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LONDRES? 25 (U. P.) ._. A EMISSORA DE PARiS INFORMOU QUE A AVIAÇÃO ALIADA ATACOU NOVAME i EltOCA� ,.;

LIDADE DE CASTEL-GANDOLFO� ONDE ESTA SITUADA A RESIDÊNCIA DE VERÃO DO PAPA. SEGUNDO A -j}N� -;
TE DE INFORMAÇÃO, o ATAQUE FOI DEVASTADOR. AS BOMBAS tANÇADAS PEtOS AMERICANOS E CRI ANIéos, DE

ACôRDO COM OS INFORMANTES FASCISTAS, CAUSARAM DANOS NA RESIDÊNtIA DO SUMO PONTíFICE.
+
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Estariam rõtas Outros oficiais
a�o!�!�ç��s(u. P.) - Os O

executados
Estados Unidos romperam re- § ii São Salvador, 25 (D. P.) -

lações diplomáticas com a Fin- Dois capitães e um tenente,
lândia. Foi o que, informou o que participaram no golpe-de-
correspondente do jornal Dail- estado contra o govêrno do Sal-
ly Express" em Estocolmo. Es- O MAIS ANTIGO DURJO J.) E SAN'fA CA'l'AUIN A vador, foram executados an-
sa notícia não foi, entretanto, Proprietário e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES tem, em cumprimento da sen-
confirmada nos círculos otí- tença de morte do Conselho de
ciais norte-americanos da ca-

I I
Guerra Extraordinário, reuni-

pital britânica. Ano XXIX Florlanópolfs-QuartaJeira, 26 de Abril de 1944 H. 9093 do ante-ontem.
---

Hitler e Mussolini estiveram confabulandoIPARTIU-S-E_AO MEIO 1
Londres, 25 (U. P.) - Hitler ,sentes à reunião o barão VOl1 Carregedo de explesívos te Mussol in i estiveram conte-

I

cista italiano estava disposto a Ríbbentrop, o general Keitel, o • U •

renciando durante o corrente contribuir para os esforços de marechal Grazziani e o secre- Seattle, 26 (U. P.) - O navio "Liberty", carregado de ex-

mês. Inicialmente, uma agência auerra da Alemanha, na base I tário de Estado fascista, Maz- plosivos, partiu-se ao meio, afundando rapidamente, nas pro
estrangeira informou que a:.la aliança. do pacto tríplice. Os zolini. Uma elas decisões toma- ximi?-ades da ilha de Sallak, no Alasca, quart�-feira passada,
conferência correu num ambt- oartidárros do eixo - acres- das na conferência foi a con- ocasíonando a morte de ;)5 homens. Segundo mforma a com

ente de grande cordialidade e -cntou a D. N. B. - continuam firmação da vontade nazi-Ias- panhia proprietária do barco a Alasca Steamship, o desastre
velha amizade. Hitler e Musso- firmes em sua determinação de cista de prosseguir na guerra ocorreu em consequência de duas súbitas explosões, quando se

lini teriam discutido ímportan-] concluir vitoriosamente a guer- até a vítória final. A conferên- encontrava a 21 mil!J.as a sudo�ste daquela ilha. Quinze trípu
tes problemas miliatres e eco- ra contra os bolchevistas, ()S cia entre o "fueh rer " e o "du- lantes dos 70 que .tmha .0.navIO foram .encontra�os em um

nômícos. A comunicação dis- judeus e os plutocratas e ga- ce
" realizou-se na sede do Q. lJ?te, 9 .h_oras depois do sinistro, tendo SIdo recolhidos ao hos

tríbuida pela D. N. B. destaca rantír a livre existência dos G. de Hitler, o qual certamente pital mIlItar de Cold Bay, Alasca.
que Mussolini afirmou a Hitl81'" povos sob o signo da Nova 01'- já não se encontra situado em

que o govêrno republicano tas- clem, de Hitler. Estiveram pr0- território da União Soviética,

Os uniformes
Hio, 25 (A. N.) - Só ,agor� se conhece� �e�alhe� dos un�

formes que usarão as enfermeIras expediclOnan-:as. Esses Ulll

formes são: de passeio e servIços externos -:- bnm ver�e-oliva
escurO; de trabalho e serviços externos - br� verde �llva-c:la-
1'0; tipo B1 - trabalho e serviço exter?-o - la ver�e-ollva: tIpo
C ---passeio (facultativo) - gabardme verde:ollva. PaI.a _

o

trabalho de enfermagem: avental branco, m�las .de ��godao,
sapatos abotoados, pretos, touca branca, v€stIdo mtemço.

A.indaesta semanaa invasãO�

Veremos o que fará Franco
Ojpreço do açúcar grosso -:=�;��i�RO���ceu o vern;�r;,����-�e�Y�';'� ;-b;;���������ma� ������;Õ�� ���er.;

6 Prefeito lUunicipal de Ftorínnépol!s, autorizado pela velho político paraense Mu- Franco, para que sejam suspensos os fornecimentos de woítrà
Comissão de Abastecimento elo Estndo, resolveu restabelecer nhoz da. Rocha, que por duas �i09 esp�nhol à Ale�anha. Segundo consta, nes�as negccía
o tabelameuto de preços máximos, para a venda ele nçucar gros- v�zes fOI g�verna?or do �ara- çoe,s estao ��ndo COns}del'�d9s.outros produtos �e Importância
80, rln forma por que se segue e

,,..

na. O fal�c�do deixa 24 fllh�s, par a a gu.en a, como tun,gstemo ,e. �utros, que vao da !pspanha
A.çllear gTOSSO de la (maSeavill1l0.).: Produtor - Se. (te 4;).lt�ndo mornd.o �p.

enas 1. O

gO-IP�ra
o RelC�. �o que parece, o_gove:-no espanh?l.estana resol-

Rs. _ 75,00; Ynrejístn - Quilo - ('l'S 2,00. jve�'I?-0 do Parana decretou luto vido a restringir suas exportações desses materiais para a Ale-

Açuear grosso de 2a (mascavm r Produtor - Se. de 4!) Kg's.,ofl_clal em todo {: Estado.
__m_a_n_h_a_.

_

.. ('��$ �;�����:a�����:ÇãO �����;);;_e��v:�'��· ontem, e os seus eae'm paraquedl·stas a's cosias dos nl·po-esInfratores serao pumdos lia forma da leI. I
P osseguem OS !:h taques russos Q. G. DO SUDESTE DA, reo realizado em princípios der UI_ .. _'. . ASJA, KANDY, 26 (Por Walter menta japoneses do setor léste março, não permitiu aos nípôLondres, 25 (U. P.) - Os alemaes acabam d� a�nll1.1� ofi- Logan, da Ú. 1;'.) - Tropas pa- da India, onde o cêrco japonês nicos qualquer medida de recíalmente que prosseguem de. f�rma c�da vez maIS, vlole�ua �s raquedístas alia?as realizaram 'estabe�eCi?o .em torno de Kohi- sístência. A operação esteve sob
ataques russos contra as pOS1ÇOes nazI�as na zona ?e .::>ebal;- segunda operaçao em grande lrna fOI eliminado, bem como o comando do major-generaltopol, na Criméia. �inda segundo a en:Issora de Berlim. entre escala à retaguarda das linhas I

no setor da Birmânia Setentrio- !
Lentaigne e contou com ele

os Cárpatos e o Dmester tr�v�ram-se Intensos ataques. e con: japonesas estabelecidas na Bir- nal, onde as tropas sob coman- mentos das unidades "Chin
tra-ataques entre russos e elx.Ist�9. De:>p�chos �e M�s��u, -por Imânia e entraram em contac- do general Jeseph Stillwell se dit". Os soldados do ar foram
outro lado, adiantam que a aviaçao soviética esta participando I to com as fôrças indús, que no aproximam de Kaimang, base "despejados" na altura das mi
com mais intensidade na l?at'alha_ pela posse. de �eba.stopol, mês passado haviam cruzado o e�cel:ente para a próxima esta- nas de jade que existem em

c.om o fim de �pl:essar, a Iíbertação daquela importante base
r�o Chindwin. A ��ão aliada

�.ao
dos "monções". A de:;cida I Lonking, minas essas que se

iVôiãOOdõC1iàbinete do Prefeito ;;�;:i:��b;��:i:I;;;::��f!;;;�;�â��;;��i::i:::
o Gooérno Municipal, tendo ciência .de b.oatps tendencio-\às Carolioas à disposicão do Brasilsos que estão sendo espalhados com o mswel iniúiio

_

de pre'}u-, 25 (U P) A
...

dicar o Serviço de Raciona,!!"ento, previ'r?e _

a ip?pu�aç�, de que fô;W:;b��;�:� aliada"s �o;- ba� Rio, 26 (A. NJ - Os Estados Unidos, através da Coorde*
os. cartões respectivos, esta� sendo e _se:ao d'lStnbuzdos gra; ses

ç
nas ilhas Salomão volta- nação d.os �egócio� I�ter-Americ�n�s, puseram à disposiçãotwtamente, nao havendo selo de especze alguma aposto aOe

b b d
'

.

ad
do BrasIl a Importancm de 30 mllhoes de cruzeiros destinada

mesmos, e apela, no sen_tido de. serem trazido,.ao seu conhecz- ram a oI? arrear, na ]�rn, a à co!}-strução e in�talação de mais 4 grandes escolas de fo1'-
111_ento OS nomes dos auwres desses boatos, aft.m de serem. os p�sl?tada, In::tpO dtantes Obc]etlVI�s macao de enfermeIras. as quais serão localizadas em São Pau-"

d mI 1 ares SI ua os nas aro 1- R' '. d
. . , .

.mesmos responsabzlzza os,
. lo, 10 e Janelro, BahIa e Para. Som taIS estabelecImentos o

Florianópolis, 25 de abril de 1944, nas. Foram :tfca�as �� Il�as govêrno norte-americano dá poderosa contribuição ao esfõ�çode No.�oel o wad e TSlkua as
que o Brasil vai realizar, no sentido de conseguir o efetivo dedas enfermeiras nas vlzm lanças e ru.

, 5-:0:-m_il_en-;-f_er_m_e_i_ra_s_. _Seguiu para o

'S t
.

t M 1--p��� �5 ��Ii��� - Segni_u a anal pro ege USSO 101•••hOJe para Lnna e La Paz o geo
logo americano Everett Lee
Golyer, conselheiro em assun

tos de petróleo do ministério
do Interior dos Estados Unidos.

Berna, 2,5 (U. P.) .- Mussolini escapou milagrosamentede �orrer.' h� alguns dla�, quando uma bomba, lançada pelospatnotas italIanos, explodIU a menos de 14 metros de seu auto
�?v�l, ,�o no��e da Itália. Essa in�o�maçã� fo_!. publicada pelodlarl? Bu�� na base duma notIcIa do orgao anti-fascista
\'Reslstenza

'. Segundo parece, Mussolini foi condenado à mor
te por _um tnbunal anti-fascista e o atentado representou a
execuçao �a sentença, que, entretanto, fracassou. O au:tor do
ataque fOI preso pelos fascistas e imediatamente executado.

Como será a Nova França
Londres, 25 (U. P.) -A rá-, . ,I�;al �a �anch.a inf�l"mam q�e

dio ele Paris, controlada pelos mel;tador nazlsta da, rádlO �el mUltos. navlOS ahados �stao
nazistas eontinua dando "il1� Paris, o sr. Jean Azema, afn'" se movlmentando contll1ua-

formaç�s» sôbre a iminente mou que os franceses deveml mente. . .

invasão da Europa pelas fôrças espe:'al' a guerra em s�u solo LO,�1dr�s, 25 «(J. P'o! - O.J?�'- Rio, 26 (A.N.) - O representante do Comité Francês de
ang1o-norte-americanas. A 1'2- pátno, dentro de 10 dIaS, no nal Dal1y Express �uahfl(:a Libertação Nacional em São Paulo, sr. Eugene Emanuelli fa
ferida emissora disse hoje que máximo, "ael'e,scentando ql:e, as rest:-i?oe,s, agora ll1�l)ost�s lando à imprensa paulista, depois de falar na si,rtuação 'dos
a in vasão será ainda esta se- eontudo, OS franceses estao pelo Mll1_lsteno do Intenor 80" franceses,da rr;retrópole e colônias, r�ferindo-se ao futuro regi
mana acrescentando que 08 acostumados a guerrear". Por bre as vlagens a ultl'amar co- :n:e frances.' afIrmou: "A França sera uma república democráalemies "têm que enfl'ent<:t.rl sua vez, um comE'�ntador da rá- m? "novos r.egllla!llentos em tlca, cQm )ll!stiça social, e seu primeiro presidente será De
graves problemas no deeorrer I dio

de Berlim aÍlrma que os vesperas da ll1vasao da Eul'o- Gaulle) pOlS tenho absoluta certeza de que os franceses o ele-
dos próximo� <;lias". Outro co- obseryadores da eosta do Ca- 'p'l't II. gerão,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uf'4Iueriment.os despachados tes Futebol Clube -- Joínví le
Dia 19 de abril __ o Pede alvará de funcioll8' A colocação geral dos

Proc. n. 2-44 - Sociedade de menta - satisfaça as exigên clubes paulistas
Desportos América - Jaraguá cias. São Paulo, 25 - Depois de
elo Sul - Pede alvará de run- Proc. n. 24�44 - Cometa Fn- efetuada a sexta rodada do -....----..--------------...

cionamento - satisfaça as exí- tehol Clube - J'oínvile - P� campeonato profissional de tu-

I d d d S h! J d Pgêncías. de alvará de funcionamento -

tebol, ficaram assim claSSifica-I rman a e o eu or esus os assos
Proc, n. 5-44 - Liga Blu- satisfaça as exigências, dos os clubes COnCOl�l"el1tes: I Hosp·ttal de "ar •.dademenauense de Desportos - Proc n. 25-44 - Horizonte 1° lugar - Palmeiras, Co- e u

Blumenau - Pede alvará de Futebol Clube - Joinvile .

t' S- P 1 com 3
-

funci t t' f Pede alvará de tuncíonamen-c
nn ians e .ao au o, E L E I C A Ouncionamen o .- sa IS aça as - pontos perdidos.

exigências. ._- cumpra as eXigên,eias do pa- 20 lugar __ Santos, com 4
Proc. n. 6-44 -- Guarany Fn- reeer.

Proc. n. 26-44 .:_ Boa VI'S'''-
pontos perdidos.

cebol Clube - Blumenau • 30 lugar - Juventus, Ipíran-
Pede alvará de funcionamento Futebol Clube --- Joinvile -- ... P Rga e S. . .. , com 5 pontos per-
-_ satisfaça as exigências. Pede alvará de funcionamento díd

. lOS.
Proc, n. 8-44 - Sport Clube .--; cumpra as exrgencias do 4::> lugar _ Portuguesa de

Brusquense - Brusque - Pc- parecer.
� Esportes e Portuguesa Santis-

de alvará de funcionamento - Proc. n. 2 {-44 -- Esperança ta com 6 pontos perdidos.
satisfaça as exigências do pa- Futebol Clube - Joínvíle

I

'50 luaar _ Comercial e Ja-
1'e.0e1'. Pede �lvará de fU�lc!on.amento baquar:' com 8 pontos perdi-
Proc. n. 10-44 - Gremio Es- - satisfaça as exigencias. dos

portívo Rio Branco - Caça- Proc. n. 28-44 -- América . ..-,.'.........-.........."..,.."...,...,
dor - Pede alvará de tuncto- Futebol Clube --- Joinvile
namento - satisfaça as exi - Pede alvará de funcionamento
gêncías do parecer. - satisfaça as exigências.
Proc. n. 20-44 - Paula Ra- Proc. n. 29-44 - Bonsucesso

mos Esporte Clube - Nesta - Futebol Clube ._ Joínvile -.

Pede alvará de funcionamento Pede alvará de funcionamento
- satisfaça as exigências elo - Cumpra as exigências do

parecer. parecer.
Proc. n. 21-44 -- Associação Proc. n. 30-44 - Iate, Clube

Atletlca Barriga-Verde - Nes- Florianópolis - Nesta - Po
ta - Pede alvará de funciona- de alvará de funcionamento _

monto ,.- cumpna as exigên satisfaça as exigências do pa-
elas. recer,

Proe. n. 22-44 - América
Futebol Clube -- Nesta - Pe- Proc. n. 31-44 - Crispiru].
de alvará de funcionamento - Mira Futebol Clube -- Nesta «Salão americano (

cumpra as exigências do

pare-I·-
Pede alvará de tunctona

cer. mento - Cumpra as exigên-
Proc. n. 23-44 - Bandeíran- das do parecer.

SE��AS
padrões maravilhosos. finissimo acabamento das melhores

fábricos do pais, são encontradas nos r crlcôea da

Oasa SANT4 ROSA

Conselho Regional d O I
L A. P. C. (Instituto de Apo-

e e·spor os sentadoria e Pensões dos Co-
[mercíártoe) , pelo "score " de
4 x 2.

Llvre.se da prí-
8Ao •.. de ventrel

AI

PILULAS DE

REUTER

Recentemente instalada

Teria pedido revanche 1
Fala-se, com insistencia, nas

rodas ctdatinas, que o C. A.
Artilheiro, não se conforman
do com o espetacular revés so

frido f'rente ao Bagé F. C., aca
ba de pedir revanche.
Entretanto o Bagé nada rece

beu a respeito, mas é possível
que UUl novo encontro entre
os dois aguerridos adversários
venha a ser efetuado.

Grande, teve lugar, domingo
último. o embate pebolístíco
entre esse clube e o Esperança
F. C.
Em virtude de haverem de

sentendimentos �f,l u l' a n t e o

transcorrer da peleja, os dois
"teams" abandonaram o gra
mado quando o "placard "

aCl\SaVa um empate de 1 x 1.

nesta capital, para ondu

lação permanente, equi
pado com todo conforto,
'já está fu'ncionando o

(,SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua V'isoon de de
Ouro Preto, zi . 2 (ao lado
do ('Belo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garan1ido
." ...- .....-_....- .......-_......."".._.._.....�-.......

LIVROS
USADOS

NovQ e espetacular triunfo
do Ipiranga
No tapete verde da Vila Ope

rária do Saco dos Limões rea

lizou-se, domingo último, uma

pugna amistosa entre os es

quadrões principais e secundá
rios do Ipiranga, local, e do
Coríntians Catarinense, da lo
calidade de Pantanal.
Após uma luta bem movi

mentada o esquadrão Ipíran
guísta conseguiu vencer o seu

leal adversário pelo" score"
de 3 x 1, permanecendo, desta
forma, invicto.

O vencedor jogou assim for
mado: Abelardo, Maneca e

Chico Branco; João, Arf e Lí
dio; Serapião, Gilinho, Osmar,
Nizeta e Bebê.

O prélío entre as equipes se

cundárias acusou um empate
de O x O.

Avaí e Figueirense
excursionarlo
Informam-nos que, dentro de

breves dias, os esquadrões pro
fissionais do Avaí e do Figuei
rense deverão excursíonar ao

interior do Estado a convite de
vários clubes.

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

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

Aérea, Geodêsia, Física, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria,.
etc. etc. IO.L.ROSA

Rua Deodoro. 33

.-4-

Venceu novamente
Na partida efetuada dia 21,

o L A. P. E. T. C. (Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Empregadores em Transportes
e Cargas) impôs novo revés ao

Torneio início de
amadores
Em homenagem ao Inter

ventor Nerêu Ramos, deverá
realizar-se, no dia, 1° de Maio,
o tão anunciado torneio" ini
tíum " da la. Divisão de Ama
dores da cidade.
.

Tomarão parte no désfile
dos clubes disputantes cerca de
110 jogadores, prestando, des

tarte, significativas homena

gens ao preclaro governante
catarínense, no seu 9° ano de

governo.

• •

: :

1-01$0(0'$ i
• •

: :

I A. m ais ���!I�u:�,��o� o. rnars I
• fama 50S élrtí<tas. Ii ÚLTIMAS NOVIDADES I ...

I Na «RADIOlAR» II Rua Trajano. 6

:
...................................................�

B8R E ftRMAZEM

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bcníficccôes e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Devendo proceder-se a 2 de Mala, próximo futuro,
à eleição das d'ignida des 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 dentro
de envelopes fechados e assinados.

Consistório, 15 de Abril de 1944.
JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

Sv.alt.3

... ..

Rua V. OnlfNT[,Me reles, 11

PETISCOS -- Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumados - Pernil - Posteis - Empadas

I
Salame - Peixe frito. etc. etc .

.�--�----..-

LYRA, BORGES & CIA. IReconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos' orçamentos para pagamentos o

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

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

Rua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANOPOLIS

Palmeiras 1 x Esperança 1
No gramado do Palmeiras,

localizado no bairro da Pedra

Diariamente recebemos novrdaoes
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

"4' Crediária Para-Todos"!

I

o distinto público de Florianópolis faça-nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de
meibor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles Case-
Ternos feitos para homens e crianças! Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.

'

Temos secção especializada para! confecção de luxo, sob-medida.
Para-TOdOS» - Rua Felipe SchIÍlidt, 3S-Esquina Gerônimo Coelho-Telefone: 1595

�.-.--i4-.A-t�---�--4�-��·--,�'c�,�>-..�).�----��.�'�Oi�,..�.���__�������\�__� ����__����__����__� �__�__�� �

miras,
NOTE BEM:

«A Crediária
.
f
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o Avião Cometa\
Londres, abril - (Por L. S.

Shapiro, da INTER-AMERI
CANA) - O "tipo revolucio
nário "

ele avião de transporte
de propulsão por descarga, o

avião cometa ou "foguete", foi
recen temente anunciado como

parte do programa da aviação
cívfl para o após-guerra. Êsse
aparêlho transportará oitenta
passageiros e uma quantidade
considerável de correspondên
cia, num itinerário regular de
seis horas entre Londres e No
va Iorque. Pesará 125 tonela
das e seu tamanho será maior
do que o de qualquer aVIa0

agora existente. Voará, em

quaisquer conc1ições de tempo,
a uma velocidade superior a

500 milhas por hora. O ruído f'

a víbracão serão menores do
que os que agora percebem os

passageiros elos trens moder
nos.

Essa predição foi feita por
l1lll destacado engenheiro, ae

ronáutico, que vem estudando
atentamente o desenvolvimen
to da propulsão por descarga.
Hlngeuhelros norte-americanos
de aerodinâmica estão agora
aplicando o motor de descar
ga, aperfeiçoado pelo capitão
Frank Whitlle, a novos dese
nhos estruturais, especialmen
te a sua "asa volante", que
não tem cauda nem fuselagem.
É êsse aparêlho que parece ser

o mais indicado para as yia
gens transatlânticas no após
guerra.

O segredo da velocidade da
"asa volante" se baseia no fa
to de que o motor de propul
são por descarga trabalha me

lhor em grandes altitudes, que
I se encontram além da- capaci
dade do motor radial de héli
ce. O novo avião voará sôbre o

oceano a uma altura de mais

I de 30 mil pés, ou sejam, cêrca
de 9 mil metros, onde o bom
tempo é constante. As cabines
ficarão herméticamente recha-

(

das, e quase totalmente dedica
das ao confôrto dos passagei
ros, porque a simplicidade do
motor de descarga requer um
mínimo de espaço para o equi
pamento mecânico.

Sua velocidade se deve em

parte ao fato de que o avião
se lançará ao ar com um exte
rior perfeitamente aerodinâ
mico. O motor de descarga
constroe-se dentro do aeropla-
110 e não exige protuberâncias
que se projetem elas asas. Em
bóia o avião se destine a voar

somente com auxílio dos seus

motores de descarga, sua velo
cidade de ascenção da terra
para as altitudes provavclmen
te aumentará com a aplicação
do principio do foguete.

Êsse avião está naturalmen
te na etapa dos projetos. Sua
construção terá que esperar até
que a guerra termine. Os e11-'

genheiros aeronáuticos que exa

minaram os planos consideram
o aparêlho como perfuitarnnn
te possível. Em comparação
com os últimos tipos de av-ião
atualmente em vôo, será mui
to simples de manobrar.
As possibilidades economícas

não são menos interessantes
elo que os resultados que se es

peram do aparêlho. O motor
ele descarga é impulsionado
por uma tomada de ar que se

queima junto com o gaz, para
aumentar o volume num com
pressor de alta eficiência. O
combustível utilizado é de um

:�ráu mais crú do que o que
agora se usa para os motores
.adíaís de hélices, e produz-se
muito barato, e em grandes
quantidades, na zona do Canal
.� nos Estados Unidos.
Calcula-se que as passagens

ransatlânticas poderão custar
menos de metade das cifras an
"eriores à guerra para as via
rens de primeira classe nos

iavíos transatlânticos.

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

espinhas e s uc r excessivo

SARDONIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri,

cada na rua Lacerda Coutinho, IS, A' venda na

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

«ESPERANCA»,

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDlOS E TRANSPORTES

Capttaí " reservas , •.........•.•.. , Cr$ 71.656.189,20
CUras do balanço de 194.2:

Responsabí lldades .. " .... .••. . .. , ......•........ Cr$ 4.999.477.500,58
ftec", ita .,.. . .. , ...•... , . , , . . . . . . . . .. cr$ 70.681.048,20
Ativo ... , .... .... . ... ,., .....

"" " •....... Cr$ 105,961.917,70
stnrstros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20

Responsabtüdades ,...
. ,., ,. Cr$ 76,736.401.306,20

Bens de raiz (prédio<s e terrenos} .. , , "..... Cr$ 23.742.657,44
DlRETOHES: _ Dr, Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sã e Anísio MassorrlI.

Agências e sulragências em lodo o território nacional. - SucurBtil no

Uruguãl. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\'1 P O S L O B O· & C I A, - Rua Felipe Schm1dt, n. 39
Caixa Postal n, 19 - Tele.fone 1.083 - ED�, Telegr, "AIJIANÇA" !� SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAí, BLUME-

�
.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�_ - _� ."..,...........,.,....
_ ,��......_....·�- -_w.-v-................,..,..........

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist,)

CONSERVA E DESINFECTA. A SUA ROUPA

COMPANHIA CIMENTO.
PORTLAND PARANA'
AVISO AOS AClotUSTAS E DEMAIS INTERtSSADOS

A COllIP.\XHU ('IlUEXrJ'O PORTLXXH PARAYÁ tem fi

�atisfação de comun iear aos seus acionistas e demais ínteres
snd os que a sua fáhrica de cimento em Curitiba, (Pinhais), se
eucontra adiantado estág'io de construção, devendo estar prou
la para II fahrkação de címento em dezembro p, futuro. Estão
terminados a Vila Industrlal e os erllfícíos (Ia. oficina mecânl
(,II, fundição, almoxarifado e carptntaría, casa de fôrça e com

pressorl-'s, dellósitos ,1(' carvão, gurnge e admíuistração,
Encontram-se em franca e acelerada marcha a construcão

,I.os pavíthões de hritag'em, forno, depósttos de clíucker, tim
(files dI' místurn, silos, e a montagem das máquínns nos edifí
dos .iá termínados.

('umunlca ig'lllllnwute que na primeira quinzena de jllnllO
próximo iniciará n h'O('H (los recibos provisórios pelos títulos
t!l'finith'os e, nestas oond ições, afim de neelernr a. entrega de
tu is f ítnlos e manter mais efh·jellte 'contacto com os Srs, ncío-
11 lstns, fez cessar o procuratórlo e representação que aquí man
t íuha, Instnlaudo em sua Yl'Z uma filial à Avenida Beira. lUar,
Li:?, 11° andar (Ed lfícío ]nag'nlls)� telefone 42r(wRii, onde terá
o prazer de prestar-Ihes :lI' Iníormaeões e esclarecimentos que
,I(,sf'jarem.

Solicita nlnda {los Srs. nclonístas que estejam em atraso
a Ilnesa de rf'g;1I1a]izarelll o pagnmento (II1S quotas, afim de In
cítltnr o scrvíço de entrecn dos títulos e () encerrnmento da
iasp de rnpitalização.

Os pagamentos deverão ser fpitos nos escr-itórios da filiai,
no endereço acima, ou aos eobradores nutorfzndos por do
cumeuto assínndo }1I'lo gereute dn filial, senhor ll'foflc}'l' Líbano
SOIl1�es.

Río ele Janeiro, 12 de AlIJ'il {Ie 1944.
.JORGE nURXO }'[()XTEIRO

Presidente

do contrêle dos

após-guerra'
o Mucus da

Asma D.issolvido
Rapidamente

necessidade
preços

A
no

Washington - abril - (IN- "No que se refere a artigos
TER-AMERICANA) - O sr. de consumo duraveís, o inter
Chester Bowles, chefe do Escri- valo será relativamente mais
tório da Administração dos longo, pois nesse caso a procu

Preços, declarou que talvez se- ! ra e enorme, e a produção só
ja necessário estender o con- i lentamente poderá alcançar o

.trole dos preços ao período de
!
ritmo de antes da guerra.

I após-guel:�:a, a-fim de a�xiliar I "Nosso controle sôb�'e arti
a transiçao da econorma de gos de consumo duráveis prova
guerra para a economia de paz. velmente continuará em vigor
Dando sua opinião sôbre as por mais tempo do que sôbre

perspectivas da terminação do outros setores da economia na

contrele dos preços, o sr. Bow- lcional. No entanto, há um fa
les declarou recentemente: Itor que talvez nos auxilie mui

,

"Uma vez que a Alemanha to nesse sentido. Na maioria

seja derrotada, o processo de dos casos, os fabricantes de as-
I reconversão industrial será píradores elétricos, refrigera-
bastante rápido. No que se re- dores e automoveis têm o con

fere particularmente a roupas trole final sôbre os preços aos

e outros artigos indispensaveis, quais seus produtos passarão Compra,l' na CASA M�SCE.
não deverão transcorrer muitos aos consumidores. Por êsse ma-I

LÂNEA e saber economizar,

meses antes que possamos no- tivo, nossos controles de preços I 168. Circunscricáo de
vamente restabelecer o equilí- nesse caso, durante a reconver-

Recrutamentobrio. Uma vez alcançado êsse são e o período imediato ao

equilíbrio nas várias utilidades após-guerra, talvez seja con

o controle de preços sôbre as sideravelmente simplificado.
mesmas poderá ser levantado: "Posso afirmar com seguran- Pelo presente, é ch�m�do a,

"No que se refere a alimen- ça que não há nenhum grupo apresentar-se com urgencia na

tos, provavelmente mantere- de pessôas neste país tão inte- séde da 16a C/R, o sr. 2° Ten.

mos o controle de preços e o ressado em se livrar do contra-I·
da Res. Conv. AURINO BEN

racionamento até depois da le dos preços e do raciona- TO PEREIRA DA COSTA, Der
primeira colheita na Europa, mento como nós os que traba- legado da XI zona Serra Alta.
em seguida à rendição da Ale-

i
lhamas no Escritório da Admi-

.

E para que. chegue.ll:0 conhe
manha. Inistração dos Preços". CImento do citado ofICIal, man

dei publicar o presente edital
na Imprensa desta Capital.
Florianópolis, 19 de Abril >je
1944.
('aI'. Hélio JUafra de OIiYeil'a

Chefe da 16a, C/R.

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam 'o· organismo)
minam a energia, arruínam a saúde e de ..

bílítam o coração. Em il minutos, Mendato,
nova fórmula médica, .comeoa a circular
no sangue, dominando raprdamente os atu
ques, Desde o primeiro dia corneca a ilesa
parecer a dificuldade em respírur e volta
o sono reparado I'. Tudo o que se ra� ne
cessario é tomar 2 pastilhas de Me"ndato
ás refeições e Iicará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos, Mendato tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias, Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Menda eo A:a::,�:.'"
AGORA TAMBEM A CR $ 10,00

EI!ITAL

FARMAelA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entre,. a domicilie

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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já 'foram.
MOSCOU, 25 (U. P.) ••• OSiRUSSOS JÁ AFUNDARAM 75 NAVIOS ALEMÃES E RUMENOS, QUE TÉNTAVAM EVACUAR AS
TROPAS EIXISTAS DE SEBASTOPOL, NESTES úLTIMOS 13 DIAS., ENTRE ÊSSES NAVIOS AFUNDADOS, FIGURAM 17
TRANSPORTES. NA JORNADA PASSADA, AVIõES DA MARINHA .. SOVIÉTICA AFUNDARAM MAIS 9 TRANSPORTES NAZIS-

TAS? ENQUANTO QUE PILOTOS DO EXÉRCITO RUSSO AFUNDARAM OUTRAS 2 UNIDADES EIXISTAS .

Poderosas fôrças de bombardeiros
Londres, 25 (U. P.) - Pode- e incendiárias sôbre aquelas

rosas formações aéreas norte- duas cidades nazistas.
amerícauas prosseguiram esta
manhã em seus violentos ata- Londres, 25 (U. P.) ._ Os im
ques contra a Alemanha e a portantes centros alemães de
costa de invasão. A emissora Karlsruhe e Munique foram
de Berlim, ao anunciar a apro- violentamente bombardeados,
xímação dos aparelhos ínímt- na noite passada, pelas fôrças
gos ao sudoeste do Reich, dei- aéreas britânicas. Segundo in-
xou ent rever que se tratava de formações de Londres, três po- O d S h

-

dt P
- .. -.

.. ..

fôrças poderosas. Despachos derosas formações da RAF in- r. c mi II equena reSls.enCla Japonesa
oficiais de Londres, por sua tervieram nas operações con- Londres, 25 (U. P.) A!. Melbourne, 25 (U. P.) - Os parece, os nipônicos preten-
parte, destacam que cêrca de tra a Alemanha, dirigindo-se agência "Transocean" informa Japoneses abandonaram a loca- dem, a todo custo, anular as

500 bombardeiros pesados nOT- duas contra Karlsruhe e Muni- de Berlim que o dr. Schmidt, lid�d� d� A�tap�, sem oferecer cabeças-de-ponte que os alia
te-americanos atacaram ínteri- qu� � a terceira contr� out:r_:.os intérprete de Hitler e porta- res:stencm .as forcas atacantes dos estabeleceram numa nen

samente, na manhã de hoje, os objetivos da costa de invasao. voz da Wilhelmstrasse recebeu' norte-americanas. Informa- te de cêrca de 200 quilôme
aeródromos e outros objetives Segundo a emissora de Berlim, i

graves ferimentos nu� acíden- ções autoriz�das s�lientam que tros da co�ta da Nova Guiné.
militares de Nancy, Metz e Di- os ataques foram sumamente te de automóvel. Sezundo a � marcha sobre Aitape se rea-

I Enquanto ISSO acontece nafren

jon situados na zona francesa violentos. A emissora de Muni- : mesma fonte de infor�ações, a ll�ou de form� sumamen�e. rá- i
te setentr�onal, .na frente "sul

da invasão. Os bombardeiros que, pouco antes de saír do ar, I vida do dr. Schmidt não está pída. Em Holândia, a vitória ,
os australIanos investem sobre

norte-americanos foram escol- anunciou que grande formacão I
correndo perigo. norte-americana foi também!a base de Madang. Na jornada.

tados por máquinas de caça. es- de aviões inimigos se aproxí-
b

completa, caíndo em poder dOS! passada os aliados ja se encon-

tadunidenses e britânicas. In- mava da cidade. Ao que pare- Foram de: novo soldados de Mac Arthur grande; trayam a .poucos quilômetros
formações autorizadas britâni- ce, estiveram sôbre a Alema- atacadas 'quantidade de material-de-guer da Importante base de Madang,
cas acrescentam que na noite nha cerca de dois mil apare- , .' h )

_

I ra de t�dos os. tipos. Outras in-I ?endo pequena a resistência

passada durante os ataques Ilhos da RAF, .que lançaram. Na�oIes, 2.D (U. I.) - Bom- formaçoes salientam que as inimiga.
desfechados pela RAF contra contra Karsruhe, Munique e

I bardeiros aliados v�ltaram _

a fôrças japonesas isoladas pelos -��_,._.......,.

Karlsruhe e Munique, foram outros objetivos quase 4 mil atacar ontem as ínstalaçôe. desembarques aliados estão Faça uma apllcação de SA.R·

lançadas cerca de tres mil to- toneladas de bombas explosi- ferroviárias de"P�oesti e B�lC�-: avançando na direção norte, DONIL, o preparado l íquido
�;�I:�!L� _ �� _ ���:.b:� _ ��p��s!:<:� ;_v_a_s_; incendiárias. , rested, na Rtur_nallldla e as fab1t pril).cipalmente da região de I que refresca, amacia e h iuieu i-
••••

ovr:ooror�.�- - - .1r_� .. - � - ova _ _•••_ _ _ _ _... cas e lua erIa e guerra CIG Wewak sôbre Aitape. Ao que za a pele.

Obrigados a I Praf. W. Crawford Belgrado na_ Jug�eslávia. Ou-
�........--- ......... ft fl-a--m-U-.-a-d-o-'----

C 1 .

d ' .

• tras formaçoes aereas com ba- ..

i
- cmp le'tem o a rioticio que, cri- , . .

a errlssar tem, publicámos à cerca do prof. se na Itália bombard�a:�m .dl- Comando
William Rex Crawford. cumpre-nos versos pontos do terrttórío íta- Rio, 26 (A. N.) - Foi exibi-

L0l1çlres,25 (U, P.) - Anun- informar que, no almaço que lhe liano ocupado pelos nazistas e :fi: UlU. OOENÇA da, aos jornalistas locais, a be-
ela-se que três "Liberators" f' f id demi la d � -DIGOS01 o ereCl o, e rrunqo, no so o o atacaram a navegação inimiga p_:-'!�V ....�uIL'lAA la flâmula que vai tremular na
norte - americanos atravessa- «Clube Doze de Agosto», o sr, dr , ......... A ".LIlI.

ram o território suico e foram Wanderley Júnior pronunciou tom: Et? largo da costa da Jugoeslá- I PUA A UQ.l séde do comando das fôrças ex-

obrigados a aterrissar, em Pa-
bém aplaudido discurso, ao fim do Vla. pedicionárias do Brasil no tea-
qual ergueu sua taça, em hrinde tro de operações. Ainda esta se-

yers, pelos caças da fôrça aérea ao sr. Jefferson Caffery, embaixa- Dr. M. S. Cavalcanll- mana, a flâmula será solene-
suíça. todos os tripulantes fo- dor dos EE. UU. no Rio de Jcme í-

ram internados: ro, no que foi acompanhado por ausente até meiados de maio
mente entregue ao general

todos os presentes. Mascarenhas de Morais, como

Fa.eCÓ�coOn!:rdial I)Tr�s..-importantes Professores Ãvl�aô-"iiüVa---'-·----� I���l���%�m d�a c������a�ilit��
. pr.soes 'ai" ao seu Ilustre confrade.

Boston, 25 (�. P. -;-0 orcebispo I Nápoles, 25 (U. P.) .__ As ..
- Moscou, 26 .�u:. P.) - A for-, ------ _:__

de Bcaton , <?ardlal ? C.o;tnel, fale-, f' . '0'1 _
•

_
" argentinOs ça aerea soviética desenvolve Prefira uma parte le se

ceu O extInto fOi VitImado por
OI cas aUb O n01 te ameI lcanos _', .

(J . n

um� bronco-pneumonia. na
"

cabeça-de-ponte de Anzio, RIO, 25 (A. N,) - Via aérea, açao excepcIOnalm�nt.e .

ativa tl'ÔCO em "Se�os Pró J)o�ntn
.

_ I conseguiram reconquistar três chegaram de Buenos Aires os,
nas .duas zo�as principais de PO!H'e do H?spItaJ. d� Carldn-

CuriosisJlmas importantes posições' que se:�ftalmologis��s argent�nos prO-I S.talIl1av-��bmo, onde os ,:1�- de', � esf,J.lI·a cOllh?lmmdo pa, a

re�el�coes .

encontravam em poder dos na.lfessor BaudlllO Courtms e dr. zístas persl?tem em seus es�Ol" que �Je ton�f; mais um ])011(',0
IUO, 25 (A. N.) - ° diretor zistas. Os aliados melhoraram Roberto BeJtran Nunez os i ços no sentldo de embaraçal os (le leIte, tenha melhores lIIedI

do Serviço de lVIetereologia, em as suas linhas, especialmente quais, cOllyidados pela Facul- I pre�ar�tivos do general Zukov ca,mentos, �nais confôrto TIO

interessante entrevista, fez 1'e- no setor entre Cisterna e Car- daele de Medicina da Ulliyprsi-! prellmmares da nova campa- leito de sofl'llllento, etc. ('tc •••

velações bem curiosas. Assim, rano depois de intensos ata- dade ele São Paulo, seguirã,)
I nha russa, bem como as i11ves- (Campaha (le Humallillado

por exe.mplo, disse que o verão ques' e contra-ataques, durante
I para aquela capital, afim-de cli � i tidas sôbre Sebastopo1. do Hosp�taJ de Cari(1a(]e).

de 1944 foi mais que.nte que o os quais foram causadas pesa- tal' os cursos para médicos sô-
de 43 e 42. Diss; .ainda que � dais perdas aos" g,ermân�os, b1'e lentes de contacto.

guerra, ao contrarIO do que fOI Nos demais setores de luta da
dito, não influe nem pode in� Itália registrou-se unicamente Os djplom,atss
fluir na temperatura do Brasil Hgeira atividade de patrulhas. brasileiros
devido à barreira formada pelo
Atlântico. Adiantou que em vá� PARA ALIVIAR
rias zonas do Rio o cTima se (

modificou devido a obras ar- OS ZUMB IDOS
ql�itetônicas. Quanto à Avenida E A D I F ICU Llho Branco, ponderou que hou- -

I ve diferenças de 6 gráus . .Já em OADE DErelação à Avenida Presidente

VaJ�gas, pode adiantar q�e será OUV I R
malS quente. Em relaçao ao

Nordeste, acrescentou que fe
nômenos imprevistos, tais co"

Se V. S. sofre de aturdimento

mo o de·slocamento das grau-
catarral e zumbidos nos ouvidos,

des massas atmosféricas, pre-
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

cipitarão O inverno, alí, inver�

no, aliás, abundantíssimo e

promissor.

75
•

naVIOS

•

afundados

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES1
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUt=lL

Errando sempr�
Rio, 26 (A. N.) - Alguns

jornais criticam o critério se�

guido para a escalação dos jo
gadores que fo·rmarão o sele
cionado brasileiro que vai en

frentar o selecionado uruguaio.
Foram convocados elementos
que a imprensa considera fora
de forma, ficando esquecidos
9l.-ttr\)S, :m�t$ cª'te�Q!'i��g��

Rio, 26 (A. N.) __ o O Itama
raU acaba de ter comunicacão
oficial de que o vapor porttl
guês "Colonial" partirá �oje
com destino ao Brasil, trazen
do os brasileiros repatriados da
Alemanha. A comunicacão
adianta que o embaixador SOUh I

sa Dantas, que anteriormente
pretendia seguir via aérea para
os Estados Unidos, também se

guirá naquele navio, partindo
mais tarde daquí para Nova
Iorque tevado por interêsses
particulares.a� instruções da sua bula. Parmint

alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narina8
obstruídas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facH e

cessa o desprendimento do muco

nasal na ga�ganta, Parmint é agra·
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

. O dr. ·gauÍo -sãíííõS avisa
que estará ausente tempo
raria'menle, reabrindo sua
clinica no próximo mês.

Reforma de
estatulos
Rio, 26 (A. N.) - O Conse

lho Deliberativo do Botafogo
Futebol e Regáltas, em sessãoO,
resolveu reformar os estatutos
do referido clube, que terá ca

da departamento dirigido por
um vice-presidente eleito. A

Dinheiro ..papel medida visa fortalecer a auto-
RIO, 25 (A. N.) - Revela-se ridade dos dirigentes, evitando

que o dinheiro-papel, em cir- a absorção de todos os poderes
culação no país, até o momen- pelo presidente, fato que tem
to, é. de 11.570,955.815,00 cru- motivado o afastamento de al
zeiros, tendo havido apenas em guns diretores. A resolução em

doismeses um aumento de cer" ap11eço foi tomada p,.or unani
o� de 3Q.o PlHl?õ�� d� �r1,l;�iro�" :mric;laq� die vp�s,

TENHA JUIZO
TEM SíFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

. I

PULAR PREPARADO

13-fJl:&i'r:J
A tilFILlS ATACA TODO O Ul{GANISMO

O Fi�8do, o Baço, o Coração, o EstQmago, OS
Pulmoes, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre8
nOA Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia e Abôrtoil_
Inofensivo ao organismo. Agrada veI

como Utn licôr
O ELIXIR 914 està ap '(lV81)O pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento d� �ífilis e Reumatismo

da mesma origem
F l'\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composlçllo e o sabor a.
.914. devo dízer-Ibep: sempre gradave! do ELIXIR ..914. te
que o tenh(l empreg�do, em come[)dam-no como arma de
os casos d� indlcaçllo. aprú- fscl! manejo plira o ptlbllco
prlada (S1fll1S em VarJIHl de no combate ã sillJis quallda
suas manlfl'st ·çõe,) 08 resul· 'dei que frequenh)mente a
tados lêru Sido HIl,isr'l1torloll, orovelto no Ambulatorio da
polI são rapido8 tl durlivel�. Maternidade de Santa Marfa.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PassD,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


