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36 p(e�t,o da V i" ,A ';:i"
NÁPOLES, 26 (U. P.) --- OS AtEMÃES EFETUARAM OUTRA RETIRADA� NA ZONA DA CABE(jA-DE-PO�TElÍ �,�E ,ANZIO,:
DIANTE DE VIOLENTOS ATAQUES DESFECHADOS PELOS SOLDADOS ALIADOS. SEGUNDO I�FORMAÇOES,>llt\U�O�!ZA..

DAS� AS FÔRÇAS DE DESEMBARQUE ANGLO-NORTE-AMERICANAS AVANÇARAM MAIS I QUILOMETRO-E-ME ;,,;,;,;�euEGAN"1
DO ÀS VIZINHANÇAS DA VIA ÁPIA. OS NAZISTAS LANt;ARAM CONTRA-ATAQUES, QUE FORAM REPELIDOS COM PLE-

NO ÊXITO PELOS ALIADOS.

Trinta dias nos
Estados Unidos

o cônsul geral
démitiu se

I

São FrNlcisco, 27 (U. P.) -

O cônsul geral do Salvador, W"l1

São Francisco, sr. Dagoberto
Favila; renunciou o seu posto.
em vista de seu irmão menor,
o tenente Antônio Favila, tu
sido fuzilado, pelo govêrno do
seu' país, como implicado no

fracassado movimento ocorrí Io
recentemente,

•

Rio, 2(i (A, N,) --- O major
Alencastro Gnin'1arães, díret ir

. da Central do Brasil embarca.
amanhã para os Estados Un t
dos, onde permanecerá pelo

espaço de 30 dias em trata
ment.o de saúde, aproveitan.to
sua estada ali para resolver
importantes assuntos ligados à,
terrovta que dirige.

" YLUS AN'I'HW ()JAnJO n E SANTA eXI \ itl' ,\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FlORfS

-_.__ ._---

,

DE NOVO EM CENI O GENERal PftlTOH

FlorianÓpoli�-Quinta.feira, 27 de Abril de 1944 H. 9094Ano XXIX

'Para (,unpo de
trEHnamento

Rio, 26 (A, N,) - o ministro
da Guerra determinou que Q

campo de Gericinó, depois
de passar por uma ampla
adaptação, fique à disposição
da Fôrça Expedicionária Bra
sileira, para intensivos treina
mentos, que precederão à par
tida das nossas tropas para o

teatro da guerra.

vernur o mundo ", O general
'Wa:-;]liug'ton, :?í; (L P,') -1 Patton, rle triste recordação r:l�i)es no íuaueurar o "WelIco-

Inúmeros ohservadurcs norte- devido a um Iucideute g'l'a, 1'; 111('" }Hl1'H l'oldados norte-ame
americanos moxtrmn-se muito ((ue }H'OY()('OIl na Itália ao ps- r lcunus IUI Iualnterra.. O sena

contrarkulos COJll as absurdas hofetea,l' UM ferido, já tínha dor 'I'aíet, l'('ferindo-se às 1'1:

declarações 110 g'enf'l'al Oeorg'c sido punido com o aíustamen- contes declaracões (lo Patton,
Pattou de que o destino dos to do comnudo de seu exército. qualífícou-us �Ie "ÍrL'('spollsá.
auglo-norte-nmertcnnos é "g'o- Ag'ora Pattun 1'"", essas decla- vels",

E' PRECI�O ACABAR 1 Na Itália Alinôl,. como escreveremos ? ..
HIO, :!i ("L �.) - em vespertíno diYulg'ou que 1.1 declaraLONDRES, 27 (U. P.) - A Inglaterra está negociando

P 1
-

1 f
.

t I Itrã Nápoles,:.?6 (U. P,) - As �iio (!o ministro da Educaeão de que o "Yo('Hlmlário" confee-com ortuga a suspensao c os .oruecnnen os e e \\'0 .ranuo
tábr icas ele 'I'urim e as instala-' I I t 1

'

B llel I L t
-

f'
,

1• CIOlliH o ]W II c1.eHI erma ,raSl ena (e eras nao era o ICIa e,português para a Alemanha. Segundo' revelou na Câmara dos
co-es fel'l'ovl'a'r'l'as ele Ferrara e «IIi tul 11- .:Ie'·l· "e Iot 1 f" I Cl te Iesor.l') ,,o i , • ao li , II ., r, iI( I!( o o lCI3 m 1 ,causou uesorien-Comuns o SI:, Anthony Eden, a Grã-Bretanha fez ver a Portugal :Parma, na Itália, foram in- tuçâo ueral, Os lH'ÓIH'ios acadêmicos estão deeepcíouado« comque, como aliado dos ingleses, não podia continuar fazen'\.? tensamente bombardeadas p;_ II declaração (lo ministro da Educação. Alegam os acadêmteosfornecimentos que auxiliavam o esfôrço de guerra da Alema-
1

. -

l' 1 1 t ,1 que () VoeabulárIo fôra elnhorndo de acôrdo com o eonvênlonha. Outros despachos destacam que, talvez em futuro pr óxi- .a aVdlaçao a la1c a, A(Ul:�ll e

.[
,.U'

- ,
• - A ]orna a j)assac a. 'VlOes (e Ol'tng'l':ifjeo Brasfl-Porfugal • .Amanhã a. Â('ademÍa se reunirámo, voltem a ser reatadas as negociaçoes entre os governos ele

b tc e de
:

li 1 o, ,.,' , " com a e e c e caca a iac os p l' lH�nt adotar uma atitude sôll!'l) o r-aso, que está empolg'an.ffu a"iVashmgton e Madrí sobre fornecimentos espanhóis para a
t t t· " 'c:- .. ,. ,

' ou ra par e a acaram cJn eu- ílten�ãll dos meios Intelectuuís desta capital.Alemanha. Tudo índíca que Franco deseja restrtngn- para um
I t

-

d
'

t
' .

'o' n

terce o fornecimento de wolf'rârnio a Hitler, com o quê não I raçoes : rOP�st imrnigas C-
-

,

� T • , - I a navegaçao naZls a em águas.I'OlH'ül·c1am os Estados-Unidos, que desejam a suspensao total
1

c

1 ItáliA'

•

C o norte e a a la.
desses Iornecímeutoa.

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

Visando os «objetivos da Invasão»
LONDRES, 26 (U, P.) - Brunswick e Houasbrück, além

de outros importantes objetivos industriais nazistas, foram vio
lentamente atacados, esta manhã, por poderosas fôrças aéreas
norte-americana.s. Aviões da Oitava e Nona fôrças aéreas 110:'-

Melbourne, 26 (U. P.) - As te-americanas, auxiliados por máquinas da Raf, realizaram o
fôrças de desembarque norte-, nono ataque dêstes últimos dez dias contra o território ale
americanas já limparam total- mão, que já foi atacado 18 vezes no corrente mês, durante o
mente a região de Aitape, 011- dia, Na noite passada, os bombardeiros da RAF atacaram inú
de foram aniquilados n11me1'O -

meros pontos da Alemanha e dos países ocupados, visando es
sos soldados nazistas, Os n

í

pó- pecíalmente os objetivos da invasão.
n icos, que conseguiram esca-

par, fugiram para a zona elas PI�s�ica Iaclal e PeDI-.cllinaselvas, Um dos aeródromos de U U U ..,

Aitape já está sendo uti lizado 'Rio, 27 (A, N,) - O conhe

pelos aviões norte-americanos, cido cirurgião-de-plástica bra
Outros despachos acrescentam sileiro David Adler, de regres
que as fôrças norte-america- so dos Estados-Un�dos" decla
nas já estão combatendo pela, r?u que? que, mal? o lmpres
posse dos 3 aeródromos que, SlOnou fOI a, CIrurgIa da face,
existem na zona de Holândi-J,. a que se esta procedendo nos mo verdadeira panacéia. Adi

mutilados de guerra, com uma antou que a penicilina es,tá
perfeição insuperável. Adian- sendo experimentada com êxi
tou que o govêrno do Brasil es- tos iniciais no tratamento da.
tá vivamente interessado nes- sífilis. Se os sucessos se positi
sa cirurgia, tanto que já desta- varem, em caráter definitivo,
cou um oficial médico da Ma- concluiu, haverá verdadeira.
rinha para estudá-la na Amé-jreVOIUção na terapêutica do
rica do Norte, Sôbre a penicili- terrível flagelo humano.

Aniquiladas 05

japonesesfragorosa derrota japonesa
::-JOVA DELHI, 27 (U. P.) - As fôrças aliadas reconquis

taram a localidade de Mapao, situada justamente ao norte de

Irnphal, no Estado indiano de Man ipur. Informações autoriza
das salientam que foram causadas pesadas baixas aos japone
ses, que tiveram ele bater em retirada depois de decisivamente
derrotados. Os exércitos. aliados apreenderam grande quanti
dade de material bélico e abastecimentos inimigos em Mapao.

na, diz que se têm verificado
alguns insucessos, porque, co

mo acontece com todos os re

médios novos, estão empregan
do�a para todas as doenças co-

Para novas ofensivas gigantescas
tores ela frente de batalha es
tão aumentando os preparatí
vos para as próximas ofensivas
de primaveil'a e verão. O degê
lo já está no fim e o terreno,
em alguns pontos, está 'SJecan
do, devendo permitir, dentro de
devendo permitir, dentro de
pouco tempo, a marcha dos veí
culos blindados para garantir
o desencadeamento de nova.s

:.\loscou, 27 (U. P,) - OS rus

sos afundaram mais três navics

inimigos, com três mil tonela
das de deslocamento, que teu

,tavam reconduzir tropas de Se-
bastopol para portos rumenos,

Outros despachos acrescent 1 �_)}

que as fôrças de Tobulkin e Y}
remenko estão a ponto de des
fechar o assalto que decidirá a

sorte de Sebastopol. Por sua

yez, a emissora de Moscou
acrescentou que nos demais � ."

BC EXOS .\.IR.ES, 2H (A. X.) - O g'ovêruo arg'entino enli
tiu decreto, suspendentlo, pejo prazo de ii dias, o jornal "'I,u
}'l'cnsao •• A medida entroli em vig'or a. partir desta manhã.

IWEXOS AIRES, 2(; (A. N.) - O (lecreto de Susl)ensão ilQ
"Ija l'rensa" teye niotiYo num e(litorial puhlicado outem no

qual iusinuaya que os seryiços hospitalares municipais SI" es

tayam tornando (lericientes em face lla super-ecollomia �Hlo�
tada l)('las autoridades médicas muniCil)ais. O artig'o fi consi
tleratlo "'fnlso" pelo g'o\'êruo a:rg'entino.

o dr. Saulo Ramos avisa
que estará ausente tempo'
rariamente. reabrindo sua
clínica no próximo mês.

'Não

ofensivas gigantescas· dos so-

viéticos. Dizem que foi
cederão territórios britânicos «acidente»

para os Aliados
se Dos Estados UnidosLONDRES, 27 (U. P,) - O premier Churchill, falando pe

rante os "Comuns", afirmou "não haver qualquer possibilida
de de cessão de territórios britânicos. Essa declaração de Chur
chill teve motivo numa pergunta feita pelo trabalhista sr, Rhys
Davis o qual inqueriu o premieI' inglês se havia ponderado sô
bre a recomendacão dos fleputados dos Estados Unidos no sen

tido de que a União Americana obtenha o domínio permanente
das bases cedidas pela Grã-Bretanha por 99 anos em troca de
50 destroiers.

Londres, f6 (U. P,) - O co

ronel general Hans Hube, um

dos mais destacados generais
nazistas desta guerra, pereceu,
num acidente de aviação, em

local não identificado. Foi o

que informou a agência D. N.
B., ao anunciar que os seus fu
nerais serão realizados, hoje,
com a presença de Hitler e

Goering, e outros altos di"l
gentes militares e civís 110
Reich. O extinto fôra cond�
cOTado, recentemente, com a

cruz de diamantes da Cruz de
Ferro. Ainda segundo revelou
a D. N. B. o falecido general
Hans Hube, que servia atual
mente na frente italiana, foi
quem conquistou Nikolaiey,
no verão ele 194-1.

WASHINGTON, 27 (U. P,) - Uma média semanal de 'l
mil veículos, 230 tanques e 250 aviões representou o forneci
mento recorde dos Estados-Unidos aos aliados, durante os me

ses de' fevereiro e março, sob as cláusulas da, lei de empréstI
mos e arrendamentos. Nesse fornecimento, está incluido o pri
meiro embarque para a Rússia de aviões Thunderbolts P-47.
Outros aviões norte-americanos Mitchells P-25, Douglas A-2 e

Aircobras já estão combatendo na frente de batalha da Rússia.-- ---- ----------------------

i

a destruição de cidade's francesas
NOVA IORQUE, '37 (U. P.) - O correspondente do "Blue

Networds", em Londres, l'eferilldo-se a notícias autorizadas c1e
fonte alemã, informou ser decisão do comando germânico que
as principais cidades da França serão destruidas por violentas
explosões, a8sjm que os aliados invadiram a Europa. Acrescen
tou que as autoridades nazistas de Marselha, Leão e Parí::;
anunciaram q\le foram cavados túneis em numerosos pontos e

millada" amplas pxtellsões de terra como medidas ele defesa
.con U'? ,� infiltl'<'ção f' descida ele llalilrj'lPc1ístas.

Suspenso o diário LA PRENSA
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Redação e Ofícínas à
rua João Pinto n.? 13
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ASSIN.4TURA.S
Na Capital:

Ano Cri 70,00
Semestre Cr, 40,00
Trimestre Cri 20.00
Mês Cri 7.00
Número avulso Cr' 0.30

No Interior:
Ano Cri 80,00
Semestre Cri 45,00
Trimestre Cri 25.00

Os or+zínats. mesmo não pn-

I
blícados, não serão devolvi,

doa.

A direção não se' responsa
biliza pelos conceitos emitk

I dos no! artigos assinado.

\

lrmendsde do Divino Espírito
Santo e Asilo de Orfãs
«S. Vicente de Peulo»

ELEICÃO
De ordem do irmão Provedor,

convido aos irmãos que, em qual·
quer tempo, tenham exercido cargos
no Conselho Administrativo, a C'Om'

Darecerem no Consistório desta
Irmandade no dia 29 do corrente.
às 19 horas. afim de se proceder à
eleição do novo Conselho para o

biênio de 1944 a 1!j46. 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 ..,ie
Orfãs «S. Vicente de Paulo> em

Florianópolis, 20 de abril de 1944.
CANDIDO FREITAS, Secretário.

6 v. 5

A guerra é uma só para a França
Novã Iorque - (Por Michel nês, notamos que só houve dois

Pobers Copyright da Inter- i homens que previram clara
Americana) - "Franceses, é mente o perigo amarelo. Um
vosso dever libertar a Indo-Chi- foi Georges MandeI; o outro,
na da Hidra Japonesa!" - tais um socialista, Maríus Moutet.
são as palavras que lemos em De fato, somente Moutet com
um expressivo cartaz feito em preendeu a verdadeira situa
Argel pelo Departamento de ção, pois já em 1936 advertiu
Informações do Comité Nacio- à longínqua América que mais
nal de Libertação. tarde o Japão a atacaria.
A idéia é excelente. Sem du- Contra Moutet e os que com

vida, atualmente os franceses êle pensavam, os amigos do
pensam especialmente em seu Japão empregaram os mesmos

inimigo numero 1 - a Alema- metódos e propagaram as mes

nha - que está escravisando e mas-colunas que os homens
torturando o seu país. Mas é de Munich utilizaram contra
importante não esquecer o

í

ní- os anti-nazistas.

I migo numero 2. I Paul Baudoin, então vice-pre
O Japão é nosso inimigo não sidente do Banco da Indo-Chi

só porque está em guerra com na, - e que mais tarde havia
.nossos aliados - os Estados

I

de ser um dos principais parti-
Unidos, Inglaterra e Holanda I dários do armistício - dizia a
- como também porque apro- i quantos o quizessem ouvir, que
veitou traiçoe�r�mente a van-lo sr. Moutet estava .rece?endo
tagem da debilidade da Fran-,grandes somas em dínheíro da
ça para apoderar-se da Indo- embaixada da China. E acres

China. ' Icentava: - "Eu vi os che-
Muito se disse e se escreveu ques", - exatamente da mes

a respeito da quinta coluna na ma maneira com que o sr. De
França e sôbre nossos derro- Carbuccia jurava que havia
tistas. visto os cheques enviados pelos I

Pouco se disse, porém, sàbre Soviets a homens como Keril-
a propaganda nipônica' e as lis, Bure, Partinax e Madame
misteriosas amizades que a ca- Tabouis.
marilha militar de Tóquio cul-
tivou na Franca. Desde multo Depois de Pearl Harbor, a

tinhamos níponófílos candídos França Combatente declarou
como os leitores de Pierre Loti guerra ao Japão. Nossos amí
e de Claude Farrére. gos norte-americanos sabem
Mas tinhamos também cer- que uma vez que Hitler seja es

tos financistas que trabalha- magado, e, por mais profundas
vam em estreita associacao e terriveis que sejam suas feri-,
com os Mitsuis, os magnatas das, a França não se retirará
banqueiros do Japão. Havia da luta. Ela combaterá leal-I
ainda alguns que viam o "sol mente ao lado dos ingleses e Inascente" como um escudo norte-americanos contra o ini-I
contra o "comunismo", muito migo japonês.
antes que fôsse descoberto ou- Esta é a significação do car-

tI'O escudo na cruz gamada. taz de Argel.
Ao ler uma reportagem sô- Uma vez que acabamos com

bre os debates que se produzi- os prussianos da Prussia, ata
ram na Câmara dos Deputados I

caremos com todas nossas fôr
durante o conflito síno-japo- 'pas os prussianos da Asia.

COMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL
'BíI!fiil'MliD 1"II11II__

"PJ1JRFECTA "

A Maravilha da técnica suíça moderna

Igual ao modelo «fino e leve como

urna folha»,

Caixa folhada, 'fundo aço
inoxidavel - Ancora IS rubís Cr$ 390,00

Caixa cromada. fundo aço
inoxidavel . Ancora 15 rubís Cr$ 2.95,00

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 tu-

bís, para senhora Cr$ 385,00

Caixa folhada. fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 ru-

bís , para senhora Cr$ 410,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembolso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serA • 81la preferida ,

"rolta. aaclonals e estranl/;elras - Homeopataas - pertw.mart ...

Artigos de borracha.

Garant.,...., a exata observ4.ncla no recetrnartc m6dtco.

PREÇOS MÓDICOS.

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

espinhas e suor excessivo

SARD('NIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

cado na rua Lacerda Coutinho, 15. A' venda na

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

�.

t

COM A FORÇA ARRAZADORA E CONVINCENTE que

SÓ A VERDADE POSSUE
e

um SUCESSO que
verdade conségue,

com

só a

\,

J

I

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

Centenas e centenas de finíssimos MANTEAUX,
CAPAS, boléros, renards e casacos de péles. Tail
leurs de lã e linho. Sobretudos, capas para senhoras,
homens e crianças, CASEMIRAS e LINHOS. CRE
TONES. 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 estabe{ecimento, o qual, tão

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

Todos foram remarcados com GRANDES, TENTADORAS e

ESTUPENDAS BAIXAS!
N. B.• - As vendas, durante o período da liquidação, serão

feitas exclusivamente a dinheiro à vista.

/'
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Hoje ocorre o aniversário do sr.

engenheiro dr. Haroldo Pederneiras.

federação Catarinense de Desportos; ����l�:��:� jfr�t���'���os,a����o��� sita�X:�ide���� t;�r���a�!�:� da

que, agora, e que os mesmos ..

...IIll.-.)i,. vão exercitar-se no manejo Possa hoje o nato.lício da exma.

NOTA Ofh,I",,1. N. 5/44 da pelota, e não" cracks", EOc'- sra. d. Iná Wendhausen Ballalais.

A ,F. ('. H. EÃ.r SE::c!S-,\O .ltK\- i.nscritos .na. Div_isã,.) de .Ama-I q.ue si.nào, est.al'iaI:l 110. prof'i s-
..

.. _
. Decorre hoje o aniversário do sr.J.JIZ)dU. no d ia :?l do mes Mil dores, a ludícação de dois n(;-I stonalismo, e IStO e muita COU- prof. Alvaro Bouzon.

ourxo H]<�SOLYElr: mes, afim de const ltuí r o qua-I sa para quem começa a jog�l'. '"

1 ° - aprovar a ata ela ses- dro de AUXILIARES DE

A.H-I
O amadorismo, tende a co- O joven Aécio Cabral Neves, co-

são anterior. , !13ITHO, sendo exprossamClli e operar com outros fatores, pa- merciário, foz anos hoje.
4° - deferir os pedidos de proibida a indic-açào de atletas ra o completo dosaparecimeu- F b j. . -

C I 1
. .

d f J 1 I barr l
, azem aDO§ o e:mscricao ao ampeonato r.a amue ores mscrrtos para o to o utebo em p agas arr i-, OI' d i C Ih BI")'

-.
D" -�!

.

.. .

'
sra. ln i no, oe o orges;rrmena ivisao (e Amad»-

'I campeonato. ga-verdes. jovens: João André de Sousa,
},(:'3 dos seguintes clubes: AV1-'.Í L h" -- tornar publico \[11<:), Urge, portanto, que os lJO- comerciário. e Prudêncio •.Gomes;
F. C_, F'íguetreuse l�. C., PaLlLL

I'
no son.eio procedido ontem e deres competentes, avertgue:u

R "L' n B
. Faz anos hoje o menino Amaurí,amos JêJ. \..., ocaiuva F. C", que estiveram presentes os re- os fatos, que sabemos existir, filhinho do sr. Atila Temporal eCaravana do Ar F. C., A. ;).' presentantes da maioria dos mas como tudo em nossa ter-

Colegial Netuno F. C., A. F'. clubes concorrentes, foram de" ra é diferente, talvez nada se
Liceu Industrial, Lopes Vid- terminados os seguintes jog 's faça.
ra F. C. e Crispim Mira F. C.I do torneio inicio: Não podemos atinar, que
5° - tornar publico que fo- i ] U jovo - Caravana do Ar x clubes, que IULam com saerttí

ram filiados na Divisâ» de II Bocaiuve. cios para manter-se, possa .11

Amadores desta Entidade dos 2° jovo -- Paula Ramos x A. dispor de dinheiro para custe ir
seguintes clubes: Associação I D. Colegial. elementos, que diga-se de pas-
Atletíca Liceu Industrial, 1\8- ;_lo jogo - Avaí x Netuno. sagem, nem um víntem va-

soeiação Desportiva Colegial, I
4° jogo - Liceu Industrial x lem, apesar desta moeda, não

Netuno F. C. Lopes Vieira. mais vigorar.
6° -- Inscrever, conforme

�
1)0 jogo - Figueirense x Os prejudicados com êste co-

requereu, o F'igueirense F. C. O1'ispi111 Mira. mércio, são as entidades pri-
para o campeonato da Divisão 6° jogo -- Vencedor 10 jogo fissionais, pois que todos cor- Três países reclamam a este son-

Extra de Profissionais, no cor- x Vencedor 2° jogo. rem para o amadorismo, fi- to como seu: a Holanda. onde nos-

t d
.

1- d ceu, Q Alemanha. onde passou arente ano de 1944. 7" jogo - Vencedor do 3° jo- can o assim rvres e compro- major parte de sua vida laboriosa,7" - tornar publico <rue, o. go x Vencedor 4° jogo. missos e responsabilidades o Suiça, onde eliqotou suas útti-
T.01�neio inicio da Primeira Di- j 8° jogo - Vencedor do 5° jo- maiores. mas fôrças e morreu. O dia 8 de
visao de Amadores, foi trans-! go x Vencedor do 6° jogo. Ao fazer esta nota, louvamos maio de 1521 é o dia de seu nas-

,

'd
' .

d dr' cimento, sendo sua cidade natalfel'l O para o próximo dia 10 i 0° jogo - Vencedor do 7° .10- a atítu e ° I'arnandaré, pos Nimega. Com 14 anos foi mandadode Maio; � go x Vencedor do 8° jogo. aquele clube, que a vários anti" para Colônia. onde um piedosoneto da exma. sra. Josefina Sali}m,8° -- Cientificar os clubes 15° - O Torneio Inicio terá exste em Florianópolis, n2.0 diretora do «Foto�Studio», desta seeerdote dirigia sua vida espiritual.
"eoncurrentes, de que esse

tor-j
inící o, ás 13,30 horas. concorrerá ao certame pebolf 3- capital. enquanto Pedro se entregava aos

. , r 1 lori estudos. Mal ordenado sacerdote,n81O, sera realizado em homo- 1 Co - Os arbitres para os dCO, (e amar 01'1smo, porq'.w .,..-.w.......-_-_-_-•••- .....- ..-_........- ...._.................. foi o jovem jesuita __ pois em 1543nagem ao 9° aniversário de cinco prírueíros jogos poderão não ofereceu nem oferece d l- tinha entrado na recém-fundada
GOVêl'110 do Exmo. Sr. Dr. Ne-j ser' escolhidos de comum acôr- nheiro a êste ou aquele

"PIa-I
Companhia de Jesús •. en�arregado

rêu Ramos, Interventor Fede- do, até o próximo dia 28 de yer ", para defender o seu pa- Gil FELíCIO e DALVA
de uma missão assaz delicoda.

TaL abril, quando deve sex feita a vilhão. Tratava-Si! de alcançar do impe-
(ONTI FELIClO radar Carlos V' medidas enérgicas!)o -- Antes do inicio do tor- comunicação a, esta Federação. Ou bem o campeonato lh contra o arcebispo de Colônia queneio, será realizada a solenída- 17° - RETIFICAR para As- amadores ou o de

prOfiSSi,J-1
�a�!���Wosao :�:cSi!:���td: tinha abandonado a fé católica.

· de de Hasteamento da Bandei- sociação Atletica Escola Indu s- naís.
seu filho FELIPE. I

Depoís foi mondado como teólogo
ra 0111 d SE' tr'I 1 1 b tílí d d Lancemos daquí um apêlo à para o Concílio de Trento. Chu-

, C a presença e... . XCla. na, o c u e I la o com a e- Fpolis., 21.4-944 modo a Roma por Sto. Inácio pos-· O ST. Interventor Federal; nominação de Associação Atle- entidade mater, que por meio sou uns poucos anos na Ita'1ia,10° -- Todos 'os clubes parti- tica "Liceu" Industrial. de seus departamentos, execu- para depojs voltar para a Alemo ..

'cipantes do torneio deverão es- Secretaria da F. C. D., em te uma busca, e salve dêste 111U- nha. Aquí tornou-se um vsrdadei.
tal' no Estádio da F. C_ D., ás Florianópolis, 22 de abril de do o bom nome do esporte bre- ro baluorte contra a reforma pro-

l') 15 h d' 1 "(\"4 tão em 110s.sa capI·tal. Dez mil nipões testante. Não Qceitou a dignidade
0, oras, eVIClaUlente Hni- J.;;'I; • de bispo de Viena d'Austria: Em
formizadds, afim ele tomarem }<']a, lo Fel'l'al'1 Se êstes fanáticos comerciá- mortos 8ermõ�s e livro!; defendia a dou-
parte no desfile, dentro do E:;;-

.

Secretál'io rios "esportivos", pensam Lt.l-j Chung-King, 26 (U. P.) trina católica. Foi êle o primeiro
tádio, em homenagem ao Si'. :\"ota ela redação: Havendo vez, rehaver os seus gastos !No setor central da frente de historiador que aplicou à ciência

r t b 1
. com as rendas vindas dr's' batalha, os chineses estão pro-

histórica os princípios que, mais.11 ervelltor; a 30 nta falta de espaço ex- J tarde, Niebuhr formularia e que,11° - Para o torneio inicio eluimos os itens ZO e 3° por não "matchs" em que intel'Y8- cessando a retirada e transpor- hoje, são a base de todos os estu ..

·{ia Divisão de Amadores, ficou hteressarem ao desporto da nham, enganam-se, pois jogos te de 10 mil japoneses mortos do. históricos. O maior cuidado
· deliberado o seguinte: Capita1. de !llaior classe e técnica, aquí e feridos, para l'€giões do norte votou Conísio à for��ção d<;t ju�

a) - comunicar que a dur'l- em Florianópolis, nada ren- da China através de

Sing-J
ventude, fundando varlOS coJeglos.

.
.

,

, Em 1580 foi para Friburgo (Suiça)ção de cada jogo será de 20 Am3dores Oli Profissionais I dem, quanto mais o amadon,3- Hlang. onde ainda existe o cblégio por êle
minutos, com 10 minutos pa.ra Florianópolis, está em vé,;- mo principiante. (Waltlir tle Ya;;;�:;'-::·--C·Á;-Ã';ÍS'2i'. :1�mnd�d;�aU�:a ;mrave2l ddOeen�teze��cada meio tempo, sem descan- peras de assistir na próxima Oliveira Saut(),o.;). r Â

•..

H d t
'

Segllllda-fel'l'a, 1.0 de lV,ral'O, a L_NEA é saber economizar. bro de 1597.
SOo aven O empa e sera prol'- �

_ 1.
_

rogado por 10 minutos, divicli- abertura do torneio início do leléco seguiu hoje
dos em dois tempos ele 5 miull- campeonato de amadores do Seguiu hoje, via-aérea, pal'�
tos, sem descanso. Persistindo corrente ano. a metrópole gaucJ1'a, o cOl1he-
o empate hayerá mudança de Entretanto, COl1'lO sempre, ::L ciclo "entl'aineur" catarinens8
lado obtendo a vitória o clube nossa cidade, luta com sacriff- Carlos de Campos Ramos (Le
que conseguir o primeiro ten- cio para poder angariar jovens 1eco).
to OH escanteio, quando enti0 que integrem os clubes amaclo- ' Leleco, vai a Pôrto Alegre, 3,

será automaticamente suspell�- l'istas da ilha paraiso. chamado de um clube gancho
sa a partida. On tem, os clubes val'zean 0S, que lhe fêz ten tadora. propost:1.
b) - Não serão permitidas foram contemplados, com a Perele assim, os meios espoc'

substituições de jogadol'es dn- sua entrada para a F. C- D., tivos na cidaele um destacac'1)
rante o transcurso dos jogos. afim�de clisputar o campeona- esportista e colega.

c) - Fica estabelecida a to· to de amadores do ano próxi.. O "Estado" esportivo, cl'l<'�
lel'ancia de 5 (CINCO) minu- mo findo. sempre o teve com admiração,
tos para o inicio de cada jogo, Atualmente. porém, as eOll- faz votos de feliz viagem e feli ..

. findo o qual será desclassificct- sas mudaram: e isto porque os cidades em sna nova, l'esidell-
do o team retardatal'Ío. fanáticos, fizeram e fazem (10 cia.

12° - Fica terminanteme"- amadorismo, cométdo, ofe1'l�-
,te proibido, 110S jogos da Divi- cendo a seus componentes p1')
são ele Amadores, a ENTRADA ]lostas em dinheiro, o que vem

NA PISTA, de qualquer pes- prejudicar o esporte pl'ofissi')'
soa, dirigente ou não dos clu· nal em nossa terra.

tes contendores, com exceção A F. C. D., ao instituir D

-do massagista, devidamente l' ). campeonato de amadores, te ,Te

gistrado nesta Federação. em mira fazer jogadores, pa� i-t

O não cumprimento c1es3� que em futuro próximo \'8-

determinação, implica em sn::;- nham a tornar-se os verdadei
pensã.o do, dirigente com ad- 1'os expoel1tes-c1o esporte-bre

Y.ertência e penalidade a os

I
tão em terras catarinenses.

-Clubes: Não é admissível, que certos
J;}O _ Solicitar aos elnlle::i dllbes ela capital venham re ..

\
\
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AN 1\'J!.mSAR lOS

Faz anos hoje o sr. Luiz Eug@nio
Be ird.o , competente contabilista.

lO
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CARTAZES

-

RODIl
Df. R\tMOS
GOODl�E�R
l' dos e variados números
ln

musicais.
5 feireiS!

... - deiS eiS aS.
.0 .

o santo do dia
S, Pedro (anisio, Confessor e

Doutor da Igreja

..

DO DIA
HOJE Sa.teira HOJE

{ ,

J\_
Cine Odeon CiDe Imperial
Um dos

A's 5, e 7,30 horas: A's 8 horas
SIMULTANEAMENTE

Eettymelhores filmes "romantico-musicais" com
Grable John Payne e Vitor Mature:

Rapsódia da ribalta
Músicas!' Romance! Bailados! Aventuras!
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat .

A VOZ DO MUNDO (Atualida,des)
Preços: Cr$ 3.00, 2,00 e 1,00 Livre de Censura

Domingo SIMULTANEAMENTE no ODEON e IMPERIAL
O milagre do século!

O Cisne Negro
Tecnicolor com Tyrone Power, Maureen O'Hara e

George Sanders.
Horário: ODEONJ 2.4,15, 6,30 e 8,45; IMPERIAL 5 e 7 ,30 hs�

"A BaudeIJ'a Nacional quando em prés·
posição horizontal, e Irá ao centro da
testa da colona, se isolada; à direita da
testa da colnna. se houver ootra bandel·
ra; à frente e ao oontro da testa da co

luna, dois metros adiante da Unha pelas
demaIs fO","a,la8, se COlH,Orl'el'eTtI trll.
ou mais bandeiras". (1)".,reto.. I,,1 n. 4.51:>,

A seguir:

A Legião Branca
Em homenagem à LEGIÃO BRASILEIRA DE ASç;rSTENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As últimas «vilérias» de HitIet"
Nova York, abril - (Serviço ranjo funerário Wagneriano.

Especial da Inter-Americana)' Por l1}ais faceis ,que P?SSal��
em combinacão com o NEW ser as últimas vitórias de Hi

e YORK TIMES - Adolf Hitler tler, são também medidas de-

I está celebrando suas últimas sesperadas para conter a abo
vitórias. Incapaz de conquistar I· bada, que já está desabando sô
os inimigos, está conquistando br� ele. Com metade do seu

os seus aliados, Tudo isto está I exército e a maior parte da sua
I " -,

sendo executado com a mesma força aerea em açao ou Imo-

traição e rudeza mas também bilizada no oéste e uma grande
com" a mesma decísiva veloci- fôrça batendo em retirada an

dade e exibição de fôrça com te a pre�são �os exérci�os rus

que esmagou, no passado, tan- sos, ele e ?bngado a dIspersa�tas, nações européias, Sua con- as suas forç�s l:estantes, pOI
quísta da Hungria parece ter uma extensao amda mal� am-

ISidO completa e agora, segundo pla do que estavam e. arnsca�'-
se noticia, suas tropas estão se a transform�r. al?-tlgos ami

Pontos I marchando para estabelecer gos em novos ,1l1lm_lgos ..
O co

I
uma igualmente completa ocu- lapso .dos I?alcas Ioi ° sinal daBlurnenau par te Cr$ 2500,00 Antiguidade Pretcia ,

pação da Eslovaquia, Rumania ap!'oxlm3;çao do, co��ps�, .ale�
e Bulgária. mao na última g�ella, .

Hitler
Prefcia, Pouca coisa lá se lhe poderá I tendo diante de �I a fadiga de
15 094

opor, Como a Itália de Musso- guerra e os deseJ?� de paz, de
lini e a Húngria de Horthy, ês-: todos os seus satélites, esta re

tes países dispersaram suas
I solvido a evitar que tal colapso

tropas para travar as batalhas se produza em 1944.
,

da Alemanha e perderam muito Ao me!;aTIo tempo, sena uma

não penas em efetivos, mas .es- loucura l�norar 9.ue na longa
Ipecialmente em material, [batalha .dlplomatlca _pelos Bal
i assim estão completamente de-j kans, Hitler conseguiu, pelo
pendentes da Alemanha. A menos por algum tempo. u:n
quinta coluna alemã e os na- certo êxito. Se perder o apOlO
ztstas nativos depois de Já ter ativo do� es�ados balcamcos,Sorteio Pretcia.
chegado o grosso das tropas procurara evitar que os mes-

»)
alemães estão esmagando a mos se lancem nos braços dos

oposição,
, . • aliad�s. A, diplomacia al1a9-�

Isto está claramente indica- tem SIdo difucultada pelas f01-Prefcia do mais uma vez pelas ordens ças armadas de Hi�ler, O resul-
9 683 irradiadas a todos os alemães tado de tudo ist9 e uma v,er�a-9 665,5 na rumanía para se colocarem deira mobilizaça_? do exército

Prefcia. à disposição do exército alemão 'alemão nos Balcas.

Serie)} III P�;f�fa. q�e já �e acha soli?amente en-

Companhia Telefônica (atarinensetrincheirado l}0 paIS. A Eslava -

. ,6 832 7 .,

demaí , Convocamos os Sr9, ACIontstas, r quia ,e peque.n.a emais para se� desta Companhia, para a Asse<n-
um fator militar. E quanto a bléio Geral Ordinária, . que se reo

Bulgária que tem seguido uma lizará no dia 29,de Abril corrent�.
política mais independente e de às 15 horas, na sede da CompanhlO.
maneira singular recusou-se a na Pla�a 15 �e Novembro, n. 8, e

.

"
.' que tera per hm:

.aderír a luta contra a RUSSla, a} Leitura, discussão e dellbera-
talvez seja uma nóz mais dura ção do relatório da Diretoria;
de quebrar, embora suas fôrças b I Discussão e deliberação sôbra

C d t armadas não se achem em si- o balanço e a conta de lucros 6

orrespon eu es tuação de opor uma resístên- pe;fC;�!'ecer do C<'ns"lho Fiscal:
cia forte, d I Eleição da Diretoria e seus.

Os alemães "explicam" que suplentes, para o triênio de 1944-

.

estão tomar;�� medi�as para 19:1 ;Eleição do Conselho Fiscal e

A R
A·

dlrd H·tJe decí t
estabelecer igualdade de sa-

seus suplentes,Umanl8 per I a para I r;Agra ecnnen o Cl'ifíCi_?" e .",intensific,a� a col�- 'Florianópolio, 18 de Abril de
.

. I havendo deixado, completa-, boração militar e polltlC� ent�� 1944.
A DIRETORIAWashington - (Pelo coro- tau consíderavolmentr, os ru-'mente restabelecido, a Casa de I a Alemanha e seus .alIados,nel F'rederick Palmer, para a

1

menos e os hungaros que cRtão Saúde São Sebastião, onde esu-ITrata-se de um �ufemsmo de
INTER-Al\1ERICANA e O ES- diante da guerra em seus 1l1'Ó- . ve em tratamento, venho por I propaganda destmado � ,ene,oTADO) _<\ccstumamo-nos prios países, Si já havia certo iêste meio agradecer ao ilustre brir o fato de que o mllltans
Lanto a encarar os avanç,os dos l'essentim,ento eni:['e os referi-' clínico dr. Djalma Moelmam e J?o. alemão �s�á esm�gando os

jrussos como se fossem s1ll1ples dos satelJtes e B1Ucr, no mo-Iao eminente cirurgião dr, Rol- ultImos vestlglOs de mdenper;etapas na rota de man'ha de meato em qile as coisas não I dão Consoni a carinhosa assis- dência dentro de sua esfera ue Compro e Venda
um exél'Gito, em mallobl�as de iam tão mal, ê;sse deseonlenta-1tência que me pl'estaram, Par- cperação e, que as,peqll:en�s ,na- Liter:3turã-" Pt'dag0gi8, Psico-
paz que, mUltas vez�s, ,1l�0 da- mento, tendera, a ,aymentar e lticularmente agradeço à boa çoes que resolveram f���l com logia. M"tnnàtlcu, D'felto, En
mos o valo�' LlereClCtO a Ll'.ans-1' IJodera Vll� a slgnllJCu,J' nma ; lTmã VeTidiana e ao prestimo- a Al:manha por ambIçao ou

genharia, MedIcina. Topogrãfia.cendência d�s .trIunfos drnll- -gl'.ancle cl?l' .de �abeça para so enfermeiro Zeno PTiermailer por �rro de cal,culo, pensan�o Cinematogr afia, Eietricidade.gadOS l�elas ultJll1aS or.deus do I I-�ltlel', P5)]S nmguem ]ioc1e ])1'e- as atenções de que me cerca- que Iam sofrer,mer�o,s: ,estao Rádio, Navegação Marítima e.dia assmadas por Stalm, V�l' que esse desc'ontentamento ram; e torno extensivos êsses agora pagand? e?se err.o � c�s- Aérea, Geodésia. Fí�ica, Qui.Os russos c,hegara.111 e ,fl.tra� I�a? venha a se tJ'allsformêu' em agradecimentos às revmas, Ir- ta de sua propna eXls�e,ncI�. ,mica, Mecânica, C:3rpintarie,vessaram os nos .Bug, Dllle.st�r 0(110 mortal. mãs Engelberta (diretora), Ve- Trata-se ?e ,um.a advelte.ncla. etc etc.e Prutl�, que assl�1aI� os lmll� Tôdas essas coisas são uma remunda, Oli?�étia e Otacília, para a Fmlandla q�e ::mda I O. L. ROS1\tes entre a Bessarabla e a Ru bôa notícia l)al'u os exércitos e aos demais empregado" da- conta com uma oportumdade I R D d 331 f' 1 .
U

-

d t tInta ua eo oro.mânia, e aca)aram, An�a mell- anglo-americanos que se pre- que la Casa. para nao se �er �r ° 3: J:?e �; i'.�--...�.te, invadindo a Rumallla.
'. param na lnglatena vara abrir Fpolis., 24-4-944. A "colaboraça� 111.�enSlfIcada CURSO P�qVISó_RIO DE

Todos sabiamos que H}t.ler a segunda frente, SeI' ia tam- Odorico G. de Abreu é apenas uma mo�:mna�e� repe- EDUC�ÇAO FrSICA_teria de edificar uma s.ollc�a bém melhol' se clispllzessemos tição da declaraçao prevla .de (Reconhecl;�d!re�í\ Governobarreira no Ol1lestel', pOIS c o
de uma gl'allc1e fôrça ele bom-

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

Goebbels, segundo a qual nIn- EDI T A Lcontrári? o risco ele perd,eI' a
banleil'os para intensificar, ele MACHADO & CIA. guem teria permissão para ��- Declara aberta a inscrição aosRumânia, abrindo dessa forma
forma nunca vista, os ataques capar; e "igualda�e �e. secnfl-I e:,ames �estibulares

,o caminho aos russos f?aJ'a a
contra as l)Osi�'ões nazistas AgÊncias e Representações em Geral cio" pode apenas SIgnIfIcar que Comunico a?s lDt.e�cssados que s:Bulgaria, HungJ'ié\ e enflm l�a- atl'áz elas linhas de frente rus- �:�ij�ãoF���:,ó��1� todas as ::açõ�s de!ltro da 01'- ����a ��:�b�l�����r��:Si��;ea �s ���[1'a tôc1a a vast� zdna _dO sucles-
sas na Rumânia. Hllngria e Caixa Postal, 37 bita alema serao agora chama- será permitida a, matrícula no Cur-te europeu, Hltler nao COl1se-
Tcheco-Sloyaquia. E porque Filial: Cresciúma das a sacrificar todos os seus so p, de Educa,ção Física do Es-O'uiu defender o Dniester nem
não, marechal Stalin, em nome Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.

j
homens válidos e todas as suas tado,

_.� Pruth e a perda da Rumânia ela Lei de Em]Jréstimos e Àr- Próprio), Te1eg;an;>as.: "PRI�l!�" substancias numa dansa final Os c�ndidatos .d�ver.ao satisfazer Ola
,

'1 t Con1 a Rlllllânia Agentes nos prInCIpaiS mUnlCll'IOS
t d Ad' segUIntes reqmsitos.eeV�(ell.�., , ·"l'enelameutos? .

doEstado da mor e, eacorocomoal- aj-Sernormalista;perdIda fIcara tambem pe1 dI-
.b) _ Ter 18 anos e menos de 30,da a BulgaI'ia e os russos, aele-

ele idade;mais, abrirão caminho para

S
c) --1.'er bons antecedentes;

invadir pelo léste a HUll"Tia e

S El J!I-.� A .d) --Ser vaclllado;
.. - H', .

l'
to

d e) __ Ter boa constltuJçao hSlCl'<!a TchecÇ>-SlovaqUla" a e211 e

e 111entar!.poder avançar na dll'eçao ela
A inscrição será prt)(;essada mc-Iuo'oslávia,

dia,ntc requerimento dirigido aO'NãO se enganaram os que
d Ih Inspetor de, Educação Física, e de-·

, 111 que Hitler ia ofe- padrões -maravilhosos. finíssimo acabamento as me ores I'idamente ln?tltllldo ,
dos compro-pensaI �1� e

.,.' f' b
.

d
' -

t d s palco-eo da ,'antes das al!neas a, b e c_
.

l'ecer sena resIstencIa no D1:1- a rICOS o pais. scro encon ra as no Q

Qualquer informação a respClto.ester. Os nazistas tentm'am fa-

C SANT B A poderá ser obtida, diáriamente, na,
zê-lo, mas não tiveram êxito asa. .

[Il�petoria de Educalção �"í.sica (rUi},
l)orque O ataque russo foi sn -

.J oa�) PlI1to, 42), no 11Orano do ex-

pediente. Imamente esmagador.
Diariamente receDemos novldaoes Florianópolis 5 de ja,neiro deO fracasso nazista no Dllies-

1944.
'

ter e no Pl'uth como não podia RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 1 Cap, Américo Silveira d'Avil({.deixar ele acontecer deséollten-,
._1"

Diretor

I'''�
"

..
Fi.'�

.. �

..

l�

LIVROS
USADOS

Economize. para seu lar
Circunscricião Santa Catarina

Distribuicão de 31 de Marco de 1944
3 ,

Aprovado pelo Sr. Fiscai Federal em Porto Alegre

PLANO Dh t ibuição:
Contr. N° 79 - Aloisio Michels
Por Pontos com juros cf. Decreto Lei 4l71:
Contr. N° 259 - Contr. de emprestimo Bvurnen au saldo Cr$ 12 .5CO,OO

• »426 - Sociedade Atlfadores Joinvile parte Cr$ l l , 500,00
Rescisões regulamentares cf Decreto Lei 4171 (30o/,J:
101/4234, 1001/4230, 754/4235, 228/4227,
61)4/4233, 272/4242, 1021/4246, 337 4231.
1039/4259, 291/4247,' 291/4255. 1066/42158 c-s 11.385,80

PLANO 38'i
Contr. N° 4125-Vitor Krep s ky

» »4150 - Vítor Krepsky
» » 4206 - Franz Nietsche
» 5570 - Alfredo Buschle
}) » 4535 - Aifredo Greul
» » 4521 - 'Augusto Deschrier
:t :!) 4395 - Contr. de emprestimo
lO II 4109 - Contr. de emprestimo
� » 4511 - Herbert Quander
, ,. 5046 -- H_ W!llerding
» " 5016 - Alfredo Greul
» » 5739--Fredy Wachhloz
» 5638 -- Ralph Gross

Rescisões regutamen rares: 5053, 5010, 5783

Blurnen au sa ld o Cr$ 4 000,00 Antiguidade Prefcia
Blumenau p ai te Cr$ 7 00000
Blumen a u saldo c.s 6000: O
S, Alta(Ex S. Bento) 1'1.000,00
Blum-nau Cr$ 5.000,00
Blumenau parte c-s 12 000,00
Blurnenau saldo Cr$ 9,00000
p, Alegre c-s 40000.00
Brusque parte Cr$ 1.500,00
Blumenau saldo Cr$ 7 SOO,OO Serie II
B umeriau parte C, $ 0.500,00
Blurnen au saldo Cr$ l2.C'00 00
Blumenau parte Cr$ 12.500,00

C r$ 1 2 2 11 ,00

»

Serie I
),

»

Total distribuido até hoje neste Estado Cr$ 9.797.500,00
a 682 prestamistas

Sociedade Comercial livonius Ltda�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está de Sf;U vestido estam- ,
e por atacado, no posto de venda

s e nd o vendido, a varejo Resolvendo o difícil problema da lavação

instalado na rua pado, a TINTURARIA GUAf ANY lava e

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA I

(a maior organizaçéio no

gênero nesta ctlpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

VENDEM-SE
I máquina para permanente,
tipo luxo, marca «Wella»,

completamente nova;
estabilizador para 500

voltios;
secador para cabelo, de

bacalite.

•

Está à venda
'0 «Resteurante Pérola». Para
mais informações, dirigir·se ao

proprietário, na praça Quinze,
n. 22. -- Florianópolis.

V.·9

-VêDdeiií:se---7��·:�������
'nizado, de 2 mts. de compri
mento por 1 de largura; e tam
bém urna turbina de 6 cavalos
de fôrça. Entender-se com o

.sr , Francisco Nappi, na rua

Deodoro. 15v,-lO
�--�......

Bungalow

Casa pr�cisa-se
Casal, com um filho, procura

r:asa com 2 quartos, etc. Dá ga'
.rantias e apresenta fiador. Infor
mações, por obséquio. na gerência
do "Estado". 5 v. 3

A!l autoridades responsáve18 pela
fiel execução da8 Estatística8 Mili·
\ares podem exigir, 8empre que hOIl
ver dúvida quanto à veracidade eh
qualquer informaçâo, que cada lu
Cormante prove o que declaro•• j
mÁ-fé constitue crime contra a ... \
-r.ranu lIaelon.1. (D. Il. II.). r

GRATIS!Negócio de ocasião
Veride-se bela propriedade em

Porto Belo, própria para veraneio,
Frente para o mar.

Linda residência, completamente
mobilizada, com rádio e carrega
dor "Windcharger" p/baterias, etc,

O terreno. plantado e bem ajar'
dinado, situado entre a estrada e

o mar. mede 60x300 metros. Fonte
natural de úgua potável, crista'
lina. Informacões, por favor. com

o sr. H. Murray, na Rua Joéio
Pinto. 26, nesta capital la v 5

Quer receber ótima surpresa que
o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade? Escreva a Soares, Caixa
Postal 3852·· RIO DE JANEIRO

passa pelo novo processo

Pr oor etários -- J. Moreira & Cia.

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

•

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

de seu vestido, le\e o à Tinturaria Guarany. - Rua João Pinto, 17,

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,QO
Muitos bonif cações e médico gratis

Tudo isto por apenas c-s 1,00

----_ �

nu. HUERREIRO D.\ FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crtancas
Doenças da Péle - Doenças Vênér�as

CONSUL'fõRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às 5 horas

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

ReinECiarã sua clínica em fins de abril

Londres, abril (Interaliado),
- Em uma carta contraban-Ideada na Noruéga e publicada
pel� jornal sueco "Ny Dag"
um marinheiro norueguês des
creve como um grupo de ju
deus foi deportado po-r via ma

rítima para a Alemanha.
Os judeus - declara - to-

ram levados em caminhões pa-

COMPRAS E V"NDASra o porto de Oslo. Os alemães n
I e g�al'das. nazistas noruegue-
ses Impediram que as vítnnas CASAS
se despedissem dos amigos. Vendem-se: uma na Rua Fernun
Em poucas horas o navio par- do Machado, com 4, quartos, 2 so

tíu. Com. o mar encapelado a las, cópa cozinha, terreno plano,

viagem foi torturante. Os prl-
medindo 6,40](50 preço Cr$ 25.000,00;
Tres na Rua Uruguay, de me.deí-

sionetros se desesperavam. AI·· ra. todas alugadas. terreno plano.
guns tentaram suicidar-soo medindo IOx58 por Cr$ 20.000.00;
Afim de obter permissão par-1, Urna em Coqueiros, com 3 quar

ir ao tombadilho ou ao lavató- tos, cozinha, sala, dispensa, bôo
água, medindo o terreno 30x12x 1.5

rio, os judeus tinham antes de por Cr$ 12.000,00.
ajoelhar e beijar as botas do Urna na rua Almirante Alvim.
guarda. O navio ancorou ao com 2 quartos, sala, dispenso, vn

largo de Copenhague. Uma
ronda etc .. terreno com 22x50 poe
Cr$ 25.000,00.

mulher que havia dado a luz Uma na Praça da Bandeira, com
a uma criança, um velho e um dois pavimentos, 3 quartos, banhei

judeu que tentou suícídar-se ro, cozinha. Preço de venda Cr$

desceram para um barco da 60;�00,00. D d t
,. " ., uma na rua eo oro corn erreno

pol,�Cla. r.am para um

hOSPl-j
de 10,25 metros de frente por 56 de

tal - disse um. guarda ale- fundos por 80.000,00 cruzeiros.

mão. No porto de destino, ()S
Uma na rua Curitibano�. com :3

prisioneiros judeus não pud-.- ,!uartos. varanda,. ho.rihei.ro com

.

r:
agua quente e fNa etc., por Cr$

ram trazer consigo as suas ba- 22.000.00.
.

gagens reduzidas. Após a che- Uma na rua Oswaldo Cruz [Es
gada nada se sabe o que aCOl1-

treito) 3 quartos, sala etc" terreno

teceu ao 0TU o.
com 16x32 por l6.00_0.00.

I::> P Uma na rua Boco íuvo, com todo
conforto (duas residencias) por Cr$

.-_-Y-J-_-_ ......�-_-.....--�-......-..".",.,-..-� 70,000,00 •

Estranha viagem de
jud�us noruegueses

Foi ocupada há
dez meses
Washington, 25 (U. P.)

Foi anunciada hoje, pela pri
meira vez, a ocupação da for
taleza de Shemya, pequena
ilha pertencente ao grupo de

I Semiche, nas Aleutas,
Essa notíci'a foi divulgada,

I
agora, depois de ser mantida
em segredo, pois a ocupação de
Shemya ocorreu ha 10 meses

passados.

João Pinto 17. - Fone 1428.

I Leve, hcje mesmo, para coso, o seu sabão PRIMEIRA.

�_.���==---��-���----�����-������-����������;;��:--��;;�������:?�����==��Era necessário !
;7 W -- ' ."'N' PU ;;; --

S. Paulo (Por Silveira Peixe- Crel'di1"0 Mu/TIuo PrediaIto, da U_ J. B.) - No momen-

to em que escrevo estas linhas,
a declaração de Vitor Ema
nuel, prometendo, como "de-
cisão final e irrevogavel", ab
dicar a todas as suas prerroga
tivas em Iavor do príncipe
Humberto - isto "no dia em

que as tropas aliadas entrarem
em Rorna "

- é a grande no

t.ícía do dia, é o motivo princi
pal das "manchettes ,.

elos jor-
nais.

Sinceramente, creio que o

fato não encerra qualquer jus
tificativa para surpresa. Deu
se o que já se previa, teria
mesmo de suceder - e nurn

destes artigos para os jornais
da rêde de intercâmbio cultu
ral da U. J. B., taz alguns me

ses, fui dos que lembraram es-

I
tal' bem próxima a abdicação

ITratar com Francisco Moura do chefe de casa de Savoia.
Filho.•• Rua Felipe Schmidt, Claro está que com isso não

,.

n. 18. -. Sobrado. pretendo a;rl'ogar-me qualída-]
.-----------.....-� des de proiéta. Nem seriam n ,i-

5 v.7 • . .

� J cessanas taís qualidades, para

,IJMPRE6I1D'A Casa corner- chegar à uma conclusão que
Jj II cial precisa era, como é, resultado natural
de uma empregada com prática e lógico da simples análise dos
de serviços de escritório e que acontecimentos. Tudo estava
.eaiba escrever à máquina. Pro- mostrando a derrocada de V'.

postas, por cartas, dando refe tal' Emanuel, , ,

.r ências, dirigidas à caixa pos- Em verdade não seria COll1-

tal n. 139. V. 6 urcensível pudesse o rei vex-
.-............_-_.._...._-._.-..........- .....w......,.._..rw

em' os obstáculos antepostos à
sua permanência no trôno. De

qualquer maneira, Vitor Ema-
nuel sempre deu o seu beneplá
cito às estrepollas dos camisas
negras. Caindo o fascismo, co

mo se expllcar ia que conti
nuasse no poder exatamente
quem, até há pouco, foi um dos
caudatários da tirania de Mus
solini ?
Aconteceu o que era neces

sano acontecer, Os que como

8fol'za, Croce e Denicola, plei
tearam a tornar-se uma real i
tiade a abdicação, apenas cum

pi-iram um dever ao qual não
poderiam mesmo esquívar-s l

A Nova Itália. a Itália do rnun-

do de amanhã .- não pode
Vende·se um «bungalown, na rua transigir 'com os que pactuá-

Germano Wend�au5en, 58, �ratQr ram (:0111. os seus alaozes. .

ena ruo UrugUQ1, 25. corn Níco.nor

I
'='

-Co.rdoeo, 8 v .. 8 Certamente nem mesmo po-
-------------- derá transigir com os que v;-

VENDE-SE um bungalow nh,an-: a sucedê-lo - seja o

na Av, Mauro prrncipe Humberto, sejam
Ramos, 94. Vêr e tratar na quaisquer outros - e que se li
mesma rua, n. 86. das 17 às mitem a ser apenas sucesso-

18 horas. 151\ . 9 res . .. 'Porque o amanhã
êsse amanhã com que sonha
mos nós os homens livres -

não poderá entender-se com o

ontem - êsse ontem que pre
suntivos senhores de escravos

borraram de manchas negra 1.

«Salão 'ame ricaDO (

Recen temen te ins talada
nesta capital, para oridu"
lação permanen te, equl
pado com todo conforto,
já está funcionando °
I'SALÃO AMERICANO" •

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

Preços módicos e

serviço garantido

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS'

CIRURGIÃO DENTISTA
Coris , Rua Nunes Machado
rt , 7 -" (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas..

PILULAS DE

BRISTOL,
que asseguram uma

suave e perfeita limo
peza do sstomago e

intestinos, é o mes

mo que renovar es

tes orgãos, e isto
importa em um optt
mo Iuncclonamento.

I CONCURSOS
OFICIAIS

Para preenchimento de
cargos nas repartições
públicas, o professor
MANOEL LUIZ prepara

candidatos.
Rua Saldanha Marinho, 3

(Sobrado)

s:

uaado a.tguém. trll_ 0 ___
I hei ro da ilustraoão a-cima, aftItoecet'
lhe. em a.mé.vel gesto. 11m ct.lice do
excelente ..peritivo KNOT, lembt'9-

'

ee V Sie.. de acrescentar, ao agrad&
O," a gentile-na.:E.TE .É 1.411- !,

SENO NEU APEOITIVO
PREDILETa!

TOi1E KN�T �'
.

UI'f PROWTO OAKI10TfA.IIID.•COI1. éSEtiUR()$l'-- ITAdAI .

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

•

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida 'I'rcrn

powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15,000,00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, IOx32 por Cr$ 7,500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24,000,00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim.

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende·se também a me

tade por 20,000.00 cruzeiros,

Informações com A. L. ALVES.
Rua Deodoro 35,

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
boZ'ls e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai':ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, -- FILIAIS em Blumenau e Lajes .

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

................................................I_ � BB DB � Q '�1Wmmgm!..�.g �.�.���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I A Saudle Pública
no cnue

I Washington, 26 (D. P.)
G di O médico chileno professorDepartamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo ovêrno Fe ernl Suarez apresentou à assem-

Carta Pedente, n� 92 bléia da Conferência Pari-Ame-
1 1 - ricana de Saúde um relatorio,

Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 299g-End. Teleg, Reg. «Construtora- destacando o alto nivel da na-

Rua Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e Agências no interior talidade em seu país, e ao mes

mo tempo, que se verifica um

Resultado do Sorteio realiz�d() f'rfl 25 de Ab H d,.. 1944 decréscimo na mortalidade in
fantiL Acrescentou o professor1· Número Sorteado 2.762 2 Número Sorteado 2.691 Sual'ez que no Chile não se ve-

NUMEROS PARA O SORTEIO
.

ríf'ícam há muitos anos surtos
de varíola, o que se pode atrí-

Piano', Mundial "8" _- "(" "DH 12762 P'LÜ10 Universal "'H" 69176Q buir às medidas preventivas
... adotadas pela Saúde Pública.

Mundial «D» IAS epidemias em geral não en-

I lcontram igualmente campo
! t Premio Valor Cr$ 20.000,00 jproPício sendo que os casos de

12· Premio ;;��; Vtllor (r$ lO.OOO,OO impaludismo foram escasos, li-

;). Premio 32762 Valor ('r$ [1.0rO,Üo I Amtit,a?os :- pequednas �0Ye��.4' Premio 4276� Valor Cr$ :i.OOO.OO t uaimente, segun o o . e '-

I do médico, as autoridades de
5· Premio 52762 Valor l:r$ 2.000,00 [seu país estão empenhadas em:. Os titulns com os I

intensificar certas medidas

�
4 Iinae s 2762 V�lnr' c.s 500,00 'que, segundo se crê, reduzirão
. .. ,..0 lIt1l1118 Com 08 !

os casos de meningite cérebro-
,

:3 [IB!H'� J �2 , Val?1" C� 50,00 'espínaí, moléstia esta, <{ue vití-
I. OH utulos com (I�

[rnou, neste último ano, quase! 2 Iinaes 62. Valor .e r$ 10,CO 110 mil pessoas. Quanto à tu-
<?s títulos cI�m o final do Iberculose, já foram adotadas

,. PremiU 2 f'Cli� 1f;f;>DIOS d,o pagamen·ldiversas providências por parteto dti �eu�alJd8.óe segulnte. 'do Estado" inclusive o isola-
,

0,8 tItUI(�S com. o flO�1 do menta dos portadores do mal,2 Prt'ml(1 1 ficam Isentos ,do paga- em sanatórios os mais moder
mento da. mensahdade seguinte. nos. O govêrno do Chile, ainda.

conforme o relatório do profes
sor Suárez, está atacando fir ..

memente o problema das

águas, para diversos centros
de alimentação e moradas po
pulares,
.,._.__---�

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Mundicl «8» Mundial

30,000,00
30.00000
30.()('0,OO
JO.OOO.OO
3J.OoO,OC

12762 Valor c-s
22762 Valor Cr s
32762 Valor c-s
42762 Valor Cr$
52762 Valor crs

i: Premio
2' Ptemío
3, Premio
4" Premio
50 Premiu

I: Pi emt» 12762 VAlor
:2, Premi" 22762 VI1Jf'C
;l' Prvrni« 32762 Valor
4' 'Premio 42762 Valor
b' Prernio 52762 Va lor

c-s
o-s
Cr$
c-s
c-s

25000,00
;4,000,UO
Í'i.OOO,OO
s.ooo.oo
3.000,00

4 fion!"!'!
O' t itn lo s com 0"

2762 V/-I)11f c.s 1.5,0,00Os títulos com os

4 ttnaes 2762 Valor Cr$ 9,000,00 Os t.itlll(l� com or-

3 ri na i � 762 'I � f f. r {' r$ : 00,00
0" titu los com (,1'1

2 fi na e o 62 Valor í 1$ 20,00

I O" títulos com I) fiOtd 00
t Prpmif 2. ficam i�f'Dt()� do pRg'i

rm-nt« na m--usalutade seguinte
O .. títulos cnm I) finl1l do

Lo Pr emu 1 fi('am isentos do paga-
mento da mense lída dv st.'guinte,

Plano UNIVE'RSAL "H"

Os títulos com os

3 Iinaes 762 Valor c.s 200,00

Os títulos com os

Iinaes 62 Valor Cr$ 4() ,002

OFl titules com o Iinal do
1· premí« 2 licem Isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

i: Premio 691762 Valor C'r.$ 1(10.000.00
2' « 791762 " Cr$ 25,000.(10
3' « 891762 '" Cr$ 20.000,00
4' « 991762 <: Cr$ 15.()OO,OO
5' " 091762 " Cr$ 10.000,00
Os títulos com os 4 íinae- 1762 (I( Cr$ ::00,00
Os títulos com os :i Iruaes \ 762« Cr$ ,)0,00
Os títulos com os 2 Iiuaes 62 il Cr$ 10,00

Qs titulos com o final do l' nrernlo 2 ti<''iffi i�f'l1tn� de pagunento d'l primeira mensalldude seguinte.
Os títulos com o final do 2· premio 1 tiCIiID isentos de pagsmerno da primeira mensalidade seguinte.
rf\. Empresa está à disposição de tocl,,� Os prl-l!ütlmil'tas quites. para l1:;es tazer a entrega imediata dos

mlos fi que fízeram [ús nestf' sorteto. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

A rino Meirelles
(Ftscal dn Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 19,.It, às IS.. horas, na sé�e social

Distribuição dos prêmios dd Empiesa ConstrLJtor& UOlver'dl nos se us

insup2'ràveí� planos de sorteio, mensai.
PLANO MUNDI.Af� ,,8. Mensatídade Cr$ 20/}() Distribue por roê'! 11,115 -- prêmios no total de Cr$ 500.000,00 com o pr êmlo maior de Cr$ 30_00G,OO

""C" .. .. 10 00 -

.. .. 21.l1fl --" "" 3UO.110000" H" ., 25.0"11,( O.. "D" a 500-- " 211 15 --

" 160.000 00 �. " 20.000,00
Universal UH" " 500·- ..

::1:_t05 .-

" U50:UOO 0" .. " 100.001l,co
Subscreva um titulo garantido da Empre.sa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por Illês
Na Empresa Construtora Universal ndo há preferência. Todos têm os mesmos direitos e· para

com todos eia assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. In(ontestável

Dr. Alfredo Aloe - Diretor-Gerente

«

«

Absoluta lisura
•••••••••••••••••••••••••••••••••••\.0••••••••••••••
• •
• •

I O%S'COSI
I CONTlNENTAL i
·1 :As mais famosas mUSicas, com os mais :I famosos artistas. :

i ÚLTIMAS NOVIDADES i
i Na (cRADIOLAR» i
J �::.��.:��.::':.� .!I

pre
1\

i
,

GRATIS! peça este livro,

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS

[HVlE UH CAUZEIRO EM SÊlOS PAlIA O PORTE POSTAI:

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lT.o.
,"POHAI."K oJABOTIÇAUAI. E�r.s.PAYt<t

Política militar
Washington, 26 (D. P.)

O secretário da Guerra, sr.

Stimson, em declarações feitas
perante o Comité do Congresso
destinado a estudar a política
militar de após-guerra, encare
ceu a necessidade de se fundi
rem os vários organismos na

vais num único departamento
das fôrças armadas. Stimson
afirmou ainda ser de "máxima
importância que o principio
geral da consolidação fôsse a

plicado o mais cedo possivel.r-cõ�D�����l
INCENIHOS E 'f]{ANSIJORr[,E� Prefira uma parte de seu:

CaplUlJ e reservas , , "., ,... . ,. Cr$ 71.656.189.20 trôco em "Selos Pl·Ó Doente.
•

Clfra>l do balanço � 194%:
• P.,hre do Hospital (le Carida-

ftesponsabllldades .,.. . , , ', CrI •.999.477.500,58
de", e est.ará contrihuindo pm'él.Heceita , ,... . ,.............. . . . . .. Cr$ 70,681.048,20

f •

At.ivo , ", , , ., , ,., Cr$ 105.961.917,10 que êle tome maIS um ]}Ou(�'.
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.95,\,20 de leite, tenha melhoI'es nledi-
ResponsabiI!\Jades , . , .. , Cr$ 76,736.401.306,20 camentos, mais COllfôrto no
Bens de raiz (prédios e terrenos) ..... " , .. '... Cr$ 23.742.657,44 leito 4le sotrimellto. et.c. etc •••

DiRETORES: - Dr. Pamfilo d'U1tra Freire de Carvaiho, Dr. Francisco •

de Sá e Anisio Massorra.
_ (Cam])uha de HumanIdade

Agências e sub-agênclas em todo o terl'itórlo nacional. - Sucursal n<l

1 �l:_.J�OSl}.ital de Caddade).
UruguáL Reguladores de avarias nas principais cidades da Amél'ica, Europa

__e Afrlca,

AGENTE EM FLORIANóPOI,JS 'Ao tentar esquivar-se às determf.
C AMP O S L O B O & C I A. - Una Felipe Schm141t, D, 39 I {Iacões dos órdos de Estatística Mio
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALItNÇA" < dtar. orna pessoa revela o Que ,41:
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAl, B UME· � I

inimigo do Brasil E para os íniml.
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL � xos do Brasil. a lei é infle:dvel
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DR. IVIARIO WENOHAUSEN

Jl"""Z I x & ;;iiAfWitt4& nl�;'O tiMe"..;.

INDICADOR MÉ.DICO 10 mundo
CLt�IL>\ DE OLHOS - ouvmos - NARIZ - G,>\RG.-lXTA em iócoDR. SAVAS LACERDA \VASHL\;GTON (Serviço es-I

EX·interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estag iário <109 Serviços pecial ela In ter-Amerícan a) -

du dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S. Paulo)
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

}Iac Artur e Ninlitz estão tra-
(_'bef.. do S"rvl�'o de Ofta'lmologla d" 1l"I"lrtalllento de Saú de e BO"I,It:lI de Caridade balhando ele maneira esplêncl,'·
..

I'OSSULTOHJO: Rua Felipe Schm idt , 8. FOn,'. 1.259 - C'O:'\SUJ,TMl: Das 2,:10 da para a lilJertacão elas Fili-
as b hora" (Ia tard(' - HESIDFX('!,\' l{ Co 'eH (' M f �- PIO!"" P

.

1
o

. '_
, .. .. . ,ns 1 ·11'0 , a l'a .• , - " • '\-"0 01,lS.. plnaS, declarou recentemente O

nn fi!0l n:i f,) C.nf.T�r.�l'JJ presidente Quezon, que acres-
.v·L ........c,,-'�..J�-'.-'It'<J' 'unu,'<_/·d_ centou: "os canhões norte-

C'lR(�[WL\ GElU,J,
" .-\L!.>\ ('J(n;I�GL\ - )J()Ú,STI.\S IH; RE"ffOlUS - P,\Wl'OS americanos troam cada vez

..
Formado pela .F<tC:UI(12cte rle Xl ed iein a ela l'ni\'ers;c!3rle de São Paulo anele fo'

A�"�t�:;;.,: por 1'ál:lO� ano, rlo SerVi'.';) Cirúl'gk,) cio Pn.f. Alípio COrl'ci�' '\eLO,
. mais perto da nossa pátria".

, S:llL,e> a (1.C?,�.est<?nlagO e �\ !,!::> lnlw,l es. m to.st rno-, delgado e g-l'o:-;so. t íróido. rins, I ONl)I"E"0 U
. _

"I
)lostata, bcx ísra, urero. ovarics e uompas. Y'lIicocele, h id roc=!e. var izes c hérnia,

. - 1 :1, ..." - Tfl aVIa0 ",. os-

_ .
(,O'\SULT�\S: quito da RAF realizou, sem es·

das 2 ÚS ,) ho!·�<':. a�H.�l F'clipe fo=l'hn1.idt. �1, (u l tos da Casa PC,·llWSO). TI] -98
HESlDI�:\CIA: H-ua ,Eo'le\CS Júnior, 179: Te!. ;'17G1.

e .. ,) . calas, l l Tl]. vóo ele reconheci-

DR M '-'---N-EVES
mento ele mais de três mil qui'

. ADE IRA Iómctros. Tendo deixado sua

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
base pela manhã, regressou ao

Curso :;" Aperf'e ieoarrien to e Longa Prática no Rio de Janeiro anoitecer, depois de sobrevoar
";O':-'SIJL'I'AS - Pela man hã: dtar-taruente das 10' 12 h ' os portos de Báltico, inclusive

as s .. a tarde, excepto 009
.oA ba<.!oa, das Itl,30 às 18 hor-as - CONSULTóHIO: Rua JI'.ão Pinto •• 7. sobrado _ Koenisberg.
h",e: 1,461 - Residência: RI'" Preatden te Coutinho, �3. NOVA IORQrE - O Brasil

importará, no ano de 1944,
mais de duzentos mil dólar=s
de máquinas norte-amerícanas

IIdo
destinadas a acelerar o seu

programa ele industrialização.
OTA, \VA -- O rev. Pierre I

�audr�ault: superior da. orelem,!'ue S. Donungos, anunciou que
ainda êste ano será fundada
uma missão dessa ordem noll

I �&�1;:�ti::��,��,:di!:�1����f{I--�-,!-,-I·-V-Ia-S-�-,n---i!-·-O--.mposto de Re nda--------------------------�---- de organizações l' e I i g o s a s lU U:UI II IDR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS franco-brasileiras,

S
LONDRES - ,A rádio de

e r v iços de Clínica fnfantil da Assistência M n i c i I H it I
c -

}) I .}').11 ci p a e ospt a Moscou anunciou alue a avia- P. f'g'UCIa ..egiounl no Estado de Santa Catarina
de Caridade _L

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS ção soviética localizou e atacou E D I T A L

CONSULTóRIO: Rua Vitor l\Ieireles, 26 _ Fone 1.406 um combôio nazista no Mal' De ordem do sr. Delegado Regional do Imposto de Renda

Consultas elas 10 às 12 e \,as 14 às 15 hOl'<IS Báltico. Pelo menos um aran-
e para conhecimento dos interessados, faço público o seguinte:

RESlDENCIA: nua Marechal Guilherme, 5. Fun e 783 de transporte de 12.000 tonela- 10 - Até 30 de abril de cada ano, as pessôas físicas e [u-
elas foi afundado no decurso do! rídíca�, por si ou pOI' intermédios de representantes habilita

ataque, I' elos, sao obrigadas a apresentar declarações de seus rendimen

ESTOCOLMO _ Os beili- I
tos. A presente exigência não se estende as pessôas físicas que

nenses tiveram mais de dez mil '�uferirem importância inferior a Cr$ 12.000,00 anuais.

mortos no decorrer de dois dos I _20 - Depois de 30 de abril a declaração só será recebida

últimos ataques aéreos à capi _

se ��.n�,a não ti:rer sido i.nici�,do o �rocesso de lançamento "ex

tal alemã. Berlim é hoje uma
off'icio e mediante aplIcaçao ao Imposto calculado, da multa

cidade semi-destruida, que está de 10 í�·
sendo abandonada ràpidamen- 3° -:- As pessôas jurídicas instruirão suas declarações com

Especialista em Doenças de Senho- I te pela população. os seguintes documentos:
I'''R - Yias Ur í.nár ia s, ::\10SCOU _

>

Em sua respos- a) Cópia do balanço compreensivo de doze meses de ope-
-

Curso de espec.alízaçao dé Gíneco- ta ao presidente Benes o mare- raçoes, encerrado em qualquer data do ano civil que
logia (doenças de Senhoras) com o

chal Stalin declarou não ali- anteceder imediatamente ao exercício financeiro em

mental' duvidas de que a luta que o imposto for devido;
conjunta COD tra a Alemanh a b) Cópia ela demonstração da con.ta de lucros e perdas:

hitleri.sta restabelecerá em b1'e-1
c) Demonstrativo da conta de despesas gerais, por natu-

ve a Iiberdade e a independên _

reza de gastos;
cia da república tchecoslovaca. (1) Demonstração da conta de mercadorias, fabricação
BOGOTA - O sr. Alberto I ou produção, conforme se trate de comércio, indústria

Jaramille, que até bem pouco
ou agricultura;

ocupou o cargo de embaixador e) Relação discriminativa dos créditos considerados in-

da Colombia no Brasil, decla. cobráveis e debatidos a conta de previsão ou lucros e

rou q ue os brasileiros estão perdas;
cooperando intensamente paca I 4° - Os balanços, demonstrações da conta de lucros e

o esfôrço de guerra nos setores
I perdas, extratos, dicrim,iaações de contas e lançamentos e

económico e militar. I q.uaisque!' outros, �OCUl1leT�tos de contabilidade, deverão ser as

MOSCOU - Os crentes e o smados por atuanos, pentos contadores, contadores ou guar
clero SQviéticos ofereceram um

I da-livros legalmente registrados com indicação do número do

,milhão de rublos ao' Exército respectivos registro. Assinará também o titular da firma ou um

Vermelho, para a compra de dos sócios.
aviões. Na mensagem que

5° - A repartições pagadoras federais, estaduais, muni

acompanhou a oferta, os cléri-l ci�ais, _ os depa:-tamentos e �ntidad€s aut�rquicas e par�está
gos pedem a Deus que abençoe taIs,. na? �oderao .p.agar venCImentos depoIS .de 30 de abnl, aos
Stalm e seus soldados para o·a.- funclOnanos e mIlItares que recebam venCImentos superiores
nhar a guerra sem demora.

°
a Cr$ 12.000,00 anuais, sem que estes exibam o recibo de entre

MÉXICO - Um antio·o se- ga de declaração de rendimentos.

minarista, depois tenente do 6° - As pessôas físicas e jurídicas são obrigadas a enviar

Exército, atentou contra a vi- a esta repartição, até 30 de abril, informações sôbre os rendi

da elo presidente Ávila Cama- m€ntos pagos ou creditados no ano anterior, com indicação da

cho, disparando um tiro, que
natureza das respectivas importâncias e dos nomes e endereços

não atingiu o alvo. O presiden' das pessôas que os receberam. Quando os rendimentos se refe

te subjugou o agressor, que foi rirem ,a resi�en�es no estrangeiro, o informante mencionará

aprisionado. De tôdas as par-
essa CIrcunstancIa.

tes do México e dos países ami- 7° - As autoridades superiores do Exército, da Marinha,
gos estão chegando mensaO'ens da Aeronáutica e das Policias, bem como os diretores ou chefes

de congratulações ao Chef� do de repartições ou entidades autárquicas e paraestatais, deve

Govêrno, por haver escapado rão remeter até 30 de abril, informações sôbre os rendimentos
ileso ao atentado. Em poder \lo pagos a seus subordinados ou a terceiros, no ano anterior.

agressor foram e.ncontrados 8° - Nas declarações físicas, deverá constar a profissão
documentos que permitem es-

e nas jurídicas, nas "indicações quanto aos sócios", nomes, 1'e
tabelecer suas ligações com (l, sidências, capital registrado, lucros creditados aos sócios, re
quinta-coluna nazista. O autor tiradas, etc. As declarações tanto físicas como j'qrídicas, devem
do atentado veio a falecer dias ser preenchidas com letra perfeitamente legível e de preferên
depois, em consequência dos cia à máquina, assim como os documentos que as acompanham.
ferimentos recebidos quando Dele?ac�a �egional do I,mposto de Renda.

tE!.ntava fugir. Flonanopohs, 13 de abnl de 1944.

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meo icína da Universidade do BrasU)
Ex·lnterno do Serviço de Clírnoa Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico

Departamento de Saúde
•

CLr�lCA 1I1Jl:UICA - Moh',Uas Inter-nas de adultos e cr-íanças. COXSU],TóRIO
e I:U';SIl)l!:NCIA: Rua }?elipe Scbmidt 11. 38 - '1'el. 812. CO:\'SUIll'i\R - nas 16 às 18.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dos

DR. BIASE FARACO
:\fédico - r-hete do Servico de Sífillis do Centro de Saúd e

DOEXÇAS DA PELE - S1FlLIS - AFECÇõES UnO·GENITAIS DE
A.:\IBOS OS SEXOS - RATOS TNFRA·VEmIELHOS E ULTRA-VIO�TASCOXSt:LTAS: <Ias 3 às (i h. - R. Felipe Schmidl, 46

RES.: H. Joinvilc, "17 - FONE H)cJt;

Dr. LAURO BAUHA

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex·interno da Assistência Municipal
Ji)spec1al1sta em moléstias de tlenho7u -

e do Serviço de Clínica Cirúrgica
Partos. a cargo do Prof. Castro Araujo

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eatô- do Rio de Janeiro.
malto, Tee(cula, 6.OOro, oTários, apêndice, V i as urinárias - Operações
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA I Consult: Vitor Meireles, 28.
00 PERtNEO - Hérnias, hldrocele, T& Atende diariamente às 11.30 hs. e,
rlcoceIe. Tratamento sem dor e o�ação à tarde, das 16 hs. em diante
de Hemorroldes e Tarlzes - Fracturas: Resid: Vidal Ramos. 66.
aparelhos de Itêsso. Opéra noe lI06pl� Fone 1067.

de Florian6polis. (Ausente até começo de Maio)
Praça Pereira e OliTelra, 10. Fone, 1.009,

Horárto: Du 14 tU 16 horas, diariamente.

HELENA eIIAVES SOUSA DR. AURÉLIO ROTOLO
ENFERmJlRA OBS�TRICA

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

�oderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe·
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo·torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra·cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon�Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

r�'1llina Felipe Schmidt
Das 1/ às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1,475

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ICUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN( Formado pela Universidade de Genebra
Com prátíca nos hospitais europeus

CUn!ca médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso. aparelho gen!to
url:nárlo do homem e da mulher

&88lsOO. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radíolog ía Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública. pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electra·

�rdlografia clínica - Metabollsmo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gahlnete
de fisioterapia - Laboratór!o de ro.icros

copia e análise clínica, - Rua Fernando
Machado. 8. Fnn .. 1.H'!;. - Florlanópnlllo,

r
,

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ctrnrltla e Ortopedta. CUntca e CIr1ar�a
do tol"ax. Partos e doenÇ&ll de eenhor.lI.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí·
1'.tamenOO das 15 às 17 horas. RESlD!lN·
CIA.: .Almlr1mte ÁlY1m. 36. Fooe 71il.

DR. SAULO RAMOS

(

(Parteira)
D1Plo�d. pela Maternidade

de Florlan6politl
Atende chamados a Q.alll.'"

hora

Praça da Bandeira, 113 - .ob,

IAntf&'o Larlto 13 de Halo)

ORo REMIGIO
CLíNICA MilDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmldt - Edll!cio Amélia Neto.
Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDENCIA: J Larqo Benjamin
Constante, 3

Professor Moraes de Barros, da F'a
culdad e de Med ic í

na de São Paulo.
Tratamento especia lizado, médico e

c
í rú rgico , elas a í'ecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários.
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários. trompas), sem ope

raçáo), Tratamento de todo� os dis-

túrbios da menstrllação e da estel'ill
dalIe.

Hal'ol<10 Luz
Chefe da Sc. Tr.

Tratamento moderno da blenorra-

g·ia aguda e cl'ônica, enl anlbos os

sexos, por processos modernos sob
con(róle endoscópico - Ul'etroscopia
-- e ele lahorattirio.

FISIOTEHAPIA - D1ATEIDIlA
- INFRA-VERMELHO

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

Fone: 1.663.
Resid€ncia

(Sobrado).

- Rua Tiradentt!s 7

A Estatística Mmi:ar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos OI!

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair·lhe apôio é trabalhar con·
tr" " R-rIlRiI ..m rq""T" (D. E. M.),
ue 1942; - Art. 18, N. ln.

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Roa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega I domicilio

FARMACIA

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Abrigo
de Menores

Dit·i.gentes guerra

8 o ESTADO-Quinta.feira, 27 de Ab'ril ele 1944
......................a. �npD@! '�

da

O almirante Ernest King, comandante da e squ a dr a ;

o general Marsha L chefe do Estado Maior de Exér
cito. e o general Henry Arnold, com andan te d a avia

ção do Exército dos Estados Unidos, saem da Casa
Branca depois 'de uma con fer êncra com o Presid e nt.e

Roosevelt. (Fóto da Inter-Americana),

G. E. onere Amsrim

Dr. ARMANDO VALÉRIO DE
ASSIS

Sustenta queRoosevelt ganhará.
WASHINGTON, 27 (U" P.) ... OS DELEGADOS DEMOCRÁTICOS ÀS ELEIÇõES PRIMARIAS PREFERENCIAL PRESIDENCIAL
DE MASSACHUTTS SÃO, EM SUA MAIOR PARTE, FAVORÁVEIS À REELEIÇAO DO PRESIDENTE R09SEVELT PARA' o 4'í
PERíODO PRESIDENCIAL. o PRESIDENTE DEMOCRÁTICO, SR. WII,LIAlVI BURKE, SUSTENTA QUE ROOSEVELT' TERÁ�

"VITóRIA DECISIVA".

Visita e inspeçao do graL Dutra'

Foi burlada a
proibição
Rio, 27 (A. N.) - o Conse- I

S. José, será lançada a pedra f,un
lho Nacional de Trânsito proí- domental do novo hc riqo.r do Aerao

, Clube de Santa Catanna, em ho-·
biu terminantemente que tos .. i menagem ao 9' aniversário do go
sem licenciados novos automó- vérno do sr, dr. Nerêu Ramos.

vei?/ ôníbu�, e cam,inhões a ga= As aneflot;;;pl�das aparen-
sol.ma. Ag�_a entI:tanto, ,

de
I temente Ingênuas são grandes

pOIS .d� cuidadoso .... dem�Iado I armas de desagregação mane

mquel?to,. o Co�s�lho NaclOna! jada� pela "Quinta-coluna".de Trânsito verificou que esta
(L D N)

havendo geral desobediência �� �
àquela medida, pois, somente

O
"'"

"bnum mumoípío fluminense, 001' US
após a proibição, foram licen-

m!;ll, tou-ociados 180 veículos movidos a ui lU! lU'

gasolina.

A l ' de maio, serão inauguradas
pelo sr-. dr. interventor federal duas
nevas salas do Grupo Escolar «Ol i
via Amorim», no distrito da SS.
Trindade. Haverá uma festa esco

lar, cujo programa se divide em

duas partes,

Realizaram-se, nos dias 19 '8'
21 de abril corrente, no Abri6'IJ:
ele Menores, festividades cíví

cas, em comemoração elo, ani
versário do Presidente Getúlio

Vargas e da passagem ele mats
um ano ela morte de Joaquim.
José da Silva Xavier, o "Tira

dentes", com programas capri
chosamente organizados peja
direção do estabelecimento. S i
bre a personalidade do Presi
dente Vargas, falou, no dia 19,
o dr. Ataliba Cabral Neves, 3°
promotor público, e, no dia 21,
sôbre a história ela Inconfidên
cia Mineira, o sr. Adão Miran

da, escrivão do Juizo ele :\leno-·
res.
-----------------------

Faça uma apllcnçâo de S.\.R-
nOXIL, o preparado Iíquído
que refresca, nmacin e hig'ieni-
za a pele.

o novo hangar Cio
Aéreo Clube

Às 15 horas de l
: de maio; na:

locoliuv.de do Roçado, município de.

Rio, 26 (A N.) -- O ministro i tail, durante o qual o general
da Guerra realizou, na manhã, Mascarenhas saudou o minis
de hoje, sua primeira visita de' tro da Guerra. Êste, agrade
inspeção ao Q. G. da Primeira cendo, disse que levaria de sua

Divisão de Infantaria Expedi- visita impressão confortadora
cíonáría. O titular da pasta da pelo que ali tivera ocasião de
Guerra foi recebido pelo gene- ver. Depois acentuou que en

ral Mascarenhas de Morais, co- centrara na Primeira Divisão
mandante da Divisão, que se de Infantaria Expedicionária o

fazia acompanhar de todos os propósito inabalável, de sua

oficiais de seu Estado Maior. oficialidade e tropa, de coope
Em seguida, o ministro passou rar com os aliados, não pou
em revista os oficiais que alí panda para isso qualquer es

servem, assim como o contín- fôrço, e terminou, dizendo: "Se
gente de praças formados no o Brasil está em guerra, só há
jardim em frente do quartel. um meio de fazer a guerra:
Depois de 2 horas de detida procurar o inimigo onde quer
inspeção, foi servido um cock- que êle esteja, e atacar",

Retomam os russos a iniciativa

Ontem, cérca das 9 horas der.

manhã, um ônibus da linha do
Estreito vindo pela rua Felipe:
Schmidt, quis fazer ({lnanobra» à
entrada da rua Alvaro de Carva

lho. po.ro, retornar ao ponto de.

partida, Podia tê-lo feito alguns,
metros adiante. no largo Fagundes,
sem correr maiores riscos, e não-,

ali, ponto muito movimentado e.

corrtrci-rnê o ,

O fato é que. ao dar marcha à

ré, à entrada da rua Alvaro de

Carvalho alcahçou e derrubou um -

pobre h�mem,; de nome Antônio

Joaquim da Silveira, côr branca e-,

62 anos de idade, que viera oe

Hospital buscar remédio para si.

A vítima foi apanhada por umtw

das rodas traseiras e recebeu gra-·

ves ferimentas, sendo conduzida.
por isso, ao Hospital de Caridade,.,
onde pouco tempo depois faleceu_

MOSCOU, 27 CU. P.) - Os exércitos russos estão retoman
do a iniciativa ao longo ele toda a frente elas linhas de batalha
germano-eoviéticas. A emissora de Moscou salientou que as

vantagens obtidas pelos nazistas e húngaros, nestes últimos
dias, no setor ao léste e sudeste de Lemberg, foram completa
mente anuladas. As fôrças de Zhukov, mediante violentos ata
ques de surpresa, bateram o inimigo, que sofreu graves perdas.
Foi completamente restabelecida a linha dó maior avanco russo

nessa região. Também na frente do Baixo Dniester, os russos

passaram novamente ao ataque, realizando progressos na di
reção das localidades de Tighina, ao sul de Dubbossry e tam
bém na direção de Chisinau.
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CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
lO�lCq CAPllA,R
• fJ.l< ,.,' �-
POR EXCELENCIA

Camisas, • Gravatas, Pijarnes
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS

CILANEA - Rua Tra;ano. 12-
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FRACOS e

ANtMiCOS
TOMEM

Vin�o Creosotade
"SILVEIRA"

Atacada a

ilha de Guam

Outro bombardeio
a Wewak Filme de terror

MÉDICO
avisa que mudou seu con
sultório uara a rua Nunes.

Machado. 7.
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