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Desesperada ofensiva japon .....lII"II'...:I;
CHUNG.KING, 21 (U. P.) .. OS JAPON.=SES LANÇARAM DESESPERADA OFENSIVA NA PROVíNCIA DE HONÃ, I�
AO LONGO DAS LINHAS FÉRREAS DE PEIPING, HANKOW E LUNGHAI. AS FÔRÇAS CHINESAS CONSEGUIRA 'j..
O INIMIGO NA REGIÃO DE PAISHA� ONDE O MESMO SOFREU PESADíSSIMAS PERDAS EM SAN'GRENTOS CÁj'"iib�lJ'!tr�
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Pereceu num
acidente

o
Beneficiando o
Rio Grande

.

Nova Iorque, 21 (U. P.) I

Pereceu e111 um acidente de Iaviação em ultramar ° tenente
coronel Tyomar Junior, de 44
anos de idade. O extinto era

comandante do grupo de caças
"Mustang", na Nona Fôrça
Aérea norte-americana, esta-
cionada na Inglaterra. I I

Rio, 21 (A, N.) - O coman
dante Amaral Peixoto, inter
ventor do Estado do Rio, acaba
de telegrafar ao govêrno do
Rio Grande' 'do Sul, prometen
do, para breve, melhorar os

transportes marítimos, de mo

do a possibilitar o escoamento
H. 9090 da grande produção gaúcha.

{) )1.\18 ANTIGO OtÁRIO DE SA.N'fA CATAIUNA

Proprietário e Diretor-gerente. - ALTINO FLORES

Ano XXIX I Hortenóaolls-« Sábado, 22 de Abril de 1944

« alerta)} geraI18i��t�1,! �e�in��!�!�et!!�a�!�a�a!!��ç�,!
Londres, 21 (U. P.) - Os ale- que a "muralha do Atlântico" porta-voz, por outro lado, refo-I Abl',igo. Jovino Bar.re�o, destinado � vell�i�e desamparada, Dom

mães admitem a possibiltdade
I está protegida por uma Iinha rindo-se à intensificação da [Mar colmo, Danta�, bISPO desta capital, fOI vítima de acidente

de a invasão aliada efetuar-se
I
que corre ao longo elo litoral ofensiva aérea contra o con'ti�' de automov�l, sofrendo .frat;lnl ela perua e braço, e saindo. gra

pela muralha elo. Atlântico e
I
e outra linha de fort.if'Icaçôas . nente europeu, destacou que

vemente fendo ��n). SemI�aI'lst.a, que .se encontra em estado de

ordenal'am ° alerta desde °
I
sumamente poderosas, sitUR,-; ôsse fato constitue o "jirelúd!o se�Pt�ado�. O a�Identl� fOI devido � vlOlent.� C�OqU� c�rn.

um ca

norte da Noruéga até o golfo: ela mais no interior. No eritan- de operações decisivas.". . / mmbl�do. Ot_:l arcohlllo, a�es�l' ad gr�vII a e dos. ertmentos
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� L bamericano poderá ocorrer em ciativa na ação, pois dispõem ro - . ex as e esas ex ernas e em ergqualquer ponto da muralha do ele grandes fôrças aéreas e 113.-
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Atlântico, pois os aliados pos- vais, capazes de lhes permitir raw or Moscou, 21 (U. P.) - Os alemães e russos estão empenha-
suem .superiorfdade aérea e efetuar inúmeros ataques ao dos em violentos combates na região de Stanilav, um dos por-
grande quantidade de embar- "llesmo tempo, alguns reais e tos decisivos das defesas externas .de Lemberg. As tropas (10
cáções de desembarque antí- outros simbólicos, afim-de Iau- marechal Zukov estão repelindo os contra-ataques das' fôrças
bias, o que lhes permite gran- çar a confusão entre os def'en- nazistas, que receberam consideráveis reforços da retaguarda.
de mobilidade, Os nazistas não sores nazistas. Ainda segundo Outros despachos salientam que as fôrças russas' continuam
esquecem a possibilidade de os mesmos informantes, o AJ- atacando intensamente as linhas inimigas' no território 'da Rn-
êxito da invasão, admitindo to Comando norte-americano mânia e Bessarábia Oriental.

que a mesma será tanto maior e britânico tratará de estabele

quanto for a surpresa do ata-. cer ímúmeras caueças-de-pon
que. Por êsse motivo, foi orde-

I
te ao mesmo tempo, para,

nado o alarme geral. Enquan-I apoiados, tentar movimentos
to isso, os dirigentes franceses' de envolvimentos destiliados a.

fazem apelos ao povo para que
I
garantir a destruição de im

não auxilie os aliados e Cha-! portantes trechos das defesas

ruam a atenção dos franceses costeiras nazistas. A emissora

para os paraquedistas que 08 ! de Vích í, por sua vez, transmí
aliados lançarão na reatgllar-! tíu declarações de Pierre La

da dos nazistas. A agência ale- vaI, segundo as quais "a guer
mã "Tr'auaocean ", referilndoO-1 �'a civil irromperia n� .Fr�n�,a
se à invasão, declarou que, juntamente com a invasao .

mesmo que os anglo-norte-I Laval, em seguida, qualificou
americanos estabeleçam uma de "terroristas" todos aqueles
cabeça-de-pçmte, não conse-: que prestarem auxílio a�s alia
guírão firmar-se no continen- dos, destacando que serao to

te. Despachos de Estocolmo,lmadas severas medidas de re ..

por outra parte, acrescentam presália contra os mesmos. Um
....................,...-.........J'wo-.-_...,........."..--� --..........- ...-.._,....-_-...........-......

- .................�

Os nazistas ordenam o

De 3 a 5 anos a guerra do Japão
Nova Iorque, 20 (U. P.) -- Ainda será

..

longo o caminho

para a vitória das fôrças aliadas sôbre o Japão, que certan:e�l..te I
somente cair� após a derrota de Hitler na Eur?pa. Na opllll.ao Ide um jornalista recem-chegado do Extremo-OI.lente, agueI ra
contra o Japão poderá durar de 3 a 5 anos. Amda segundo o

mesmo informante, não tem grande importância, seja do pon

to-ele-vista militar ou mesmo político, a presença de fôrças ja
ponesas na índia, pois as mesmas não poderão vencer a re�!s.
tência ou a capacidade de defesa dos alIados, naquela reglao.
-

Os píletes terão muito que fazer
.... Base de avioes de caça americanos, 20 (D. P.) - O gene
ral Eisenhower declarou a um grupo de pilotos americanos que

em breve estariam voando, desde a madrugada até o crepús
culo durante a zrande invasão de terra, mar e ar do oeste da

EUl'�pa, que esn�agará os alemães e os esmagarão d� maneira

adequada. O g-eneral declarou que, durante esse período,
..

con

duzirá com tal rudeza os pilotos que estes se esquecerao de

sono e de alimento por muitas semanas, mas acrescentou, enfa

ticamente, que os homens do ar liquidarão os. nazistas.

Rumenos à frente. metralhadoras por tràs
Moscou, 20 (U. P.) - Vários milhares de nazistas e l'1.m�e

nos foram aniquilados nos combates travados nas �efesas ll�·
ternas de Sebastopol, na jornada passada. Informaçoes autorí

zadas indicam que os soldados soviéticos estão vencendo a te

naz resistência oposta pelo inimigo, que está sofrendo perdas
�ada vez maiores. Em alguns casos, os nazistas puseram na

frente os rumenos e deram-lhes ordem de resistir até o 0111,
sem recuar ou desertar, porque do contrário seriam ceifados

pelas metralhadoras nazistas colo�d�s à sua. retaguarda. Os
alemães tentaram aproveitar a eflcundao da nOIte para evacuar

alo'uns continO'entes de Sebastopol, mas a aviação soyiética

fl'�stou a tent�tiva do inimigo, Foram afundados mais do;s

transportes inimigos de 7 mil toneladas e i.nc�ndiados do.is de�
tróieres e mais três grandes transportes naZIstas. A al'blbana

russa, por sua vez, está submetendo toda a zona do porto de

Sebastopol a constante canhoneio. �umam�nte funesto para, os

Ba;;l�atas, . _ .•.

Coronel aviador
chileno
Rio, 21 (A. N.) � Proceden

te de Santiago do Chile, chega
gá esta tarde o coronel aviador
Roberto Rodriguez Gonzalez, lILAa.-s "ral-dores condenadosoficial de prestígio das forças!'T_I I

.

aéreas chilenas e que, em cará- Argel: 21 (U. P.) - O tribunal militar de Argel conde
reI' oficial, vem ao Rio, afim-de I

nou outroH 5 traidores à morte e 20 à prisão. Tanto uns como

observar os vários serviços de outros são' acusados de colaborar, em maior ou menor gráu,
comunicações da Fôrça Aérea

I
com o govêrno nazista ele Vichí. Alguns deles lutaram contra

Brasileira, especialment,e no, os franceses livres como membros da Falange Africana no

que se refere à rádio-telegra- \ "Afl'ika Korps 'o' alemão. Sómente o ganeral De Gaulle poderá

foia'oerno que °0 ocoOrQnel ROdriguezl comutar a sentf)nça à morte pelaode prisoãol eoX80focenodo °00 direoi�ê ��'l>e�i�li:tlll\�p, to cl� �rll,ça. " .�

_'�,�.
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Procedente do Rio da
Janeiro. onde se encon

tra desde alguns meses,

chegará ho ie a esta ca

pital, via iando no avião
da « Periair», o sr, prof.
William Rex, Crawford,
adido cultural á Ernbai
xad« Americana no Rio.
S s., que é intelectual

de grande. renome, ha
vendo exercido a tê há

pouco tempó o cargo de
chefe do Departamento
de Sociologia da Univer
sidade de Pensilvânia, é
uma personalidade bas
tante sImpática, que se

tem esforçado da manei
ra mais elogiosa por es

treitar os laços culturais
entre o seu país e o nosso.

Aproveitando a sua pus»

sagem por Florianópolis)
o Instituto Breeil-Est:a,
dos Unidos vai convidá-lo
para fazer uma palestra,
em língua portuguesa,
hoje, às 20 horas, em

sua séde, na rua Artista
Bittencourt.

o . govêrno formado por Badoglíe
Nápoles, 20. (U, P.) - O govêrno italiano foi formado pelo

marechal 13adoglio com a. participação de todos os partidos ex-
cepto o da Ação,

.

B libertação da . Checoeslováquia
Londres, 21 (U. P.) - O go- encontram-se os representan

'/
vêrn o refugiado da Checoeslo- tes checoeslovacos, que torna
váquia chegou a acôrdo com a rão posse das partes libertadas
111ussia para a restauração de à medida que os russos vão de
.

seu país, cujas fronteiras se- lá expulsando os nazistas. Al
rão restabelecidos, tal qual gumas dependências do govêr
eram antes da guerra. Moscou no checo refugiado em Londres
assegurou ao presidente Benes serão removidas, dentro em

que não interviria nos assun- pouco, para Kiev, afim-de
tos internos da Checoeslová- orientar a instalação de seus

guia e que facilitaria a lmedia- representantes.
ta instalação da administração . . _ ,

civíl checa nos territórios li- F�ça uma aplicação de Sl�R.
bertados pela Rússia. Em tal DO� IL, o preparado Iíquído
sentido, os russos frisaram que flue refresca, amacia e higien {
não aspiram ao território che-j za a pele.

�o, como, �liás nunca aspira- Farmácia
-

de plantão.1 amo Interma-se que na reta-I E t' h" d 1 t�
. d d

,. ., .
sara aman a e p an ao a

guar a os exercltos sovleLlcos Farmácia da Fé, na rua Trajano.

o 'contrôle dos Bancos vai começar
Rio, 21 (A. N.) -- Os estabelecimentos de crédito de todo

Brasil vão entrar em regime severo de contrôle. No momento
está sendo 'elaborada a regulamentação da reforma por que
acaba de passar a Caixa de Mobilização Bancária, cuja finali
dade é precismente controlar Bancos.

Não irá mais cromo da TurquiaI Londres, 21 (U. P.) - A Turquia suspenderá, a partir de
hoje, suas remessas de cromo à Alemanha e seus satélites. A
notícia, foi oficialmente transmitida pela emissora de Angora.
Cessa, dessa forma, um dos mais delicados casos que ocupavam
as chancelarias aliadas. Recorda-se que Londres e Washington
realizavam grandes esforços para convencer a Turquia bem
corno outros países neutros, da necessidade de suspende� cer

tos fornecimentos ao Reich. A Suécia ainda não respondeu à
nota britânica, mas, os meios bem informados de Estocolmo
opinam que a resposta será negativa. Segundo êsses informan
tes, a Suécia não se afastará dos acôrdos recentes com a Ale
manha.
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80-.00
45.,00
25.00Cl"

A:i:l1hlcloe m"4iatite eontrãto

Os ·orl.l{lnÍi1.� mesmo 010 pu.
blíca(,1.el. nÁo .erl� devolvj.

401.

� direçlj) Iii.o � responsa.
biliza v�lo.. ço�be(to.· a!lliu,
-·do.· 1101 riRoI �tdc»

LIVROS
USADOS

Co.mprr;J e Venda
I,.í�·e:r·atur.a, P-erl.agog·i8. Psico

logia., Matemática, Direito, En
gerrlrarra, Mediéine, Topografia,
Cjnematogr afia. Eletr icidaríe.•

Rá'�Üo, Navegação Marítima e

Aérea. (!e(fdés;ia. Física, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

O. L. RO'SA.

Rú'8 Deodoro.• 33
.--,..._.�.....,..,..--_._------

.N.l� tenJtas dú"ld. em de
oundar um' "qu.IDta.eol.Da",
lwt lU_JS qllfl pareça t8•••1·

g•• ; Di.O ...mee ta. estima ••
traidor da P_trl� (Lo. D. ll.).

..
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Fa�a seu Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
anuncio e Hospital de

_
Caridade

no
E L E I C A o

Devendo proceder-se a 2 de Maio, próximo futuro,

E.STADO à eleição das dignidades que terão de servir no bienio
de 1944 a 1946, de acordo com os artigos 21 e 23 do

compromisso, convido os irmãos da atual Mesa Admi
nistrativa e os que em qualquer tempo ocuparam car

gos de dignidades e consultores. para comparecerem no

Consistório desta Irmandade e Hospital, no rderido dia
2 de Maio. às 17 horas, afim de se proceder àquela
eleição, sendo permitido aos irmãos, que não puderem
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas d en t ro

� envelopes fecho dos e o s s+nodo s.
Consistório, 15 de Abril dI'! 1944.

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretório.
5 v , olt. 3

f EMULSÃO DE SCOTT
o maneiro mais facil e se

guro de tomar-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

Escassez de
borracha

Irmandade do Divino Espírito
Santo e Asilo de Orfãs
((S. Vi(ente de Paulo»

\7ashington - abril - (IN- E L E I C Ã O
TER-AMERICANA) - A im- De ordem do irmão Provedor,
portância cada vez mais cres- convid.o 008 irmõ.cs que, em qual·
cente da cooperação do Brasil quer tempo, tenham exercido cargos

no Conselho Administrativo, Q cem
na guer.ra, como o maior pro- parecerem no Conai s t ór io desta
dutor de borracha do Remis- Irmandade no dia 29 do c or-r erife ,

I
fério Ocidental, foi claramente às 19 h o ro.s, af m de se preceder à -

demonstrada numa declaração eleição do novo Conselho poro o PI'MUgta O OoYêrno fl at

t t 1 d' biênio de 1944 a 1!J46 Aes que nõ c -Ias)!f'!! armada,,_ - 011 ""rállfeita reeen emen e pe_o lre-
puderem cornjia re cer à e le íçêio é

t d S
.

d B acha dos Jffi "qulnt. - t"nlunhlta". (L.ar o ervico a orra permitido re rn e t e r chcpc cssinada
Estados Unidos, de que "as ne- em envelope fechado e rubricado

f•. 'IIi'.).

cessídades cívís e militares da exteriormente.
-

d' it Coriais t ór io da Irmandade d
naçao, no que lZ respel o aos

Divino Espírito Sento e Asilo de
pneus e outros produtos de bor- Orfâs -s. Vicente de Paulo. em

racha, ainda continuarão a Florianópoli:s, 20 de abril de 1944.
exceder à quantddade que o CANDIDO FREITAS, Se:cretátio.

Brasil lhe poderá fornecer"..
.. . '.6 v. 1

O Diretor do Serviço da Bor- cêrca de 70�i, de todo o supri
racha, sr. Bradley Dewey, acen- mente de borracha são exigi
tuou que grandes quantidades dos para os tranesportes=- es

de borracha natural são reque- pecíalmente para pneus de ca
ridas para fabricação de muitos minhões, jeeps e aviões. Mui-
artigos vitais para o prossegui- tos desses pneus tiveram de ser
mento das operações militares. feitos com uma grande percen-
"As necessidades da guerra' tagem de borracha crua.

são sem limites e imediatas; ao Frisou, também, o sr. Dewey
passo que as operações milita- que todos os pneus enviados
res vão se estendendo e alar- para o exército são feitos de
gando, assim também crescem, I borracha crua e advertindo os

numa progressão geométrica, civis proprietários de carros,
as necessidades de mil e um I nos Estados Unidos, de que lhe
produtos de borracha, sem os não há esperança de melhorar

quais não se poderia continuar tão depressa essa escassez de
a guerra. Nínguem poderé ne- pneus, para uso civíl.
gar que os programas milita- Predizendo "uma continua
res deverão estar em primeiro escassez", no que se refere ao

lugar, embora aconteça atual- uso civíl, o sr. Dewey recomen

mente que alguns dos chama- dou que conservassem com

dos para os transportes - es- cuidado os pneus de seus car

sem uma escassez acima de

"
1'08 e caminhões pois essa eSC!lJS-

25 C{ das exigencías atuais". sez ainda se verificará duran-
O sr. Dewey explicou que te todo o ano de 1944.

CASA MISCELANEA. distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávu1as e Dsicos
Rua Trajano. 12.

-_ .... _--_ •._-------

8AR E IRMftZEM ORlfNTfRua V. Me reles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Coma •.
rões rech�odos - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pe rn

í

l - Posteis - Empadas
Salame - Peixe frito. etc. etc.

Crédito Mútuo Predial
Propr etários -. J_ Moreira & C ia.

\

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonif cccô es e médico graUs
Tudo isto p.or apenas Cr$ 1,00

.. .

. 4. es::x::g�-!·i_*. j • .• _ ..•::1_.__ .... .==se

COM A:FOR(A A.RRAZADORA E CONVIHCHHE que

SÓ A VERDA.DE POSSUE
e

com um SUCESSO que
só a ve·rdade conségue,

foi. ini�lada pela A MODELAR
a mais VERDAD·EIRA das liquidações dos últimos anos.

Centenas e centenas de finíssimos MANTEAUX,
CAPAS. bo.Iéros. renards e casacos de péles. T'ail
leurs de lã e linho. Sobretudos , capas para senhoras,
homens e crianças, CASEMIRAS e LINHOS. CRE
TONES. ASTRAKANS. Todos os ar-tigos da com

pleta secçâo de TAPE.ÇARIAS, CORTINAS e

CONGOLEUNS. Aparelhos de FINISSIMA
LOUÇA INGLESA, etc. etc. etc.

Enfim, todos os Artigos estupendos do maravilhoso e

selecionado stcck do estabelectmento , o qual, tão

merecidamente, havia conquistado a situação de

PRI'MEIRA CASA COMERCIAL da CAPI1'AL.

Iodes foram remar-cados com CiRANDES, TENTADORAS e

ESTUPENDAS BA.lXAS!
. -,···,··.·��.r ...

N. B;. -. As ve·nda:& .• duran.t.e o p-e,r.íodo da Hquidaçéio, serão
f.itQS trxd1.1sivClmen�. (1 dinhe-iro Q vísto,

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r---------�------------------���--------------------------------------------------------�----�----.u--..�__u.__��....���� �_�__ .�

Coluna Evangélica ·r:-
.......

--:-J o
o (lRA ,In: LIEE1!1'AIJOR IVida Social i
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"Se, pois, o Filho vos

libertrur, sereis verda- ANIVERSARIO�
deiralnente livres". Ontem fez anos a gentilíssima srita.

-

3 Ivone d'Aquino, dileta filha do sr.S. Joao, 8:' 6. dr. Ivo d'Aquino, secretário da
O alferes do regimento de Justiça, Educação e Saúde.

dragões de Minas Gerais, Joa- •

quim José da Silva Xavier, O sr, Honorino Anselmo Becker,

aquele que recebeu a alcunha funcionário aposentado da Secre-

i
taria de Segurança, fez anos ontem.

de 'j'irudentes, ocu )ou, ontem, •

21 de Abril, o pensamento de Decorreu ontem o natalício do sr,

todos os Brasileiros. Veio à Manoel dos Anjos. proprietário da
nossa mente tudo quanto se Barbearia Minerva.

passou em Vila Rica, hoje ci

dade de Ouro Preto, desde J

momento em que se reuniram

os "sonhadores" de uma pá
tria liberta, tendo em mente e

no coração o verso de Vergí
lio: LiJWl'tlls quae sem tnmeu,
escolhido para figurar na ban

deira, até àquela hora trágica. �'jzel'am anos ontem:

do dia 21 de Abril de 1792, em sra.: Honorina Ferreira de Aguiar;
srita.: Odaír Martinelli;

que o "Pregoeiro da Liberda- srs.: José Ricardo Comelli, pro
de" subia ao patíbulo, com to- prietário da Estação Termal da

da serenidade, para ser entor- Guarda do Cubatão; João Gual-

d d berto Sena, telegrafista; c Luiz
cado ; eonsuman o-se tu 0, Antônio Fermiano;
com a exposição de sua cabe- Jovem: Luiz Carlos de Amorim.

ça em Vila Rica e o esquarte-,
jamento de seus membros, es-! F'aeem anos hoje:

.

palhados por todos os lugares' s�as,: Assumal' B. More iro e Teo-
..

.
. dohna Cesar Fontoura;onde se fIzera OUVU a sua voz.

sritas.: Iêda Caldeira, Érica Sch-
IJihel'(latle! lemper e Rute Pereira de Souza;
Com êsse epílogo de sangue, srs.: dr. Ivo Guilhon, José Boiteux

morria também o sonho daque- �iazza. Euclides Cunha,. funcioná-
. , . no do T. A., e Artur O. Lívre.men to ,

les que almejavam uma patría telegrafista aposentado;
livre. menina: Márcia Gevaerd.
Tiradentes morrera, porém,

havia lançado e rezado com (1

seu próprio sangue a semente
da liberdade, a qual haveria
de germinar e produzir o seu

fruto.
Alguns anos mais tarde, a 7

de Setembro de 1822, aquele
sonho se concretizava, tendo,
como realizador, justamente,
um descendente daquela rainha
que mandara para a forca o

grande Tiradentes.
"A memória dêsse martír (1:1.

Independência da terra brast
leira ficou como um símbolo
dos anseios de liberdade e di?
altivez de todo um povo".

Quando pensamos e111 liber

dade, vem logo à nossa mente

os nomes dos grandes Iíhertn ..

flores.
Jesús Cristo - () (h'anue Li ..

hertador deve também,
amigo leitor, ocupar O vosso

o

pensamento. Foi Nosso Senhoi'
Jesús Cristo, que, morrendo na

cruz vertendo alí o seu Snng'lJe
l)jvi�lO, ponde satisfazer {'lll

nosso lugnr a justiça divina,
dando-nos a verdadeírn Líber

dade, liberdade que nenhum
homem nos pode oferecer.

S. João afirma que "todo o

que comete pecado é escravo

do pecado" (S. João 8:34) e o

grande apóstolo S. Paulo acres

centa ainda mais: "o salári o
do pecado é a morte" (Roma
nos 6: 23). Eramos escravos do

pecado, mais do que isso: esta

vamos condenados à 11..10rt0

eterna, à perdição etet'na; PI)

rém, Deus, num rasgo de amor

inconcebível, deu Seu Filho

para nos libertar. "Porque
Deus amou o mundo de tal ma

neira, que deu o Seu Filho Um

gênito (Jesús-Cristo) para que
todo o que n'Êlle crê não pere
ça, mas tenha a vida eterna".

"Agora, nenhuma condena

ção há para OS que estão em

Cristo-Jesús". (Rom. 8: 1)
"Se, pois, o Filho vos libertar,
sereis verdadeiramente livres".

A. P. llf.

.. 1g'l'ejl1 Pl'esheterin li li de Flo

l'Íau6110tis. Rua João Pinto, 37.

Horário dos sel'vicos l'eligioso8
para Domingo: Ei'wolfi Ilotn'l
lIi('al: - às 10 horas, assuntO:
".1eSlis (�l'Ísto, (I Redentor".
t'lllto Púhlico � - às 19 hOl'a3
- Pregará o Rev. Aretino Pe�
l'eil'a de Mattos. Entrada Fran
ca" •

A nossa principal refeição à tar
de deve compor-se de: carne ou

peixe ou frango ou ovos: legumes
e verduras; manteiga, pâo , arroz,
batata ou mQcarrão; frutas e leite, Carms as, Gravatas, Pij a mes
Nas outras, a carne, o peixe e os Meiasdas melhores. pelos me
ovos podem se substituir por um

prato de aveia, cangica de milho' nores preços 56 na CASA MIS'
ou outros cereais. I CILA NEA - Rua Tra;ano. 12

Transcorre hoje o aniversário da
exma. viuva Elsa Mancelos de
Moura.

>!t

Nesta data ocorre o natalício da
exma. sra. Irene d'Aquino, espôsa
do sr , dr. Ivo d'Aquina, secretário
do In teriar .

Nascimentos:
O lar do sr. prof João Batista

Tezza está em festas pelo nas

cimento de seu primogênito.

MISSAS

Na 2a.-feira próxima, às 7,30 ho
ras, ser� rezada missa, no altar de
S. Josê , da Catedral Metropolitana.
por alma da so.udoao

"

educadora
Délia Regis.

APREHDA A (OMER BtM

CARTAZES

santo
A quarta rodada do
Torneio Municipal
Dado ao grande interesse

que vem. despertando nos

"fans" do clube da Praia de

Fora, é de prever-se um desen
rolar emocionante.
Rio - Em prosseguimento

do Torneio Municipal Carioca
serão realizados, no proxnno
domingo, os seguintes encou

tros: Vasco x Bonsucesso,
América x Madureira, Flamen
go x Canto do Rio e São Cris
tovão x Bangú.
A partida principal da roda

da, entre o Botafogo e o Flu

minense, foi antecipada para
hoje, à noite.
A colocação atual dos clubes

cariocas no torneio é a seguin
te :

1 ° lugar - Botafogo e Vasco
da Gama, sem pontos perdidos:

2° lugar - América, com:
ponto perdido;

3° lugar - Flamengo e Bon

sucesso, com 3 pontos perdi
dos;
4° lugar - Canto do Rio e

Bangú, com 4 pontos perdidos;
5° lugar - Madureira, São

Cristovão e Fluminense, com

5 pontos perdidos.

do dia O ESTADO
S. Sotero, Papa eo )[al'tir
Natural de Foncli (Campâ ..

n ia) , nasceu este santo pelos
fins do I? século. Cedo dirigiu
se para Roma onde 'foi eleito
Papa depois da morte de Ani
ceto. Escreveu uma carta aos

Coríntios que, aos domingos,
era lida em público durante
a S. Missa. O traço caracter ís
to deste santo é sua extraordi
narra bondade para com os po
bres. Foram, principalmente>,
os cristãos gregos condenados
a trabalhos forçados nas minas
que experimentavam sua ge
nerosidade inexgotavel. Em
174 morreu pelá fé.

S.•Iorg·c, ::l[nrtlr
A Igreja celebra, hoje, a fes

ta de um dos mais célebres
mártires. Não sabemos muitas
particularidades da vida de
S. Jorge; pois, os documentos
mais antigos perderam-se.
Mas, a constante tradição nos

diz que êle era descendente de
uma nobre família da Capado ..

da. Serviu como soldado sob o

imperador Diocleciano até que
este mesmo mandasse prender
o jovem cristão, tentando levá-
10 a renegar sua fé. Jorge, por
sua vez, convidou seu perse
guidor a converter-se para a

religião de Jesús. Isto valeu
lhe um dos mais crueis marti
rios, sendo finalmente decapi
tado. S. Jorge é conheciso e V8-

nerado em todo o mundo. En
contramos seu nome não só
mente como título de inúmeras
igrejàs e capelas; mas, um

país inteiro, a Georgia, per
petua a memória deste her6i
chamando-se segundo seu .'i.
padroeiro. Uma assembléia iL'l
Oxford, em 1222, declarou' a
festa de S. Jorge dia santo de
guarda para toda Inglaterra.

o Figueirense participará do
(ampeonato de Amadores
Deu entrada, ante-ontem, na

F. C. D., o pedido de .inacrlção
elo 2° "team" do Figueirense
ao campeonato da la Divisão
de .Amadores.
Portanto, os "fans" do glo

r íoao alvi -negro podem ficar

àescançados porque, não há dú
vida que fará 'brilhante flgura
no magno certame amadorista.
Parabéns, pois, à novel agr»

miação.
�

Em l' de Maio o torneio
início de amadores
Por não estarem os club.z

amadores preparados para I)

próximo domingo, a F. C. D.,
transferiu o torneio "initium"
para o dia 1° ele maio, data em

que se comemora o "Dia d'J
Trabalho" .

I C., havia sido derrotado pela
contagem de 7x1, pelo do I. A .

P. E. T. C., entretanto, quem
sofreu tamanho revéz foi o I.
A. P. r., o que apressamos em

retificar, pedindo as nossas

desculpas.

graças ao saboroso < PÓ Digestivo
De Witt » que, desde a primeira dó,
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago,
O" PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inicio; estimulando a di

gestão, protegendo as Imucosas gas
tro intestinais e neutraJisando a aci
dez excessiva. Lembre-seque com o

<PÓ Digestivo De Witt > não se de,
ve ter receio dos gostosos pra tos
da a-te culinária Brasileira.

Peça na farmacia o

DO DIA
HOJE HOJE

Horário das Santas Missas
para Domingo

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

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha' 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 6,30 e 8.ho.ras
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas [todos os dias].

.

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

Estreito: 7,30 horas.
São José: 7.30 e 9.30 horas.
Coqueiros: 9,30 horas; dia seguinte:

7 horas.

SARADO leléco vai a P. Alegre?
Segundo se propala nos

meios esportivos ela cidade f)

conhecido "coach" catarinen
se Carlos de Campos Ramos
(Leleco ) , viajará na próxima
semana a Pôrto-Alegre. Será
que Leleco vai nos deixar mes
mo?

(lHE
,M[SSA

São convidados os po
xentes e pessoas om i :

gas de ADÉLIA RE

��.liiiili.l GIS, para assistirem
à missa de 30' dia,
que, em intenção à
sua alma, será rezada
no dia 24 (segunda.
feira), às 7,30 horas.
no altar de S. José',

na Catedral Metropolitana. E que
Deus abençôe aos que comparece
rem a êsse piedoso ato.

lUaS no
l'equeu aB
tamanhO,
PILULAS os .

REUTER
k enormes na

BILO tucac\a no.sua e
do appamales dl"est1vo.relho r.

A's 4,30 e 7,30 hor as :

Um programa repleto de ação e aventuras!
George Sander s em

Nas garras do Falcão
(Não confundir com o 'Falcão Alegre).
Tim Holt no eletrizante «Far-Weat-

Mina de dinheiro
Dave O'Brien nos

Capitão
5/6 Episódios de:

meia-noite

Demonstração de
Educação Física
No próximo dia 1° de maio, Iconsagrado à contraterniza

cão internacional das classes
operárias e aniversário de no

ve anos de govêrno do dr. Ne
rêu Ramos à testa dos destinos
catarinenses, será realizada no

estádio da F. C. D., uma gran
diosa demonstração de educa
cão física, na qual tornarão
parte os escolares da capital e

dos municípios vizinhos.

Preços:
Programa NACIONAL

c-s 2,00. 1,50 e 1,00 Imp. até 10 anos.

Companhia Telefônica Catarinense

(lHE «IMPERIAL)),
A's 7,30 horas:

Ultima exib.cão do romance de amor e aventuras, em plenas
selvas, com Maria Montez, Br ian jDonlevy e Henry Wilcoxon:

Ao sul de Tahítí
COMPLEMENTO ]\TACIONAL (DFB Nat.)

ORGULHO ABATIDO (Desenho)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Imp. até 10 anos.

SIMULTANEAMENTE, o máximo espetáculo do
C0rn Ralph Richardson e Deborah Kerr, 'em:

S " ,urgIra a aurora._1II!

Próxima semana, dois grandes � tiros»:

A rainha dos cadetes
e

Rapsódia da ribalta

Amanhã,
ano,

Convocamos os Srs. Acionistas
desta Companhia, para a Assem
bléia Ger·al Ordinária, .que se rea"
lizará no dia 29 de Abril corrente,
às 15 horas, na séde da Companhia
na Praça 15 de Novembro, n. 8, e

que terá p.or fim:
a] Leitura, discussão e delibera

ção do relatório da Diretoria;
h1 Discussão e del,iberação sôbre

o balanço e a conta de lucros e

perdas;
c] Parecer do Conselho Fiscal;
d I Eleição da Diretoria e seus

suplentes, para o triênio de 1944-Retificação ·1947;
Em nossa edição de quarta- e} Eleição do Conselho Fiscal e

feb'a última, inserimos uma seus suplentes.
Florianópolio, 18 de Abril denota que veiculava que o con· 1944.

junto futebolístico do I. A. P.

Campeonato Universitário
Brasi!eiro
'I'iveram início no dia 19 pp.

na metrópole brasilelra, a aber ..
tura da, 7a Olimpíadas Univer
sitárias do Brasil, certame ês
te em que COnCOl'l'e todos 08

acadêmicos de nossa Pátria.
Santa éatarina, acha-se aH

l'eprêsentada, - somente para
assistir -, note·se isso pejos
acadêmicos Antenol' Tavares,
Pedro Ivo Mira Gomes e Hm'
cílio Luz Filho.

A :OlRETORU\

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO Planos de combate nos subterrâneos de Mostou
Moscou, (Duncan Hooper) sa de sua inteligent€ execução baste reconquistar o terrttórto

- Enquanto os canhões de das decisões em resultado das
I

ocupado pelos alemães. Sua di
lVIoscou disparavam salvas, um quais alcançou êxito o aniqui-II visa se reune rio velho provér
homem com menos de 40 anos,

! lamento dos invas-ores. Vasi- bio russo: "Corta a árvore, e

de fisionomia jovem, numa cà- levski, cujo cérebro Incido se os galhos cairão com ela". Ou
mara subterrânea sob o corr - adianta ao comando alemão, seja, "destrói o exército e suas

ção da capital; traçava os pla- ajudou a ganhar a batalha de fortalezas se desmoronam com

nos de novas batalhas. Moscou e participou no plano êle ", Seu designio é a destrui
É Alexander Vasilevski. cuja que libertou Stalingrado, pro- ção definitiva da Alemanha hi

inteligência é virtualmente (.I duzindo a catástrofe alemã tlerista.
foco inicial de toda a ofensiva que inverteu os rumos ela cam- --------------

russa. panlia russa. MEU VO'"VO'" E'General de divisão em 1940, A grande robustez física do ,

chegou a ser chefe do Estado chefe russo permite-lhe prolon
Maior, quase anônimo, de Sta- gar suas tarefas até horas
lin. Um telefone privado põe- avançadas depois dé termina
no em comunicação com o ga- das suas conferências.
hinete do comandante supre- Austero, de poucos lazeres,
1110. Outros telefones permitem não assiste jamais à Opera,
a Vasílevskí contacto ínstanta- nem ao "Ballet"; só ele vez er�.11neo com os chefes mí l itare-'. quando encontra tempo para
numa frente de 1.600 quilôrne- uma partida de "bolas russas',
tros. jogo predileto dos soldados.
A opi.nião mundial conhece Realiza frequentes viagens

poucos detalhes dêste técnico de surpresa as linhas de tren
militar que estuda mapas se- te; muitas vezes suas conf's ..

eretos sob as ruas de MOSCOll. rêricias com Stalin são assisti
A única menção de seu nome das por outro quase desconho
nos meses recentes contínha- cido marechal, Boris Shapos1..
se no último parágrafo elo co- nikov, com 62 anos, em tempos
municaclo especial que anu-i- adielo ao Conselho do Czar,
clava a eliminaoão do 60 Exér- Shaposhnikov goza do concei ..

cito alemão. Êsse parágrafo di- to de ser um dos maiores c<,
zf a: "O marechal Vasílevskt, rebros militares da hístór..,
em nome do comando suprs- russa. Sua precária saúde não
mo, traçou a direção e deu etí- lhe permite parte mais ativa
caz auxílio ao Exército Ucrai- mas com frequência Stalin f,
n íano na ernprêsa de destruír Vasi levski solicitam sua opí ..

o 60 Exército ". nião.
Há pouco Vasilevski foi dis- Vasilevski não acredita que

tinguido com a suprema C011-
,._-_-.-...-----......_....-.-..................._-_--.....-.-.

decoração militar russa da ar-
dem da Vitória, e111 recompen-

Jiifiõ-'ft íllieliõdà
Comarca de Tijucas
O Dr. Maurillo da Costa

Coimbra, Juiz de Direito ela
Comarca de Tijucas, na forma
da Lei, etc.
Faz saber aos que o presen-

Dr. LAURO DAURA te edital de praça com o prazo
de vinte dias, virem ou dele co-

nhecimento tiverem que, a re

querimento da inventariante, o

Oficial de Justica deste Juizo.
ou quem suas vezes fizer, tra de uma empregada com práticará a público pregão de venda e de serviços de escritório e quearrematação, a quem mais der saiba escrever à máquina. Proe maior lanco oferecer sobre a

avaliação, no dia dezessete de
postas, por cartas, dando refe

trompas, etc.). rências, dirigidas à caixa posoCura radical das inflamações fios I maio próximo vindouro, e111 I 139
anexos (Ovários, trompas), sem oPe- frente ao edifício da Prefeitura ;.:.. �..:. ....:__.. * .�6
raçáo). Tratamento de todo� os dis- iMunicipal, desta cidade, ás 10 Esta' a.... vendatúrbios da menstruação e da esteriU- h d

.

dade. i oras a manha, os bens abai-
Tratamento moderno da blenOl'ra- ·xo declarados, pertencentes ao

espólio de João Batistoti e Hen- O «Restaurante Pérola)}. Para
riqueta B�t.is�oti, a sab�r: Um mais informações, dirigir.se ao
terreno dIVIdIdo e111 dOIS (2) I proprietário, na praça Quinze,lotes, sendo um (1) com noven- 22 -,., I'ta e um (91) metros de f1'en- n. .

-- � onanopo JS.

tes e quinhentos (500) ditos de ,.,h ._. .--_V.-�
hO�:�S�ll��:i; � riua 1'iradentes 14. ���t!eetr�so��r�r���sn�veC�� vêJiiIêiíí:sê� ·;e�:o;·�hg-�l:da-�Fone: 1.663.

(100) dito� de fundos, sito em I nizado. de 2 mts. de compri.
Santa LUZIa, desta Comarca,' menta por 1 de largura; e tam
fazendo frentes ambos na Ca- bém uma turbina de 6 cavalos

Dr. Newton L. d'Avila choeira e fundos nas vertentes' de fôrça. Entender·se com o

_ Médico -
do morro, extremando ao Norte: sr. Francisco Nappi, na rua

Ex.interno da Assistência Municipal em terras de Constancio Furta-
.

Deodoro. 15 v 6
IIIlIpecJaJ1!:IU om Ulolélltlall de IHlnb07B. - e do Serviço de Clínica Cirúrqica do e ao Sul em ditas de Antô- .

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

Partoe. Q cargo do Prof. . Castro Araujo T,lio Flore,nCio Peixoto, com a
I "ozl·nhel· ra. Precisá-se de

A.LTA CIRURGIA ABDOMINiiL: ....,ô- do Rio de Janeiro, area de cmquenta e quatl'o mil! U • uma na Pra
Inal{o. YNicala, Atera. rlVárlo8, apêndice, V las urinárias - Oper.acões ça Pe e' OI" 18
IUDlOretl, etc. _ CIRURGIA PLAS1.'JCA I Consult: Vitor Meireles, 28. (5L1.000m2) metros quadrados, r na IVell,!l, L •

00 PIlRtNllO - Hérnia., Wdrocele. v& Atendê diariamente às 11.30 hs. e, no valor de mil oitocentos e
tlteoc..le. TratameDto sem dor fi operaçio à tard�, da� 16 M. em diante quinze cruzeiros (Cr.$ 1.815,00)
de ftemorroldee e Varlze8 - Fracturlll!: Reald: Vldal Ramos, 66. uma casa construida de madei-
aplll'elboe de llê880. Opéra noe Boepltahl Fone 1067.

de FlortaJl6poll8. (Ausente até começo de Maio) ra, cobei�ta de telha�, no valor
Praça Perell'a e OUveJra. 10 . .IJ'oUfl, 1.0011. de novecentos cruzeiros (Cr.$
"801'11'10: Du 14 la UI bOl'all. dIarIamente

•

900,00). E, para que chegue a

HELENA CHAVES SOUSA
DR. AU�UO ROTOLO nd·otícia aOd conhecidn:ento de to� VENDE-SE um bungalow
M 'd' C"�" p

. os, man ou expe Ir o presen- na Av. Mauro
e leo - U'1U'glao - arteir�te edital que será afixado no Ramos, 94. Vêr e tratar n8

Mod�rnaReA !o�S�Il!eXtl1�talaçiio llugar de costume e reproduzi- mesma rua, n. 86, das 17 às
de 200 MA. do na Imprensa de Florianó- 18 horas. 151\ . 3

Diagnóstico precoce da tuberculose polis,na forma da Lei. Dado e

pulm.onar, úlceras gástr�cas e duo- passado nesta cidade e Comar
d�nals, cânc.er d�. estomago, afe-. ca de Tijucas, aos quatro (4)çoes das VIas bIltares, rins. etc. i d' d 'd

.

Aplica o ljlneumo-torax artificia.! laS O mes e abnl de 1944.
para o tratame-?to da Tuberculose i E�, _RodOlf() �uiz B�chele, Es�
Pulmonar -.- lratamentos !D�der- cnvao, O datllografeI e subs
,

nos e eflca.zes desta mol�s�Ia I crevi. (ass.) Maurillo da CostaCompleto gabmete de EletrIcIdade!. . ..

médica: Ondas curtas e ultra-cur-I COllnbra Jmz de DIreIto. Selos
tas. Raios Infra-Vermelhos e

RaiOS!'
afinal. Está conforme o origi-

Ultra Vio�eta. Infrazon-Térapia nal, que dou �é de ter afixa
Consultó�lO: R�a Deodo�o, 3 do, hoje, no lugar do costume.

e!lqullla FelIpe Schm.tdt
O E

. �

Dlts 9 à� 12 hl'll., e d�u 14 àt! 17 hra
I scnvao

Tele(Qp.,,, U7G �odeJZto L1.J(i� Bü.c;hel�

DR. ROLDÃO CONSONI
flHUIWIA GBll.U, - AT,TA CIRURGIA - :MOJI�;S'l'L·'S DE SE.\'HOR:1S - PAR'L'O�

Fnrmado 'pela Faculdade ele MeLli-cin8 da Univer'."licl:ld·e de São Paulo. onde foi
A�<i,,,te��.0 por- várdos am os elo Serviço C1J'úrgko l10 PfOf. Alípio Corveta Neto.

Cil·uTg.ila do estômago e vías büiares. jnta;;;t,iLno�' delgado e grosso, t.irórde, rins,
próstata, bexisra. útero, ovárnos e trompas. Varícoce+c. hidn'Dcie!l-e, v arízcs e hérnía,

CONSULTAS:
das. 2 às ij horas, ii Rua F'ei'j'pe S<:!mmidt. 2>l (altos da Casa Para iso) . Te!. 1.598.

HESIUItNCIA: R'ua Esteves .Iúri io r. 178; Tel. :>17(;.1

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso <je Aperfeí..oamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
,;ONSU l/fAS - Peta manbã: diarIamente das /10 às 12 hs .• à. tarde, excepto aoa

·o.Ab>tdoe. das 1Ii.30 AI! 18 horas - CONSULTóRIO: Uua João Pinto •. 1. sobl'ado -

r'one: 1.4111 - lte!!ldêncla: RUa Presíâente Contínbo, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
t Dtp losnado pela Facuídade Nac. de Meotcína da Universidade do BrasU)

!il/,·l.Tller no do Serviço de Cííníca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
('J,I;\JCA l\lEIJlCA - M.oléstlas tnternas de aduítos e cr+anças, CONSUUróRIO

,. Itl!;SIll�;:\n.A: Nua Felipe Scbmidt n. 311 - Te!. 812. CONSUL'l'AS - fias 16 às UI.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

J'I�81)ecillli8ta, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das tO às' 12 - À tarde, rias 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

5 ;'.3
..-..- .....-..-..-_,._..---..-...-�

EMPREGADA Casa comer

cial preciso

008 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.406

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: HUa Marechal Guilherme, 5. Fune 783

DR. BIASE F"ARACO
'Médico - chefe elo Serviço üe Sífi.J:i"" do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
A.MBOS OS SEXOS -- HAIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOJ..ETAS

CONSüLTAS: das 3 às fi h. - R. Felipe Schmidt, 46
HES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 ----------_.,,"""

VENDEM-SECUNlCA DE OI.HOS - om'IDOS - NARIZ - G.\RGANTA

DR. SAVAS LACERDA
i:lr-tnterüo de Serviço do Professor Leõnídas Ferreira e ex-estagiário dos' SerYlçoE

do dr. Qabrlel de Andrade (Rio) e dr. Pereíra Gomes (8. Paulo)

(Diploma de habilitaçllo do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Olle'. do Serviço de Oftalmologia, do Depftrtllruento de Silflcle e HOI!Ipltlll de Carfdade

eONSUUl'óR10: Rua Felípe Scrunldt, 8. Fone. 1.259 - CONSULTAS: Das 2,30
tllt 6 horas da tarde - RESID.Il:INCIA: R. Conselheiro Mafra, 71 - FIJORIANÓPOI,JS.

1 máquina para perma.nente,
tipo luxo, marca «Wella».

completamen te nova;
estabilizador para 500

volt ios :

secador para cabelo, de
bacalite.

lNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

�'fH'm8do pela Universidade de Genebra

Com prãtíea nos hospttals europeue

Clinlca médica em geral. pediatria. doen

Cita do ststema nervoso, aparelho genlto
urmArro do homem e da mulher

\1I8l8te. Técmloo: DR. PAULO TAVARIIIS
Curso d·e Rad!oIogia Cllnica com o dr.

Hanoel de Abreu Campanarl0 (Silo Pau·

I.o�. Especializado em .Higlene e Saúde

Pública, peJa Universidade do Rio de Ja

neiro. - GabInete de Ralo :x - Electra

r-sr<!1l.ogTafla clinlca - Metabol1s:mo 00·

lIIli - Sondagem DuodenaJ - Gabinete

de flaloterapia - LabOl'atórlo de m1Cro8-

eopla e a.nélise clinica. - Rua Fernando

I4echado. 8. Fone 1.19:1. - FIor1anópollB.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

OtrarJia e OrtopfldJa. Cl1n1ca e (')i"r&1.

AO Wl·all. Partoe e 4oenç8a de Iflllhor....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Di"
rlaroerite au 16 às 17 horas. R.II:SID�·

CU.: .J.Inl.nnte Al.,.1m. 86. I'ou. 761.

DR. SAULO RAMOS

8.lU"IlRMilIBA OBSTaTRICA

�Partelra)
DIplomada pe� J(aterDJ4ad.

de Florlau6poU.
Ate.ul.. ehamadOl! a Qwq."

hora

Praoa da 8udelra. 13 - •.,b.

IAa140 Lar&'o 13 d.e Maio I

DR. REMI.GIO
CI..tNICA UDICA"

MoléStias int.ernas. de Senhoras e orl·

jlfJ\:'Illt em Geral. CONSULTóRIO: Rua

lI'ell"pe Scllmldt - Ed!flclo Amélia Néto.

"OlH! 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horb. RE-
,m�NCu.: J LQ.1qp f:HI:njQmln

Qo�.�q,�t." 3

Trotar com Francisco Moura
Filho. _. Rua Felipe Schmidt,

n . 18.·- Sobrado.

"

ranzinza•..

êle é "clo contra"

EspcclaIlsta em Doenças de Senho

ras - Vias Urinárias.

Curso de especialização de Gln�o

Iog ía (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de 8110 Paulo.

Tratàmento especializado. médico e

cir-úrgnco, das afet.çôes do aparêlho
genit.al feminino (Utero, ovários.

gll,l aguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos model'l10B sob

contrôle endo�cópico - Uretl'o8copia
- e de laboratóriO'.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

Resiclência
(Sobrado).

- Rua Tiradentes 7

"Meu vôvô nunca me faz
uma vontade ... Ele dr. o

"contra" em Ludo ... " Ii:
por que? Simplesmente. por
desconhecer o regime Eno ...

"Mas o meu é bonzinho ...
Nunca dá "o contra". O S,'lI

segrêdo é o regime Eflu ... "

'Bungalow
Vende-se um «bungalow», na rua

Germano Wendhausen. 58. Tratar
na rua Uruguai, 25, com Nicanor
Cardoso. 8 v.· 5

o QUE É O REGIME

ENQ

Negócio -de ocasião
Vende-se bela propriedade em

Porto Belo, pr6pria parCl veraneio.
Frente para o mar.

LindCl residência, completamente
mobilizada, com rádio e carrega
dor "Windcharger" p/baterias, etc.
O terreno, plantado e bem ajar

dinado, situado entre a estrada e
o mar, :mede 60x300 metros. Fonte
natural de água potável, crista
lina. Informacõe5l, por favor, Com
o sr. H. MurrQY, X}Q :Rua lQdo
J;I�ntQ, 26, Dllsta c�pl.�çd, 10 v, ;a

A prisão de ven �re
causo intoxicaçõo in
terna. Paro combotê_
Ia. faça um regil-:1e
com um laxante Sua.
Ve como o

"Sal de Fruc
ta ENO". O
regime ENO
consiste em

toma-lo, dia-
riamente, ao levanta"
eao deitar. Ê bom par�
qualquer idade. Não
há Contra - indicaçãol

"SAL DE FRueTA"

IN
LAXANTE SUAVE

ANTIAClDO EFICAZ

M�LHOR AlCALlNIZANTt

Comprar na CASA MISCE·
LÂNEA é saber economizar.

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accór
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

As anedotas e piadas aparem.
temente Ingênuas são grandelJ
armas de desagregação man�.

'al18s pela "qulnt••colull. ",
(L ª. �.l,

\

\'
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" ESTADO-Sebado, 22 de Abril' de 1944
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Nova Iorque, abril - (Ser- Oliveira Sayão como o melhor
viço Especial da Inter-Amerl-: exemplo de estrela da opera
cana) - Bidú Sayão, a grande em 1944 - esbelta e jovem, Bt
soprano brasileira que conquís- dú Sayão desempenha papeis
tau um lugar no coração dos lirtcos e de leve colatura com

norte-amerícanos amantes da precisão e graça. -Exeeuta as

música com as suas primorosas variações e os agudos de Mimi
exibições na famosa Metropv- (Boemia), Violeta (La Travia
litan Opera House, recente- ta). ,

mente foi apontada como uma Bidú, cujo pai, rico advoga
das dez mulheres que melhor do, morreu quando a artista ti
vestem nos Estados Unidos. nha apenas quatro anos de ida-
As escolhas são feitas anual- de, foi criada numa ilha onde

mente pela Academia de Modas havia granele plantação de ba
ele Nova York. Além de Mada- nanas. Fez promissora carreí
me Sayão as outras escolhidas ra na Europa, tornou-se colo
este ano foram as seguintes: cionadora de diamantes e d1.1-
Eleanor Steber, também da rante algum tempo esteve ca

Metropolítan Opera House ; sada (:0111 o empresário italia
Alexis Smith, estrela de Holly- no Walter 1\Iocchi que certa
wood; Ma.ry Mart.in, estrela elo feita já dirigiu o Teatro Colon
teatro e do cinema, atualmente de Buenos Aires e o Teatro M1I"
cantando a parte principal cio nicipal do Rio de Janeiro. Em
"sliow "One Touch Venus '"; '1935, Bidú Sayão chegou aos
Penny Singleton que desempe- Estados Unidos e dois anosde
nha o papel de "Bloondie" na pois assinava seu primeiro con
�ela e num programa semanal trato com a Metropol ltan.
le rádio'; Cornelia Otis Skin- Vive em companhia de SU:lller, monologista e autora; Se- mãe num apartamento de ho-

--- _ 11110ra George Fielding Eliot; teI, tem poucos amigos e rara-

Delegaeía Regioual no .bstado (te Santa Catarina, Graee 1\1. Austin, chefe de uma mente aparece na sociedade.
E D I T A L cadeia de restaurante e Senho- Sua diversão é bordar, cousa

De ordem do sr. Delegado Regional elo Imposto de Renda ra Donald Transill represen- que ocupa grande parte das
e para conhecimento dos interessados, faço público o seguinte: tante da alta sociedade. suas horas de lazer. Nos en-

1 U
- Até 30 de abril de cada ano, as pessôas 'físicas e ju- O décimo título foi para to- saias e apresentações na ope-

rídicas, por si ou por ínterméd ias de representantes habí lita- das as mulheres das fôrças ar- ra, Bidú Sayão conseguiu com

dos., são obrigadas a apresentar declarações ele seus rendirnen- madas da nação como as
.
me- a sua simplicidade e espírito

tos. A presente exigênci.a não se estende as pessôas físicas que Ihores vestidas na vida pública. de cooperação tornar-se querí
auferirem importância inferior a Cr$ 12.000,00 anuais. Alguns críticos musicais re- da e admirada por todos, des-

20 - Depois de 30 ele abril a declaração só será recebida ferem-se à cantora brasilelr.c. de os diretores e ernpresáa-ios
se ainda não tiver sido iniciado o processo de lançamento "ex- nascida no Rio de Janeiro há até a pessoa mais simples e hu
officio" e mediante aplicação ao imposto calculado, da multa' 36 anos passados Balduina de milde do teatro.
de 10 7<'.

30 - As pessôas jurídicas instruirão suas declarações com

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

rações, encerrado em qualquer data do ano civil que
anteceder imediatamente ao exercício financeiro em

que o imposto for devido ;

h) Cópia da demonstração da conta ele lucros e perdas:
c) Demonstrativo da conta de despesas gerais, por natu

reza de gastos;
(1) Demonstracão da conta de mercadorias, fabricação

ou produção, conforme se trate de comércio; indústria
ou agricultura;

e) Relação díscrímínativa dos créditos considerados in
cobráveis e debatidos a conta de previsão ou lucros e

perdas;
4° - Os balanços, demonstrações da"f0nta de lucros e

perdas, extratos, dlcrimíaações de contas e lançamentos e

quaisquer outros documentos de contabilidade, deverão ser as

sinados por atuários, peritos contadores, contadores ou guar
da-livros legalmente registrados com indicação do número do

respectivos registro. Assinará também o titular da firma ou um I
dos sócios.

5° - A repartições pagadoras federais, estaduais; muni
cipais, os departamentos e entidades autárquicas e paraestá
tais, não poderão pagar vencimentos depois ele 30 de abril, aos
funcionários e militares que recebam vencimentos superiores
a Cr$ 12.000,00 anuais, sem que estes exibam o recibo de entre

ga de declaração de rendimentos.
6r> _ As pessôas físicas e jurídicas são obrigadas a enviar

a esta repartição, até 30 de abril, informações sôbre os rendi

mentos pagos ou creditados, no ano anterior, com indicação da

natureza das respectivas importâncias e dos nomes e endereços
elas pessõas que os receberam. (�.1.1ando os rendimentos se refe

rirem a residentes no estrangeiro, o informante mencionará
essa circunstância.

.

70 - As autoridades superiores do Exército, da Marinha,
da Aeronáutica e das Polícias, bem como os diretores ou chefes

J.... �e repartições ou entidades autárqui�as e, paraestatals, deve

rão remeter até 30 de abril, informações sobre os rendimentos

pagos a seus subordinados ou a terceiros, DO ano anterior.
b

80 _ Nas declatações físieas, deverá constar a profissão
e nas jurídicas, nas "indicações quanto a:�s sócios", n?�es, re'
sidências, capital regist_:ado, lucro,s. credItados. a�s. SOClOS, re
tiradas, etc. As declaraçoes tanto ÍlsICas como ]UndICaS, devem
ser preenchidas com letra perfeitamente legível e de preferên
cia à máquina, assim COlllO os documentos que as acompanham.
! Delegacia Regional do Imposto de Renda.

Florianópolis, 13 de abril de 1944.
-':'J;_

IIQUE SE
REPITAM
,PRATOS

TODA PARTE

,
/

E o que dirão seus filhinhos ao saborearem
sopas, pudins ou cremes preparados com
Moizena Duryeo. Dê:lhes sempre olimenfos
laborosos e altamente nutritiv.os, preparados

com a incomparovel

MAIZBlfA
bURYEA Â [11'.'.

Divisão do Imposto de Renda

Haroldo Luz
Chefe da Sc. Tr .

5
57

; ,

i 'mr

das dez
vestem

que
UU.

Quem o visse não daria muito pos
êle. Chehalis, entretanto, veio a

bater um recorde mundial. Leia,
em SELEÇÕES de Março. E, mais:

VOVÓ e a «Gaivota». O que
um caderno de notas revelou sôo

bre a história de duas mulheres

que durante vários anos travaram

uma luta implacável... Pág. 89.

Êle humanizou a peniten
ciária. Sob a direção de um

antigo guarda de prisão, a Peni
tenciária de San Quentin, de trá

gicas tradições, tornou-se inst itui
ção penal modelar... Pág. 66.

Ôlho por ôlho - para que
os cegos vejam. De que ma

neira a medicina restitui hoje a

vista aos cegos, enxertando n êles a

córnea de cadáveres,.. Pág. 17.

Como se adquire persona
lidade. Um grande psicólogo
descreve o que caracteriza a per
sonalidade, de que modo ela se

forma e como assegura o triun
fo pessoal... Pág. 63.

Não deixe de ler êstes e outros

24 notáveis artigos no número de

Uma
melbor

mulheres
nos EE.

o CAVALO QUE
GANHAVA TÔDAS
AS CORRIDAS

Representante Geral no lira .. il:
IcERNANDO CHINAGLIA

Rua. do RORri.f'io, ,r,r;-.il - t.O (lnll('�f - RI:o

"A BandeIra Naclonal quando em pré.·
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna. se houver outra· bandeí
"a; à frente e ao centro da testa da co

tuna, dois metros adiante da Unha pelas
demais formadas, se concorrerem três

. on mais bandeiras". (Dooret()-Iel n. 4.545.

«Salão americano« Ir-�����
Recentemente instalada � Fundada em 1870 - Séde: B A I A

nesta capital, pere ondu: INCENDTOS E TRANSPORTES
lação permanen te, equi- Capita: e reservas , _ Cr$

pado com todo conforto, Cifras do. balanço de 1942�

já está' funcionando o
Responsablljdades Cr$ 4.999.477,500,58:
Receita . . .. .." ,.,.... Cr$. 70.681.048,20(,SALÃO AMERICANO" , Ativo . CrS. ·105.96t.917 ..70

CrS 64.986'.957,20
Cr$ 76,736.401.306.20

Bens de ra lz (prédios e terrenos) ., ..... , .... ,..... Cr$ 2:'1742657,44'
:. DIRETORES: '- Dr. Parnfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

,
de Sá e An ísío Massorra. �

,'� Agências e sub-agêncías :

em todo o terrttõrto nacional. - Sucursal no ')

Uruguál. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa �
e A.fr!ca. �.

� AGENTE EM FLORIANóPOLIS �
� C A IH P O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmldt, ·n. 39 �

\ Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANÇA"

It SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, rrAJAí, BLUME.
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�
_
-...-, __"'"· -'J'_- ·"" w· -""·.."'.___ ..- _.'W...,__- _I'Io-.""-..,,-_...._..- __�..- ,.,-."._".-_- _-_-""' ._ _ _...,.- -""'.,.,."'''''-.,.._..:-.-.-..., �-_,......

71.656.189.20

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

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsablf idades '" , • .. . , ..•.•.

.lYHA, BORGES & elA.
Reconstruções, pinturas, reiol'�as

Consulte nossos orçamentos para· pagamentos a

longo proso, prestoçõe.s módicas, e vera como é
ioei! transformar seu prédio velho em uma con!i!
trução moderna, mediante uma entrada pequéna.

Compra, venda e administração de imóveis;
Rua Felipe Sehmidt . na 44 - FLORIANOPOLIS

Preços módicos. e

serviço g'arantido

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

espinhas e suor excessivo

,SARD(,NIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri
cado na rua Lacerda Coutinho, 15. A' venda na

Farmácia «ESPERANCA»,
na rua Conselheiro Mafra. n. 45. - Fone 1642.

-

..................................=--.......

I
Quando alguém. t.n.I come O ea.

Iheiro da ·ilWltraQil.o a-címa, ofill'flCEll'
lhe. em amável gesto, um oélio9 do
excelente aperitlvo KNOT, mm�
oe V. SiBJ de a.creBcentnr, ao Bgrt\d&o
oer • gentiJe.":ESiEE TAl'1-
BEN O I1EU APEí?lTIVO

PI1En/1.ETO!

UffMODvro DA KI10Tf.A. /lIb. (011. E SEG/)110S
, .TI..'Ai �

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

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
fJj)� ._,.. CI A WETZEL INDUSTRIAL-J'OINVILLE (Marca regisl.)

"�//44; CONSERVA E DESIN1'ECTA A SUA ROUPA.
���������==������--�==�_I

. s�e�� 'f/RetA_,.
••• '7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sebastopol
repletos de tropas. A luta no

interior da cidade prossegue
com a mesma violência, parti
cipando na mesma forças de

Yeremenko, que penetraram

Um golpe do almirante Sommervile A luta por
Loudres, ::ll (U: P.) _ Uma I formações. Tudo indica que o

l\1oscou, .2,1. (U. P:) - A es-

frot.a ?e guerra aliada, segundo distância de apenas 700 milhas I ataque naval surpreendeu com-
quadra sovIetI.c� d? Mar Negro

se ITlfo�'ma, efetuou violeuto de Singapura. O ataque foi pletamente a defesa ín ímíga,
toma parte ativíssima na bata

ataque a. base naval japonesa de efetuado com pleno êxito, não que não contava com o mesmo.
lha ele Sebastopol mantendo

Saballg, localizada numa rota tendo as unidades aliadas so- Embora falte confirmação of'i-
sob incessante bom.bardeio as

situada a pequena distância do frido danos nem perdas. O al- cial, corre o rumor de que no
rotas da retirada inimiga. O

extremo noroeste da ilha (le mírantado revelou que serão ataque participaram além das
mesmo faz a aviação soviética, pelos sudestE�: Na frente da Po-

Sun�a.tra. Para, atacar a. base divulgadas outras notícias sõ- fôrças navais inglesas, austra- que, ,v�lendo-se de seu absoluto I �ollla, as açoes t.omaram novo

ele ,Sabang, as fôrças navais sob bre_ o' ataque efetuado na ma- Iianas, americanas e holande- domllllO. n�q.l.:ela zona, metra-,I �n:�p�l1�O, repen:lllamen�e, ao

o comando elo almirante Som- nha de ontem, logo que as for- sas e unidades de guerra rran-
lha os fugitivos sem lhes dar llllclalem. os 1USSOS violento

rnervíle tiveram de chegar à ças atacantes enviem novas in- cesas e italianas.
um �ó instante de tregua. In-I bo.m.bardelO cont:'a Lernberg. A
vestindo furiosamente contra atividade ela art.ílharia elo ma-

os transportes nazistas, lan- rechal Zukov é vista' como pre
chas: torpedeiras soviéticas núncio de nova arremetida COl1-

afundaram ontem mais doze tra o quadrilátero alemão que
navi os alemães de regular to- protege os acessos ao coração
nelagem, que tentavam zarpar da Europa.PlllaLll1

11111[011

CONTRA CASpa,

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

bases britânicas
Wasb ingtou, 21 (U. P.) - O encarregado dos assuntos na

vais, que esteve recentemente em visrta às bases elo Atlântico

Sul, pediu ao govêrrio que Iniciasse as "demarches "

para
transferir perpetuamente aos Estados Unidos as bases britâni
cas arrendadas. Recorda-se que, na primeira fase da guerra, a

Grã-Bretanha cedera aquelas bases à América do Norte, pelo
prazo de 99 anos, em troca ele 50 destróieres norte-americanos.

A transferência das
TÔNICO CAPILAR

POR EXCÉLÊNCIA

Portugal-Brasil
Rio, 21 (A. N.) - A propó-

Nápoles, 21 (U. P.) - .. - Os aviões alemães foram derruba- sito do estatuto especial dos E D I T A L Será aprovada
observadores aliados observa-

I
dos pelos caças, que penetra- port�guêses do Br3:sil, que se De ordem do Sr. Prefeito Muni-

ram hoje maior trânsito de, ram na região de Udlrie. próxí- espera e.steJa tr3:nsformado em cipal, convoco os moradores dos

tropas e abastecimentos ale-! mo ao extremo norte do Adríá- [lei dentro de muito pouco, tem- la. 2", 3" e 4" zonas de abasteci-
"Washington, 21 (U. P.)

mãs para Roma. Essa obaerva-Í tico onde há além de tudo! po, acabam .d� . I�anifestar-se, mento; ?ara receberem: a p.artir
Vários senadores acreditam

_. ", , I' _

'
.

' louvando a ínícíatíva e tendo da proxrmu segunda·felra dla 24 lue será aprovada pelo Sen a-

çao vínha sendo fena ha va- uma agrupaçao de aeródromos d"
-

I
'�'" I T' d ' h' t

o corrente, os respect ívos cartoes 10, sem modificações substan-

::ias semanas e demonstra que inimigos. , I pa
av las e. ::con eClI�e� o de racion�men�o .

de aç�cat·, ,q,:e
..

esse transporte procede, em ..........,....__ -_- -_.-.JN. par� com o govel!lO. bras.llelro, 'lhes darao d i rei to , apos pz-evro
nais. e sem grandes díf'iculda-

sua maior parte, elo nordeste e lOS Iíderes da colo�lla lusitana, chamada, à aquisiç�o do referidc les, a prorrogação da lei de

Ó f it: I
.

f" C
.' Matando a I a começar por Albmo de Sousa produto nas quantidades e esta- -rnprésttmos e arrendamentos

J el a pe a VIa en ea. onsu-
i

C .esíd t
- belecimentos comerciais que lhes 'ara mai

rue isso um indício de que os ((bicha» na cabec;a... ruz, pIe.sl �n e da Federaçao forem designados.
-c IS um ano.

nazistas repararam essas co-
,das �SSocI�çoes. Portug�esas no Faço público, outrossim, que 16s. CircunSCricão ....e

munícacões tão frequente-
Ante-ontem, foram v(Írias casas Br8:_sll, O historiador Jaime Cor- �ste Serviço funcionará no edifício

..

mente bombardead.as Destar-
de negócio cu toráacdos a vender tezao, O banqueiro Barão de do Merca�o Munici�al. di<;>riamen. Recrutamento

. açúcar ao POvo. em rações 'de 1 Saavedra e o escritor H . 1
te a partlr do referIdo dí o , das 9

te, bombardeadores aliados quilo. Como. sempre acontece. .
_

1 IA elCU .a- às 11,30 e das 14 às 16.30 horas,

voltaram a atacar o sistema
.

longos «bichas» de compradores, no Rebordão. Todos el�s, afír- com exceção dos dias de feiras.

ferroviário central, visando
ávidos do precioso artigo,-que �am que o .estat_?to VIra lega-

.

Para melhor orientação, dos

I
. f'

.

1 t
já está custando 2 cruz.áros e lízar uma sítuacão de fato e mteressados, estará afixada junto Pelo presente, é chamado à

),1e el�ncla mel: � as pon�::. 50 centavos.-se Icrmurom às constituir mais um elo na ca- a.êste Serviç� eno saguão da Pre- t�resentar-se com urgência na

'I ambém os objetivos ferrOvla- portas daquelas casas. deira d f' t id d I b
feItura Mun ícípo l , a relação das .éde da 16a C/R, o sr. 2° T'en.

rios na zona de Viterbo roram Acontece que urno. delas íns-
'1'

a la. ernl a e ,.uso- ra- ruas compreendidas nas zonas re-
.

alvejados pelos incursíonístas
talada no Mercado Público, :tia. SI eIra e mms um motivo para feridas.

_ _

la Res. Conv. AURINO BEN-

l' 1"
�

Tece estar com a balança meio que aumente o amor dos por- Os cartoes que voo ser entregues 1'0 PEREIRA DA COSTA, De-

':;_2..�...�.;...::;:���:....:_��.!e�&� desiqüilibrada, porque vcirioB dos tugueses ao Brasil. �oes smo' °dreavdorr:s das ctzontas edm aPdre. egado da XI zona Serra Alta.

P r
pacotes dd açécar vendidos vi. ,. , e ao ser es oca os e- E

d h

< para que che",O'ue ao conhe-

ara os azer
n am com falta de 100 a 150 pois que os seus números. e séries

. U gramas...
forem chamados por edltal, que

'imento do citado oficial, man-

as' explorul'o-es
O fato foi trazido à redação

.

será posteriormente, divulgodo. lei publicar o presente edital

\I I
do ESTADO por um comprador I Antes dessa c;:hamada, os seus Ia Imprensa desta Capital. \

....p 1..t 21 (·C "I; ) lesado, o qual pondero. a con- "". 'ITV. oo"""'ç"
portadores não terão direito a obter "1

. ,

"as.ll11g on,. .. veniência de a Comissão local
.IIi..........lW'I A o produto.

' onanopolis, 19 de Abril de

O secretário da Guerra des- de Abastecimento tomar as na. � .À.��� Até o fim do corrente mês serão
L944.

mentin que se estivesse oc111- cessQrias medidas para salva. dist ibuidos os cartões correspon· '11J1. Hélio '3[:lfra 41e Oliyeh'l1

tando a destruicão de 5 aviões gua.rdar a economia popular,
I PA.� ....ÇA de�tes às demais zonas de abas· Chefe da 16a. C/R.

l
�

b'
.

mandando aferir a balança e a teclmento, devendo os interessa·

te tra:lsportes, a atIdos ll1VO- idoneidade do lIendedor de açú- dos aguardar a sua próxima con' Maior consumo
luntan8mente pelas ba.terias! çar.

vocação para êsse fim.

aliadas, pouco depols de tel' I Mencionaremos a casa comer. P.refeitura Municipal de Florianó· �e café

ocol/l'ido um acidente idêntico cial, se as a\ltoridade� quiserem pohs. em 20 de abril ,de 1944.
.

\Vashillgton, 21 (U. P.) - A

.,'
.,. aceitar a sugestão acima, feita ALDO LINHARES SOBRINHO r

Comentando o fato, aCl·escen.. pelo comprador prejudicada. Chefe do Serviço
unta Inter-Americana do Café

tou que concorreram para o Em
- -

t
1p1'Ovou um aumento de e111e1'-

acidente de Catânia 12 fatores, A ofensiva nazisla
VISI a ao De Nova Iorque a �ência equivalente a 20�; das

entre os quais, a possibilidade fracassou sr. B. Croce B. Air'es em 21 dias not�s �tuais de importação do

d(� que aqueles avÍ'õ€s fossem Washington, 21 (U. P.) - A eafe. Esse aumento atinge �)

inimigos, a forte tensão dos Londres, 21 (e. IJ) - ]!"'ra- Nápoles, 20 (U. P.) - Ale-' Pan-American Airways System período a expinar em setembro

artilheiros, que estavam rece-
cassou a ofensi\-a. nazista }1O xander Bogomol1ov, membro Ii anunciou que a mais meridio- dêste ano e representará para

bendo seu batismo de fogo em l\Iont;enegro, depOls de 10 dms soviético elo Comité ConsultiYo nal das capitais da América de a exportação do Brasil um

Catânia. de. Ylolel�tos combates, clu1'an-
I
aliado, e o senhor Mikail Kos-1 Sul ficará tão somente a pouco

acréscimo de dois milhões e

.

te os quaIS foram causa.das tl'e� i tylev, representante do govêr-Imais de 21 horas de vôo da ci- 29 sacos.

Ho'!.'e!'agem à mendas 'perd�s aos soldados de �o russo, visitaram o líder ita-: dade de Nova Iorque. Tal even- --::-----------

PoIo.1H8 von Wewhus
..
0 �Ho comando 11ano, sr. Benecletto Croce, em ·to provavelmente terá lugar Cap. Amadêu Anastc1cio

Rio, 21 (A. N.) _ Estão sen� ;
do marechal Tito Jl1�orI710u q.UG sua residência de Al'itone, em ,em julho de 1948. ,!,or ter de seguir para o norte,

do feitos os derradeiros ensaios I as tro]Jas de guernlhen'os ]U- Sorrento. Acredita-se que os! •

velO tr�zer-nos o seu abraço de

da peça "Visões" que no dia 24 \goeslavos p.assaram .ao ataqw� dois políticos russo.s e o dil'I'-! UOlfOrml·dade Adespe�ldQs o sr. capitão Amadêu

_

! t d I
.nastacioa, que até há pouco che-

do corrente será levada à cena e. r:cor:sqms aram lV.ersas po- gente italiano tratam diversos . .

hou a 16 C.R., desta capital. onde

no "Municipal", por damas e sIçoes Importantes. Amda se- assuntos referentes à atual si- 0"
R�o, 21 (A.N) A-. A leI .01'- soube �mp.:imir <;os serviços sob

senhoritas da alta sociedade gundo a mesma fonte de in - tuacão iatliana I bamca de prevldencla SOCIal SUQ dlreçao a l'r\axima eficiência

cari-osa, par,à comemorar a da- formação, os aviões aliados,
�

.

.que entrará em vigor no dia 10' Entre todos os seus subalternos'

ta d'a illd'epende'ncI'a da Pala
A

_
em seu recente ataque contra Vantagens aos de novembro dêste ano, esta- �em. excepção alguma. conquisto� �

b 1 b
mteIra admiração e estima. P

nia. Na mesma data, a colônia Zagr�b, destruiram 64 aviões (omerciários e ece � s?l�ta unformidadf que soube aliar ao espírito de ���:
polonesa oferecerá ao Rio uma alemaes. Rio, 21 (A. N.) � Durante

de contnbUlçoes e ?-e benefício� ciplin_? as melhores qualidades de

estatua de Chopin. março último o Instituto dos para todos os InstI�utos e Cai- coÕÇ��TADO d

J>;1r3. elim.inar lJulllchn!i; do
Comerciários Con?edeu m3:is de I�!:_���e_�!���::,:�••��í�:. _d..e.. !i!�C;' ��r� _ :ce a gentileza

II'osto, sa.l·das� panoiOl, ('TUVOS, �28z aposentad<:n�s por lllva-
-- - � �� --�m��'_""""",_""""_'_'

espinhas e �UOl' eX('e!oisivo use t dJ '.
201 pensoes, 15 aposen"

SAnDO�IL.
." ...

�l.onas por velhice, 1.260 au
Xl lOS de natalidade, 172 auxi-

._ _ .. lias por doenças e 170 auxílios

Nenhum acOrdo de funeral. O total desses novos

Grande Tónico foi assinódo beneficios eleva ..se a 2.146, no

... __ ...._ ..
Londres, 20 (U: P.) __ O go- va!?t,mensal dê 691.679,50 cru�

Perdorá as
vêrno inglês não assinou a('ôl'" z_e_ll_o_s_. _

{) do com qualquer govêrno das O b t· t---
V'antagoQS do carDO

Nações Unidas, comprometer·· a as eClmen o
_

{) do-se a não fazer concessões de d Itál-Rio, 21 (A. N.) _..;. O nASP território inimigo sem o eon· a I·a
acaba de esclarecer que, en- s�ntimen�o prévio_, �os respe-:;- Nápole::;, 21 (U. P.) � As all�

quanto não vier uma lei espe- t1 vos ha.blta:ltes. li 01. o que de-j toridades aliadas calculam q.'Je Icial a respeito, o funcionário c1ar?u. na C"';.�naf'a dos Comuns a parte livre da Itália bem po�
público, que voluntariamente o Tmlllstro Klchard Law. Essa deria abastecer-se a si mesma
for prestar serviços militares, decla�ação foi �eita �m respos- durante 7 meses do ano, eJ�� Imesmo que se apresente para a ta a. ll1terpelaç�o feita,. pesse quanto que os aliados se encar

guer):'a, perde todos as vanta- sentIdo, ao gabmete b. l'ltanico, regaria.111 de supri-la durant,'c
�ep.� d,o car�Q, r0,J;' UD,1 de:puta,cl� lib(1ra,J, (lR Qut;rQ� 5 mes�s. I

r----��--�--__� � ......� _J

Novo ataque às cOmun.icações

EnI'J'.\!J

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

filha C_til
"SltVEIRA"

Si\ NGTJ}1�N()l .

Contém oito elementos tônicos
.-

Fósforo, Cálc 0, Vanadato e

Arsen7oto de
Sódio, etc·

Os Pá;id08. Dpp�llperlid()I!l,
E8gotadus. Anêmico8,

Magros, Ml1ps Que Criam.
CrllHlças R,quttieas tece·
berão a toniflCação J.!eral

l,jDrtii�����_�d IJ o r�a n i@lDOC()mO
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