tAs experiências, feitas co:rn rãs vida do paciente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IniCIO a maior

liquidações
. jamais feitas nesta praça!

dará

das

-,

\

Washington - março - (In-I
será a vida, os costumes e o de- aprovada em 1930 pelo eonse

ter-Americana) - O dia 14 de senvolvimento cultural dos po- lho de diretores da União Pan
abril é uma data memorável vos das Américas. Americana, sob o patrocínio do
no mundo ocidental, símbolo Os vencedores das provas re- dr. S. Gurgel do Amaral, então
da fraternidade das repúblicas gionais ficarão automáticamen- embaixador do Brasil nos Es
americanas, que o escolheram te inscritos para as finais, que tados Unidos.

para comemorar o Dia Pan- determinarão o vencedor na- Assim, desde 14 de abril de
Americano. cíonal. Nos anos anteriores, as 1931, o Dia Pan-Americano
A unidade do novo mundo é provas finais foram realizadas vem sendo comemorado em to-

o significado das comemora- em Nova Iorque, mas desta vez das as Américas com brilho e

ções dêsse dia em todas as ca- serão realizadas no edifício ela entusiasmo cada vez maior,
pitais americanas, onde estão União Pan-Americana, nesta num eloquente testemunho da
sendo organizados grandes pro- capital. solidariedade e da traternídado
gramas para celebrar a ami- No dia 11 de abril, serão ir- que unem os povos deste con

zade e a harmonia existente radiados programas especiais tinente livre.

@�os�rosdohe���o.p��asasre�hli�a�_
----------------------------------------

Nos Estados Unidos, já foram ricanas pela Columbia Broad- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1It' Iorganizados vários programas casting System, que também I I .

.

I

��r:_���r:::���i��eO S��áU�;�� ����o �!��Al:e�ic:�!�íciO da

I i Xi)ISCO$diado para todo o continente. Por outr<: lado,_ numerosas I �Por outro lado, a banda de comemoraçoes estao marcadas I.
.

musica da Marinha realizará para o Dia Pan-Americano em
'

um magnifico concerto, que Nova Iorque, Miami, San Fra11- • CONTINENTALconstará das músicas mais re- cisco, New Orleans, Chicago, I
presentatívas de cada uma das Cleveland, Kansas City, Boston, I
repúblicas americanas. Los Angeles e outras importan-.I As mais Famosas musrcss, com 05 mais
Nas vésperas do Dia Pan- tes cidades. famosos artistas. •Americano, a 13 de abril, será Com excepção dos dias san- • -' Irealizado outro programa es- tos de guarda, o dia 14 de abril I liLTIMAS NOVIDADESpecial. Será a realização das é a única data Internacional- .·1· Na (cRADIOLAR),- i·.provas finais inter-americanas, mente comemorada nas Amé-

,concurso do qual participam ricas. A idéia da comemoracão Prestigia o 6oyêrno e ••
estudantes de numerosas esco- do dia 14 de abril como o Dia I Rua Trajano, 6 : classes armadas, - ou !ferA.
las e colégios dos Estados Uni- Pan-Amerícano foi apresenta- : II um "quinta. eolunl.t.". (Lo
dos. O tema dêsse concurso da numa resolução especial :. 0••:. D. "'.).

o DIA PANAMERICANO E' UM SIMBOLO

"4' Crediária Para-Todos"!
'0 distinto público de Florianópolis faça-DOS
uma visita e ficará conhecendo o que há de

melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para

cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case-
miras, Ternos feitos para homens e crianças' Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuns.

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

«A Crediária Para-Todos)

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ru. CODlelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entre,a a domiem.

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

,

50 na

I ft SERVIDORA
•

[o maior organização no

gênero nesta c<;Ipital]

--._-_ .. -"--_. ---_. -- -

Rua Felipe Schmidt, 3D-Esquina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595

I 'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do dia Brigadeiro Fâbio
Estava marcada paradornín- - I de "a' E�rp!W (�ltin}o l:ma peleja entre o Justino nasceu, pelo ano 100,

I
LJ U

Flonanopohs F. C. e o Espe- em Flávia Neápolis na Palesti- . -

rança F._ C., da Pedra Grande. na. Os seus pais, provavelmen- Com_destino a Porto Alegre,
Por nao ter o Florianópolts te romanos mandados para lá I em aVIa0 da Fab, passou, hoje,

comparecido ao local da pug- pelo imperador Vespasiano, I por esta capital, o Brigadeiro
na, a partida deixou de ser ere- eram pagãos e pagão era Jus- 'do Ar, sr. Fábio de Sá Earp, Co
tuada, mas é provável que ::0 tino. Mas, seu espírito ávido mandante da 5a Zona Aérea,
realize no próximo domingo. de saber levou-o a verdade, acompanhado de sua exma. es

principalmente, a verdade a I p.ôsa e do major-aviador Hen

respeito de Deus. Por. isso feZ-I rique do Amaral Pena, oficial
se discípulos de várias escolas do seu Estado Maior. Na Base
filosóficas. Nenhuma, porém, �érea f<;>i o ilustre oficial rece

podia satisfazer-lhe os desejos. bido, alem do representante do

até que um dia chegou a co- Interventor Federal, sr. dr. Ne
nhecer a Sagrada Escritura. rêu Ramos, capitão Asteróide

Chegou a conhecer os cristãos. Arantes, assistente militar da

Chegou à conclusão de que ho- Interventoria, pelos srs. Coro
mens que tão heroicamente sa- nel Epaminondas Gomes dos
crificavam sua vida pela con- Santos, comandante da Basé

vicção religiosa, deviam ter a Aiérea de Florianópolis. exma.

verdadeira fé. Fez-se por sua esp.ôsa e oficiais, e outras au

vez cristão, provavelmente em torídades.

«Salão americano « ������t��O���P;�:�ir�ãfé p!� ii;.;;;;;;....-;;;;;;;;;;;;;;...:
ra si mesmo. Guardando o tra- I I
dicional manto de filósofo, di- IIVI-da Socleal irigiu-se a cristãos relaxados.
Combateu valorosamente as" •

heresias. Nesta luta encontrou •••••••_, .

um cruel inimigo no cínico Fazem 800S boje:
Crescente, quando Justino O sr. dr. José do Patrocino Gal
abriu uma escola em Roma. A lotti, Juiz de Direito de Canoinhas;
inimizade dêste máu filósofo a exma. sra. d. Cléa Cardoso

valeu a Justino a corôa do Filomeno, espâsa do sr. Orlando
, Filomeno, cirurgião dentista:

martírio, em Roma, pelo ano d Ma exrrra , sra. . ornede L. Mor-
de 165. As suas obras literárias garida, espôso do ar, Trajano Mar
são de grande valor, ainda garida;
h

. o sr. dr. Marcílio Mota, campa-
O/' ..- .....- ..........-.-_-.-.-..-........._-_._...._..-J 0Je. tente engenheiro e operoso chefe do

Escrrtôeío :écnico de topografia e

urbanismo;
a exrno , sra. d. Frederico Soares

de Oliveira, espôsa do sr. Alvaro
Soares de Oliveira, comerciante
nesta praça;
O dr. Miguel Boabaid, clínico, re

sidente no Tubarão;
a exma. sra. d. Afonsino Reis

Malburg, espôsa do sr. Felix Mal
burg, engenheiro residente em Ita·
jaí;
a exma, sra. d. Ada Bessa Veiga,

espôsa do sr. Olímpio Veiga cirur
gião dentista;
a exma. sra. d. Laura Elisa. da

Fonseca:
o sr. Heráclito Mendonça. tele

grafista:
Q exma. sra. d. Vida Cabral Va-

rejão;
,

a exma. sra. d. Amélia Franken·
berg:
a exma. sra. d. Irene Livramento;
a senhorita Hercilia Gil, filha do

sr. José Gil, gerente da sucursal
do Banco do Brasil;
o sr. Alexandre Linhares;
o sr. Narbal Silva;
o sr. José d'Aquino;
o jovem Henrique de Abreu;
o jovem Wilson Coelho Pinto.

Be(k, de novr, em atividades
Cansou grande surpresa lL8

círculos esportivos da cidade a

notlcía de que .Beck voltou ris
atividades futebolísticas, jo
gando como centro-médio do
Avaí contra o América F. C.,
pois êle, tempos atraz declarem
que estava com o firme prop 5-
sito de deixar o futeból.

O louro médio da seleção CD.

t artn en so foi urna das melhores
f" d �

Prefira uma parte de seu
iguras o grama.d�, _tendo fet- , FACA ttuAnÚNCIO PELO . trôco em "Selos Pró Doente

Será realizado um encontro to espetacular exibição.

C
..

__ r.L(j,u?
.'

-

••

N- � Pobre do Hospital de Carída-
amistoso entre o Ipiranaa e

ao sabemos se Beck está in- �� .......:�
.

a d inado à voltar às atividades .._" , I ., ••
#�!JJ;) de", e estal'á eontrfbuíndo para

O Pal��lfas .

futebolísticas como "pivot" do' ,onE 722 1!.u:.J' "E"rt:. qlt(; êle tome mais um pouC"

_ NOtICla�os em nossas. e<11- Avaí, ou se jogou para matar'
de leite, tenha melhores medi-

çoes antenores que as díret ()- saudades. ....:::::......;��...:.:::.�=��=�'f!!!!!.'!!!!!....J camentos, mais confôrto no

Tias do IpiTanga F. C., da Vila I leito de sofrimento, etc. etc •••
Operária d� Saco dos Lim{j(�s, Galego continua brilhando Comprar na CASA MISCE (Campalla de Humanidade

e do PalmeIras F: C., da Pedra Em uma de nossas edições
LÂNEA é saber economizar. do Hospitail de Caridade).

Grand�, haviam entrado
.

em fizemos um elogio a Galego, ------------------S-:1---0--------{;�Üendllnentos �ara � real17a- pela sua brilhante atuação A �T Içao de Ul:l coteJo amlstoso en- frente ao Olímpico (ex-Blume-
'

. \' - .

tre os dolS clubes varzeanos. nallense).
Concluidas as demarches, foi O jovem jogador é, na ver·

�l1arcada a data de 16 do co['- dade um autêntico mestre lia
rente para efetuar tal partid·'., arte' de chutar.
-que t:rá por local o grama 10 Jogando como meia direita
do IpI�'anga: A"

do Avaí no prélio contra o
A dIretona :10 �re�11l0 llIn�- América, posição que lhe f)i

en�e �caba de ll1stltmf uma n- confiada pelo técnico Felix

qUlssIm� taça e. 11 medalhas, Magno, em virtude de Nizeta
que serao �ferecIda.s ao vence·· não ter feito parte da delega
dor d� alud�do coteJo.

. ção "azurra", Galego demons-
Se.ra reall�a�a, tambem, uma trou enorme vocação para ocu

_partida prelllm.n�r. en�re os 2°s par aquela posição, o que o fez
quadros, com IlllClO as 14 110 com ardor e combatividade.
raso O Avaí, naturalmente, terá

I'Ambos os clubes preliarão que incluí-lo nas suas hostes,
com material esportivo recen- pois Galeguinho, além de meia
temente adquiridos, o que des- direita atua como zagueir,),
peItará grande interesse. médio direito e centro médill I

São convidados os Snrs. Acionistas para a Assbmbléia Geral
Ordinária, que se realizará no dia 22 do corrente, às 14 (catorze)
horas, na séde social, na rua João Pinto, número dois, com a seguin·
te ordem do dia.

l' Apresentação, Discussão e Aprovação do Balanço e demais
contas do exercício de 1943, parecer do Conselho Fiscal e relatório da
Diretoria;

2' Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes; e

3' Assuntos Diversos
Florianópolis, 10 de Abril de 1944.

HUGO MOELLMANN, Diretor·Gerente.

Sensacional pugna está
.morccrdo para domingo

No próximo domingo no

eS-1
acérrimo adversário.

.tádio da F. C. D., os aríccíona- O" coach " Numas Cardoso,
dos do esporte bretão em Flo-, orientador do Cr ispim Mini,
rianópolis terão ocasião de a3-ltem absoluta confiança na vi
sistir a mais uma sensacional tória dos seus pupí los, aos

tarde futebolística, na qual se- quais dedica especial carinho
rão protagonistas os renorna- nos "traiuiugs

" efetuados ul
dos esquadrões amadores Cris- timarneute.
_pim Mira e América, ambos ::'i- Mílítam no esquadrão joga
Iiados à F. C. D., na P Divisão dores ele escól, detacando-se
de Amadores. I entre outros os "players" ll'li-

� .Améri�a, que na primeira r�, Mandico, Arí, Sapinho. Cl:a.·
partida amistosa com o seu vinha, Bode, Aldo e o arqueiro
próximo adversário, realizada Vilain.
semanas atraz, sofreu espe:"1.- San.ford, a revelação de lI)
cular derrota, por uma conta- anos, uma das descobertas de
gem bem alarmante, entrará Numas, integrará o quadro, na

no gramado com um esquadrão posição de meia direita.
'completamente remodelado, �c- Luiz, ex-jogador do Paula
fim-de vingar-se do revés sofri- Ramos deverá fazer sua ex

do. tréia no conjunto do Crispím
O Crispim Mira que é, sem �..Iira.

'dúvida um dos esquadrões que Emfim, dado ao valor dos
mais nos prenderam a atenção) I dois esquadrões, é de prever-se
no certame amadorista de 4 {, uma luta bastante renhida.
esforçar-se-á para conservar a Quem será o provável vence-
-sua supremácía sôbre o seu: rlor ?

-o campeão de 43 pransre-se

pala a temporecs dê.te ano

Depois das belas vitórias
-conquitadas no ano passado,
graças à fibra titânica dos seus

valorosos "jilayers ", o Pau Ia.
Ramos vem se preparando par ri
·05 futurosos combates pebol ís
-ticos do corrente ano.

O sr. -Cap, João Rosário de
Araújo, dinâmico presidente,
.está dando o máximo dos seus

esforços. para que o seu esqua
-drão brilhe mais uma vez.

Os seus' valorosos rapazes
pretendem iniciar o certame
com o pé direito.
Aguardemos, portanto, co II

-grande interesse, a apresenta
ção do onze da Praia de Fora,
110 campeonato de Amador -s

de 1944.

temporada do ano passado, se

inscreverá pelo Paula Ramos.
Porém, ao nosso ver, Jacinto

é indispensável ao Avaí, pOIS,
segundo nos declarou o sr. Fe
Jix Magno, técnico do esqua
drão profissional do Avaí, êle
foi uma das grandes figuras do
prélro travado domingo em

Joiu vile contra. o di sciplina 10
"team" do América.

o. :1<'. P.

-

Novo filiado ao campe�nato
de amadores

Jacinto se transferirá para o

'Paula Ramos

SOCIEDADE ANÔNIMA COMERCIAL MOELLMAHN

Assembléia Geral Ordinária

LVHI, BORGES & cla.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

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

Rua Felipe Sehmidt nO 44 - FLORIANOPOLIS

á à F. C. D., na la Divisão de
Amadores, para disputar o cer

tame amadorista de 4-L

Almejamos as maiores Ielt
cidades aos "meninos ele ouro"
daquele superior estabeleci
mento de ensino.

o Brusquense emoatou
No município de Brusque foi

realizado um embate futebolís
tico entre o Brusqueuse, da.lí, e

o Tupi, de Gaspar, terminando
empatado pelo "score " de :2
x 2.

o Florianópolis F. C. não
compareceu

Belezas do futeból
São Paulo, 14 IA.N,]-A contu

são de Leônidos é bastante grave,
devendo o «diamante negro.> ficar
afastado dos campos durante mais
de tl'inta dias. Leônídus , no jÔgo
Sãa Paulo x Ipiranga, ao «entrar»
em Barbosa, falhou na sue inten
ção e foi violen�amente ao fundo
das rêdes. Por outro lado, Rodri
gues, que foi atingido por um

pont.,1.-pé de Vergílio, continúa sob
observação no departamento rnê
dica do Ipiranga.
..............� .

Recentemente instalada
nesta capital, para oridu"
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
Ja está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

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

Preços módicos e

serviço garantido

Não resta dúvida que o mé- ,Informações colhidas peja
dio Jacinto, que integrava o es- nossa reportagem revelam que
quadrão amador do Avaí na o Colégio Catarinense filiar-se··---

A BENÇÃO - Soldados norte-americanos, pouco antes de
entrar em combote contra os nazistas na frente italiana.
recebem a benção de um sacerdote nas visinhanças das

linhas de fogo. (Fóto da Inter-Americana.

o santo

Falecimentos:
Vítima de um acidente, faleceu

tragicamente, no dia 4, em Sapu
caia, no Estado do Rio Grande do
Sul, o sr. Antônio Paim Soares,
casado com a exma. sra. profes
sora Ondina Flores Soares, sobri
nha do nosso diretor. Residia êle
com sua família na cidade de
São·Leopoldo. Em nosso Estado, o

extinto foi, há vários anos, dire
tor de grupos escolares em loin
vile e Rio do Sul, e até há pouco
exercera o ,cargo de secretário dc'l
Prefeitura Muniôpal de Novo-Horn
bl'ugo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De ordem elo sr. Delegado Iteg ioual elo Imposto de Renda
e para conhecimento dos interessados, faço público o seguinte:

1° - Até 30 de abril de cada alio, as pessóas físicas e ju
rfdícas, por si ou por intermédios de representantes hahilitu

dos, são obrigadas a apresentar .declaraçôes de seus. l'Clldimen-1tos. A presente exigência não se estende as pessôas físicas que
auferirem importância inf'ertor a. Cr$ 12.000,00 anua.is. I

2° - Depois de 30 de abril a declaração só será recebida i
se ainda não tiver sido iniciado o processo de lahçainento .. px·1
officio

,.

e mediante aplicação ao imposto calculado, da multa I
de 10 ((. \

3° - As pessôas jurídicas instruirão suas Lleclal'éH;ôes com

os seguintes documentos:
a) Cópia do balanço compreensivo de doze meses de ope

rações, encerrado em qualquer data do ano civil quo
anteceder imediatamente ao exercícío fillancpiro em

que o imposto ror devido:
b ) Cópia da demonstração ela conta de lucros e perda .s ;

c) Demonstrativo da conta de despesas gerai.s, por uatu-
reza de gastos; O BOMBARDEIO DE TRUK - Vemos aqui borcos japoneses e incendiados

cl) Demonstração da conta de mercadorias, fabricação! na baía de Truk, após o violento ataque aéro-navol americano. Os j o po-
ou produção, conforme se trate ele comércio, indústria'l rres e s perderem nessa ação 40 unidades - 23 o fu n d n d c s e J7 cvariadas.
ou agricultura; (Fóto da Inter Americana paro O ESTADO).

e) Relação di.scriminativa elos créditos conslderados in-I _

�)��:�!:�iS e debatidos a conta de previsão ou lucros e

lOs ..4 do a..à P O b ;;;;;;;;:;D;;:;r;;:;,;;:;A;;;;;;;L;;;;E;;:;;;;;X;;;;A;:-;;:;;N;;:;;;';D;;:;R;;:;;;:;E;;;;;;;D;;;;;;E�
4() - Os balanços, demonstrações da conta de huros U , , .,. • • 1'\ • MATTOS

perdas, extratos, clicrirni:lações de contas e lançamentos e lOque singul.irrza a turma j.rópria H,lL'_ :);'ra que C1 Pátria
quaisquer outros documentos ele contabiltdade, (1e\,(-,1'3,:; ser a��-' do N. P. O. R. é, evidentemente, continue, para que se. enobre- (IRURGIÃO DENTISTA

Isinados por atuários, peritos contadores, contadores OH guar- a esuontaneídade com que S8 ça, para que seja uma orgulho-
Con s , Rua Nunes Machado

.

\

-.
.t' - ri 7 -- (Edificio S Francisco).

da-livros legalmente registrados com indicação do numero do constituiu, demonstrando da sa, afirmação de fôrça de gran- Consultas diariamente
reapectívos registro. Assinará também o titular da firma ou um ,parte dos jóvens catarinenses deza e de ·esplendor� dos duns (IS 7 h o r o.s.
dos sócios. luma superior compreensão de I Que aqueles ainda não íden-

5° - A repartições pagadoras federais, estaduais, muni- deveres e responsabilidades, e· tificados, por caricaturesca

dJ?ais, _

os c1epa!'tamentos e �njjdades ant�rqui(�as e pal'?,E'stá- um perfeito �enso da. atitude I displicência ou por reinciden
tais, nao podemo pagar vencimentos depois ele ,)0 de abnl, aos que lhes cabia neste instante .te baixeza, com a gravidade da
funciouárf os e militares quo recebam vencimentos super íores excepcional para os destinos! hora que vivemos,. meditem
a Cr$ 12.000,00 anuais, sem que estes exibam o recibo de entre- I brasileiros. • um pOUCCl Da beleza de gesto
ga de declaração. de rendimentos. 1 r�ao poderiam dar-se à re- e atitudes dos novos oficiais

6() - As pessoas tíslcas e jurídicas são cbrrgadas a enviar cusa da decisão de impunhar catarme.tscs, e, tocados no bLC
.a esta repartição, até. 30 de abril, inform�ções sôl:re .os l�en.di- armas, pelo adestramento

.

vi-
I � na vergonha,

.

pelo generoso
mentos pagos ou creditados no ano anteríor, com indtcação da goroso e pela segui fi e conscien-j ímpeto dl�';Sl brilhante moei

natureza das respectivas tmportãncias e dos nomes e endereços te discíplma. O Brasil reclaméJ.1 rladp. 'lP. reconciliem com as

das pessôas que os receberam. Quando os rendimentos se ref'e- a ampliação do seu quadro de
I tradições magníficas de nossa

rirem a residentes no estrangeiro, o informante menciona-é oficiais militares, E os nossos gente, onde não houve nem uá

essa circunstância. rapazes não poderiam deixar .lugar para fracos e pusilâni-
7° - As autoridades superiores do Exército, da Marinha, de acorrer ao alto e imperati-! ines, ocupando o s€u posto nas

da Aeronáutica e das Policias, bem como os diretores ou chefes vo reclamo, assumindo, de seu .linhas de retaguarda, de cultc

de repartições ou entidades autárquicas e paraestataís, deve- turno compromisso que sabe-. cívico, de trabalho e dedicação
rão remeter até 30 d� abril, Informações sôbre os rendim.entos rão honr';1�', sob a mais ?-ec;i!:-j_-I'P�OdutivOS, em louvor dos que
.pagos a seus subordinados ou a terceiros, no ano anterior. va determíuacuo c o rnais nm- [vao receber :; espada para 11123

80 - Nas declarações ftsicas, deverá constar a profissão pido orgulho. Não seriam cata-: resguardar �l se;�U!'i'l.!lC3 :kl j';: u

-e nas jurídicas, nas "indicações quanto aos sócios", nomes, 1'e- rínenses, não seriam brasilci- prio sossêgo e da própria ·llbpr·

!aldências, capital regist�ado, lucl'o,S. creditados. a�s. sócios, re- ro�, si. :l, sel1vlfãr_� comodista ou dade. Qye :�. deci3D.o. dos moços
tiradas, etc. As cleclaraçoes tau,to flslcas como JUl'lclleas, devem a mdlferença dlssolvente lhes conterraneas seja, lJara todos,
ser preenehidas C0111 letra perfeitamente legív.el e de pl'efel'ên- impedisse ao chamamento às mais qué um es�jDlulo, seJa ')

:eia à máquina, assim como os documentos que as aeompanham, armas para a defe·'Sa dos mais grito de :tlel'camento ao eU"Jj-

Deleo-acia Regional do Imposto de Renda. altos ideais Í1ul1;.anos, em que primento do dever que a cada

Flor�nópolis, la de abril ele U144. se funda n. independência co- um incv.mb�" 8m nOJYlE da fl'a-
.

.

.

H.fil'ültto Luz letiva, que é a própria liberda- ternidade ul"iVer,�al para a gló·
Chefe da Se. Tl'. de da Pátria. J�:i�a�m�a�io�l:._'_::(�l.����p�::'tt�r.:_in.:::_b�ra:.��si�lf:.:::i�l'.::n���������:.:..�._�.::'::"":::':":0:":':":

Não era possível que nestes
momentos supremos, em que a

traição, o assassí rü:) e a pirata
Iria nazil'ta" se fi�er;FI1 a Ipi da

lopressão e da tirania, para a

! cúnquista dos mais sordidos

t
objetivos. ri �d S',Cl1l, "úb as 1 ('

petidas e � )1')1.;8 a�l'esc.;ões, os

entui?iasm0; il.'é:U1cm; da ny/'i

I dade, à man'c1':1 da vibracão
� de revolta e dos apelos de yjn-

I gança, que clamam s:�mgue,
pelo sangue inoc,�nt,� qlle «Un

giu as águas pacíficas d3�� cos-

I tas. brasileiras, num sa::rifíclc
inutil de vidas, de lágrimas e

de sofrimentos.

Foi, sem dúvida, êssp "ts}lec
to doloroso da alma nfi('�onal,
que impeliu os jóvens conter-
râneos à conq1lÍsta da espada,

�com que se coloc,:u:em a servi- I --.I .........� I- .......�l� •ço do Brasil, para a bat8Jlla da _, ,..., .,....... r= :I
vitória - vitoria do bem cnn- A �IFILl� ATACA TODO ,O ORGANISMOtra o mal, dI) direlto contra 2. O Fi�ado, o Baço. o Coração, o Estômago. OS
prepotência, da inteligência Pulmoes, a P�le, P.roduz Dôres de Cabeça, Dôrescontra a fôrç.l, da dignidade DOR Ossos, Reumatismo, Ceguf'ira, Queda do Ca-contra a rapini.1, da bravurJ. belo, Anemia t' Abôrtoo,

I c�ntra a covardia, o inescl'úl)u- I.I:' nofensivo 80 organismo. Agradavello e o banditisl:12 blindados, comu um !icôr
instituidos em principios de O ELlXIR 914 està aprovado PflJO O N.S,P. f'orno
uma nova ordem bárbara, a auxililtr no tratamento da Sífilis e Reumatismo
caminho da falência e da. der da mesma origem

.
rota. Ff'\LAM CELEBRIDADES MÉDICASBuscanr:lo os ensinamentos Soilre o preparado ELIXIR A composição e o BRbor a.
de mestres infatigaclo,'" que ',914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR �!-JI4, re-

amam na �arda a viri.lidade, a que o teoho) empregado, em comeodam-no como arma de

valentia e ,) ceftemor do Bl'a- os. casos �� .
indicação apro- facli manejo para o públlco

prlsdu (8üdlo em varia H de .no combate á Riflli!', qualida-sil, os quatorze do N. P. O. R. suas m�U1kot tÕu) os reBulo 'de. que frequentpIDf'nte a-
oferecem a Santa Catarina lados le,,, ... L" Sn (I 1',) ti tOfWtj, tlrovelto no Ambuiatorfo da
uma profunda lição moral: a pois Rão rupidos e duravej�. Maternidade de Santa Maria.
oa renurcia à própria _!)crscna· Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PilSSY.
lidade .� :1 de holocau�'tC' da 1( , _

Detcuucla He!-donal no E:-;t:H!O de Santa Catarina

EDITAL

SEJA SUA PROPRIA

t,;fM

�-�. ',' .

,..
....;.; :-:.:-::.;.:'.

A SÁUDE DÁ MULUER

Wi"er"'tM"t'rrecCfHMW" ,"'-

.......................��

S a ng uunol
CONTEM

OITO ELEMErlTOS 'rONICOS:

ARSENIATQ, VANADA
TO. FOSFOROS,(AlCIO

ETC, /lo

rONlCO DO CEREBRO
TONlCO DOS MUSCULOS
o, Pá�ido.. Depauperados,
E,qot.dos, An�mico., Mie,
q,a cri.m M.9ro1, Cd.nçju
uquítíc... ,.c.b.,io • toni·

ficação 9."'( do olg.nitmo
eofll' o

Sa ngue n 01
LJc. D.N S.P. n' !99. da 1921

CASA MISCELANEA, distd- Quem sonegar informações à If.e-

buidora dos Rádios R. C. A tlltistíca Militar, trabalha em pró'
de pais inimigo, E. neSSE! eafllO,
gerá julgado, militarmente. Ct.....

tnim!tro tio RrllAfI (n F. \t. \
Victor. Vávulas e DSICOS
Rll" TrA;�n() 1 ')

TENHA JUIZO
TEM � íFIL'S OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

./ .

\

I
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o já conhecido SABÃO PRIN"EIRA esta' d I.1 s en o vendido, o varejo Resolvendo o difícil problema da lavação de seu vestido estam-

- wuw« .._ I .1 ......mm •

- Sexta-feira, 14 c:Je Abril dê �q.44
• _ "''';PE "5'· =ei Im s.

PRIMEIRA.

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

5

e por atacado, no posto de vendo instalado no rua

João Pinto 17. - Fone 1428.
podo, o TINTURARIA GUAFANY Iovo '

e posso pelo novo processo

,-
___

IntA MO, n.....ntl � ,

Unidas comonun��1
Washmton, fe�ereIro - (IN- americanas e pelas associaqões ITER-AMERICA�\jA) - Unidas I cívicas, trabalhistas e escolares

como n�n�a. estíveram em toda I de todos os países. As bandeiras I
a sua .hI.st�l'�a, as �1 repúblicas I americanas serão hasteadas Ido HelTIISfeno OCIdental pre- nos edificios públicos ao mes
param-se p,ara cOl11em�ral' êste I mo ter;npo que se {ealizarão Ia�o com grandes solemdades o conferêncías sônre a vida e a
Dia ��n-AmeI'lcano_ e o 54 a�i-l cultura das 21 repúblicas ame
versario �� fundaçao da "?�rao l'ic�nas que romperam suas re

P�n-Amellcana, no proximo laçoes com a Alemanha e o Ja-
dia 1 ele abril. I pão.
Em todo o Novo Mundo os Libertadores, heróis e estadís-

povos amantes da liberdad� co-
tas que �unclaram as repúbli

memorarão o Dia das Américas,
cas am�nc':Lnas e guiaram os

símbolo da unidade continental �eus prUr;eIr?S passos para a

e um dos poucos feriados inter- mdependencIa.' e
.

os valen�es
nacíonaís do mundo. Dedicado soldados, marinheiros e avia-

. ao progresso da causa da solí-
dores que atualmente �stão lu

dariedade hemisférica o Dia
tando cc:ntra a agressao exter

Pari-Americano assinala o aní- na,
.

�erao homenageados de

• versário da adocão das resolu-
maneira espe�Ial.

....

ções de 1 de abríl de 1890, cri-
A coo�e,ra?�o HeI!llSfenca �a-I"ando o Bureau Comercial das t� das bU�II�S de mdep�nden

Repúblicas Americanas pela
CIa da� repúblicas amel'lca?a�.

Primeira Conferência Interna-
Nos Secul?s 18 e 19, as repúblí

cional Americana, que se reu-
cas americanas se auxiliaram F;;;;:;;;;;;;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;;;-;;'-;;-;;-=--;;;;-;;;;========;;;;;;=====;;;,-";;;;;;,-=--;;;,--;;;;-;;;;-;;-_

níu em Washington. Esse Bu- �utuame,nte. na sua �uta pela
reau é hoje a União Pari-Ame- mdep.endencla: Seus líderes e

rícana. estadistas muitas vezes foram

As cerimônias das comemo- bus��r nos Es�ados Unidos o

rações do Dia Pan-Americano I auxI�lO e o ap?lO �ue. tor:-raram
lembram asobservações do pre- possIyel .

a concretização de

sidente Franklin Delano Roo-
seus Ideais.

seveit, quando enunciou a sua Na sua proclamação de 1826,
Política da Bôa Vísinhanca, no convocando o Congresso do Pa

di�curso q�e pr?feriu ao'assu- namá, Simon Bolivar, o grande
ml� a presídencia dos Estados

I
libertador sul americano, de-IUnidos, em março de 1933.

IClarou:
"A unidade do Hemís-

"A nossa política será a po- féria Ocidental tem sido pre
lí.ti�a da Bôa Vísínhança - o, servado e passos de grande al
vizinho que resolutamente res-: cance foram dados como nun-

peita a si próprio, e, consequen-
I
ca dantes se fez en'tre as repú

t�m�nte, respeita também os blicas americanas, para a dete-
.díreítos dos outros .-- o visinho sa e a segurança das Américas.
que reípeíta suas obrigações e Desde a Primeira Conferên
a santidade de seus tratados." cia Pari-Americana em 1889-
- disse então o chefe do execu- 1890, os delegados 'de todos os
tívo americano. paises americanos se tem reu- T t DI d C IhAs .comemoraçõ�s êste ano nid? várias vezes, a-fim-de dís- ea ro varo e arva·odo DIa das Amencas assume cutír assuntos de mutuas inte-
'"Uma novo s.ig·nificação, �or��e resses. )
tOd_?s os .palses do Hemisfério _Atualmente, com a colabora-I
estão umdos na luta contra o çao de todo o hemisfério na lu-

"

inimigo comum, e aumentam ta pela liberdade, e com 13 das
.:a sua produção ele materias pri- repúblicas americanas na guer
mas e armas para acelerar a ra ao lado dos Estados Unidos
vitória final. e dos aliados, o Dia Pan-Ameri-
Em todas as cidades amerí- cano, em 1944, será dedicado

'canas, no norte como no sul e ao ideal que inspirou a unida
no centro, serão organizadas de continental, em todos os

várias festividades, paradas, assuntos que se referem ao No
bailes populares, etc., patrocí- vo Mundo, na guerra ou na

nadas pelas organizações inter- paz.

Leve, hOJ'e rnesrno , poro coso, o seu sabão

COMPANHIA "AtIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

............ " Cr$ 71.656.189,20Capital e reservas

CIf"a8 do balanço de 1942:

Responsabilidades " .. . " Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. ". . Cr$ 70.681.048,20
Ativo .

" Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos C.r$ 64.986.957,20

Responsabilidades " " Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (préd ios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá e Anisio Massorra.

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

Uruguái. RegUladores de avarias' nas pr íucípaís cidades da América, Europa
e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOUS
C A. �I P O S L O B O & C IA. - RDa Ff'lipf' Schmiclt, n. 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

NAU. BRUSQ.UE, LAGES E RIO DO SUL

��l*'$2A4L

de seu vestido, leve o à Tinturaria Guorany. - Ruo João Pinto, 17,

Vendem-se um na Avenida 'I'rorrr
powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000.00;

estudantil com Um na Avenida Mauro Ramos,
O'DrisceJl: idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;

Um na Rua Jaguaruna. idem
idem, 10x32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 2Sx45

metros, vende-se também a me-

IMPERIAL - Domingo - Humphrey Boggart, Peter Lorre e
tade por 2�.OOO,OO cruzeiros.

I Informaçoes com A. L. ALVES.
Mary Astor em RELJiQUIA MACABRA. r Rua Deodoro 35.

PRISIONEIROS DE GUERRA - Soldados nazistas que se

renderam aos norte·arnericanos na· Itália aparecem aqui
esperando transporte para um campo de concentração.
Notar que apresentam ,muito poucc. semelhança com os

arrogantes so l dodos que outrora desfilavam pelas ruas de
Berlim. (Fóto da Irrter-Amerrccno],

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

espinhas e suor excessi vo

Fórmula especial do f'armacêutico NILO LAUS. Fabri

cado na rua Lacerda Coutinho, IS, . A' venda na

Farmácia «ESFERANÇA».

o ESTADO

na rua Conselheiro Mafra. n. 45. -- Fone 1642.

CARTAZES DO DIA

Diário Vespertino

tia.feira HOJE

Redação e Oflcínas à
rua João Pinto n I) 13

.

T�l. 1022-Cx. posta] 139

IJ.SSlNATURAS
Na Caoital:

Cr'Ano 70.011
40,00
20.00
7.0fl

O.�l1

HOJE

(Cine Odeon)

A's 8,30 horas:
7." Récita:

DELORGES e sua Grande Companhia de Comédia,
. apresentando:

O simpático Jeremias
Quer lembrar-se do grande Leopoldo Froes? Então venha
assistir a DELORGES, vivendo o papel que notabilizou o

inesquecível ator 1

Preços: Cr$ 6,60 (cadeiras e balcões numerados), Camarotes:
Cr$ 33,00, e Geral Cr$ 2,20.

Finalmente amanhã:

laiá Boneca
1200 representações na Capital da República.

CINE «IMPERIAL»)
A's 7,30 horas:

Ultima exibição do melhor filme de ambiente

Jimmy Lydon, June Pr e isser e Martha

Candidato gaiato
A ILHA DE MÁRAJO' (Nacional)

O DOENTE SABIDO (Desenho Popeye)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Livre de Censura
-------------�

Semestre
Trimestr ..

Mê�

Cr�
1.1'1
I.rt

Número Itvul!lo Cri
No In, ...rior:

r:r'Ano 81}.OO
",n.OO
2f> 00

I
Semestr-e
T'rtmestr ..

r:r'
Cr'

Anl'lncjo8 mediante eontrllto

()� nriQ'inai!r. mesmo oA(I nu-

I
blicartoe, não serão dl'volvlo

doa,

A direção não se responsa
biliza pelo. conceitos emm

I dn.. nos artigos assInado.

I COMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem-se: urna na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 50-

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

ra. todas alugadas. terreno plano.
medindo lOx58 por Cr$ 20.000,00;
Uma na Rua Quintino Bocaiuva

(João Pessôd) com 2 quartos. cozi
nho, sala·, dispensa, varanda. me

dindo o terreno 8x30,50 por ...
Cr$ 7.500,00; .

Uma em Coqueiros, com 3 quar
tos, cozinho, sala, dispensa. bôa
água, medindo o terreno 30x12xl S
por Cr$ 12.000.00.

.

Uma na rua ALmirante Alvim
com 2 quartos, sala, dispensa, va.:
ronda etc .. terreno com .22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

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

(Estreito) com sala. 3 quartos
etc. e terreno com 1l;16x52i5 pc e

18.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Deodoro com terreno

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

quartos. varanda, banheiro com

água quente e fria etc
.. por Cr$

22,000,00.
Urna na rua Oswaldo Cruz (Es-

treito) 3 quartos, sala etc" terreno

I com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva. com todo

conforto (duas residenciasl por Cr$
70.000,00 .

TERRENOS

-

Fabricante e distribuidores dos ofam'ados con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
poro alfai':ltes, que recebe diretamente' dos

fábricas. A Coso 'IA CAPITAL" chamo o atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores
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Dia 16.,
,

as 21 horas- ..- Domingo ---Lira Tênis Clube
«sotrêe- oferecida pelos sócios

de Caxias», que concluíu o

do Lira à brühanfe Turma
curso do N. P. O_ R_

Grandiosa
«(Duque

o valor da Infantaria IPAD1\RIA
t\.VlSO

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

--

Nápoles, (Edward Kennedy r-iadores matou 34 soldados
c U8lJl'ge �.fucKer) - Cassino e I aliados.uma prova ce que o pouerío aé- A lição de Cassino é um cn

reo sozinho, - nua Importa I sinamento que os russos co
cam que vigor, - não pode der-1nhecem há muito e que os 3.1e
rotar um mimigo resoluto. Os !mães aprenderam

:

em Stalin
avioes podem destruir cidades, I grado, tendo resolvido se valer
reduzir indústrias a escombros, ! dela agora.
l'etarda_r comunicaçõe�, matar, I O bombardeio de Cassino

f

aterrorizar, talvez ate levar ° também deu oportunidade de
país à derrota: l'r:'las n�o podem II comprovar a exatidão do iJom-'
derrotar boa infantaria.

. bardeío, que os chefe!'; milita-
------------------

Quando a vontade de reS1S- res observaram. Todos os 00-
tir é pode!,osa as. t�opas de ter- I servadoros concordam. em que
ra, em boas posiçoes, pod�m los Marauders, realizaram U'TI
aguentar tudo o que os avioes 'bombardeio que se dtstlnguiu
de bombardeio façam - e en- pela sua precisão,
tretanto manter as posIçoes, _

Podem ter de correr para os cuuso P\W\lS6RIO DE

abrigos, como ratos para os EDUCAGÃO FíSICA

buracos, depois do bombardeio, (lIeeonhecido pelo Govêrno
Precisa-se de um compo- Federal)

se levantam e combatem de no- E DI T A Litor para trabalhos comer-
íaís. 3 v.-2

voo I Dec Ia ra aberta a inscrição aos

Iexames vestibulares................._..................- ..,-_-......- .......- ..._ w!*.,._.,., ElTI 15 de março, 500 bombar- Coruun ico aos interessados que se

MPRE6ADA Casa comer- deiros castigaram Cassino, vol-I "dia aberta a inscrição para os cxa
cial precisa tando várias vezes sôbre o ob- 11111e,� \'estibul��res, 1�,e(�i�ll1�e o qll��e uma empregada com prática jetívo com novas cargas Du- se ru perllllt!cL! a. l_ll,tlnl:l!ld nu C�I

e serviços de escritório e que . t tr hor f'
. 150 P. de Educação Física do Es-

. , ,.
lan e qua 10 10Ias lzeram, tado. .

alba escrever a maquina, Pro- chover bombas de alto poder. lOs candidatos deverão satisfazer os

_?st?S, por. c�rtas., dan.do refe As casas saltavam, Quarteirões
�

seguinte,s requisitos:
encias, d ir igid as a caixa

POS-\· ruiam em segundos. Esses des-j a) - S�r normalista;
ai O. i39 V. 2 , .• � ,_ b) -1 er 1� anos c menos de 30,

............._• ..-........ """-' troços fOI am novamente sa- ,de idade;

B h d eudidos por bombas; depois I c) --Ter bons antecedentes;
roc e e ouro centenas de peças vomitaram d ) -- �,cr vacinado ;

. . - ,. ZOJ:"Perdeu-se, no traieto do Cine fogo sôbre O que restava. IVlas c) -- ler boa constttuíçao rISlC" L
.

.

'
e meu tal.itz à Praça Getúlio Vargas 19. ql�ando os tanks abriram �a- r\ inscrição será processada me-

m broche de ônix e ouro [formato minho entre escombros, e a 1n- diante requerimento dirigido ao
Antônio Lopes de Mesquita.

nccro] de ·... rande valor estima- , .

A t Ta lo' de Mesq UI-_, fantaria neo-zelandesa pene- 11.ISpe[Oj' de, Educuçào Fisica, e de- n enor u IS -

ivo, Pede-se, por obséquio, a quem I h f 'Ih A
A •

trou na cidade os alemães ti .. viu.unc nt c i nstitu rdo uos compro- ta, sen .ora e lOS, n tôruoencontrou. depositá·lo nesta re- .'. .
\ ;.JI1ll's dus aliueas a, b e C. TI' d M ·t· s ho!tão, que será gratificado 5 v·2 nham saído dos abrigos e

esta-! <"lual(juér informação CI respeito,
au OiS e esqu: a, en ra

....

vam novamente nos seus 1J08- poucra ser obtida, diát-iamcnte, na e filhos, Decnerve l Olev.o da.

tos, nas ruinas da zona meri- Inspe
í

oria de Educaçào Física (rua Rocha e Zoé de Mesquita da

díonal. Os neo-zelandeses Iíquí-] .i"<i�' l'lnlu, -[2), lIO horário do, ex- Rocha, Amélia 1 aulois de
dararn alguns desses postos pedi ente. Mello, Cecília Trornpowsky-

Florianópolis 5 de janeiro de
capturando alguns dos deferi- I\H.!.' Tau/ois. Eugênia Trompowsky Taulois e filhos, Cardo:-
sares. Mas não puderam avan- Cap. Américo Silveira d'Avila lina Caldeira Taulois e filhos, David Trompowsky TauJol_s
çar até o extremo da cidade, Di�ét� e Cid Trompowsky Taulois convidam seus parentes e arnr>

sob O fogo cerrado do grosso A família mais raca gos para acompanhar os restos mortais de sua eepôee ;

dos defensores, que ainda com-
d d mãe irmã avó e tia ZOE' TAULOIS DE MESQUITA�

batiam. 0A m.u� °d dO' para' o Ce:nitério Público, saindo o féretro da Rua Este-
É verdade que os alemães

.

maIS llca o, n.mn o - sI
ves J

.

1 4
'

16 h
t d t t t rnlor, 4, as oras.

escolheram alí as melhores tro- pen os e es a IS Ica que, em

pas de choque; membros da P 1.929, passaraI:1, em revista os

Divisão de paraquedistas. ape- I 11n:os .comerCIalS dos hOI:lenE
lidados Diabos Ve1'des por cau- r maIS ncos dos Esta(�os Umdos,
sa da jaqueta esverdeada que I ('�egaram a c_onclusao de QU8

usam, enfeitada com insígnias! f?erre Samue� du �o�t, ex-pr·�
......�.!'W

da Luftwaffe. Sao jovens obs- I sI.d�nte da maIOr fabrIca de mu

Máquina Singer tinados, treinados para qual-111l9oe� do nu:nd?, ganhara] 00
quer combate, alimentados mIl dolares dIanamente, no re-

Vende se uma, em perfeito f S 1 1com idéias de g'lória, de morrer erido ano. ua rene a tota
stado, com 5 gavetas. Ver e '31 O O O

'd M R por Adolf Hitler de suprema- atingia a soma de .49. O
ratar na avem a auro a- .

1
-

t S' .

d 'dólares, I)ela qual 1)agara im-
50 P d

.- CIa a ema, e C. ena e supor �

os, . reço e ocasla0S ti' que até êsses soldados ficassem postos no valor de 4.563.960 dó-
v-

abalados com um bombardeio lares. A familia Du Pont é a.
��������WY����

oZ·lnhel·r�. Precisa-se de de tal intensidade. Muitos dos mais rica do mundo, tendo es
. U. uma na Pra- capturados quase não davam t.abelecldo em Delaware que,

sinais disso; mostravam-se ar-I praticamente, lhe pertenc::l,
rogantes, comiam e dormiam I uma espécie de sistema feudal.
bem. . . lOs jornais dêsse Estado são

Sabe-se também que os ale- propriedade dos Du Pont, que
mães aproveitaram pOE:ições subvencionam os vários 11ospi
subterrâneas muito profundas tais. A fortuna dessa família,
e bem construidas. Quando os devida à fabricação de dólares,
aliados entraram em Cassino já não está na dependência do
encontraram casamatas sob progresso duma indústria ou (�'L
pilhas de destroços; e posições qualidade dum artigo; enco tl

de artilharia antiltanks cober- tra-se empenhada em ações nas

tas de escombros, mas com seus mais importantes empres'),s
v.-I defensores vivos. Um desses sa- norte-americanas.

Ao comerete, aos fregueses e ao público, em geral, o

abaixo assinado, proprietário da Padaria Osmar, avisa que
qualquer negócio do seu estabelecimento, relativilmente a

compras, pagamentos ou (Obran(êis. só será
reconhecido, quando efetuado por êle cu por quslquer de seus

ftlhos: Osmar, Oscar e Osvaldo.
Florianópolis, 14 de abril de 1944.

fRAN<lS{O MEIRA.

Crédito Mútuo Predial
Propnetartos i - J. Moreira & (' ia.

ípegraíía Brasil

PRÊMIO MAIOR CR $ o . .:é50 00

MUlÍ< s bonií crrcô es e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

TAULOIS DE MESQUITA

ccRestaurante Pérola II. Para
ais informações, dirigir-se ao

roprietário, na praça Quinze,
n. 22. -- floríanópolis.

V.-2

endem se
1 tacho de

,..

ferro galva
ízado, de 2 mts. de compri
ento por 1 de largura; e tam
ém uma tUrbina de 6 cavalos
e fôrça. Entender-se CDm o

. Francisco Nappi, na rua

eodara. 15 v,2

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA(JS
Hoje e amanhá será a 8118 Pl't'lferlda

uroc"; ..d!lll'" ., ""tr�etra8 - R!lmeopatlaa - I'ert.mert.. -

Arttcoa de borracha.

Garanl&ee • ."ata obserYAncla no ...,.,.,ltllárlo lJl#l4lco.

PREÇOS MÓDICOS.
-------------------------- ---------------------------

BAR E ftRMIZEM URlrNT[Rua V Me reles, 11

a Pereira O}!veira, 18.
PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Camo
Tões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc. etc.
Oferece servicos

Senhora de meia idade, me

iante ordenado conven ien te,
rocura uma casa de família.
ara ajudar. Tem prática de
ostura, serviços domésticos e

alcão. Trefere na Serra ou no

uI do Estado, Informações,
ar carta, a Maria da Glória,
venida Hercí lio Luz, II.

S

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Th:TÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
Doencns (ln Péle - Doencas Venéreas

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

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

o Sl?bão

"VIRGEM
.

ESPECIALIDADE"
CIA. WETZEJ� INDU8TRIAL-JOrNVILL]�� (Marca regisl.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

,�\\(\O VIRCI:,) �OA�<';�(�WfTIEL INDUSTRIAL
JOINVILlE

I
I

,
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ;e ADerfeililOamemo e Longa Prática no Rio de .lanelro
,-'().,SlJ L'I't\!; - Peta manhã; .1larlarnent., das 10 às la hs., à tarde. excepto ao.
....bado•• "as Iti.30 às 18 bOI'as - Cc:JNSULTóRJQ; Rua JoAo Pinto a. 7. sobrado -

v....e: 1.41; I - lteflldêll<!la: Hua Pr-estdente Coutlnbo, �3.

DR. ,MARIO WENDHAUSEN
l)I�.IiVHt..Hlu lJei<l Í' a.CU.<1dl..lC= .'\,(H':. de Meuicuia ua uruversidede do BrasLl)

iI:x-mrerno do Servrçc de Clín íca Médica elo Professor Osvaldo Oliveira. médico <lo

Departamento de Saúde
C1.1.\1(.;.1 Mf>lJICA - Moléstias Internas de auunos e cr+aucas. CONSUI/L'óHIO

e KI!:SIl)B.\CL\; ({lia Felipe Sdullillt u. 38 - 'I'e l. 812. CO.\"SULT,\S - I>as lti '" IH,

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

clSJ)eclalisla, assistente do Professor Sanson do H'lo de .Janer r o.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 -,- A tarde. das :-s as ti,

Rua Vitor Meireles, 24, Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Asststén ciu l\lunicipal " Huspita'

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO:'\SULTóRI0: Hlla Vitor Me i re les , 2lJ - i-'\)Ilt: I �(I;)

Consultas d as 10 às 12 e das 14 às 15 horas
IlESIDENCIA: nua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
:\Jéclic.o - ('he-t'e do Serv'ico de Sifi.Ii;� <lo Centro de "<H'lde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES UnO-GENITAIS DE
l",\lBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSCLTAS: das 3 às 6 h. - H, Felipe Schrn idt, 46
RES.: .H. Joinvile, .t7 - FONE 16.JS

(;Ll�IC.\ DE OLHOS - OUVIl)OS - NAlU7. - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
EX.lnterno da Serviço do Professor Leônidas F'er re í

ra e ex-estagiário dOS Servtços
do dr. Gabriel de Andr-ade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de na ntütação do Conselho Nac ional de Oftalmologia)
Cbef. do Servl\:o de Oftahoologia do Depart.amento de Saúde e Hospllo:ll de Caridade

C01\'Sl1LTóRIO; Ih", Felipe Schmidt, 8. :I<'OUI). 1.259 - CO�SUr.TAS: Das 2,30
à8 li horas da tarde - HESIDEi1\'CIJ\; R. Oonsethelro Mafru , 77 - }<'J,OHIANóPOI,IS.

INSTITUTO, DE DIAGNóSTICO DR. ROLDÃO CONSONI
. CUNlCO

. \IMico _ Ctrurgtão - Parteiro

OR DJALMA Formado pela Faculdade de Medicina
• da Universidade de São Paulo, onde foi

MOELLMANN Assistente por vários anos do Ser-viço
Cirúl'gico do Prof. Allpio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica CirúrgIca),
20m prática na clínica gtnecológ íca do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servíço
le partos do Prof. Domingos Delascío no

'Hospital Leão XIII".
Cir-urg ião do estômago e vias biliares,

-ntesttnos delgado e grosso, tlroide. rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hídrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras t;

,

Curso de Rad!ologia Cllnlca com o dr. partos.
Manoel de Abreu Carnpanar io (São Pau- Consultas, Das 9 às 12 horas nu

!o;). Especíahzado em Híg íene e Saúde

I'
Casa de Saúde São Sebastião.

PúbHca, pela Universidade do Rio de Ja- Opera na Casa de Saúde
netro, - Gabinete de Raio X - Electro- São Sebastião

:::�:�;�����:c�:2ri���I��= Dr. LAURO DAURA
copia e análise cl!nica. - Rua FernandQ I!:spccialista ern Doenças dc Sen ho-

Machado. 8. Fone 1,195. - FlorlanõpollB. "as - Vias Urtnár ías.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Banas, da Fa

culdade ele :lIeelicina de São Paulo,
'I'rutamen to especia l izado, médico e

ctrúrg ico, das afecções do. apa rélho

genital fen1inino (Utero, ovários.

trompas, etc.) ,

Cura radical elas inflamações dos
éH1CXU's tOv ário s, trom pas) , sem ope·

ração). Tratamento de todos os dis
túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, eln a111bos os

sexos, por processos mOdel'110S sob
contrõle endoscópico - Ul'etl'Oscopia
- e de laboratório.

FIStOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA:VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

CHnlca médica em geral, pediatria. doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urtnârto do homem e da mulher

&881ste. Técnico: DR. PAULO l.'AVARJilS

HELENA CHAVES SOUSA
IIlNFJilRMEIRA OBSTti:TRlCA

( Parteira)

DIplomada pela Maternidade

de Plortanõpoíís
A.tende chamados a QUaJQD'"

hora

Praç-a da Bandetr.� �3 - auO

4ADUltO Lar&'o IS de lIalo)

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômag0, are·
ções das vias biliares, rins, etc.

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

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade Dr. Newton L. d'Av.-lamédica: Ondas curtas e uJtra-cur-
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios - Médico -

Ultra Violeta. Infrazdn-Terapia Ex-interno da Assist�ncia Municipal
Consultório: Rua Deodoro. 3 e do Serviço de Clínica Cirúrgica

esquina Felipe Schmidt a cargo do Prof. Castro Araujo
Das" às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs J do Rio de Janeiro.

Telefone 1.475 V i as urinárias - Opetacões
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos. 66.
Fone 1067.

(Ausente até começo de Maio)
DR. SAULO RAMOS

Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

DR. REMIGIO
CLíNICA MEDICA

MoléstIas internas. ele Senhora� e CrI

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'elipe Schmidt - Ediflclo Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SIDltNCIA: J Larqo Benjamin

Constante. 3
Ii)speclallsÚl em moléstias de senbo:laa _

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\1INfiL: estô
mago, ves!cnIa. útero. ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Bérnla8. Wdrocele. v&
rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroidas e varizes - Fraeturas:
aparelhos <le gêsso. Opéra nos Rospltal�

de Florianópolis.
Praca T'prelra e Ollveb'a, 10. Fone. 1.009.

: Horár!o: Das 14 is 16 boras, diariamente.

DR. ANTôNIO 'MONIZ
DE ARAGÃO

CLrnrg!a e Ortopedia. CI1n1ca e CLrnriPa
do torax. Partos e doenç2B de senboras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RF.SIDltN.
crA: Almirl:D'e Alvim, 36. FOI1e 71H.
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PREPARATIVOS PARA A INVASÃO O general Dwight D. Eisenhower,
comandante-chefe do s forças aliadas de invasão, junta a um poderoso
tanque dos Estades Unido", chama a atenção dos que o cercam poro uma

manobra que despertou o seu interêsse, durante uma visita de í

nape çd.o
às manobras dos exércitos libertadores. (F6to da Inter-Americana).

LIVROS
USADOS

Noetalgia naztsta
Londres, abril, para êste jo r- mente com a rica presa de

nal - Durante dez anos -' guerra que lhes viria ele Mos
escreve o escritor russo Ily:l COU, e talvez, .. de Londres ...

Ehrenburg � as mães alemãs As cousas modificaram-se,
ensinavam os filhos a dizer: porém. As ázas da Real Fôrça
"Damos graças ao Fuehrer', Aérea abriram-se sobre o 'I'e+
Até mesmo quando se lhes da- cetro Reich, os granadeiros re

va um rebuçado, as crianças t�'al11-se das terras russas qie
alemãs agradeciam ao Fuehr sr. tanto ambicionaram, e os Her-
De um ano para cá, passou renvolk privados elas migalhas

de moda essa formula, mas os saborosas, volvem ao antigo
jornais de Estocolmo assegu- "bom dia." e a velha" bôa noi
ram que voltou a aparecer n.1S te", como se o Fuehrer não
fachadas enegrecidas elas fá- existisse.
bricas bornbareadas pela RAF. Justamente indignado, o (1'- "A Bandeira Nacional quando em pré ....

posição horizontal, e irá ao centro do
"Damos graças ao Fuehrer

"

l rctor do "Lichtenfelser Tage- testa da coluna, se isolada; à direita dl'1'
- anunciam solenemente as: blatt

,.

escreve con1 encantado-: testa da coluna. se houver outra bandel�
L ,L, ; ra; à frente e ao centro da testa da eo-

paredes de Berlim ... Cousa 1'a ingenuidade: "Durante nos- lnna, dois metros adiante da linha pela8
1, di d

.

té .'

d
demafs formadas, se concorrerem trbsemelhante esta acontecendo sos las e VI o1'1a, quan o o ou mais bandeiras". (Deereto-Ist n. 4.MS.

com a saudação "Heil Hi- Fuehrer nos presenteava CO .• i

tIer t" que substituiu no Ter- a glória, não era difícil excla
ceíro Reich, os "bons dias" c mar "Heil Hitler! " . Agora
"boas noites" que os alemães, que naela mais nos pode dar,

I
como todo mundo, usavam er i síuão sacrificios, temos o d-.
suas relacões sociais. Quando a ver de, recordando suas 111e1'

Swastica
-

desceu sobre a Ale- cês passadas, gritar com. ma is
manha como uma maldição, a fôrça do que nunca: "Heil Hi
manhã e a noite converteram- tler !".
se em uma única cousa. Desdc

Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico

logia, Matemática. Direito. En
genharia, Medicina. Topografia.
Cinemat ogr afia. Eletricidade.
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geodésia, Física. Qui
mica, Mecânica, Carpintaria;
etc, etc.

O.L.ROSA
Rua Deodoro. 33

então os Herrenvolk só se sa L'- Privados elos alimentos 1'01-

davam, pronunciando so leue- i bados aos países que opri ruira.n
mente o nome do Fuehrer. COil \ e humilharam. ·reduzindo-os à
e sem razãO', todas as palestr.is) mais trágica miséria, castiga
começavam e terminavam pelo dos pelos aliaelos com as me3-

indefectível "Heil Hitler! ", mas armas escolhidas para
mesmo quando os granadeiros dominar o mundo, apavorad)8
ruivos seguiam o exemplo rle com o espectro da sabotagem,
Ribbentrop pilhando desord �- abandonados por seus próprios
nadamente à direita e à esquer- Quislings que fogem como os

da, na Polônia, na Holanda, '-a ratos do navio à aproximaçã0
França, na Escandinávia, na do temporal, os bravos Herren-
Iuguslávia e na Rússia. volk sentem náuseas. É lameu-
Em sua magnificiência o taveI. Se tivessem o senso do

"Fuehrer Todo-Poderoso, pern�i- humorismo que levou os inglf}
tia que seus servos recolhes- ses triunfantes através das :vi ..
sem as migalhas que caiam da cissitudes da Batalha da Inght
mesa elos Junkers. Com o an- terra, bem poderiamos voltar ��

dar do tempo, os alemães pi'- saudar-se invocando Hitler.
lhavam e saqueavam, deitando- "Heil Hitler!" - diriam -

se a dormir como anjos, en-II quando as chuvas de bomb3,S

quan.to ardiam as cidades in- caissem sôbre Berlim. Talvez
cendIadas. Sonhavam certa- fosse um grande consolo ...

Quando alguém. tal como o ....
Iherro da ilustraçll.o a..cima, oJereceJ.
lhe, em 1I,IIU\vel gesto, um câJice do
excelente ILperitivo KNOT. lembr&
"" V. Sis.. da acrescenta.r. ao ILgrad&
"'" a genQleza:E$íE.t T.411.
BEl1 () NEli APEí'UTIVO

PREDI!.ETOI

� lfí2j��t'll :.
I (//'1 PIlOOUTO lJA KhOTS.A.IIfO••(,OI1. e SE6UROS
�. ITI••J.I.I --",

E �� A S
padrões nlaravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país� são encontradas 1.105 balcões da

a O
Diariamente reCA.Oemos nov!daJf'<s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO·- Sexta-feira, 14 cJe Abril ele 1944
ll2 ti r.er._. .

ik "'_.o:I....t__.s�Ii!I!II!I!]_D!iIIiilill.IIil3'I'lI!-II:IIIII�IiCI-=lftIlIilIiIIiD:I'la-iii._ar!!!!iF\IY"'a!'''LbIIB.__�ti

Fazendo O papel de Illagnâninl0',�
NOVA IORQUE, 13 (U. 'P.) HIRO!TO, 11vlPERADuR no JAPÃO� RESOJ..VEU FAZER o PAPEL DE MACNÂNIMO. INFOR
MAÇÕES DE TÓQUIO INDICAM QUE O IMPERADOR NIPÔNICO AUTORIZOU O PLANTIO DE LEGUMES NAS TERRAS QUE
<:IRCUNDAM o SEU PALÁCIO.} A�FIM·DE MEtHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DO povo. ALÉM DISSO., HIROITO AD
MITIU TAMBÉM QUE AS CARPAS DAS PISCINAS DO SEU PALÁCIO PODERIAM SER PESCADAS PARA ALIMENTAR AS

CRIANÇAS.

A derrota alemã na Rússia -agrava-se dia a dia IMaís bombas! ,0 cacique vai
�a. Feot?"Sia, por exer_np19, foi, v: se�' �levad�, p.elos" �<"z�sta� à II Londres, 13-(U. P.) A ao Rio
leconq�l"'tada pela dl�JSao r::a-, categoll� de pIVO� .':0 clf:fe� emissora de Berlim ínrormou Rio, 14 (C. :VI.) _ Partiu deval das tropas de Ye_l emenao, I sa� exter nas do Reích 110 l�dv I que bombardeiros norte-ame Goiania com destino ao Rio G
numa fulmmante. açao de �e-,onental. De fato Lwow (ou Il'ieanos estão sobrevoando o)

b r V r d a" ILe b rg co o chamavam I cacique Urucarn, chef� da t.ri-
se:? a que. ar I os n"os ,,1�,� IY.l e�', m a _.e., '., = território elo Reich rumo aos bu dos Carajás. Urucam decla-maes de qua�e _

todas
c;:,' .

� �1.1" .a:rtlgalnent�). em, pI.eno cora
seus objetivos. Segundo a mes-

melh�res posiçoes na_. �nmera, Iça0. da Poloma, e vista pelos ma fonte de informacão as Ior-
rou que vem conversar com o

acredita-se q.u� Tobulkm e Ye-I naz:stas como a po�ta. que po- mações incursoras são 'podero� presidente da República e }1e-

remenko umrao agora suas 'dera conduzir os exércitos rus- dír-Ihe terramentas e utenstlios

fôrças para uma ação final con- sos ,até o teritório alemão, Daí,
sas. de lavoura para a tribu.

tra o inimigo empoleirado em nada mais lógico que seja con- .Londres, 13 (U. P.) _-

Am-I Na 'revlte de
Sebastopol. No setor da Iozmà- vertida numa das mais fonm- plia se cada vez mr 'S o campo

.

-"

.

.

- ", :(�� , � ': Cassinonia, as fôrças de Konev estão dáveis fortalezas nazistas na das operaçoes ad __",. t» COIJt1 a a
diante das muralhas de Jassy, guerra defensiva a que os rus- fortaleza européia. Os pilotos Argel, 13 (U. P.) - Prosse
cujo assalto não deve demorar. SOi> finalmente obrigaram os norte-americ.anas levaram seus guiram na frente de Cassino os

alemães. A obstinada defesa poderosos Líberators ao SUdO-1 encontros entre patrulhas all<'!'-
Nova Iorque, 14 (U. P.) - A alemã de Tarnopol e os rigoro- este da Alemanha onde OOJll- das e nazistas. Observou-se

linha de resistência nazista na sos contra-ataques por eles bardearam pesadamente os ob- também intena atividade de ar
Europa Oriental não está aín- lançados no bolsão de Skala jetivos inimigos ele Aubsburg tilharia. Outros despachos.
da defini.da, tendo-se em vista são indício de que a Wehrrnacht e outras cidades da região. Ou- acrescentam que foram repeli
as constantes retiradas rl,a We- está disposta a dar uma pausa tras formações bombardearam, dos vários pequenos e ataques
hrmacht; os meios militares a suas retiradas, tentando fir- objetivos militares na Bélgica, '1ancados pelas fôrças naztstas.
porém opinam que Lwow ele- mar-se a lEste de Lemberg. onde destruíram o aeródromo]

.

"------------

w·�__�.....__.......,..,._..�<_,.__-- .....--..........,..,.·._--·-''V'<_o'"..,_.._..

de Chievres. Posteriormente, Servi(c aéreo
INSTITUTO BR4SIL-ESTllDOS UNIDaS informaram de Nápoles que alemão

também a cidade húngara de

Gyor, 70 milhas a noroeste de I
Lisboa, H (C. :M.) - A "Luf'

Budapeste, sofreu outro devas- th ansa" iniciou o novo serviço
tador ataque. Em Gyor, tabrí- aéreo entre Berlim e Lisboa,
cam ou fabricavam até agora empregando aviões "Focke

os alemães os seus famosos Wulf'e " de 4 motores, com a

"Messerschmídt-Iüã".

FinaJ-1 capacida�l� de 49_ passageiros ..mente, a emissora de Roma in- Esses avioes voarao três vez '['O

formou que a capital italiana, por semana, eontinuando OE

depois do bombardeio desta I" Junkers" elo serviço díárto.

manhã, sofrera um segundo ......._..��..-..:::;::,
ataque à tarde, sem descrever

P L
as proporções dos mesmos.

, orlo da aguna Londres, 13# (U. P.) - ° Mi-

Rio, H (A. X.) - O presí- nistério do Ar anunciou que
dente da República assinou De- aviões "Mosquitos" lançaram
ereto, abrindo o crédito de 4 grandes quantidades de bom-.

mllhões de cruzeiros para a bas explosivas sôbre Osnabru-I������=:::::=:::==:::.__:
rápida conclusão do porto ua ck. ° céu, segundo o comuni-IN!io é "ossívelLaguua, cado, estava claro, havendo U II
� a�enas poucas nuvens, ,�. a�, Rio, 14 (A. N.) - Um impor-Promovi c:ta por tllpulaçoe� puderam ven:lCal tador pretendeu conseguir que
antiguidade as explosoes das centenas1 de los navios auxiliares da Arma-

Maria Celeste Carvalho foi pro- tonl,eladas �e bombas 5ue :an-/da trouxessem-e levassem carga.
movida, por antiguidade, do cargo ç3: am'.A cIdad� de, Osnabi u,-,�k para o norte. ° ministro dada classe H da correira de Oficial e ímportant ao so con c··
Administ�ativo, do Quadro Unico

r
.

" .,�. n 10, ..�"- 'Marinha despachou, inforrnan-·
do Estado, ao cargo da classe I

t O fenovlal;o". mas tanlbelTIJdO que, por enquanto, não é
dessa ca:reira, v,a�o e.m virtu�e da pelas suas fabncas de aço. possível, pois aqueles navios já
exoneragao de Ceho Pmho Rolm.

EXONERADO se encontram em grande ativi-
Duas «bêncãosu para I Foi concedida exoneração a Mi- dade, transportando materiaL

•-aponeses guel Cruz, do cargo de Fiscal de de guerra.
,

Estradas de Rodagem, padrão H, ---------

RIO, (D. N.) - Informa-se do Quadro Unico do Estado. GAZOGENIOS PARA CA-
que as autoridades sanitárias MINHÃO
apreenderam os remédios Os aus.riacos não são
"Bênção da Mulher" e "Bên- súditos do "eiXO» 'Na chefi� da Secção do. Fo-

ção da Criança", que apresen- RIO, 14 m. N.) _ O pre!ü- ment? Agn�0�3:' estabel�clda a

tavam rótulos com indicações dente da República aprovou o
Avemda HelclllO Luz, n. 186,.

nos idiomas português e japo� critério adotado pelo Ministé- :ncontram�se a.Av�nda s,eIs ap�-·
nês e eram vendidos, clandes- rio da F,azenda de que não são lel�os .de &asogemo pala cam:
tinamente, entre os nipônicos. súditos do Eixo os cidadãos da nh3:0' mteIramente novos, fOI-

Áustria, os quais vinham sen- necIdo� a, m,e�ma par; ��ven�a ...

Nu vo prefeito do· executados pe!a aplicação pelo �mlsteno, da Abncult,ura,_
. 'do decreto-lei 4.466, de 11 de ao pleço. de CI.$ 8.140,00 ca�a

Buenos AIres, 13 (U. P.) .-

marco de 1942 um. Os mteressados poderao
O general Edelmiro Farrell no- _

" obter melhores esclarecimentos
meou Cesar Cacia prefeito mu- Camisas, Gravatas, Pijames naquela Chefia, diariarnente�
nicipal, em substituição do ge- Meiasdas melhores, pelos me- das 9 às 12 e das 14 às 17 ho
neral Pertine que renunchu nores preços só na CASA MIS- ras, sendo que aos sábados só
recentemente. CIL A NEA Rua Traiano. 12 ,mente no expediente de 9 às 12,

7

Moscou, 13 (U. P.) - Os rus
sos lutam nos subúrbios de Sir�
feropol e Feodosia. Informa

ções âutorizadas salientam que
as tropas de Tobulkin estão
tratando de vencer a resistên
cia nazista em Sinferopol, pon
to de partida para grande aco

metida .na direção de Sebasto
pol. A ocupação de Sínferopo l,
importante entroncamento fer
roviário da Criméia, não };ó
permitirá aos russos avança
rem sôbre SebastopoI, corno,
também facilitará um avanço
na direção do porto de Eupa
torta. Tanto os despachos rus

sos como nazistas salientam
que nos arredores ele Sinfero
pol se estão travando encarni
çadas batalhas. Informa o Ali o
Comando alemão que os nazis
tas estão enfrentando fôrças
numericamente superiores, que
atacam apoiadas por grandes
formações de tanques e de avia
ção. Na zona de Feodosia 'JS

soldados de Yeremenko estão
procurando abrir passagem
através das linhas nazistas si
tuadas ao oeste da cidade. Acre
dita-se que também. neste se

tor, os alemães estão batendo
em retirada. Um observador
a liado, referindo-se ao rápido
desenvolvimento da batalha (la
Criméia, salientou que os rus

EOS já libertaram mais da quar-
-----------------------------

ta parte daquela grande peuín- Com um pedaço de
sula do Mar Negro Também na

- frente ao sudoeste de Odessa, carne no esôfauo
os russos continuaram obrígan- Rio, 14 (C. M.) - �Chegoudo os nazistas a constante 1'0-

a esta capital, vindo do Espírttirada, Despachos de Berlim to Santo por via aérea, o te
admitem que na zona de 'I'íras- nente Joatan Serra Jardim, que
pol os nazistas se retiraram

serve no 30 B. C. Motivou :.L
para a margem ocidental do viagem o fato de ter se alojadoDniester e estão recuando ago- no seu esôfago um pedaço ele
ra na direção de Tighina na

Bessarábla. Na zona de Jaesy
carne. No Hospital do Pronto

os soldados de Zukov obtive- Socorro, para onele imediata-
mente se dirigiu o referido ofi

ram novos êxitos, aumentando cial, procedeu-se com êxito à
a pressão que exercem. sôbre as

defesas externas daquele irn- extração do pedaço de carne.

portante centro ferroviário ru

meno, situado na estrada que
vai para Ploesti e Bucareste.

«Dia Panamericano»

o Instituto Brasil Estados Unidos tem o prazer de
convidar os senhores �ócios e famílias para as solenidades
com que fará comemorar a passagem do «Dia Paname
r iceno», hoje, 14 deíAbril, às 20 horas, em sua séde social.

I - Palestra pelo dr. Wilmar Dias: «O Panameri
canismo e a significação do Dia Panamericano».

II - Leitura, pelo dr. Osvaldo R. Cabral, de trechos
do seu livro <, Terra da Liberdade �, impressões de sua

recente VIagem aos Estados Unidos.

ALVARO RA�10S
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

É mu OOENÇA
1fUITO PERIGOSA
P.l1U .... FAllÍLll.
.I PA.lLA. A UÇA

Moscou, 14 (U. PJ - Excep
ção de Sebastopol todas as de
mais cidades importantes da
Criméia já estão em poder dos
russos. Stalin anunciou hoje a

reconquista de Teodosia, na

costa oriental da península e

de Sinferopol e Eupatoria. na Tcosta ocidentaL A campanha erreno adqUiridoda Criméia está reduzida, as- O gov�rno vai adquirir o terreno
sim, à batalha de Sebastopol, de propriedade dos herdeiros de
única posicão defensiva a ue Joaquim Silvano dos Santos, com

ainda resta'aos nazistas naq�e-. a área total de I 969 metros qua

l f t drados, confrontando ao norte e aa ren e. A crença geral era léste com terras do Estado de San-
que os nazistas seriam varridos ta Catarina, a oeste com terras de
da península com a mesma f3.- Gilberto Gheur e ao sul com ter

cilidade com que o for9.m do ras de mlólrinha, e situado nos Co

Dniester e outras posições da queiras, distrito dêste município,
- para nele ser construido um grupoUcrânia, diante da avassalado- escolar.

ra pressão das fôrças soviéti-) _

cas; mas não se esperava que Pesca de bacalhau
o colapso alemão na

penínsu-[
Lisboa, 14 (C. M.) - Nume

la fôsse tão fulminante, como rasos pescadores partem a lG
os fatos estão demonstrando. dêste mês de Povoa do Varzim,
Nas operações da Criméia, os com destino à Terra Nova, pa'_'u
russos vêm acossando os ale- darem início à pesca do baca
meães pelo léste e pelo oeste lhau. Antes da pa!rtida, assisti
simuItanamente, enquanto a rão êles às festas religiosas em

armada, em ações conjugalas, honra da Senhora da Boa Via-
.

levanta com os seus canhões gem, as quais não se realiz -t- ruma l:arreira 8. retirada nazis- vam há muitos anos. _

CONTRA CASPA, 1QUEOa DOS CA·
tBELOS E DEMAIS l

AFECCOES DO
i
•

COURO CABELUDO.

-------------------
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