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A invasão antes de 1� de laio�
ffe \, "I ".'

NOVA IORQUE, 24 (u. P.) _oJ_ NOTíCIAS DE ESTOCOLMO PARA A N. B. C. INDICAM QUE A INVAS ;t,�,\:;jIDO CONTINEN-
TE EUROPEU SERÁ INICIADA ANTES UE 1" DE MAIO. AS INFORMAÇÕES EM REFERÊNCIA INDICAM, UI .rA:� P�.E.
DIÇÃO ENCONTRA INTEIRA ACEITAÇÃO EM ESTOCotMO, JA QUE TEM RASES EM 3 FAUTORES: ";�2��r�IUODO
DA MARÉ ALTA TERÁ LUGAR NOS PRóXIMO 10 DIAS, E A MARÉ FACILITARJ.A A OPERAÇÃO DE BARQUE; 2:
��� EXISTE VMA PAIISA NA LUTA TERRESTRE) ENQUANTO OS ALIADOS PR()CURAM REFORÇAR AS TROPAS EM

AÇÃO NA CACEÇA.DE.PONTE DE ANZIO;3° --- PODEROSISSIMOS ASSAtTOS ALIADOS ESTÃO SENDO DIRIGIDOS CON
TRA AS DEFESAS GERMÂNICAS� AO LONGO DA .4MURALHA DO ATLÂNTICO" E PONTOS DE ABASTECIMENTOS SI-

TUADOS NA RETAGUARDA DESSA LINHA.

falhou o «torpedo humano»l:mde:�����o�e 10 ����l����!�npt���gr!2e!��t�nt������:Sa!
Nápoles, 24 (U. P.) - Os alemães tentaram novamente] Buepos Aires, 23 (U. P.) .. �

genUno sr. Girola retirou-se ontem da reunião dos trabalhado
surpreender os aliados com. uma nova arma secreta, nus nada O governo argentino, dest.a�an- 1'8S da Federação Internacional do Trabalho, após uma vota
conseguiram, Informações de Argel indicam que, durante a do

. ser, a instrução religiosa ção em que um elos grupos concedeu 14 votos contra 3 a uma
tentativa de ataque naval, efetuada ontem contra o porto ele o�ngapona nas escolas um dos

resolução apresentada pelos representantes do México, que
Anzio, os nazistas lançaram 4 torpeelos humanos, que não con- :postulados do golp� de 4 de

propugnavam pelo afastamento do delegado platino. Girola,
seguiram acertar os alvos, Um dos torpedos chegou à praia, ele- Junho, tomou medidas contra

depois de ter conhecimento do resultado da votação, declarou:
1e saíndo um. soldado alemão, toelo sorridente, Interrogado, o

um profe?sor na Esco�a Barto-
"Esta é uma ação de caráter político", Em seguida, abandonou.

combatente alemão nada respondeu, até que apareceu um sol_llomeu MItre, O refen?o. mes� o recinto ela conferência. Os três votos contra a resolução me
dado norte-americano, que falava o idioma judáico. Aí, então, I t�e, sr. Steban Rodaniní, _t0l xicana, consequentemente a favor da manutenção dos repre
o soldado alemão falou fornecendo detalhada informacão sô- dispensado �e suas fu_nçoes, sentantes argentinos junto ao grupo de trabalhadores, toram
bre o funcionamento do torpedo humano, Ao que parece, êsse P?::}la��r escrito u;? artigo no

dal�s pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e um terceiro pais
soldado alemão não era "ariano"! I dmIlo. La �r�nsa , a,tacap?o ainda não identificado. A representação mexicana exultou com.

o ensmo religioso obrigatório.
o resultado, O acessor mexicano, sr. Carrillo, logo após ter co-

Milhares de lanchas se preparam Grave_s perdas nhecimento do es�r:lt�nio, levaT:_tou-se e declarou: "Nós alcan-

germaniCaS çamos conlpl.eta vitór-ia. A moçao de Lombardo Toledano co�-
Cl

'

'

22 (U P) "1'11 I 1 1 de d 1 Londres 23 (U P) Os tra a Argentina venceu por larga margem e apenas houve tres• llcao'o·,. -.' I, lares (e anc Lâ S e nesenl )ar- '\.á .'., -

_ . "'=>', ,. _ , • -",,', 1 1 I votos contra a moçao enquanto catorze a mantíveram ". A vo-
que de todos os tIpOS particíparão ela proxima operacao de in- guerrüheíros jugoes avos e so -j -

f 'I'
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IM"
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vasão da Europa Ocidental. l"i'oi o que informou o ;1'.

DOnalJri
dados nazistas estão empenha-I' taçao

avorave � E-1�çao (f eXlcto causo� surp�es�, po�s se

Nelson, encarregado da produção de guerra norte-americana. dos em furiosos combates nal
esperava que _a ra� ret;n.la de �u rast?-açoes po erram avo

Ainda segundo o mesmo informante, a excelente qualidade da região de Sandjak. O comuni- recer a votaçao em ene ICIO a � rgen ma'.

construção dessas lanchas permitirá que as mesmas cumpram'cado do Q, G. do marechal Tito I li:' I d A d
-

�-I-.com pleno êxito a sua tarefa. O sr. Donald Nelson destacou, em!adn:itiu que os continge�tes LXPU s.us a ca emlft l....JiJ llar
.seguída, que os estaleiros dos Estados Unidos, já fabricaram �O nazistas do general von Welchs

, , . . . ,.

mil unidades navias e, quando estiver terminado o programa
I

conseguiram penetrar em Sa-
.

CIdade d? México, .24 CU. P.) - O Ministério da Defesa N�
de construção de unidades de desembarque, as fôrças norte- chovicí. Os combates pela pos- i cl�l�al anun�IOu que OItO cadetes fo�.�m expuls?s .da A�ad�mla
americanas possuirão 80 mil embarcacões especiais para ope- se da cidade de Sachovici dura- Militar Mexicana e que um alto oficial do exército fOI citado

rações de invasão.
'

I ram três dias, durante os quais para prestar declarações. Essas pessoas foram acusadas de as-

___ . foram infligidas graves perdas sociar-se com certo culto religioso do qual, segundo se informa,

G d t
-

aos germânicos. SachovÍci está fazia o tenente Lama Rojas, que pretendeu matar o presidente

rao e concen raçao russa 'situada a .55 milhas ao sudéste Ávila Call1aC�lO: A alta .p�te:lt: em. questão é o .g:neifal Fernan
da Saravejo. do Vasquez Ávila. O Ministér-io baseou sua decisão em fotogra-

fias publicadas em um jornal desta cidade, mostrando os refe
ridos cadetes e o general Vasquez participando de cerimônias
religiosas da sociedade secreta "Sociedade Amiga do Saldado".
As fotografias foram distribuidas à imprensa pelo sr. Vicente
Lombarda Toledano, líder trabalhista.

Conferêucíe
monetária
Washington, 23 (U. P.) -

Funcionários do Departamen
to do Tesouro informaram que
cêrca de 40 nações participa
rão na Conferência Monetária
que será efetuada proxima
mente, Segundo os mesmos in
formantes, até agora foram
consultadas 34 nações, que já
concordaram com a realização Ida conferência. ,

o
Explosão no porto
de Bergen

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

Estocolmo, 23 (U, P,) - Du
zentos mortos e dois mil feri
dos são o resultado no que se

refere a vítimas da tremenda
explosão e incêndio que causa

ram enormes danos no porto
de Bergen, na Noruega. Foi o

que informou uma emissora ,

suéca baseada em despachos
procedentes de Oslo.

H .'L\I� A,STWO InAlelo Oh :SA.NTA L\'L\tU\,'\

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTiNO fLORES

I Florianópolis-Segun:fa.fe�ra, 24 de Abril de 1944 fi. 9091Ano XXIX

Moscou, 23 (U. P.) - Os exércitos russos continuam repe- Acabou a grevelindo, com pleno êxito, os desesperados contra ataques nazis-
tas ao léste de Lemberg. Entrementes, as fôrças soviéticas Londres, 23 (U. PJ - Os

-prosseguem, recebendo reforços, para retomar sua ofensiva de trabalhadores das empresas de

prtmavera. Revelou-se ao mesmo tempo que na área de Stanis- ónibus, que se encontravam
Iau, a 75 milhas de Lemberg, os russos concentraram grandes em greve, resolveram voltar ao

fôrças de artilharia para atacar as posições nazistas. Durante trabalho, suspendendo a greve,
os seus contra-ataques, na jornada passada, os nazistas perde- que afetava os referidos servi
.ram cêrca de 1.600 soldados, o que eleva para 7,600 os nazistas ços.
mortos nesse setor nos últimos 4 dias de luta. No memo perío- .--------d-------do, os russos conseguiram destruir 108 tanques nazistas. proxlman o·se

do fim

Dois « lobishomens·» em ftlagôas ex��f��S�'d;.3��Ybuiln e Ye��
1\,,- .,

O "J d AI' "d' " menko reagruparam-se para
.

.lV1.aCeIO, 2.4 (E,) -

. orn�l e agoas a c�rso a notí- lançar novo assalto contra a
ela do aparecimento de dOIS Iobíshomens, um no bairro do Fa- base de Sebastopol no Mar Ne
Tol.e outro. no povoado de Jac�recida, nas pro�imida�es desta

gro. Despachos procedentes da
capital. Ad�anta que pes_soas vindas desses lugares aflrma�am frente de batalha indicam que
que os l�b�shomens estao causando grande terror. Organiza- a luta .no setor de Sebastopol
.ram-se varres grupo armados para procurar as feras, mas nada é sumamente violenta. Acredi-
foi encontrado. ta-se nos círculos bem infor-

P
... -

d d
mados que a batalha pela.pos-rothínde a ven a e cachace se" da grande base naval do O...
Mar Negro está-se aproximan-

Niterói, 24 (E.) - O coronel Agenor Barcelos Feio, secre- do rapidamente do fim. São Francisco, 24 (U. P.) - O almirante Bagley, cornan-
tário de Segurança Pública do Estado do Rio, acaba de baixar dante das fronteiras marítimas ocidentais dos E'. U" disse que
uma portaria proibindo, em todo o território fluminense, a Morreu pouco "se aproxima o encontro decisivo no Pacífico" e "ainda é pos-
.verida de aguardente - cachaça - e suas composições, místu- depoi$ do marido sivel, embora improvável, que a esquadra japonesa se afunde
ras ou equivalentes por qualquer casa comercial, das 18 horas Lisboa, 24 (U. P.) � Faleceu por si mesma, para conservar o mito de sua invencibilidade".
€m diante, nos dias úteis, aos sabados a partir do ineio dia e aquí o proprietário Jucundino Bagley disse que a esquadra japonesa será aniquilada se en
aos domingos e feriados, durante todo o dia. A casa de comér- Silva, de 71 anos de idade. VIn- frentar o pQoderio americano. Acrescentou que o lançamento de
do que transgredir essa determinação terá cassado o seu alva- te e qurutro horas depois, mor- "bases flutuantes" pela esquadra permitirá alcançar a China
Tá, dvendo as autoridades policiais processar os infratores, na ria a sua esposa, Maria da Luz, para o assalto final ao Japão, sem necessidade de esperar it
forma da lei. O chefe daquela Secretaria salientou, a propósito, que, vendo o corpo do marido conquista de bases fixas. As bases flutuantes são formadas pcr
que o alcoolismo é, entre outros, um dos vícios que mais de-\ sair para o cemitério, chorava, diques, navios-bases para hidros, submari:p.os "destroyers" e

gradam ? .homem, cab,eJ?-do pois �� govêrno, combater .êssel gritando:, Vai, que poucas 110-! navios auxiliares, e tornaram possivel a derrota japOnesa em
.;mesmo VICIO, em benefICIO da famllla e do paIS. ras estaras sem mim". Palau.

Salvou-se assim a América do Sul
Rio, 24 (A. N,) - Falando aum jornal local, o comandan

te Carmelo Lopez Menzarro, herói de Baatã, declarou que a re

sistência das Filipinas, sob o comando do general Mac Arthur,
foi que salvou a América do Sul. Acrescentou que os japoneses,
depois que ocupassem as Filipinas, conquistariam as Hawaii e,
em seguida, desembarcariam no Perú, encaminhando-se, dalí,
para a bacia amazônia e para o sul do Brasil, onde fôrças ocul
tas os aguardavam. Mas, com a resistência, das Filipinas e a

necessidade de desviar para alí, afim-de derrotar apenas os �n
mil soldados aliados, os 500 mil homens que se destinavam à
invasão dêste continente, o plano audacioso dos japoneses fra
cassou. O comandante Menzarro, que tem o corpo todo assina
lado por ferimentos na luta contra .os nipônicos, está agora in
corporado a Marinha de Guerra norte-americana.

encontro decisivo no Pacífico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Elisabeth, a futura Rainhao ESTADO
Diário Vpspprtino

I

A princesa Elisabeth, ao

contrário das demais mocas

inglesas, chegou ao seu déci
mo oitavo aniversário. de
maneira oficial, no dia 21 de
abril, e essa atraente jovem,
de olhos cinzento-azulados e

de cabelos castanhos-claros,
que está destinada a tornar
se um dia rainha da Ingla
terra, deixou, pois, de ser

pessôa privada. Da nesma

forma que seus pais, ela per
tence à nação.
Entrementes, a princesa

I Elisabeth estava passando os

últimos dias, mais ou menos

• descuidados, vivendo sosse

gadamente no campo, dedi-
cada aos seus estudos, e

quando as lições estavam

prontas, andava a cavalo e

bicicleta ou brincava com

sua irmã mais moça, Marga
reth Rose.
A prtncesa Elisabth pode

vangioríar-se de descender
de Alfredo o Grande, Gui
lherme o Conquistador, Car-
los Magno, Q Imperador
Barbaroxa, São Luíz da
Franca, Robert Bruce ._- na

ra apenas nomear alguns de
seus ancestrais. Ela é tríne
ta da rainha Vitória e foi
educada desde seus primei
ros anos de acôrdo com o

princípio de que o fato de
ser uma personalidade real
é tanto uma responsabilida
de como um privilégio, e que
os ínterêsses do povo devem
sempre vir antes de seus

próprios interêsses indiví-
..

duais. ,

Elisabeth acompanhou de
perto o desenvolvimento da
guerra; à medida que se tor
nava mais velha, esteve pre
sente em muitas reuniões
não oficiais, quando o rei e

seus ministros cnscutiam os

negocies da nação, ç. ouviu
muitos c�os melhores cére
bros tia Grã-Bretanha tala
rem sôbre estratégia e táti
cas. A princesa passa. longas
horas conversando com seu

pai, a quem se acha Iigada
pela mais perfeita compre
ensão e devoção.
A rainha "é, em grande

parte, responsavel pela ma

neira como a princesa vem

sendo educada. Desde o

princípio, manteve estrita

vigilância sôbre suas manei
ras, sua instrução e sua edu

cação em geral A primeira
professora de Elisabeth foi
sua própria mãe, que a ensi
nou a ler e escrever. Mais
tarde foi lecionada por míss
Crawford, que é bacharel
em artes pela Universidade
de Edipburgo e possúe bran
de conhecimento da Europa
Ocidental. Os idiomas fran
cês e alemão, que a princesa
Elisabeth fala agora fluen
/temente c sem sotacue bri-
tânico, foram-lhe ensina
dos por uma mulher rrance
cesa e outra alemã. Elísabe
th leva a sério a música e

estuda piano com ardor, sob
a direção de sua professora,
míss Mabel Lander, que foi
aluna de Leschetisky.
Essa é a jovem que pode

rá, algum dia, ser chamada
a ocupar seu lugar no trono
da Inglaterra. E os britâni
cos não se esquecem que
dois de seus maiores sobera
nos foram mulheres: Elisa
beth e Vitória. (U. J. B.).

r (Redação e Ofícínas à
rua João Pinto n f) 13
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INsíGNIASASSINA TURAS
No Capital'

Cr'Ano 70.00
-i0.00
20,00
7.00
0.30

Semestre
Tr-imestr-e
Mês
Número I!VUJIIO

í:.rl
Cri
Cri
Cri

No Interior:
Ano CrI 80,00
Semestr-e CrI 45.00
Tr-imestre í:.r' 25.00

An nnctos mediante contráto

Os ortgínaís, mesmo nAo pu.

I
blieados, não serão devolvi.

A """0 n:�·.. respon...

I
biliza pelos conceito! emiti.
do! nos artigos usinad,o.

Homenageando os Heróis da nossa Força Aérea,
os fabricantes do Vinho Reconstituinte Silva

Araujo acabam de publicar, para distribuição
gratuita, um luxuoso folheto em oito córes, com

indicações detalhadas sóbre as insígnias, unifor
mes e distintivos da nossa gloriosa milícia do ar!

Peça ainda hoje o seu exemplar.

Dez carneiros
- - - - - - - - -�..

Cairo - (Inter-Americana)
- O costume árabe manda
que, quando um estrangeiro
chega à cidade, faça uma refei
ção - usualmente composta
de sôpa muito temperada, le
gumes e um assado de carnei
ro com arroz, comido com os
dedos. Recentemente, uma
missão militar americana na
Arabia Saudi contou interes
sante história sôbre a hospita
lidade árabe. Convidados ao

palácio real pelo rei Ibn Saud,
os membros da missão senta
ram-se em tôrno de longa mesa
cheia de pratos orientais. Como
concessão aos hábitos do Ori
dente, receberam garfos e fa
cas. Ao total, foram consumi-Idos dez carneiros.

.

1 Aos Labs. SILVA ARAUJO ROUSSEL S. A.
I Caixa Postal 511 - Curitiba
I
Peço enviar-me o foLheto "A Nossa Aviação".

1
1.88 .. 2 69

�j"l�_.,
I Nome -

I Rua ·······.····························· ....•.....•

� � ---------

I LVRI, 80RGES , Cln.
I Reconstruções, p in tu ro s , reformas
Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo p r o s
õ

, prestações módicas. e vera como é
facil transformar seu prédio velho em uma cons

trução modern.o. mediante uma entrada pequena.
Compra, venda e administração de im6veis.

Rua Felipe Schmidt n? 44 - FLORIANOPOLIS

Quem sonegar informações à Ego
fatísfjca l\'liIitar, trabalha em pr6]
de país inimigo. E. nesse easo,
ser' fullrado. militarmente, com.

iuimillo do Brasil (D. E. M.).

COM A FORÇA ARRAZADORA E CONVIHCENTE que

SÕ A VERDADE POSSUE
e

um SUCESSO que
verdade conségue,

com

sõ a

foi iniciada pela A MODELAR
a mais VERDADEIRA das liquidações dos últimos anos.

Centenas e centenas de finíssimos MANTEAUX,
CAPAS, bolêros, renards e casacos de péles. 'I'ail
leurs de lã e linho. Sobretudos. capas para senhoras,
homens e crianças, CASEMIRAS e LINHOS. CRE
ffONES. ASTRAKANS. Todos os artigos da com

pleta secção de TAPEÇARIAS, CORTINAS e

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

Enfim. todos os artigos estupendos do maravilhoso e

selecionado stock do estabelecimento, o qual, tão

merecidamente, havia conquistado a situação de
PRIMEIRA CASA COMERCIAL da CAPI1'AL.

Todos foram remarcados com CiRANDES, TENTADORAS e

ESTUPENDAS BAIXAS!

I r

N, B..• As vendas, durante o período da liquidação, serão
feitas exclusivamente a dinheiro à vista.

(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. ALEXANDRE DE IMATTOS
CIRURGIÃO DENTISTA

Cons. Rua Nunes Machado

ln.
7 _'o (Edifício S. Francisco).
Consultas diariamente
das duas às 1 horas.

,---

O

o E�TADO ���F��::J!; Produto científico poro embelezar o••e;o,
Rormo Vivos n,· I para os ....i08 pequenos ou flacidos
Rormo Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
J ,,-.Ia _ Ftodanopolis nu FlJrmllcias ModerlUJ.
aaulir.ica e aa . ." - Em Blumenau: "FlIZauJeia.
Sanitaa .. adia - Em Itajaf; l'armaci. Santa
Tecasinba.

Esportivo

Decorre hoje o dia natalício da
exma .. sra. América Gonçalves do
Luz Veiqa.

._i\Organizada a tabela do torneio
- «initium» de amadores

Na importante reunião dos
presidentes dos clubes amado ..

· rístas, levada a efeito, sexta
feira última, na séde da F. C.
D., ficou assim organizada ta
bela do turnefe--" initium" 'ia
la Divisão de Amadores, que
terá lugar no dia IOde maio,
-data em que se comemora o

"Dia, do Trabalho" :

Iníeío às 13,30
1° jogo - Caravana do Ar x

Bocaiuva.
2° jogo - Paula Ramos x

- Col.egiaL
3° jogo - Avaí x Neptuno.
4° jogo - Liceu x Lopes Vi

-eí ra.
5° jogo

Crispim Mira.
6° jogo - Vencedor do 1° [o

,go x vencedor do 2° jogo.
7° jogo - Vencedor do 3° jo

-go x vencedor do 4° jogo.
8° jogo - Vencedor do 5° jf)�

go x vencedor do 6° jogo.
9° jogo - Final do torneio

- vencedor do 7° jogo x VeU('8-

_ dor do 8o jogo. p.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:.
Nesse grande dia de Festa

_Nacional, os clubes participan
tes prestarão homenagem ao

sr. Interventor Nerêu Ramos
· .ern regosijo pela passagem do
seu 9° ano à testa dos destinos

· de Santa Catarina.
Eis a relação dos grêmios

· amadoristas que tomaram

paL'-1te no certame de 43 e que 38

afastaram da Liga: Instituto
.de Educação, Vitória, Corín
tians Catarinense, América,
Independência, Curitibanos e

Vera Cruz.

ensino, a-fim-de proceder a

eleição da diretoria da Asso

ciação Desportiva Colegial que
regerá os seus destinos.

O presidente eleito P. Veu
delino Seidel falou expressan
do a maneira correta dos alu
nos desse educadário em levar

santo do
21 DE ABRIL

,•••••••••••...,..........._..........�; U mer"ado de s. Fiel de Sigmaringa, Martir

I ·

d S·:
\I Marcos Roy chamava-se o

:Vl a ecíel] hortelã pimenta
.

:��:on�ul�/���zf�it�e���
t Nova Iorque - Inter-Amerí- dade de Sigmaringa. Uma edu-
....� . cana) - Escreve o "Journal cação esmerada desenvolveu a

of Commerce" que enquanto se índole feliz e estudos ginasiais
começa a colheita de hortelã preparavam a inteligência brí

pimenta, no Brasil, sentem-se lhante deste menino para o

aquí grandes possibilidades de curso de direito na universída

exportação de mentol para os de de Friburgo. Absolvidos os

Estados Unidos, pois há muita anos acadêmicos, Marcos foi

procura dêsse produto. O pre- convidado a acompanhar um

ço que se espera alcançar é de i gTUpO de jovens nobres duran-
Por rno tivo do seu aniversário, 40 e 31 d '1 res r s e 'tí mef t

.

d t d
s,ará hoje rrru ito felicitado o sr.

O a ,e p c iva en-I e uma viagem e es u os nas

Custódio de Ferreira Bandeira, te, para a passada e a atual sa-, principais cidades da Europa.
• fra, que devem ser embarcadas, IVoUando para sua cidade na-

Fez anos hoj-e o sr. Durval Mel- via marítima, em março ou ltal, recebeu o título de doutor

qu'iodes de S-ousa Júnior. Iabril dêste ano. O preço míní-] em ambos os direitos e entrou

. H' d
•.

á' d

.

mo em que foi cotado êsse pro-
-

para o serviço do govêrno como

oj e eeorre o oruvers 1'10 o sr. d t B'l' d 29 dé
,

lorga Zipperer, adiantado indus-
U 0, no �'asl, e o e ola- advogado. Vendo porem os

trio! ern Rio Negrinho. res por quilo. Antes, entretan- muitos perigos para sua alma
• to, que a colheita termine, é a que sua profissão o expunha,

o s r , Irinêu Monguill-ot f<lZ orios possivel que a grande procura Iresolveu dedicar sua vida ao

h.oje. faça o preço subir. Com a atual serviço de Deus numa ordem

Nascimentos: regulamentação de preços religiosa. Escolheu o convento

P.elo nascimento da seu filho aqui, talvez se encontrem algu- dos Capuchinhos em Altdorf

Fel4e. está em festos o lar do sr. mas dificuldades para yenda (Suíça). Foi em 1612, antes
Gil FEilício. do. produto nos mercados 10- de ter recebido o hábito religío-
'\

.

cais. so, que cantou Missa Nova,
(ar'deal, enfef'mo seado, nesta ocasião, admitido
Bostou, (U. P.) _ Encon- ao noviciado e recebendo o no-

'OS l',..fNldoNls
trá-se enfêrmo, atacado de GRATlSfpe�este� me Fiel. Concluido o curso de

11 '"' J \J I V pneumonia, o cardeal O'Cone1l, l teologia, trabalhou algum tem-

Dra. L, GALHARDO-E;- deão católico da América. Não po na cura de almas até a sua

médica do Cen.tro Espí.rito foram revelados detalhes sôbre DOENCAS 00 (iMO nomeação para guardião do

Luz, Caridade e Am.or, co- o estado do cardeal, que tem 61) '. i...!f
E REMÉOIOS Iii.'.

convento de Feldkírch (Aus-
munica a mudança do seu anos de idade. I'.

.,; le""!
tria). Em janeiro de 1622 foi

:0 Ipiranga continúa invicto consultório para o Rua Bue. � designado missionário apostó-
A. ';'ln ..I

Para elimíuar manchas do \
líco para o país dos Grísões

Conforme noticiamos, real i- rto s rres, �c.u - 10 anuar, t
R d J

J'O� 0, sardas, panos, craves, (S· ) f' d I d
zou-se, sexta-feira última, no

10 e aneiro, onde po ssc. a .

h
t : .:, • uiça com o rm up o e

f esp.m as e suor exeesstvo, use "�?;. ,.�, '. confirmar na fé os cato'II'COS aí
campo da Vila Operárta do Sa- o erecer os seus p.réstimos. SÁ

.

E d Ih d
.

RDONIL. �
.

, ex' t t t 1
.. co dos Limões, o espetacular sereva eto a omen te _ I ef'AU.wno..K�

.
. 18 en es e conver er os ca-

cotejo pebolístico amistoso en-
nome, idade, endereço e en· GRATIS J J � ..... o\-.

vinianos fanáticos que perse-

· tre o Ipiranga, daquela loealt- pelope se,lado paro ores- t n'...,..,," guiam cruelmente os seus pa-

· dade, e o Palmeiras, do bairro po.sta.
r :cl trícios católicos. Convidado

Quer receber 6tima eurpresa que Ek�U"tRUZE1lgE"SÊlOSpjItAOPoaTEI'OSUI'I para pregar em SAv's dI'r'
.

- da Pedra Grande, em disputa Compr-ar na CASA MISCE-
o fará fiMíz e lhe serQ de valiosa UZINAS CHlHICAS BRASlLEIMS l"l'M" l' d' 2e4 dI, b �glldu-

'de dois riquíssimos troféus e LÂNEA é saber economizar.
utilidade? ESt;:reva a Soares, Caixa c.P&$:r.l1,,& ....."'.T� etr.$.'�;

.se para. a no Ia e a rI e

11 medalhas.
Postal 3852 -- RIO DE JANEIRO. 1622. Fez o seu sermão e quiz

osP;:������l�,ar�:���dárl�:ar:�� CARTAZES DO DIA r:�ã��EE!?!�o:::�::�:t=;rr�: �a� �tU�� ���. �lfv�fata��s l���
mesmos, saindo vencedor o II)'!:-

testa da coluna. lIe houver outra bandeio O ma aram crue men e.

I

I I
ra; à frente e ao centro da testa da co- I

-

.

ranga, pela belíssima coutage \1 HOJE 2a-.fel�l'a HOJE
luna, dois metros adiante da linha peJas

I
Fapa uma aplicação de SAR�

d 3 1
- demafs formadas, se concorrerem trêe'" , • -

·

e x .
ou mais bandelru". (Decreto-lei n. 4.545. DONIL, O preparado hqUIdo

Ás 15,30 horas foi disputado CI�E «ODEONJ'� 16a. Circunscrl'lo de zq'aUealp.eef]l'eC.8ca, a�acia e higieni-
· o jogo entre os "elevens"prin-" 'II!'

�

'cipais, que transcorreu bem Recrutamento _ .... _- .. 'L••••• __••••�••••._.�

movimentada. Os lances bel.1
A's 5 e 7,30 horas: E1HTAL -·Oi-6óns-ãlime-ntõs-sã'"o·Õs--

coordenados e a ótima disci- Palpitante e oportuno super-drama que nos apresenta, sob um Pelo presente, é chamado à melhores remédios
. fundo de amor e aventuras, 05 famosos tA'

pUna dos 22 preliantes mUlto apresen ar-se com urgenCla na O leite. os legumes e vel'du:ras.

-contribuiram para o real br�-
«Comandos Britânicos em Ação!»' séde da 16a C/R, o sr. 2° Ten. as frutas e 011 0170S são os melho-

Ih
.

d S g-
, , da Res. Conv. AURINO BEN- res reconstituintes: fornecem cál-

antlsmo a pugna. ur Ira a aurora· cio, f6sforo, ferro e vitaminas.

Após O apito final do crono-
"".. TO PEREIRA DA COSTA, De- Fnc;:q da mesa sua farmácia.

metista, O "placard" assinala- cClm Ralph Richardson e Deborah Kerr legado da XI z.ona Serra Alta.

va a vitória dos locais, pela ex- COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.) E para que chegue ao conhe-

pressiva contagem de 3 x O. ATLETAS DA FLORESTA (Short 'em Português cimento do citado oficial, man-

O quadro vencedor jogou as- FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades) dei publicar o presente edital

.'sim formado: Abelardo, Mane- Preços: Cr$ 3,00 2,00 e 1,00 Imp. até 10 anos. na Imprensa desta Capital.

ca e Chico Branco; Lídio, Arí e
Florianópolis, 19 de Abril de

-João; Osmarino, Serapião, Zi- (lHE IM
1944.

ninho, Gilinho e Bebê.
.

(( PERIAL)} Cap. Hélio 1Iafra de Oliveira

Foram mal"cadroes dos ten-
___::C::h::.::e:.:f.:e_:d::a:....:1:_:6�a.:... ..::C�/..:R�.___:�������������

tos: Gilinho (2) e Osmarino. A's 5 e 7,30 horas:
Um elen�o de pimeira grandeza, num filme inesquecível!
Ray MIlIand. James Stewart e Margaret Sullavan em:

Amemos outra vez

avante o seu programa de ati
vidades atleticas, fazendo pú
blico o grande interesse e

apoio elo Colégio Catarmense
em favor da Associação.
A drretor ia recem eleita é 11

seguinte:
Presidente de honra: P. Al

vino B. Braun; Presidente: P.
Vendelino Seidel; 1° Secret.i
rio: Prof. João B. Bonassis; 2')
Secretário: &1". Airton Oliveira.

x
Tesoureiro: Prof. Valderniro
Cascais; Diretor esportivo: P.
José C. Nunes.

ANIVERSARIOS

Fez anos ontem a menina Miry
am, filhCl do ST. MU2si Dili Musa.;.
residente na cidade da Iro.qunc .

'OI

Figueirense

O "Estado Esportivo" alme
ja aos jovens estudantes um Ie
Iíz programa ele atividades e

congratula-se com a novel
agremiação pela nobre inlcia
Uva que, sem dúvida, é das
mais condignas.

TAQUIGRAFIA GRAT1S
POR CORRESPONDÊNCIA

Para difusão do único mê
todo brasileiro, a Associação
Taquhrrãlicil Paulista ensina
gratuitamente ". Informoções:
• -Prof. Pa.ulo GODcalv.eS, - Rua

•

7 de Setembro. ior. I: andar.
Rio de Jqneiro.

LACTIFEROAssociação Esportiva Colegial
Um grupo de jovens estu

. dantes do Colégio Catarinense·
-desejando cultivar o atletismo,
como fator indispensável ao

aprimoramento físico da raç '.

reuniu-se, no salão nobre de::;
f'e superior estabelecimento de

Lactífero. Ideal das Mães. Estimula e regulariza
a secreção láctea, produzindo leite abundante.
sodío, nutritivo e assimilável, tornando €1 criança
robusta e bela, enquanto o organismo materno

se revigora e rejuvenesce.
Em sua farmácia. ou Cx. Postal, 1861.

SÃO PAULO.

4a.Feira no ODEON às 5 e 7,30 horas.
George Montgomery e Carole Landis em:

A rainha dos cadetes

Credl·aFfi-a"Para-Todos"!
o distinto público de Florianópolis faça·nos
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

miras, T . ,
tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case�

ernos feitos para homens e cnanças· Calçados, Cortinados. Tapetes e Congoleuns.
NOTE BEM: Temos secção especializada para confecção de luxo, sob-medida.

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

"4'
----- _. -_._------._--

._-----_._---

-

dia
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SABÃO e s t ci e e nd o vendido, do lavação de Sf-U vestido estam- I
podo, a TINTURARIA GUAF ANY lava e possa Pêlo novo processo

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

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

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

a varejo I Resolvendo o difícil problema

�.Humor e coragem no «Iront» li VENDEM-SE
Washington, abril - Inter- "Earl 01sen", que recebeu êsse

'IAmericana) - São numerosos nome em homenagem ao te
os casos espirituosos constante- nente-comandante morto em

mente relatados nos jornais, ação.
que atestam a coragem e o bom Centenas de outras histórias
humor dos soldados e marinhei- que demonstram a coragem e o

ros americanos. valor dos combatentes ameríca-
Uma das mais interessantes nos circulam entre os soldados,

histórias que se contam é a que como o episódio do tenente Ro
se refere á curiosidade do cida- bert Casey, que encurralalo por
dão médio americano. Essa cu- três alemães armados depistó-, 5 v.4
ríosídade, incidentalmente, con- las automaticas, matou um dê-

,..,.,.EM-..-P.-.-R
....

-E
.....

6.,..I
....

D
....

·A-w
....

c:::-..��;-;tribuiu para acelerar a traves- Ies com um tiro de fuzil, dei-
11sía do rio Volturno e para o es- xou o segundo sem sentidos cial pn;c�sa

magamento da primeira linha com uma coronhada e final- �e uma .empregada :o.m, prática
de defesa nazista. O sargento Manuel Gonalez, ae. serviços de: :SC�1tO:lO e que

',Um grupo de soldados ame- mente aprisionou o terceiro. saiba escrever fi maquma. Pro,
rícanos encontrou um oficial de Fort Davis no Texas avan- postas, por cartas. dando refe

alemão morto no nieio da es- çou sosinho contra um'
,

ninho I rências, dirigidas à caixa pcs

tr�da. Todos tinham sido ad- metralhadoras alemã, escapou, �..;..:.JJJ_�..._-_.........._-.-_........�2
vertidos varias vezes contra o de ser morto por várias grana-I E 4".... dperigo das armadilhas e minas das· atiradas pelos nazistas e' s.a a ven a
germânicas. Finalmente, no eu- conseguiu detruir o niho de me
tanto, depois de considerarem tralhadora com suas próprias O -Resteurante Pérola». Para
o. problema, um dos soldados granadas, apesar do terrível tô- mais informa�ões, dirigir-se ao
aproximou-se mais c com go de. barrag-em lançado pelo proprietário, na prara Quinze,muito cuidado tirou o revolver inimigo. �

do oficial, que desejava guar- Um paraquedistas não iden- n. 22. -- Florianópolis.
dar como lembrança. Como na- tífícado nos fornece uma das V.·7

da acontecesse, continuou a re- mais fantasticas histórias da
---...................._.".".._............._............ • ...-w-.>

vistar os bolsos do oficial ger- guerra na Itália. Cercado nu- Vendem ....se ferr�c��lv�frnãnico e encontrou um mapa ma. colina por dois batalhões nizado, de 2 mts, de

compri-Idetal�ado de todos os campos nazistas, ordenou que. u:n de- menta .por 1 de largura; e tam
de mmas na outra marge�n do les avançasse pela direita e bém uma turbina de 6 cavalos
yolt�rno. Os sapa.dores. aliados outro para a esqu_erda, expres- I de fôrça. Entender-se com o

lmedlatament� llmpala� .. ?S sande-se �m alema?, e colocan-I sr . Fre ncieco N appi , na rur

campos de minas e a divisão do-os aSSIm sob o fogo das me- ! Deodoro. 15 v 7
americana prosseguiu em sua tralhadoras americanas. Como ,....._._ - -._ - _....

• ...

avan��da., ..

resultado, !ora:r:n mortos �7 sOl-lllloZI·nbel·ra· Precisa-se de I 3)''"S'
.

S i'Na 'ilha de Bougainvílle, no dados nazistas. ' U.. uma na Pra '

CoPacifíco, dos soldados ameri- Muitas outros episódios po- Ç') PereirA Oliveira, 18.. '\ (
"

'

canos tinham um jornal inti- diam ainda ser contados, mas! : i- ':. [
\

",

/ I\,
I, I.tulado "Torokina T�mes"" que estes e:l_{emplos são suficientes Bungalow :. ,

COmeC01:1 a ser publicado logo para demonstrar o valor dos v d b 1

rap�s os desembarques iniciais. sold�dos per�encentes a uma Ge;�o:�e.;e�d�o:�;�.os�: ��ort�� I CONTINENTAL fi
O Jornal se proclamava orgu- naçao que HItler certa vez de- na rua Uruguai, 25, CO:1.1. Niconcr I : " :ãhosamente como' "o orgão em nominou de "uma das decaden- Cardoso.

, "

. 8 v:-6. A� •

:iJdio�3; ifl:glê,� mais, Iido �m tes democracias".
VrNDIJ SE um bun��low I

mais famo5as música" com os mais :
Bougaínville - esquecendo Jj n-

'

na Av, Mauro famosos artí�tclS. I

��;&�e�a���)O�r:�tâadl�e.gIi�� (-o:;:�";e;':��::: �:�:::. ;��, �êr86� d��at�� ��I ÚLTIMAS NOVIDADES iOJornalemtelramentemlmeo- 18 horas_ 151\ 4' Na· «RADIOLAR»
...

grafado e publica todas as no- Convocamos os S�s, Acionistas
.

,

1°tícias sensacionais recebidas de�ta Companhia, para a Assem- Nó" 'd
_.

Pelo rádio. Além disso, apresen- bléia Geral Ordinária, ..que se reo- eg CIO e OCaSI30 Rua Tra.·ano. 6lizará no dia 29 de Abril corrente.
'

•

ta também urna seção especial, às iS horas. na séde da Companhia.
Vende-se bela propriedade em,,· , <f

.

tít 1 d "F I R' d· d Porto Belo, própria para veraneio. •

�if���;:;i�::��;���:!�: :�:�t:�g�:��;�1.�;:�;;�b;�: ��ri���f::�§�;:tE:::�;:�;: ······ãõã'S········���-·,�i�:;ç···o::e··�;·
..aaK

sas d ívulgadas pela emíssôra
lSCUSSQO e e;l ern;;ao so Te O terreno. plantado e bem ajar " ..

o balanço e a correo de lucros e d' d í

t d t t d,. A •

d'
mo o, SI ua o en re a es TO a e

rnpornca. per os' d 60 300 F
] P

,

d C Ih F' I
o mar. me e x metros. onte

Na Marinha, uma das mais cd'l Eal r,e:_er dO nor;set o. Isca;

I
natural de água potável, crista'

.

h' tórías
é

d erçc o a Ire Orla e seus Ii I f
_

fCUr.lOSaS
' iS onas e a saga, a I t' t

'A· d 1944
rno . n ormacoes, por ovo r , cem

sup en es, para o r te rrro e -

H M R J ,-família 01'8en, onde cinco 1947.
o sr. . urray, na ua 000

)' . _ . Pinto. 26. nesta capital IOv,3irmãos perpetuaram as tradí- e Ele içê.o do Conselho Fiscal e ,'" .- ..,.. - _

ções de seu pai, que serviu tam- seus suplentes. Nio tenhas dúvida em de
bérn durante 4 anos na mari- Floríanópoiio, 18 de Abril de onnelar um "qulnta.coluna"1944. '

nha. A DIRETORIA por mais que pareça teu aml-
Um dos irmãos Olsen pere- """..........-......................_.._.......�-.......-..... íC'O; DAo merece tua estima am

ceu em ação no Sudoeste do rraMor da Pitrt.. (I.. n. N.).
Pacífico, quando tentava sal- «Salão americano (
vaI' um oficial que ficara pn�so
na sala de máquina inundada
de seu cruzador torpedeado. Ou
tro irmão, o contra-almirante
Clarence E. Olsen, foi recente
mente nomeado membro naval
de uma missão militar enviada
á Rússia.

Os outros três estão presta.n
do serviço ativo. Todos os cin
co irmãos receberam condeco
rações por atos de bravura, fa-I'to que será comemorado no pro
ximo lançamento do destroier

PRIMÉIRAo já conhecido

João Pinto 17. - Fone 1428.

I Leve, hcje mesmo, para caso, ° seu sobão PRIMEIRA.

-

il i
�I

1- III1 máquina para permanente,
tipo luxo, marca «Wella»,

completamente riovc ;

estabilizador para 500
voltios; Isecador para cabelo, de

I"
bo.calite

Tratar com Francisco r.1oura
Filho.•. Rua Felipe Schmidt,

n , 18. -- Sobrado.

•

I CONCURSOS
,

OFICIAIS

Recentemente instalada
nesta capital, para ondu

lação permanente, equi·
pado com todo conforto,
;a está funcionando o

"SALÃO AMERICANO" ,

Para preenchimento de
cargos nas repartições
públicas, o prOfessor IMANOEL LUIZ prepara

candidatos,

IRua Saldanha Marinho. 3 '

(Sobrado)

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

Preços módicos e

serviço garantido

Seja
•

sua propr'la
� ÉNFER'1E'A�.-- 'I·

Intercssa a 8 cn're 10 IIII1J1WI'CS:

Na adoleseeneia, na

idade adulta, na "idade
,

<ritjea", as irregularida·
des no funetonamento do
organismo aearrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
. MULHER.

Regulador. tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de 001-

malidade para a sdl.lde
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédro que tUJI no

nome o resumo de sues

virtudes.

Á S_ÂUDE DÁ MULHER

REPRESENTANTES - Admitimos, efi
cientes e honestos, para importante Fábrice
de folhinhas desta capital, para todas 8,1;11
cidades e praças do Brasil. Boas comissões
e adiantamento. Mostruario a credito.
Otima oportunidade para- pessoaa. dispas
ta� a garantir o seu futuro. Escreva. sem
compromisso, á ex. postal 409 . S. Pauto.

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

espinhas e suo r excessivo

Fórmula espedal do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

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

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

Fabricante e distribuidores das afamadas con'

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para alfai-:ltes. que recebe diretamente dos
melhores fábricas. A Cosa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

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

........................................................................................................."......mDh..4..�..R.mmm·m.mm••!.MW....mw.bMW�ni....�j·mAm..E1mmm
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1 - Que os exemplares de

] 3 de janeiro do "Nouvelliste",
jornal víchista de Lyon, embo
ra tendo ido para o prélo, co

mo de costume, cheios de co

municados alemães e propa

ganda de Vichy, aparecera 'a.

em público trazendo apenas bo
letins e notícias de fontes
aliadas. Arte mágica? Não. Es

tratagema ela imprensa subter
rânea. À medida que a tiragem
original saía das oficinas, des
conhecidos "desviavam" 0<'

caminhões de e.ntrega. Simul
taneamente, a edição talsitíca
da era fornecida nas bancas.

Quando a polícia entrou em

ação, já a maior-ia dos jornais
estavam vendidos? ..

� - Que após 40 anos de re

címe deficitário que resultou
�uma dívida de' 4 bilhões, re
gista-se "um acontecírnent e
inédito na política orçamentá
ria de São Paul.o": o "supera
vít " de fiO milhões ele cruzeiros
será incorporado no exercício
de 1944 ? ..

3 - Que acaba de sair da lis
ta secreta a "P. L A. T." (Pro
jetor, . Infantaria, Anti-Tal'.'

que), a mais moderna das ar

mas da infantaria britânica.
Pesando menos de 15 quilos, o

projetor dispara uma bomba
de 1 quilo e um quarto de peso,
tão eficaz quanto as granadas
arremessadas pelos canhões de
5 centímetros de artilharia de
campanha? ..

4 - Que tão seguros da vi ..

tóría estavam os dois líderes
aliado! que, em 1940, Chur

chill, então em visita a Mos

C.OU, disse a Stalin: "Quand.,
tivermos, definitivamente, der
rotado Rommel no Egito, en

viar-Ihe-ei um telegrama.". I�
Stalin respondeu: "Quando
lançarmos nossa contra-ofen
siva aquí ", e apontou para um

certo ponto no mapa, "man
dar-Ihe-ei também um". E os

telegrama.s foram trocados. ? ..

5 - Que ao tempo de Deo
cleciano foi usado, para a

transmissão de mensagens s �,

eretas, ra.spar-se a cabeça dE
. _ .. _.

um escravo, escrever-se aí a _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__il... _

mensagem, por processo espe
cial, e deixar-se depois crescer

o cabelo que o destinatário,

4 sra, Roosevelt e a c31uaradagem entre LIVROS �td�'t��g���,n��'ré��sP:��� r:
·

h· b .,..
6 _:_ Que qua.ndo Mussolini

mario eirOS raShelfOS e amerIcanos US DOS
descobriu que as fôrças patetí-

O New York Times confir- culares, confessam que esta fe- A eamente pequenas da Grã-Bre-

.mou sua observação num edi- liz situação os surpreende, Lanha 'tomavam a ofensiva em

torial "Missionários em Uni- pois a longa experiência mílí- Compro e Vendo '1" seu mar" e nas praias adja-
.torme". O editorial disse que os tal' tem ensinado que onde tro- Literatura, Pedagogia, PSICO' centes, encolheu os ombros e

.hornens do Exército dos -Esta- pas de diferentes nacíonalida- fIogia, �atemá�i�a, Direito, E.n- disse: .," Tod�s os ingleses são

-dos Unidos encontram-se "em des estão estacionadas proxí- g�nhana, Me�iIc1na, Top?�rafla, Ioucos '

..
E nao era para menos

toda parte do mundo" e mamente, muito possivelmente Cinematogr-afia, Eletricidade, Dados divulgados recentemen

.acrescentou que em toda parte se dão atritos, mesmo quando Rádio, Navegação Marítima e te pelo govêrno britânico re

estão fazendo amigos. se trata dos aliados mais anti- Aérea, Geodésia, Física, Qui- velam, em confronto, o poderio
Nos anos vindouros estes ho- gos. Todos concordam, contu- mica,· Mecânica, Carpintaria, das fôrças britânicas e ítalta-

mens recordar-se-ão dos Iuga- do, que a mutua compreensão etc. etc. nas no Mediterrâneo por oca-

res onde viveram com tanta sa- e amizade das fôrças orasileí- O. L. ROSA sião do colapso da França:
'tístação e terão lembranças ras e americanas é unica na Rua Deodoro. 33 FROTA ITALIANA DO MEDI-

.agradaveís, sendo também re- história. TERRÂNEO: 6 couraçados, 21

·cordados pelos de lá - predís- Indubitavelmente em parte "._..-_,.-------.....--....--••_,..-_,.--....- ..........-..-....-.. cruzadores, 131 contra-torpe-
.se o Times. a razão de tão feli� entendi� deiros e torpedeiros; 140 sub-

"Nossos missionários unifor- menta é a tradicional amizade marinas. FROTA BRITÂNICA
rnizados executam uma espé- dos dois paises e a conciêncía DO MEDITERRÂNEO: Pouco

cie de promessa que no fim to- mutua de que ambos estão lu- mais que uma fôrça simbólica;
da humanidade, em toda parte tando como objetivos idênticos. alguns cruzadores e contra-

do globo, poderá viver pacifi- Uma outra importante razão é torpedeíros, segundo declara- 20.000 homens ao todo no Egi-
cam�nte de .acôrdo com a velha que as autoridades ameríca- çã? do Almirante Cunningham. to� Palestin� e África Oriental.
teona amencana de que o que nas têm frisado constantemen- FORÇAS TERRESTRES IT}�- FORÇA AEREA ITALIANA:

ínteressa é o que o homem é e te aos seus homens a impor- .- LIANAS: 560.000 homens na 2.000 aviões da la. linha. FÔH-
nao de onde vem", conclue o tància de um espírito de en- A última observadora a no- Líbia, e na África Oriental in- ÇA AÉREA BRITÂNICA: 16,�
editorial." tendimento e de cortesia com tar as excelentes relações exís- cluindo a Abissínia. FÔRÇAS aparelhos no Egito, 4 em Mal-

Nova York - abril - (Ser- os seus camaradas brasileiros. tentes entre as fôrças brasilei- TERRESTRES BRITÂNICAS: ta? ..

viço Especial da Inter-Ameri- Os soldados norte-americanos ras e norte-americanas foi a

cana) - As amistosas relações teem demonstrado o mais vivo Senhora E1eanor Roosevelt, es- A t
·

t· d t E t dentre as fôrças brasileiras e ínterêsse em aprender o idio- posa do Presidente dos Estados geo es para o lU erlor es e - s a ()
norte-americanas que guar- ma português e aumentar os Unidos. Depois de visitar Be- Aceitamos para cidades, vilas e fazendas. Servico Facil ,

d.am a cos.ta nordeste do.Bra- seus conh�cimentos _sôbl'e o 1em, Fortaleza e Natal escre- honesto, rendoso e poucas horas de trabalho por semana. Pode
.<>11 teem SIdo sel?1?re fnsada grande paIS. �e .que sao hóspe- veu na sua coluna intitulada ser exercido por pessoas ativas, srs. ou moças, sem prejuizo de

por: destacados viajantes e au- des. Seus OflCIaIS comandantes "My Day" que "aqui, corno em

joutras
ocupações. Trata-se de uma tradicional Cia. de crédito

torídades militares dos dois teem. enc?�ajado tal. atitude � toda p�rte, os n�ssos r�pazes e originais planos de amparo à economia. Peça urgentemente
.paises. teem faCIlltado mUltas cousas ,teem SIdo notaveIs embaIxado- informações sem compromi�so. para «elA. BRASILEIRA·.
Alguns, em conversas parti- para os estudos. 'res." Caixa Postal. 1.695 - SÃO PAULO.

• •

••• para os cuidados com o carburadori
..

o sistema de alimentacão e o filtro de ar
- ,

SE deseja que seu carro, caminhão ou ônibus, dure até
que haja novos, não descuide do carburador, do sis

tema de alimentação e do filtro de ar, seguindo estas regras!
• Mr1!i!Cr _�_ cark'!!.'!_�o_r__!_e!!!_fJ!_e___ �!_n:._!egl!lacjo.

•

• Ex'!_mirlru:_ _f!}_nz_ _f!_c!l_uencÍtt o sistema de alimentação.
• {r:_5p'!�!�lla�- o_ fi!!r_o_.d_'!__:zr_ em_c_ac!3- 3_:_[?O quilômetros.

O Revendedor Esso o auxiliará a prolongar a vida de
seu carro, fornecendo-lhe Essolube,
o "ás" dos lubrificantes, ou uma

completa e científica Lubrificação
Esso Verificada, e muitos outros

produtos e serviços.
.

\.

STANDARD OIL (OMPAHY OF BRAZIL

McC

·�_.JI.I"1i._.U"�u_c_a_.J0 Reporler Esso, díoriomenJe, pelos estações: Nacional, do R;oj
Record. ,de Sôo Pouloj I_nconfidenci<;t de M. Geraís, Belo Horizonfe;

I
Farroupilha, de Porto Alegre; € RadIO Clube de Pernambuco, de Recife.

•

Êle Humaniz,ou
a Penitenciária

..

A fa1l'ligerada pr is a o de San
Quentin era um inferno de in
disciplina ... mas veio um 'calmo
funcionário de lunetas e pôs tudo
em ordem. Leia, no número de
SELEÇÕES para Março, como foi
transformada uma penitenciária
de trágicas tradições num estabe·
lecimento penal modelo. E, mais:
A história do cavalo que
ganhava todas as corri
das. Ninguém daria nada por
êle. Chehal is, entretanto, bateu
um recorde mundial,. _ Pág. 29.

Como se adquire persona
lidade. Um psicólogo descreve
o que caracteriza a personalidade,
de que modo se forma e como

assegura o triunfo... Pág. 63.

VOVÓ e a «gaivota». O que
um caderno de notas revelou sô
br e a história de duas mulheres
que durante vários anos travaram
urna luta implacável ... Pág. 89.
Ôlho por ôlho - para que
os cegos veiam. De que ma

neira a medicina restitui a vista
aos cegos, enxertando' nêles '8
córnea de cadáveres... Pág. '17.
Não deixe de ler êstes e outros

24 notáveis artigos no número de

SELECÕES para MARÇO

Acaba de sair I "ÍÊÇ;;-;
Agora cr.$3.oo /fí��};;_

Represerücau» Geral no ./}/,MiL
Ff:UNANnO CHINAGL[A

Rua. do Itosario, 55-A - 2,0 omâar � Itio

Irmandade do Divino Espírito
Santo e Asilo de Orfãs
(cS. Vicente de Paulo"
E'LEI CÃO

De ordem do irmão Provedor,
convido aos irmãos que, em qual�
quer tempo, tenham exercido cargos
no Conselho Administrativo, a com·

parecerem no Consistório desta
Irmandade no dia 29 do corrente,
os 19 horas, afim de se proceder à
eleição do novo Conselho para o

biÊinio de 1944 a 1!l46. Aos que não
puderem comparecer à eleição é
permitido remeter chapa assinada,
em envelope fechado e rubricado
exteriormente.
Consistório da Irmandade do

Divino Bspírito Santo e Asilo .ele
Orfãs «S. Vicente de Paulo> em

Florianópolis, 20 de abril de 1944.
CANDIDO FREITAS, Secretár.io.

6 v. 2

Móveis
Comprar, vender ou alugar

,..

so na

a SERVIDORA I

[a maior organização no

gÊinero nesta c'l.pital]
Rua João Pinto,/4.

Fone 775 .

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

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

Rua Floriano Peixoto, s/n [Edif ,

Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado
-,

r:..-:.--_-.-_....4-.-_.......-..__- ..-.-_-_-�_...·....-.....",.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o eSTADO Segunda·'elf'a, 24 de Abril de 1944

(Jolnpanbia Rio (Pelo correio) _- No
Hospital Carlos Chagas, foi
medicada Jurací Matias da Sil
va, de 23 anos, que fora encon

trada gravemente ferida, na
Relatório da Diretoria da Companhia Telefônica

Catal'i-I
sos compromissos e

ate.l1dic1a
as

nossas.
obrigações à

a.ssistên-
rua Alfredo Ludolf, em xne-

nense referente ao exercício de 1943, apresentado a Assembléia cia social. polis. Apresentava 21 ferimen-
Geral Ordinária, convocada para o dia 29 de abril de HJ44. tos produzidos por faca, no to-

Senhores Acionistas RtLAX�'O ),; COX'r.lS UF, LLTJWS E PERIUS rax e no ábdomen, tendo decla-
Em cumprimento ao que estabelecem a lei e os estatutos Submetemos a vosso estudo e apreciação, o balanço geral, rado que o autor dos ferimen-

da Companhia Telefônica Catarinense, temos a satisfação r'e a demonstração ela conta Lucros e Perdas, bem como todos os tos fora um indivíduo que co

vos apresentar ° seu balanço Geral encerrado em 31 de dezem-. documentos elucidativos, referente ao exercício em referência, nhecia apenas por Santos. Ho-
bro de 1943, bem como a conta de Lucros e Perdas, referente ao! findo a :n de dezembro ele 1943. ras depois de internada, veio a

exercício social de IOde janeiro a 31 de dezembro de 1943, elu-l falecer, sendo o cadáver remo-
cidados pelos documentos e dados que os acompanham, que vos ASSE1UBLf;IA GERAL OR.IHNÁIUA. I vi-do para o cemitério de Nova
cientificarão dos atos e fatos de maior relevância verificados I Na próxima assembléia geral ordinária de conformidade Iguassú. Cientificado do fato, °
na vida da empresa. com os estatutos desta Companhia, por térrníno de mandato, sub-delegado de Nilópolis In.i-

deveis eleger: dou diligências para descobrir

a - os membros da Diretoria e seus suplentes; a. identidade ?,O cdminoso� Va-

b - os membros do Conselho e seus suplentes. r�� pessoas ll1f�rmaram a, p_?-
Eis senhores acionistas as ocorrências que julgamos hCI?, .que Jura.cl; e:nbora Jl?,o

necessárias para vosso conhecimento e estudo, entretanto resld�s�e em Nilópol ís, era VIS

se outros escl.arecimentos julgardes preciso, estamos ao ta ali frequentemente acor:ll�a-
vosso inteiro dispor. nhado de um homem, admitín-

.

, do-se ser êsse o criminoso.

OPERAÇÕES
Em virtude da falta absoluta de alguns elementos e grande

carestia de outros essenciais à construção de novas Iin has e

estabelecimento de novas centraes, neste ano nada foi feito
digno de menção a não ser a duplicação da linha ele Iudaial a

Rio Testo.
'

Telef()n ica CatarinCllse

INS'l'AI,AÇÕES
No mesmo período foram conexados 306 aparelhos e des

conexados 166, resultando um liquido de 140 aparelhos.
Prefira uma, parte de seu

trôeo em "Selo;,; Pró Doente
Pobre do Hospítal de ('arfda
ue ", e estará eontrfbufudo para
que êle tome mais um pouco

j)E�'fO�STRAÇ.-\O DA CONTA Ll:CROS E PEH..DAS de leite, teuhn melhores medi-
U É B I '1' () , eameutos, mais eourôrto no

Despesas' ele Administração :328.653,01 I leito de sotrlmento, etc. etc •••
Despesas de Tráfego e Comercial 353.668,071 (Campaha de Humanidade

Conservação de Centrais, Redes e do Hoslliht;l de Caridade).
Linhas....................

61.709,b7'�8.543.664,64 Manutenção de Redes e Linhas .. 176.689,Uo
Premias de Seguros 23.524,09 João Batista Tezza e

Impostos 59.050,00 Senlwla
Imposto de Renda 28.734,'io

7.151,35 Fiscalizacão - Estado 6.0Dú,oo·
Despesas de Benefícios e Pensões. 4B.93S,!)o i
Despesas p. Contas Duvidosas e 111- I

82.817,20 cobráveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500,00 I
Despesas ele Juros 81.691,40, ----------3-v- 2
Despesas de Serviço Nac. de Apren- I

dizagem Iudustrtal 5.452,0� Porqu.e Virgiftia não
Outras Despesas Gerais 184.180,0/ quis d�.1'Gratificação a Diretoria 40.000,00 N d SI'

,

d '''{).OOO,oo
I o .molTo o ",a gueiro, a ruaDividen ° ':t')

I d E t I�

68.625 L2 o; ncanamen o, rea izava-se,
344.081,13 Fundo para Depreciação ,

uma festa, quando entrou o
Fundo para Assegurar a Integrtda- . .

G ld d
98140 ! soldado do Exército +era o e

8Q.OOO,00 de do Capital '-'. � ,00 tI' 'e id t à
_______ F d d P e· 'são ?{) 000 O')

a, a paisana, e I SIC eu.� .

I
un o e r Vl . • .• . •. . . . •. . .

1'-'34'6'1' 4� n�esma l"l�a .sem nu:nel�o: Dírt-9.247.068,95 LUCTO Sobrante . v, .

gíndo-se a Jovem Virgfnia Ba-
----

"' -------

tista de Moura, a quem convi-
2.064.208,30 dou para dansar, foi recusado,
------� -

tendo-a, então, agredido a so

cos. Em socorro de Virgínia,
correu Antônio Fontes, que foi

alvejado a tiros de revolver pe
lo soldado, ficando ferido em

------

uma perna. Aproveitando-se da
2.064.:W8,30 confusão, Geraldo fugiu sen-do
--�---- perseguido por um investiga

dor do 17° distrito, contra o

qual fez novos disparos de re

volver, que não atingíram o al-
.

vo, prosseguindo na fuga O

agressor. A polícia do 17° dis
trito abriu inquérito e os feri-
doo foram socorridos na As
sistência Municipal.

Florianópolis, 17 de março de 1944.

.funu (iaDzo Eernaudez - Diretor Presidente
�ornerto Rilll - Diretor Gerente

Pranklfn HallZ(I - Diretor Secretário
OBRI6A(�ÕES IForam como sempre pontualmente satisfeitos todos nos-

A l' I V o

BALA�ÇO GERAL ENCERIL\DO E<l1 si DE DEZE�IBHO DE H14::l

IMOBILIZADO·
Prédios e Terrenos .

Redes e outras Propriedades .

Construções .

DIFERIDO
Pagamentos antecipados .

Cauções Diversas , .

DISPONÍVEL
Caixas e Bancos .

REALIZÁVEL
Contas a Receber .

Inversão - Obrigações de Guerra.

CIRCULANTE
Almoxarifados e Materiais

Trânsito .

COMPENSADO,
\

Cauções .

PASSJVO

NÃO EXIGÍVEL

Capital - 400 ações do valor no-

t minal e integrado ele Cr$ .

10.000,00 c/uma .

Fundo para Depreciação .

Fundo Especial .

Fundo p. assegurar a integridade
do Cap ,.

Fundo de Previsão .

Fundo p. Contas Duvidosas e Inco-
bráveis .

Lucro Sobrante .

EXIGÍVEL

Diversos Credores � ..
Dividendo a Pagar

-

..

Gratificação a Distribuir .

DIFERIDO
Contas em Suspenso

COMPENSADO
Caução da Diretoria

662.613,57
7.857.257,42

23.793,65
-------

6.944,35
207,00

--�---

156,921,83
32.432,80 189.354,6:3
------

em

4.000.000,00
3.254.432,f:i9
329.426,32

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Com

panhia Telefônica Catar-ínense, tendo tomado conhecimento do

relatório da Diretoria e examinado detidamente a escrituração
dos negócios sociais, a documentação correspondente, o inven

tário, balanço geral e a conta de "Lucros e Perdas,", referente
ao -exercício de 1943 encerrado em 31 de dezembo de 1943, têm
.O prazer de declarar que tudo acharam em perfeita ordem, sen
do, por isso, de parecer que devam ser aprovados pela Assem

bléia Geral dos Senhores Acionistas.

Florianópolis, 20 de março de 1944.
Adel'bsll Ramos da Sflva
Walter llIeyel'
Osvaldo de Passos lIachado

c U É D I 'I' (}
Renda de Serviços .

Renda de Juros e Descontos .

Rendas Diversas .

2.005.350,40
2.221,40
56.636,i>o

Florianópolis, 31 de dezembro de 1943.
Juan Gnnzo Fernandez - Diretor Presidente

�ol'herto Hilll - Diretor Gerente
Prankllu Gnnzo - Diretor Secretário

Arthnr Hnrtog - Guarda-Livros - Reg. 11. 12.250

87.717,00
20.000,00

12.860,80
304.651,47 8.009.088,2S

PARECEH DO CO�SELI-:IO FISCAL

811.200,77
280.0DO,00
40.000,00 1.131.200,77

--_._--

26.779,90

80.000,00
------

9.247.068,95

I «Salão americano[(SE��AS nesta capital, para ondu:

lação permanente, equi

pado com todo conforto,
já está funcionando o·

I " SALÃO AMERICANO" •

sito à rua Visconde de

lOuro Preto, n. 2 (ao lado

_���������_D_i_a_r_i_a_m�e_n_t_e�_r_e_c_e_b_e�m�o_s�_n_o_V_j_d_a_a�e_s����������1
do "Befu Hori�n�").

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 Preços módicos p
servico garantido

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA,

instaladORecen temen te

21 facadas!

-

porticipam aos par.entes e

ami-gos o nascimento de seu

p..-imogênito.
Rua Vítor Meireles, 2

I f'po!is., 18-4·944.,

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

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa

mes vestibulares, mediante o qual
será permitida ai matricula no Cur
so P. de Educação Fisica do Es
tado.
Os candidatos deverão satisfazer oa

seguintes requisitos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) -- Ter bons antecedentes;
d ) -_ Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição física.

e men lal.
A i uscriçào será processada me

diante requerhuento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidamente instituido dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diáriamente, na

Inspetoria de Educação Física (rua
João Pinto, 42), no horário do ex

pediente.
Florianópolis, 5 de janeiro de

1944.
Cap. Américo Silveira d'Avila

Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E.flLEM DESSA ECONOMIA,
GARANTE INTEIRA ASSEPSIA l

Sendo o processo mais econômico de fazer a barba,
Gillette é também o mais prático, pela rapidez, facili
dade, confôr to e higiene que oferece. Uma só lâmina
Gilletté Azul faz a barba tantas vezes - sempre com

suavidade e perfeição - que o seu custo torna-se insigni
ficante. Se deseja economizar, sem prejuizo de sua bôa
aparência, barbeie-se em casa diariamente com Gillette.
Comece hoje a aproveitar estas vantagens que só Gillettc
proporciona! Adquira um

aparelho Gillette Tech e

G' 811 ttexija sempre as lâminas 111 e e
Gillette Azul legítimas,
de insuperável qualidade. c. Posta11797 - Rio de Janeiro

I

I
1

1

GRAÇAS lMINHA GILLETTf

FAÇO A BARBA COMPI<EfTllA
Esou (JM RAPAZ DO"JETIi
COM (Jfi1 M/N/MO /)E DHPESA!

IA.G-ut

Mulheres vítimas da violência nazista ií'_A�-:-_-=-- :
-

·

1.
" Washington - (Por Geor- lidas a frequentar centros de ram executadas ou mandadas ,I Clédito Mutuo Predío

'ge Hamper, - Copyright da educação tecnicamente dir i- para campos de concentração,
Inter-Americana), - Segun- gida", onde estão inteiramen- Na Checoslovaquia, centenas

I'
Pr o or etários - J. Moreira & Cía.

do informações recentes do te separadas dos cuidados e de moças foram torturadas,
Comité Inter-Aliado de Inf'or- da influência dos seus pais". ou deportadas, depois do mas

mação, de Londres, os nazis- As mulheres e filhos de sacre de Praga, de 1939. Ex ter
tas estão impondo um verda- belgas e outros paises ocupa- minaram-se famílias inteiras,
deiro regime de terror, nos dos não sofrem apenas tortu- As cidades checas de Lídice e

países ocupados, condenando ras físicas e mentais, mas até Lezaky foram completamente
mulheres à morte, prederido- fome. destrui das.
as

"
em fortalezas, sentencian- Ainda assim, combatem co- Mllltares de francesas estão "

do-as a trabalhos forçados se- rajosamente ao lado elos seus em campos de concentração,
parando-as de seus esposos e fi- compatriótas, resistindo aos como castigo para a sua reais
lhos e deixando-as morrer de nazistas. Muitas mulheres to- tência. Os invasores nazistas e

fome. ram condenadas a longas sen- seus asseclas não vacilaram ao

No "tratamento que o Eixo tenças, deportadas para a Ale- praticar atos de crueldade con,

dá às mulheres", o sétimo de. manha, para trabalhos força- tra todo o povo grego, que vi
uma série de folhetos sôbre dos nas suas fabricas ou

exe-I
ram as suas mulheres morreu

"As condições de vida nos cutadas por terem cometido' do de fome, de doença, nas pr i
países ocupados", ° Comité sabotagem, distribuido ou fei- sões e executadas. A vida de
acentua que "em alguns dos to imprimir folhetos tlegaís.ou-: uma mulher, na Polônia, atual
'países ocupados as mulheres vida o radio inglês, auxiliado mente, não. passa de um gran-
são tratadas pior que os ani- ou escondido soldados alia- de pesadelo.
mais". dos. Fatos idênticos de horror e

"São frequentes os exem- Muitas mulheres célebres e brutalidade praticados pejos
plos de sadismo e torturas, que se distinguiram em qual- nazistas estão ocorrendo na

que às vezes terminam com a quer genero de serviço e até Holanda, Luxemburgo, Norué
morte da vítima; há, também, mesmo as intelectuais, ou to- ga, Polônia e Iugoslavia.
o alistamento compulsór io de ..................._,.,...-_.w ."..,_.... - .......__-__.......--.____

mulheres para o trabalho for

çado, sob condição humilhan

tes, obrigando-as a ir a luga
res suspeitos, frequentados
por soldados.
"Foi citado o cao de jovens

que enviadas à Alemanha,
a-fim-de trabalhar para °

Fuehrer durante seis meses e

que "ficarão orgulhosas" de

regressar como mães de ale
mães.
"Há, ainda, outros casos de

mulheres e até famílias inteí- Agências e sub-agêneías em todo o terrttõrto nacional. - Sucursal no

ras, ameaçadas de tortura pe- Uruguá1. Reguladores de avarias nas prtncípaís cidades da América. Europa

,Ia Gestapo, para apontar os
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
seus parentes que agem con-

C AMP O S L O B O & C I A. _ Rua Felipe Schmidt, n. 39
tra O Eixo, sendo mandadas

� Caixa Posta] n. 19 - Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA" �
aos campos de concentração,

�

SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- �executadas publicamente e,... NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
..quando muito jovens, cOlnpe- ..,. - a•• _.J'J''''''_. a__-_. • a_-.- - a__""'_. w_••-""' ............

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

capital e l'�servas ... ,............................. Cr$
Cifl'as do balanço de 1942:

ResponsabUldades ...• .... ...• • .. , ..•...•.•....•• Cr$ 4.999.477.500,58
Receita ,." .... ...• ..........• . . . • . . . . . . • • • . • •• 0', 70.681.048,20
Ativo ..'. "" ', Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos ülttmos 10 anos .••....•...•..•• Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades .... .... .... . .. , .•...•.•..•.•. Cr$ 76.73e.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .....•...•......•• Cr$ 2.3.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfllo d'Ultra Freire de carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

71.656.189.20

o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
Cf l\. WETZ.EL INDUSTRIAL-JOINVILIJE (Marca regtsr.)

CONSEH.VA E DESIN}�ECTA A SUA ROUPA

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.�50,OO

Muitas bonií. cações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

______ I.a..aa ...

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE
DR. GUERREIRO DA FONSECA

MÉDICO
Clinica de Adultos e Crianças

Doenças da Péle - Doenças Venél'ea,s
CONSULTÓRIO - Rua Felipe Schmidt 34

HORARIO - Das 2 às 5 horas
As 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas

Reiniciará sua clínica em fins de abril

BAR E ARMftZEM ORlfNT(Rua V. Meireles, 11

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

, �t-.e�� Y'RC!:A_
• •• "7

Esp ECIALIDADE
'----= '
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Hitler perdeu a irlspiração
WNDRES, 23 (U. P.) .•. mTLER JA PERDEU A CONFIANÇA EM SI MESMO COMO CHEFE SUPREMO DA ESTRATÉGlAc )
E TATICA DAS FÔRÇAS ARMADAS GERMÂNICAS. INFORMAÇÕES DIVULGADAS PEL.o "DAILY SKECH" DIZEM QUE O
"FUEHRER" CONCORDOU ElI ACEITAR O AUXítIO DE UM COMITÉ A(�ESSOR COMPOSTO DE 3 ALTOS DIRIGENTES
DO REICH, SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE "DE MEDIDAS REFERENTES À POSSIBILIDADES DE INVASÃO DA

COSTA OCIDENTAL EUROPEIA. O MESMO JORNAL DESTACA TAMBÉM SER POSSíVEL QUE A INICIATIVA DA CRIA

çÃO DO REFERIDO COl\UTÉ TENHA PARTIDO DOS GENERAIS DE HITLER E QUE O FUEHRER FOI OBRIGADO A
ACEITA-LO.

'

PARA FERIDAS,

NUNC� EXISTIU IGURL

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Fundo Monetário Internacional
Rio, 24 (A. N.) - Os peritos dos Estados Unidos divulgou o

e. técnicos das Nações Unidas ra e Rússia, reservando-se o plano integral e, por intermé
divulgaram o plano dum fundo restante para as Nacões Unidas dio da Agência Nacional, o mi
monetário internacional, cuja 'ou, mesmo, govêrnos que pre- nistério da Fazenda fez ídênti
finalidade consiste na preser- sentemente se encontram sob ca publicação. Trata-se dum
vação do valor da moeda con- domínio alemão e que deseja- trabalho de grande alcance pa
t:-a .os efeitos das flutuações t:em ingressar naquele fundo, ra o mundo de depois da guer
cíclicas e estacionais no balan- depois do armistício. Êsse pla- ra e desde já está sendo meti
ço dos pagamentos. ÊSse fundo no deverá merecer acurados es- culosamente estudado pelos
será de 10 mi!hões de doláres, I tudos dos técnicos econômistas nossos departamentos especia
sendo sua maior _parte coberta e financeiros dos países aliados. lizados sob a orientação do Mi
pelos Estados Unidos, Inglater- O Departamento do Tesouro nístérío da Fazenda.

o preço do ensino
Rio, 24 (A. N.) - O prazo

para apresentação de sugestões
sôbre o projeto que regulamen
ta a questão dos preços de en- Rio, 24 <A. N.) � A nussao
sino nos colégios secundários econômica argentina, que veio
encerra-se a 27 do corrente. Os a esta capital estudar as possi
diretores dos estabelecimentos bilidades de entendimentos di
particulares estão em grande retos com as nossas cooperati
atividade no sentido de obter vas, para a colocacão de man

modificações no projeto em teiga e �rj;;o da meHlol' qualí
apreço. Adianta-se, porém, que dade entre nós, regressa 110je.
o govêrno está filme no pro- Com relação à manteiga, houve
pósíto de acabar com a indús- grande ínterêsse; mas, quanto
tria do ensino particular, ím- ao trigo, a comissão encontrou
pondo preços racionais. sérios obstáculos. Adianta-se

Esperando em
que a Comissão Executiva do
leite fez enébmenda de 150 to

Porto Alegre neladas de manteiga argenti-
Porto Alegre, 24 (A. N.) - na.

Está sendo esperado hoje nes- , __

ta capital o intelectual norte- Liga contra o Jogo
americano William Rex Craw- Porto Alegre, 24 (C. M.)
ford, adido cultural junto a Foi fundada em Porto Alegre,
embaixada dos Estados Unidos a Liga Contra o Jogo, tendo si
no Brasil. O ilustre homem-de- do eleito seu presidente o sr.

Ietras pronunciará diversas Carlos Morais Velinho. Seus
conferências, que estão sendo sócios, cujo número é ilimitado
aguardadas com vivo ínteressé. se propõem combater o jogo
Os intelectuais gauchos pre- doutrinariamente e pelo exem

param-lhe várias homenagens. plo.
------------------------

Idéia humanitária Atacada por
Rio, 24 (A. N.) - Irene Dru- aviões aliados

mond, conhecida jornalista e Nova Iorque, 23 (U. P.) - A

�critora cari?ca e também téc- emissora de Tóquio admitiu
nica de puericultura, lançou a que aviões aliados atacaram a
idéia de, no segundo domingo cidade de Tarakan no nordéste
de maio, que é dedicado às de Bornec. Tarakan esta situa
mães, recolher-se de cada fiel, da a uns 960 quilômetros ao
em todas as igrejas do Brasil, sudnéste de Davão, na ilha 'de

u�a esmola, "em favor da Mindanao, nas Filipinas. Fal
mae pobre' e afim-de se am- tam informações aliadas sôbre
pliarem as maternidades de o ataque agora anunciado pe-
todo o país. los japoneses.
,.. -_,..---..-......-_-_._._-. .._.,......- ....-_-.....-_,.._.........."'..,- -.-.---.-.-....._-_-..•._.•.•.•- .._-.........._.,.....

De
.

meias e saias compridas
RIO, 24 (C. M.) - As alunas do externato do Colégio Pe

dro lI, como determina seu regimento interno, devem frequen
tar 'as aulas de meias e saias abaixo dos joelhos. Quanto à pri
meira exigência, isto é, ao. uso de meias, a direção do referido
estabelecimento de ensino estuda a possibilidade de permitir o
uso de "soquette ", como medida econômica.

.

O fechameato dos
(eBockmakers»
São Paulo, 24 (E.) - O mun

do turfístico bandeirante foi
abalado hoje com a notícia do
fechamento dos "Bockm.ake
rs

" da Paulicéia, inclusive a
sucursal do Jockey Clube de
São Paulo sito à rua Boavista.
A medida do secretário da Se

gurança foi tomada em virtu
de de tais casas explorarem
conjuntamente apostas nas

corridas de cavalo, loteria e o

jogo do bicho.

Manteiga
argentina

Pesadas perdas
Nápoles, 24 (U. P.) - Os

nazistas sofreram pesadas per
das na cabeça-de-ponte de An

zio, durante a jornada passa
da, quando tentaram lançar
um ataque ao sudoeste de Aprt
lia. Os' aliados repeliram os

nazistas e, mediante violentos
contra-ataques, melhoraram
as suas posições. Na zona de
Cassino, aumentou de intensi
dade a atividade de patrulhas
de ambos os lados.

Com iucros de 10
e de 15 por cento
Belo Horizonte, 24 (E.)

A Comissão Estadual do Abas
tecimento elaborou a nova ta
bela de preços máximos para
os gêneros de primeira neces

sidade. Será intensificada si
multaneamente a campanha da
fiscalização. As mercadorias
só poderão ser vendidas com

um lucro máximo de 10 por
cento para os atacadistas e 15
por cento para os varejistas.

Provas anuladas
Rio, 24 (E.) - Havendo al

guns alunos do Curso Extraor
dínárto de Higiene do Trabalho
do DASP reclamado contra ir

regularidades verificadas na

apresentação do exame reali
zado recentemente no referido
curso, o diretor dos C. A. assim
despachou: "De acôrdo com a

legislação em vigor, determino
sejam tidas por nulas as pro
vas assinadas e concelado seu

julgamento e respectivo regis
tro" .

Uma senhora deu à luz um macaco
Os jornais divulgam um telegrama da Agência Reuters,

procedente do Cairo (Egito), diz o seguinte:
O caso da nativa, que deu à luz um macaco, no quarteirão

perto de EI Charabieh desta capital, acaba de ser noticiado pelo
" Jornal do Egito". Médicos notáveis, consoante informa o jor
nal, examinam o estranho fenômeno. O macaco, que morreu
dez minutos depois de nascido, era perfeitamente conformado
e tinha cauda.

Milho e carne da Argenfina)
para os Estados Unidos

Washington, 24 .(U. P.) - Muito embora os peritos de

agricultura do govêrno dos Estados Unidos discutam a 1)08si-·
bilic1ade ele importar milho da Argentina para aliviar a costa

este dos Estados Unidos onde há escassez de alimentação, êste
assunto não chegou a receber nenhuma derísão defiuí tiva.

Diz-se que as discussões tinham chegado no qual os Iuncioná
rios estavam para decidir se a compra deveria ser feita através

do govêrno dos Estados Unidos ou de uma entidade particular,
A êste respeito fontes bem informadas disseram que os funcio

nários da Agricultura consultaram o Departamento de Estado

sôbre a política a seguir, dizendo-se mais tarde que a compra
de milho argentino será efetuada por intermédio de uma firma

importadora.
Rio, 24 (C. M.) - Chegado de Buenos Aires, prosseguiu

viagem para Miami, o sr. José Camilo Pioletti, membro da Cor

poração Argentina' de Carnes, que, em caráter oficial, vai a03°,

Estados Unidos afim de discutir com as autoridades america-·

nas assuntos de ordem comercial, referentes ao tornecímento

de carne argentina áquela República elo norte.

Berna, 24 (U. P.) - Setenta.
italianos de Trieste foram exe

cutados pelos nazistas, em re

presália pela morte de 3 sol
dados alemães. Informações'
fidedignas indicam que os re

féns foram fuzilados pelas
costas. Acredita-se que os na

zistas tomarão represálias ain
�......---- ...--....- ....-----...----- --....,., da maiores, unla vez que fo-
O sr. J. Curtin ram descobertos os cadáveres
em viagam de 12 republicanos fascistas·

São Francisco, 24 (U. P.) na região de Freli.
O primeiro ministro australia- qi_.....-_...r__- ...._- ....-,..-.......-----.....---..,......

no, sr. John Curtiu, chegou a Chamado, vai
São Francisco, rumo a Was- ao Rio
hington e Londres. Soube-se Porto Alegre, 23 (A. N.)
que o primeiro ministro aus- Atendendo chamado do coorde
traliano deverá conferenciar nador da Mobilização Econô
com as autoridades ela comuni- mica, ministro João Alberto,
dade das Nações Unidas em 'seguirá para o Rio, na próxí
Londres. Falando à imprensa o ma quarta-feira, o sr. Alberto

sr. John Curtin expressou. ple- Pasqualini, secretário do Inte
na confiança na capacidade rior e presidente da Comissão
aliada de derrotar o Japão. : de Abastecimento do Estado.

rO "Batalhão,
da Morle4l
Moscou, 23 (U. P.) - Um.

"batalhão da morte", composto,
de 150 fuzileiros navais russos.,
contribuiu decisivamente para
apressar a quéda de Nikopol. O
contra-almirante Sergie, chefe
da esquadra russa do Mar Ne

gro, no distrito de Odessa, re
velou que os 150 homens do
"batalhão da morte" consegui
ram desembarcar na própria
cidade de Nikopol, onde domi
naram alguns edifícios, que
defenderam durante 48 horas.
Com essa ação, os homens do"
"batalhão da morte", obriga
ram cêrca de 5 mil soldados)
nazistas a permanecer dentro
da cidade, facilitando desssa
forma o ataque das fôrças rus

sas, que se encontravam ao

norte da cidade. Pereceram na

luta todos os componentes do
"batalhão da morte", que esta-
va sob o comando do tenente
Oshalandski. Durante as 48
horas de luta, que sustenta
ram, os combatentes do "bata-
lhão da morte" aniquilaram
mais de 800 soldados e oficiais.
nazistas.

Motorista
inconveniente
Sábado, pouco depois das 13

horas, dsseia de S. José um ôni
bus da Empresa que serve àque
la cidade e à Palhoça, com des
tino a Florianópolis. Ao passar
êle no Estreito. por diC1�te do

quartel do 14' B.C., uma pes

soa, que trabalha na capital,
postou-se à beira da estrada e

fez-lhe signal para que parasse,
visto precisar tomci- lo. Entre

tanto, o motorista, que per
cebêra claramente o sinal. vo l

tau a cara e passou de corrida,
deixando a referida pessoa a pé.
Felizmente, vinha pouco atrás o

ônibus de Biguaçú, e, neste, ela
embarcou.
Ao chegar à cidade. a refe

rida pessoa procurou, no ponto
dos ônibus, o aludido carro de
S. José, de chapa 3·14·05, e diri

giu·se ao respectivo motorista,
pet'guntando-Ihe se, ao passar
no Estreito. vinha com o veículo
lotado. Diorrt s da resposta nega

tiva. a mesma pessoa indagou
- por que motivo não parara o

cerro, se é que tinha visto o

sinal feito. Com a maior pelu
tô.ncia o motorista, que se cha

ma Libório de tal, respondeu.
-Não parei. porque não in

teressa à Empresa «pegar» pas

sageiros no Estreito L..
Trata· se, pois, de um empre

gado que, evidentemente, está

prejudicando a aludida Empresa
de ônibus; e, pelo visto, está
redlamandã, da parte da Ins

peforia de Trânsito, severa me

dida disciplinar. porquanto não

procura servir o público como é
de seu dever.

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

Regime de
represálias'
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