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Osjornais não poderão comd�iilr!
ESTOCOLMO, I (U. P.) --- A CENSURA FINLANDÊSA MOSTRA-SE RIGOROSA NO QUE SE REFERE 1��;1(CONDIÇo;eS ",�DE
PAZ OFERTADAS PELA RÚSSIA À FINI.ÂNDIA. OS JORNAIS NÃO PODERÃO COMENTAR o FATO. P�:§ �UTR� -'t�DO"

TODOS OS JORNAIS SUECOS PUBLICARAM, NA PRIMEIRA PAGINA, AS CONDIÇÕES DE PAt�}J)�::Rl1SSI.4/,;;,� ,

try-�·;,�;t-q-�c�·--.:.
-� e-r-

podem ser

empregados
Ri.o 1 (A, x.: - A "Esbados-

t:ni,d'(;S", Con�p�,nhia ele ,�eg'LIros,
cO'llS,UltlOU 'o :MlI1,lstro do ] rabalhn
sôbnc si é possível realizar dcpó
silo Clll l il ul os da divida pública
�lpr;ol1lina,dos "Obrigações ele Gucr
ra", Conforme hem estabelece a

infprlllação do Departamento Xa

cionul de Seguros Pr-ivados e Ca

pi,t:!liza(.'-ii(�, o cJ.is'l)osiliyo legal ela
eql1ijH1Paç'ao a mocrla correnle rl as

a[lólices dc '(,Iiyida públ ica ,ilJ�e�
na, para d epósi lo ele gn rn n.li a irn

cinl de soc icrlades de �egur()s, não
cria distinção o n.lre os títulos rir'
crérti<10 rllliti,c!os pela União, O :JIi
nislro exarou dr-spach o esclarccun
do que j)ocl'elll ser ernprcgados no

depúsilo de que Irata o aT'tigo 38,
aHnea u, do decreto 2,063, isto ('
as Companhias de Seguros podem
faz<Cl' seus dcpósi tos em "Obriga
ções de Guerra",

«80u uma traidora
de minha pátria»
ESÜI é a h i stórra de um sargen

to britânico {rUe conseguiu fugir
de UIll campo de p risioneiros ale
mito, O refcvido sargento foi apri
sionado em Dunqucrque, 'em 29 dr
Maio de 1!)40, depois de ter sido
seriamente f'cr id o por três balas,
na perna e urna no braço. Depois
de permanecer mui to tempo num

hosp il al na Alemanha foi ele envia
do .para trabalhar n uma mina d e

carvão. Cnscguiu escapar e ati n
gi,r as Iromteiras da Huruân iav ondc
foi capturado por cães, Foi envia
do de volta para o campo IC sub
meti.do aio castigo de vinte dias
numa céla escuru, a pão e água,
l]e]J<ois de cumprir o castigo, deci
([lu fugi'r, mas í'alhou e foi j,e{rado"
de volta para no\'o ca,Sitigo, Em
sua te,nta,tiva segLl'i'nte, viajou no

eixo de um trem que se Idirigia pa
ra a Fra'nca, Os alemães inspecio
'lI<f1ralll o ti-em em DonJlene e ,o

saorgeIlto britânico foi novamente
�prisionado, Na qlJaJ'ta vez ele
conseguiu fugir, com êxitlo, mas

nâo (li v,ulgou seu segl�ecl'Ü para
que OllÜ'OS ,püs'sam escapar pelo
mesmo mcio, As moças germàni
cas não lém permissiio d'e falm'
a,os ipri,sio!1<eiros br,i,tânioos. Se um

prisioneiro diz "a,l'o" a uma deJas,
é enviado par,a a pri.�ão pm dois
anos, Qllu,ltlLler jovem que Ires,pon
tlh a um "bol11 dia" terá o seu ca

helo ,('ortac],o e será obrigada a

usar um cartaz nas costas, di zen
do: "Sou uma traid'ora ele minha
pátria, Falei com um prisioneiro
in@les"!

Uniforme único
Rio, 1 (A, IN.) O Ministro

,Toão A,lbel'to fez ent,rega aO ti>tlulaJ'
da Educacão na última s'exta-fei-
1'a, d,o, pnôjlet'o l'el,ati vo à adoçàode um uniforme único pelo,� csco
la,r,es de toclo o p�rÍ<s, Inconti,n.ent.i

,
Milnis,tJ·o Gust,av,o Capanema as

s'l,no�1 portari,a designandlo ullla

COl1l1lssã,o, cO,mpos.ta dos senhores
Enock ela Hocha Lima e Alf.redo

yajvão e senh'ora Lúcia de 'Jlap,�
haes, para examinnr o as'Sunln,
que aliús vinha sendo io,bj'eto de
eSlfttdo da par,te do Mini"tério dH
clllcaeã,o, P'H!,e-s,e a,d ian,l ar. cnlrl'
anto,

,

que sendo ,dcterminada fl

bri'i(81,ori,edad'e d,o unif'orme ún,l
o, haverá pelrmis1são paTa que os

rscobms p'Üssall11 uti.liza1· os 1121i
Ol1l11e's ora exisl,en;\,cs, a,té que �e
ash�1l1,

OUTRA GRANDE
CARNIFICINA

Nos subúrbios
de Pskov

Os alemães em fuga

Moscou, 1 (D, P.) - Despachos
chegados a esta capital dizem que
as operações a oeste e noroeste d c
Novo Sokolrnik.i, vã-o assumindo,
rap id'amcn.le, o caráter duma fuga,
Os alomães, perseguidos de perto

I pelos russos se deslocam dum ]a
d o para outro, procurando des
I lar-se do adversárro. Nêssas
ações, desempenhem importantc
papel as unidades móveis e os des
tacamentos ele esquiadores russos.
Outros despachos, inf'or.mam que
os campos de batalha se acham
cober-tos de cadáveres inimigos, e

CJlue os rLliSSOS avancam com tanta
rap idcz que os nazistas se vem irn-
possibi.l i ta'düs de levar s'eu eql1<i�
pamen lo pesla<C!o, piel,o q'lliC, em
Jl1 ui tos s'etoTes, c1esü-,oem-nb com

di,namilc ou aoflundam mos palnta-,O pÚbliCO foi Do�ie 'Ulf conr-edt'gola I Um despaChO do n()� (mele siio rode,ado.s e extermi-
'"'" '""..fl C U ou li lu" I ,- "t d Ed : nados pelos gllerl'dheIros. Ao no-ue,ne ICiaTuO " Hio, 2 (A, X) _ O :J[inisti'O da ml,nlS ro

T

a �c,acao résle de Novo Solwlnild ais fôrçasHlO, 1 (A,1'\.) - InICiou-se, na
rI

-

I HJO, 1 (A, N,) - O 111111stro da (1'0 �eneral Popüv sle apüdrcrwf'a1l1llanhã de hoje, na "f.ciru-tivre" 10- 'Alltl.cô'ç,ao'l' em �-�:APOS a ,�tl LII;l1:1, ("0111-1 Eelucação, em despacho, declaro,l:

I
(ie imlJO'rlalnj,e centro a 107 quidô-I'· I 'S II C ,�u d, ueCdrou, os eS1Hdnrcs la "O I]' "I" "

:a,IZa( a ]�a praça
,

erzc( t' n ;01:-' scgunda série do Curso Com lell1e]] ,exame e e lC0nça gll1a.Sla paI <l metros aA s<uesl�e dle Pskov, zona oln-
ew, em Copa,eabf.ina, da venda dl'l t"r ' 11' _ (' , I' ",P "r

maIOres ete 19 anos, nos termos do ele as forç,as rus,sa,s retomm'am
;cta de gcnel"os alimentícios à ]lO- o�.' ,ou n.� 1,01, � �,u.e poe(,Cl�'.lll1/,'[,- arIJigo 91 da lei orgünica do ensino

I
umas 60 l:ocalidad,es.

JLllaçiio promovida pet,o Servico de ,I
5,;,1 a segUl1( a selle do AI� so .I,o,lI,- s0cunclúrio reO'er-se-ú cstritamente

_,\bas"tccimento da Coordenaçã(; ele II!lltellllentar, P?r l:averem s<l(l<:> l101bfl" pelo disp()�to �o artigo 92 da mes- MOSCOIJ ') (D P) Cel'clados'f 'I 'I'
- ., A'

A ['I
A I I a( os na prImeIra (' que llélO � 1- l' 1

_

I' I
'"

, � , .
-

.

V.O}I. Izaçao EC01101ll1ca. a UCI1-
",.. • 't"'d'" ",',,- ma el, a e t's nao se ap Ican,co (Ieslcle �o,(las as tl,J'reco-es os alleJ11a-e.s,:, 1 'I r " I f '_e r' ZCI:llll por mo 110 c JIlCorpOlaç.dO '

d'·,' _, ] '-'I" :", .

"
" " ,

"I t () J;u ) ICO aqu.e a, ell ,I 01 enor-
nas fôrças armadas (o que df'Yt' fi- qllaIS�tL�e: J,SpOSlçoes e <; cal a_c" conünuam e nfrCJnta'nld o, em Pskov,me, eSf,ot:-l'I1do-se rapllla.mente todo
", 'b"l _ t _ ,_ "I) °1 _,

1ransltol'l0 ilxaelo para exalllles de
(1 l)leSO clc)s �ta�l"es russos As no-I

A

I' I
' t ,II Cfl <-. 1I1en (; ,'dll ac o , PUl el-5{,- l' "I" 1

' , u, 'J' U .',, estoque (e generos, a,I e e]Joslta- ;1 concedeI o 1'-\\'1)1' que se in"lituiu Icenç", glllaSl�" p�-o�,nos para a l[- [icias da frente, clize,m que os cle-los para venda ao pubh�o, A dIfe- 1)('];1 port",'ria mi!lis[('l'ial 11. 329, tl�
nos do curso f,lnaswl . fC'<llS0reS de Pskov cstã,o em situa-

I'ença n?s preços dos gt'neros cla- 15 ele dezembro ele 1\)<12", çiio ielêntica a,os que sucumbiramluela feIra e os preços c,orrenle� F t cm Chercassi, tal o furor com crueilOS armazens, � outras felra,s, e EMPREGO DE CAPITAL oram mor os os russos aoomCltem contra as po-
"llorme, benefICla,ndo-se com ISSO o �icões nazi,sLas. Tudo indica que:Júblico carioca'. Dispondo de vinte mil cru- ,LonrIres, 2 (SJ�I) -:-, NO, tíci,as ?,e I

a 'caPtur.,a, (�,e Pskov assin.a,lará ou-fomprar na CASA MISCE zeiros, aceito sociedade em fontes elundestll1as, dIgnas de CI e- Ira c,urIllflcllla de gra<I1des p,ropor-LANEA é saber economizar. :11umprl·u ii promessa negócio, indústria ou escri. dit?, dizem quc �()() subalternos elo ções, pois os alemães não tcm porV •

interessado deverá
exercIto honl8,ndcs pereceram de onde esC'a'pa:r ao ce,reo. As Slllces-

NotíCias da São Paulo, 1 (A. N,) - CUl11prin-
tório. O fome, há elo�� meses

..
c, lue,io, ']]'0 I sivas c!e.rwotas aJcmãs na, frelnlc

eh I·
- rio um dos pontos ele seu: programa, escrever carta para ]. A" campo ai]emao ele prtslonetr?� rIe rUSlsa, estão por ou!l:ra part,e con-ecoes ovaqula qual o de dar maior desenvolvimen- nesta redação. 5 v." 4 guerral, de Attengral)()'w. As vItImas, tribuinelo para anulaT a místicaLondres, 2 (SIT) - O Tenente to ao ensino primário no Estado, o pertenciam � UI�ll ,g,rupo de 600 de- do refl1ime nazilslla; ainda agoraCorone-l Allexa,ucller Hess, a,elido de interventor Fernando Costa assinou N t'· d eh- Lidos em mmo ultImo, por terem-se L1m ofici.al prLTss'iano apris,ionadoaerol1áut ica à Emb'<'1ixada da Che- tecreto crianelo ma,is 130 class'es O IC Ias a· Ina 11 egado a ir para os trabalhos for-: adlmi ti II que os últimos revezesco-Slovaquia em \Vashington, trans- 'lOS "árias grupos escolares desta çados na Alemu,nha. Os oficiais na- i alemães na Hússia são o prelúdio1l!ili'l� f��icitHçõ'e,s ao Ma,rechal do ,'apitaI em 9 estabcIecimentos do CllÍIng-King, 2 (SIC) _ As mais zis são acusados ele terem privado da derroClac]a militar da Alel11>a-Ar 1 rajjorcl_ Lel,gh-:\La,llory, pela IllleS1l10 gcnero na zona de Arara- recentes desc,ricões do que se pa5- sistematicamente os prisioneiros de i Ilha. ISlto, a,liús, Ilão cons,titue, ho-

�lla 1l0lll'eaç�lp par� o cargo ele
tluara, Assim, o chefe do Execulivf) sa em Shangai, 'cidade sôbre o con- "itaminas e outros elementos esscn-. ,ie, nenhuma nov,iclade; dito, po-�J�efe das l<orç,as Aere,as ele Inv,a- paulisla cumprin sua promessa él,ol trole tlO's Í<ll'imigos, lllostram que eiais à dieta adequada, para sobre-' rém, por um oficial n.azista sa<tura-

,<
, te'llc!IO reoeblc!o uma resposta povo daquela cidaele, feita em sua I aquilo se COl}verte'u um verdadei- viver. do ele úma,!ismo cloutril1iúrio, po-em que .0 M_ar,echal fala C'�111 gran- recente via"'em, '1'0 inf'ern<o. :VLuibüs estrangeiros (],c elar nllln idéia dia tremend'a li-�e ad'll1,[.raeao da esqua,dnlha 310 '"

tem siclo ernvi:aüos lHlra C:.1<I11pOS de 6il() qee fi WehN11<a,cht vem re'ce-'c dos f,a,to!s' de bravura dos pilotos Foram desig"ados conccntracão com excecão de O embaixa dor inglês bendo, (1c-sitl,c que imicj,ou wa mar-theeos, Ao mesmo vempo, refere-
Hi,o, 1 (A, N.)

,

O 'JIinisll'o llluito po"ucos médicos e fécnico,�, Hio, 1 (A, N.) - Ao cont'rário do dw ii ré nos eama}os de batalhaSe c,om en,tusilaS<lllO, á pa,rticipação I rl,D,<]' _,"'11',11- qlle al'11,(]a podem re�lüra, I' com qu.e foi anunciado, súmente amankí, da Ílren[,e ürie,ntal.d.essa csclualddlha, q,ue foi a pri- .Toã,o Alherto res<o "eu L, "

1 I
_

l' t'd 1m
'

I I I para membros d'a Oomissão Exe- c,erta dose (J,c relatiya l,il?er�la<de, pe [1, man la, se (ara a par I a (O

1t
'e1t18 a s'er organiza'c a na ng a-

clltÍva d,o Conv&nio F3rmacl"lllicu aquele a,r emprestado. Os ItalIanos embaixaelor da Inglaterra, Sir N()('�err,a em 1940, e qGe tomou parte S I -

f' 1 a t Ch2ll'les, ([ue hoje será homenagea-gIOl'i,ols'a lIa Balt'al,lla (·"1 Gl'a--Breta- os senhores Fernando da 'ilva estao so rene o a llle511l' ,sor e que
'-

AI 'I L' 1 I t str'II1O'elro desde elo com UIll almoço no Ital11ara�í. c:,nha, l)ela cle.fesa do mundo civiJi- Braga e Agel1!or ele ,mel( �l elO a, Cfl:a quer ou 1'0 c, , '"' .,
"

zado. respectiv::unent,e como r,epresentan- que o C?,n_sul,�rIo re�e,?eu a nQ<tJ'�Ia ,à noite, na embaixada bl'itftnica,
tes dü comércio ata,cadlsta e vare- da reI'.rilçao ll1c�,nch(lonal cio Go- oferecerá um ja,ntar de despedida
jista ,de produtos farmacêuticos, I vêrno de Badog111O. ao ministro Osvaldo Aeanha_

o
Xloscou, 1 CU. P,) - Os russos

j:'1 estão combatendo nos subúrblns
de Pskov. Informacões de Moscou.
salientam que a arf ilhuria pesada
soviética está man'bedamd o as i.nslu
Jacões Icrr-oviár i as do oésbe da ci
da':de, ufim-«!e impedir a fuga (bIS
Ió rc as nuz istas. As colunas sovié
lic�i's invcsrem pelo norte, léstc e

sul de Pskov, acred.ítando-so ser

iminente o dcsmoronamonto da
rcsistêncla nazista naquela impor
lun le cidade russa. Outros dcspa
(' 110s, a,ld,ia:ntam que, ao oéste e su

doéste de Novo Sokolniki, os rus

sos intensificaram a sua of'ensiva,
cncontrnnd o-se os alemães cm

franca rcbiratl.a.

:JIOSCOll,.2 (D, P.) - As troplas
russ'as c1 a frent,e c1,e LeningTado
forçaram, hú di,as, a passa.gem cl,o
rio �arva na Bst&11Íla. Aglora, fo
ram qlle'brad,as em gra,md,e exten
são as êss'as linhas a]<emàs, o que
p,el'll1i,t,i,u aos rus.s'os fi.rmaT uma

claheceira.,d.e-po,nte d,e 35 quilôme
tn05 de largura por qlünz,e ele p,ro
func1 i (la e] e.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATAR INA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

NIIQ<seOll, 2 (D. P.) - Inf.orma ()

comunicado rUlslso d'es�a noi,t,e que
as tropas soviéticas da frente de
L,en.ingra<d o ca,pturanHJl11 na j 01'<11:1-
da de hoj.e, nU1l1eros,als ],ocalida.c].cs
llaquele setor, Os ru:sso's também
conseguÍTfllll c,orlar a e,s.trada de
ferro de Narva a Tall,jn, capita']
ela Estônia, nUllll ponto silm,a<rl'o a

15 quilômetros a oéste de Narva.

Dr. LAURO BAURA
,. De ,regresso de sua viagem't
rea.brj� sua cJínilJa,

I Floriallópolis- Qli tnte-Ielre, 2 de Março de 1944Ano XXIX H. 9049

Desencadeada a terceira ofensiva alemã
Os o furorAliados suportam bem
Argel, (D. P.) -- Protegidas tos, atingindo 250 quilômetros

por denso fogo de artilharia, co- quadrados da cabeça-de-ponte de
lunas couraçadas alemãs, atacam Anzio, numa operação coordena-
com crescente violência as li- da com aparelhos de caca que
n has da cabeca-de-ponte de An- metralharam as linhas aliadas
zio, tudo indicando que os na- em vôos de pouca altura.
zistas iniciam sua terceira ofen-

' .

siva, em grande escala, para Ian- Argel, 2 (U. P.) - Continuam
çar os ang los-norte-amerieanos os alemães empenhados em ou-

ao mar. A relativa calma im pe- tro assalto de p rnporcões contra
rante desde há alguns dias no a cabeça-ele-ponte de Anzio. Os
setor de Anzio, foi interrompida observadores vem esta nova

com ;;!. movimentação de tropas- ofensiva nazista como o tercei-
de-choque e tanques, que o co- ro esforço para expulsar até o

mando germânico concentrára mar (' Quinto Exército. Mau gra-
na região cavernosa a suodéste do porém os recursos materiais
de Aprillia. O ataque destas fôr- e humanos que os nazistas estão
ças. é dirigido contra o flanco empregando, informa-se que to-
esquerdo aliado, onde a infanta- dos 0'3 seus ataques tem sido
ria e artilharia britânicas for- repe lidos, com grandes perdas
mam uma sólida muralha. A aco- nara os atacantes. A Luftwaffe
metida desenvolve-se num setor está intervindo nas operações e

a meio caminho entre Aprillia e tenta dificultar a chegada de re-

Cisterna, e, como das anteriores, forços aliados, Seu objetivo po-
foi precedida de intensa p repa- rém não é facilmente atingido
ração de artilharia, durante a devido a vigilante ação dos ca ..

qual os canhões alemães varre· ças aliados que saem ao enCOl1-
ram até os mais longínquos pon- tI'O do inimigo, prot€f!endo as

nazista
com unicações
ricanas,

unglo-norte-ame-

Argel, 2 (U. P.) - Durante tô
da a noite, os alemães procura
ram romper as posições aliadas
no setor de Apr il l ia, sendo, po
rém, rechaçados pelo intenso f'o-
,go dos canhões britânicos. Lo
go ao amanhecer, os nazistas
lançaram seu principal ataque,
utilizando grande formações de
tanques e tropas-de-assalto. Um
porta-voz aliado declarou que a

ofensiva germânica é dirigida
contra dois setores. No primeiro,
os ataques que vêm do noroeste
são dirigidos à estrada de Anzio
Albano. No segundo setor, é di
rigido ao meio cafilinho entre
Cisterna e April lia, e aí as uni
dades de infantaria aliada sairam
de suas trincheiras, enquanto
que concentrações de asti lharia
anti-ataque e de campanha des
trocavam as fôrcas blindadas
lançadas pel-o inirri'igo, detendo o

,seu ataque.

A Bulgaria, parece, pediu armistício
altas personalidades

im!)ortantes personalidades bú!- e esteja procurando fazer o mes-

garas na Turquia, ou em viagem mo com algumas personalidades
para este país, Grande foi o in- a�iadas ��e se _encontra� na c:-
teresse que despertou nos cír- pItal da lurqUia, em carater nao

culos de Angora a visita de Se- oficial. Uma notícia de Angora,
YOV que sempre esteve em ínti- ontem publicada no "Times",
mo 'contacto com a côrte búlga- diz que era esperado o sr. Yalev,
ra e que depois de haver sido ex-ministro do Comércio da Bul-
"fac Totum" político do rei Bo- gária, e, também, amigo pessoal
ris atua hoje, de modo seme- do chefe do govêrno de Sofia.
lh�nte j�nto ao príncipe Cirilo, Esta visita, junto com a de Se-
regent� do trono. Acredita·se vov, tem dado origem a diver-
que Sevov, quer estabelecer con· sas versões sôbre a disposição da
tacto com alguns círculos turc()s, Bulgária quanto aos aliados.

Movimentam-se
Londres, 1 (D., P.) - Ainda

que se desconheçam detalhes e.

mesmo, os termos dos pedidos
de armistício da Buigária, espe·
ra-se que, dum momento para
outro, venham a verificar-se im

portantes acontecimentos em

torno do fato. De Sofia, cont.i
uuam a chegar às capitais neu

tras informacões imprecisas sô
bre 'crises mi�isteriais, conferên
cias e modificações no gabinete
búlgaro. Nos últimos dias, se

vem noticiando a presença de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO QUinta .. 'eíra, 2 de Marco de 194
_a"-7

já conhecido SABÃO seu vestido estam-PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema
e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve, hoje mesmo, para caso, o seu sabão PRIMEIRA.

pado, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

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

de seu vestido, leve-o à 'l'inturaria Guarany. - Rua João Pinto 17. I

o ESTADO

-

Os cegos também cooperam para a vitória
Por BETTY ROSAMOND ---'-.1 rios se encarregam ue fazer cordas ü,G elos deelos; a pele deve ser ama

Copyríght elo B. N. S. para O para os navios. Outros operários cé- ciada, antes que um progresso real

"ESTADO" gos fazem sapatos de maeleira para os possa verificar-se. Em seguida são

IOs cégos britânicos estão hoje ele- traha.lhadores elas fábricas ele muni- toruecídas várias oportunidaeles ele

I sempenhanrlo
um trabalho vital. Eles ção e para os mineiros, bem como escolher uma ocupação que se deseje

firmaram o seu direito a um lugar meias ele lã destinadas, aos teatros seguir. A escolha é ampla: musica,

útil na "ida nacional. Todas as vezes de operações do Exército e ela RAF, datilografia, operações de ditafone, '------------ 1

! que um carro ele incêndio acorre ao hospitais etc. Muitos ajudam a ('0- telefonia, massagem, rád io, leitura e vezes características excepcionais.

Ibrazeiro produzido por uma bomba. lheita britânica confeccionando cês- ensino. manufatura de fumos, traba- "Paddy- Francis Campball perdeu a

. todas as vezes que 11m membro da tas para recolher tomates, solicitadas lho nas fábricas de aviões e muni- vista perto de Bruxelas quando ser-

I'
fôrça aérea goza de um dos cégos é pelo Ministério da Agricultura. Apre- cões, fabricação de agulhas de fazer via, na presente guerra, no corpo dos
utilizado. Entre as suas várias ativi- ximadamente 1.500 cégos (alguns dos malhas, fabricação ele mobilias. col- "Royal T'rish F'uslleers ". Agora ele é
dades, esses operâríos cégos razem quais ele nascença) acham-se agora. chões e utensílios domésticos, tabi-í- a sensação da. fábrica de aviões onde
envolucros cle v ime de extintores <19 trabalhando nas fábricas de guerra cação ele sabonetes, sapatos, cordas trabalha e onde está batendo vál'ios
incên d io para () "National Fire Ser- da Grã-Bretanha. O caso ele Míss Eui- etc. Algumas ocupações requerem um "recorda" no seu serviço especializa.
vice

"

e manufaturam colchões aos ly Daírs. lle.22 anos de idade, é in- longo treinamento. São precisos três elo que consiste em reunir paineis de
milhares, para o exército e para a teressaute. Ela perdeu a vista por anos para transformar um cégo num vôo-cégo. O diretor gerente de uma
RAF. Os cégos estão demonstrando estilhaços de vidro quando uma bom- estenografo, mas ao fim desse perío- conhecida firma britânica declaJ'ou
que a tragédia de que foram vitimas ba germânica caiu no jardim da sua elo o alfabeto Braille pode ser escrito uma vez: "É claro que os cegos no-

I pode-se transformar no triunfo de casa. Bn"ily continua na mesma Iá- li uma rapidez de mais de 150 pala- dem realizar um grande número ele

I
uma cooperação altamente ímportan- brica em que trabalhava antes de fi- vi-as por minuto, podendo também trabalhos que requeiram habilidade.
te <:0111 o resto da comunidade. :B;les "'ar céga, mas a SlU1 tarefa é outra. ser datilografado da maneira usual. A sua concentração de espírito capa-

"núnd()� mediante contráto não querem piedade, não pedem um Ela se ocupa agora no departamento Esses estenografos são empregados cita-os a igualar e às vezes mesmo a
tratamento preferencial tudo quanto rle inspeção experimentando mínus- nos departamentos do govêrno e em exceder a produção elos operários noz'-

I
desejam é a oportunidade de desem- cuias partes de aviões. cujos m i les i- grandes casas de negócios ela Grã- mais. Longe de constituírem urna
penhar a sua parte no esfôrço co- mos de polegada não podem apresen- Bretanha. A gerente do departamento responsabilidade que pesa sôbre a
lllUI1l. Incluindo os cégos da guerra, tal' a menor falha. Enily foi treinada de uma grande loja do West End, em comunidade, os cégos estão c1emons
há aproximadamente 75.000 cégos na pelo Instituto Nacional dos Cégos, Londres, declarou que o trabalho das trando poder assumi]' a própria di-
Grã-Bretanha. Os que foram treina- cuja especial idade é cuidar das víti- suas estenografas e elatilografas cé- reção das suas vidas. A expel'iência
dos antes desta guerra, aprenderam mas civis. Logo que os civis que per- gas era altamente satisfatório, sendo do casal J. 'vV. Lawson e da sua fi
a utilizar de tal modo as suas habi- deram a vista em consequência da mesmo menor o número de êios co- lhinha Silvia de sete anos de idade
lidades, que os operários dotados de guerra. deixam o hospital. tornam-se metidos do que o da média geral. constitue mais um exemplo ed ifican.
vista puderam ser empregados nou- hospedes elo Instituto. verdadeiro lar St. Dunstan, que se encarrega de for- te. Os três perderam a vista, enquan,
tras tarefas, Muitos porém que cega- de adaptação. Aí eles são inspirados necer toda a. espécie de serviços aos to uma outra filhinha morria, duran.
ram no decorrer elesta. própria guer- Dela coriheeírnento de como outros homens e mulheres cégos em conse- te uma incursão aérea em 1940. Os
ra já se acham empenhados no tra- triunfaram sôbre as suas próprias quência da guerra, treina-os pr iucí- cirurgiões conseguiram restaura!' a
balho. Uns estão fabricando cêstas aflições. Uma das tarefas consiste em palmente em Braille e datilografia. visão de uma elos olhos de Silvia,
para a Cruz Vermelha e para os hos- aprender a escrit.a Braille, que apre- Barbara Bell, cabo do Serviço Terri- mas o sr. e a sra. Lawson continua.I pítais. outros manufaturam toda a senta, porém, algumas dificuldades, totial Auxiliar Feminino, era antes rão a viver em permanente "blac

I espécie de escovas e vassouras, vá- devidas a falta ele preparo das pon- da guerra funcionária de um banco kout ". O Sr. Lawson, que era. ante-
I

e agora é uma das alunas dos cursos ríorrnsnm um jardineiro, encarrega.
No verão de 1942, os exércitos,

S BC· d E d "é·
de St. Dunstan. Barbara tornou-se se agora da rêde interna de teleto-

alemães ao entrarem na. região de
I. • alIa os ,m.prega 0.8, .no uom reio ,.UJ'al1vlaa l'l'llj'tlli1mta!'e(jllaj, agfUj'rel11'J'(a.le CJ(lueaSle1Cj1110pellVll1aaj: nes ela sua antiga firma. A snra.

Cubâ, defrontaram-se imediatamcn- [Lawson, de 31 anos ele idade, percor-
te com o problema da malária. Nos .AssembleIa Geral ürüínarte ,uma comissão. Um avião germânico 1'1' sósinha os seis aposentos da SU[\
pântanos de Cuoã, meios de cultu- De ordem do Sr. Presidente e de conformidade com os nossos arremessou tuna b0111ba nas prox ímí- casa. Trabalhando na casinha, lava;
1'3 ideais para o mosquito anofeles I Estatutos. 'convido os Srs. Associados para a Assembléia Geral Ordiná- dades do trem e ela foi tão grave- do, e engomando. O treino da sra,
cambiae. a malária, logo de início, ria que se realizará Domingo, 5 do corrente mês. às 9,30 horas, em mente ferida pelos estilhaços ele uma Lawson requereu 16 meses, durante.,derreou mais vitimas que as pró .. nossa sede social, a-fim-de se proceder à.s eleições dos novos derigen- vídraca. que perdeu a vista. Atual- os quais ela aprendeu também a es
prias operações mili tares. O servi- tes, que atuarão no periodo social de 25· 3-944 a 25-3-945. mente Barbara Bel! está ajn'eudeudo erita Braille. A respeito da sua ce
ço médico do exército nazista, pos- Florianópolis, l ' de Março de 1944, a cozinhar ao mesmo tempo qUE' a guelra. gosta ele dizer: "Temos com
sue, sem dúvida, alguma experiên- ANTENOR BORGES =screver e datilografar em Braille. nensacões que vocês ignoram: o percia desse problema, mas em conse- Secretário St. Dunstan é famosa. pelos seus tele- fume das flores e o canto dos pássa
quência do bloqueio britânico não'1 fonistas cégos, cuja eficiência poude ros. Não consigo atravessa!' um ia!'
possue quinino, Os saes sintéticos

-

FARMACIA ESPERANÇA 8('],' demonstrada já na primeira guer- dim, no verão, sem deter-me com fre
produzidos na Alemanha, tais COlllO I I'a mundial. As pessoas treinadas nes- {juência. Quando tinha a minha vis.
a pl�sl1loqLl'ilJa, não têm lIllla ação do Farmacêuti<,o NILO LAUS sa escola para cégos não falham nun-

I ta nunca me lembrei de prestar aten-
decidi·damente satisfatória. Nos Hoje e amanhã será a sna preferIda ca 110 seu trabalho que assume, por ção aos pássaros",
exércitos aIiaidos já a siluação é di- OrOIl:.� ... ,,100010 " estranJil'elras - Homeopatias - Perfumaria. -

ferente. Os am,ericanos, com mcnos ArtIgo. de borracha.

experiência de lula anti-malária tIo Garant__ eoxata observAncla no receltnAr10 mMlco.

que os britânicos, se queixavam de PREÇOS MÓDICOS.
que essa molésüa provocava mais . � _

baixas do que os japoneses, BarcJ,

I L"LUBE 15 Dr OUTllBROl;,ccretário adjl.ll1to da_ �'[ari'nha. (!.e � L
bl.1enu dos J:,staclos {dl1dos, dIZia

EMem :\1arço de 1943: "até agora a T
FUNDADO 1921

malal'Ía poz fóra de açiio mais SOl-I ESOURARIA
dwd(?s ianqnis do .que os .iapon,e?es, Movimento de Fevereiro
na area do sudoeste rio PaCIfICO,
Desde 1880 qua'ndo Laveran, ('i 1'11 1'- RECEITA
gião do exército fml1cês descobrira Saldo de janeiro
110 sangue de um doente dc ma,lúria Mensalidades e rendas eventuais
o agen te causador da, enfermidade
-_ isso no Hosipi,tail em Conslantino,
lI1a Algéria, os ingleses fizeram gran
des contribuições para a eliminação
desse germe - o metazoário de
Laveran! As pesquisas realiZadas
lIa Inglaterra nesses últimos meses

desvendaram. uma no".a droga que,age como profilático contra a lUa
lária. O dr. KanlJeth .Mella,nby, do ISoz'by Reserarch Institute, em Shef- ,

field, ao lado de .outros pesquizaido
l'es, conseguiu obter essa droga que,
�'egL111do se julga, tem um val!)r ab
.qoJulo na cura da maJaria, Tra,ta-se
de lima substância inteiramente no

va e para experi11lentar-lhe os efei
los o próprio dr. Mellanby e vinte
(' ('inco volulltários deixaram-se pi
cat' pelo a,nofeles, infetados de ma
lúria. Todos tinham tomado ai 110\':1

droga (verde parls) e tudo indicoll
que ela tinha uma ação profilática
e que consequentemente prevenia a

desrn volvimento da infecção, Isso
e({l1i1'ale a. um enOI'Ime passo par3J
frente, porque o quinino e a atebri
n<1, dados separadamente ou el1l

combinação são excelentes remé
dios mas nenhum deles age como

profilá ticos.
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SECRETARÍA - O Clube não realizará festas durante
mês de março

Fiorianópolis, 79 de fevereiro de 1944.
Emídio Cardoso Júnior Dalmiro Duarte Silva Artur Q, Pires

Presidente lo Secretário 10 Tesoureiro
,---------------------

1·--�-�-3�O-.P�-.�m-�-le�-o�-m-e!:J-ad�-dR-en-�o-�-A-L-L--
Locomovel Lincoln 85 H.P.E. semi fixo oompleto em estado

de novo. I

Máquinas para serrarias, Máquinas para desfolhar ma
deira.

Motores elétricos, alternadores, geradoras e máquinas em
geral para indústrias.

Vendem se, tratar com Engro. FERNANDO DE AZEVEDO
--_ Rua Barão de Paranapiaoaba, 24 -- 40 andar -- sala 47 __

SAO PAULO.

(

SE��AS
padrôes maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa S.l.NIA BOSA
Diariamente recebemos novldaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

-

LOCOMOVEL
Vende se, 36 H.P.E., alta pressão e fabricação 1909,

completo com chaminé.
Engro. FERNANDO DE AZEVEDO - Rua
Paranapiacaba, 24 - 4.° andar - sala 47
Fone: 3-5816 - SÃO PAULO.

Tratar com

Barão de

�------------.------.----------------------,--------------�

CONJUNTOS VAPOR
«MARSHALL- de 150 H.P,E. completo em estado de

novo e outro de 300 H.P.E. em bom estado.
CALDEIRAS MULTITUBULARES e tipo locomotiva

de 20 a 150 m2 de superficie aquecimer,to.
Vendem-se, tratar com o Engro. FERNANDO DE AZE
VEDO -- Rua Barão de Paranapiacaba, 24 - 4° andar

- sala 47 - SÃO PAULO.o I
�----------------------------�

Academia de Comércio de Santa Catarina
CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

De ordem do senhor Diretor, convido
.

todos os alunos d�s!ie
Curso para, hoje, 'às 20 horas, nesta Academia de Comércio assis
tirem a abertura dos trabalhas do ano letivo de 1944, com � aula"
inaugural ministrada pelo ar. dr. Ivo D'Aquino, professor de Direito
Comercial Internacional.

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catariha, em

Florianópolis, 2 de março de 1944,
FLAVIO FERRARI

Secretário

Não tenhas düvtda em de·
uunclar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml·

I,

go; nio merece tua estima 11m

traidor da f'UI.. (Lo V. N.).

Ao tentar esquivar-se às determl.·
nacões dos órdos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é::
mimigo do Brasil. E para os inimi.r
1'08 do Brasil. a lei é intlexjn�
ln. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS
Os cristãos, na data de hoje,

têm oportunidade de, mais uma

vez, hipotecar sua solidariedade à
S. Santidade o Papa Pio XII, pois
que olisinala seu aniversário na

talício. O cardeal Eugênio Pacelli
foi coroado chefe da cristandade
em 2 de março de 1939 e comple
ta hoje 68 anos de idade.

O dr. Altamiro Lcbo Guimarães,
até há bem pouco à frente da Se
cretaria da Fazenda, festeja hoje
seu natalício.

Fnzem n nns hoje:
os srs. João Araujo, c orn ercion ,

te e Herc ilso dos Santos Sousa;
as sras Carlota Rosa Boabaid,

espôsa do s r. Feris Boabaid e Ma
ria Cotrin Guimarães, espôsa do
dr. Nelson Nunes Guimarães;
o jovem Nelson Sí lvo-

SOLENIDADES'
Hoje, às 20 horas. no Academia

de Comércio de Santa Catarina, o

dr. Ivo d'Aquino, professar de Di.
reito Comercial Internacionol, pro
ferirá a aula inaugural dos trabo.
lhos do ano letivo de 1944.

EXPOSiÇÃO
A exposição de p in lur-a, do arlis-

la suiço Eugenio Pfister, cujo en

cerramento está marcado parai dia

5, dorningo, conlinua
utençôcs do público,
da elite intelectual.

O consagrado pinlor está apro
veitando o tempo para executar im

portantes leias do nosso litoral que
exporá em São Paulo e Hio, onde
o encanto das nossas praias encon

tra sempre grande interesse.

alrairrdo as

notadamente

" E�TADO Quinta .. 'elra, 2 (je Márco dê 1944
...e '$
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Hospitais, igrejas e prisioneiros
na estrategía nazista

Por LUIZA BAHRETO LEITE
(Copyright da "Inter-Americana")

Os alemães, depois de expulsos das montanhas italianas, en

trincheiraram-se nas igrejas. E as igrejas de Roma e de seus ar

redores, perderam temporariamente o caráter de templos de Deus
para transformarem-se em refugios das forças do mal. Os alemães,
que nessa luta têm empregado todos os recursos deshonestos pos
siveis, resolveram opor mais um obstáculo às forças anglo-norte
americanas: o obstáculo do sentimentalismo aliado. E, conforme
disse um correspondente norte-americano, "entrincheirando-se
nas igrejas eles se entrincheiraram atrás dos nossos preconceitos,
mas para vencer a guerra precisamos vencer p'rimeiro os precon
ceitos". Realmente os aliados foram obrigados a compreender
Que entre o sacrifício de alguns templos e o de milhares e milha
res de vidas, aliado ao perigo de retardar e complicar terr íve l
mente a própria liberdade humana não era possivel escolher, era
p refer ive l perder os templos. E os alemães terão na conciência
mais um crime: a destruição dos templos italianos que eles trans
t'o rmararn em fortalezas. iVIas que significação pode ter para a

conciência dos g-enerais alemães alguns templos a mais ou me

nos? Que importância pode ter isso para um exército que, desde
n (;'1meco desta g-uerra, se tem dedicado, com uma sanha a toda
prova , iI destruição de templos, hospitais, universidades e popu
lações civis? Agora mesmo chega-nos a noticia de que três h os
p itais rle sangue foram bombardeados na zona da cabeça de pon
te de Anzio contando-se entre as vítimas quatro enfermeiras e

dois médicos. E nesse hospital não havia armamentos, nem solda
dos que não estivessem feridos; além disso encontrava-se há mais
de um quilômetro de qualquer objetivo militar. Os alemães sabiam
bem o que estavam fazendo e o fizeram justamente por isso. Eles
exploram p o r um lado o sentimentalismo das forças aliadas e, do
nutro, procuram estabelecer o pâni co entre as populações civis.
Mas nem um recurso nem outro podem obter o menor resultado
p o rque tanto os soldados como os civis das Nações Unidas sabem
de sobra que espécie de inimigo precisam enfrentar. Nunca esta
rá de mais, porém, dizê-lo aos nossos, aos soldados brasileiros que
ainda não viram a guerra de perto e que, como tal, não pudem
conhecê-la sinão sentimental ou intelectualmente, que essa guerra
e bem mais dura do que parece à primeira vista, que é preciso
partir para a luta disposto a tudo, porque nem as leis de direito
internacional, nem aquelas que são ditadas pela mais rudimentar
condicão humana, são respe itadas pelos nossos inimigos. Eles já
eram 'selvagens quando estavam ganhando e julgavam-se donos
do mundo, agor'a, porém, que perdem terreno, dia a dia, em todas
as frentes, a�ora que se sabem vencidos ou desconfiam sériamen
te disso parecem tomados do delirio de exterminio. Já que devem
perder, querem perder um mundo destruido. S�a maior I?reocu
pação já que não mais podem apoderar-se das corsas e dommar (\S

homens, é eliminar da face da terra uns e outros, dentro da me

dida de sua possibilidade, é claro. E destroem tudo: monumen

tos templos, obras de arte, hospitais, universidades, campos e

cul'tivo, fá}>l'icas de produtos alimentícios. Bombardeiam as po

pulações civis, matando velhos e crianças que se encontram I.ou,
ee de suas garras e massacram aqueles que, dentro dos parses
�CUI}ad.os, estão à mercê de sua selvageria desenfreada. Mas é
contra os prisioneiros de guerra e civis encerrados em suas in
fectas prisões ou em seus inconcebiveis campos de concentração
que o ódio dos nipo-nazi�tas se. manifesta com mais intensidad�e.
Os jornais têm falado muito ultImamente na forma pela qual sao

tratados aqueles que cairam sob as garras dos "arianos" amare

los. Esses "super homens" orientais não respeitam lei alguma que
não seja a ditada pela própria séde de �ominação. e pelo d.e�peit.o
alimentado durante séculos contra o OCIdente. E se os pr isronet-
1'OS norte-americanos são tratados como animais selvagens, espan
cados da forma mais barbara, maltratados com uma arte digna do
mais primitivo orientalismo, scndo ext�l'mi�ados aos. montes,
como insetos, de que forma poderemos imagmar que sejam trata
dos os chineses, dos quais esses nípôrricos se consideram proprie
tários? Naturalmente empregarão métodos semelhantes aos que
estão sendo postos em execução pelos seus "colegas raciais" ale
mães em relacão aos austriacos, tchecos e poloneses. Os jornais
divulgaram amplamente esses '.'humanitários" .m�todos. Na Au�
tria, por exemplo voltou o regrm em da escrav id âo. Mas. escra�l
dão autêntica e não fantasiada. Homens e mulheres austrracos sao

vend id os em leilão aos latifundiários alemães para que trabalhem
em suas terras. É porém, contra os poloneses e os russos que a

san ha nazista atinge ? I.imite máximo da sel�ageri�; Crianças
queimadas em praça púb lica, mulheres esquartejadas, pa�a .exem
pIo", populações civis _massac!ada�, aldeias �ue sao eliminadas
do mapa. E tudo isso ainda nao da uma medida exata da forma
pela qual são tratados os IHisioneiros civi� .e d� guerra. Um 'co

municado polonês declara que 99% dos prIsIOneIros de um certo

campo de concentração sucumbem vítimas dos máus tratos e da
miséria. Esta é a forma mais simples _que os alemães encontram
de resolver o problema da alimentação para os prisioneiros! Os
nossos homens vão partir, devem porém fazê-lo certos de que
yão partir para matar ou morrer e que nesta guerra a palavra
misericórdia foi riscada do vocabulário. Não é possivel escolher,
porque misericordia, para os nossos inimigos, signif.ic� fraqueza.
}-:; é como_mulher, que desejo d.izer às mulheres brasll�Iras, que o

nosso sentimentalismo, que mUltas vezes assume o carater de for

ça social, deve ser sufocado neste momento, como foi sufocado o

sentimentalismo de todas as outras mulheres do mundo, Ilara dar

lugar a um sentido real das coisas. Devemos encarar os fatos como

eles são e não como deveriam ser.

TEATRO
.

l 'ma csplcn d i.da nolic ia para a
culta sociedade Ioc a.l é a do Icsí í
vai artístico que o ARTE CLCBE
reiuliznrú, sábado pr óx imo, na am

pia séd e do DE,:\WOHATA CLL'BE.
gm1l.ilment'e cedido pelo seu digno
pres irken lc.

.

O prcgramn constitui unia ver
dadeira atração artística. pois u

AHTE CLL'BE apresentará a jovem
e gentil bailarina paulisaa, st a. :\1<1-
ria Olimpia Si lve ir a, numa única
ex ibi câ», visto a 1Il0Sma ler de rc

gressiir a S. Paullo, onde f'rcque ntu Ialém do C'Ll,rSID' de hum an id adcs um»
Acadcm in de Da nsas. Vc-l a-emos.
ass im, orn números de clansa cs

í id i
zarla, cmuprcend ondo a c onga, ()

sarn ba, a ma rcha, a rum ba c a va 1-
sa vienense.
No espetáculo escutaremos a V(;y

admi rú vcl das Irmãs Jacinto,

C1111magnificos duetos, bem corno e lc
Irlzantcs números de sapateado P:'-,
Ias simpáticas senhor itas :\[0"111'1
Nocctti e Ald a Jacinto. E a i n du dl
versos númer-os de música, cant» L'

bail�,(lo, pc,lo clo,njunto i,nfanlil Tri'l
Sambisrl3, com Dilza Délia Dutr!1
ao violão, secul11da,da pelo<; meni
nos Anrlô'ni.o Dut.ra e José Luz,
mais 3 'mc.,üna. Maria Hosa l)ut;":!
em l'úlllcros de dansa.
Tudo indica CJue o festh'al ,,<ii

clcnstituir uma brilhante r;njllill<l
de arte, bclez'H, luxo e e1tg:.'llci:l.
Congrarluluç'ões ao AHTE CrXBE

pelo sua i,niciativa, estens:vils ;j(>

sr. Joiio C09ta, esforcado prcsiden
tc do Dell10crata Clube, �'r;:ç'a, :1

cuja cOl11lprecnsào frOi pn';si\'l'l Dr

ganizar o espet,ác111o, (1:I11<1C ('ll1ll

]lrimenl.o, d'eslta fo,rIllH. ,is finalida
des c'ult.urai,s c recretalivas da villJ-

\�;:�:1:.c;::.!.�_�;'::::�.J2':_" ·1DESEJA UMA ONDULAÇAO ------------------
PERMANENTE PERFEITA?,

ICARl ZE'S O
A «CASA SANTA CATA

---:��:"""'------.....-::����.......--_;i:ü::iii;--RINA", está equipada com o HOJE Sa.feira HOJE
mais moderno aparelhamento ---....:;_-------------------------
para "'ondul!;ções permanente» e

seu serviço de prática foi adqui
rido em São Paulo.
Travessa Guarany 3.

(Praça da Bandeira).
15 v - 3

��

Valério Konder
Hio. (A. :\'.) - Em tr:lnsilo

por e,s1a capital seguiu com dt'sti
no Ú .\Crica o dr. YalÉ'rio Konder,
que vai exercer des,p3icada funC<'io
no Ser\'ico Nacional d3 Saúde i'los
P'()I·tos jLi;llitn ·ús autoriclades sanil:í
l'ia� aliad3s naquela cidade. Par
tiu também com o mesmo destino,
rumo a Daka'r, II dr. Mario ;VIaga
lhães, s3,nitarista do Depart3mento
NadünaJ d,e Saúde. em missão do
SNSP. .

.

(lHE

Vendem-se: uma na Rua Fernan
do I'lIachado, com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço c-s 25.000,00;
Tres na Rua Uruguay, de madei

I ra, todas alugadas. terreno plono,

'1
medindo IOx58 por c-s 20.000,00;
Uma na Rua Rui Barbosa, com

4 quartos, banheiro imbutido, 2
i salas, garagem, porão habitavel,���..................�.....w�

emfim com todo conforto exíqído ,

Barrilha e soda terreno _plano medindo 16x65 por
ro- Cr$ 50.000,00:

caus,u:a Uma na Rua Quintino Bocaiuva
. PClrúpulis, ' (A. N.) - A Dira- (João Pessôa) com 2 quartos, cozi
tOl-i�" da Companbia Nacional (il' I nha, 5010., dispensa, var':lnda. me
Alcali teve no Palúcio Hio Negro, dindo o terreno 8x30,50 por ...
sua primeira, aüeli['ncia com o

pr':-I
Cr$ 7.500,00;

sidente Vargas. Como se sabe, ess:! Uma em Coqueiros, com 3 qvar-
empresa foi fUJlclaila por iniciati\'<l tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
rio g()\'êrno federal e destina-se Ú .água, medindo o terreno 30x12xl,5
cxplor:··,ção, em grande escala, C111 I por Cr$ 12.000,00.
Cabo Friej, da. indústria ele harrilbl
e soda C'Úusl ira, produtos fundalllell- TERRENOS
lais it nossa economia. Vendem-se um na Avenida Trom
"".....,""'.,....,........_.......I'V''"''',._................t''W.....�� powski, terreno plano, medindo

12x37 por Cr$ 15.000.00;
C Um na Avenida Mauro Ramos,Aos Snrs. onstrutores.

idem idem, l5,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um no Rua Jaguaruna. idem

Prefiram em suas construções idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00.
o genuino CELOTEX STAN
DARD de lt2" (Natural Fi
nish Topical Ferox)
CHAPAS: 1,22 X 2,44

1,22 X 3,05
1,22 X 3,66

ENCAPADOS ORIGINAIS:
8 Folhas

1 que, nos Estodos Unidos, a

tonelagem comercial que pas
sa pelas estradas de rodagem é
o dobro da que é transportada
pelas estradas-de-ferro.

2 que a maior parreira do
mundo encon tro- se na l'n

glaterra, no palácio de Hampton
Court; e que o tronco principal
dêsse vegetal, que conta mais
de 150 onos, mede dois metros
de circunferência.

3 que o famoso Instituto Pas
teur foi fundado ern Paris,

na rua Dutot, no ano de 1886,
mediante urna subscrição públi
ca internacional aberta por ini
ciativa da Academia de Ciên
cias da França, sendo dêsse
modo uma instituição inteira
mente privada.

4 que a Biblia sôbre a qual
os novos presidentes dos Es

tados Unidos juram a fidelidade
à Constituição da República é
a mesma que serviu a George
Washington, o primeiro presi
dente daquela nação.

5 que Mahomet diz no Alco
rão, O livro sagrado do isla

mismo: «Se te aborrecererr.. con

ta até vinte ant�s de respon
der, e se te ofenderem, conta
até cem».

•

o santo do dia

A's 5 e 7,30 horas:
Todos os feriados do ano, num musical ac;lmiravel:

2 semanas de prazer
com Fred Astaire, Bing Crosby, Mariorie Reynolds,

Virginia D<lle, Samny Kaye e sua orquestra
COMPLEMENTO ]\TACIONAL (DFB NaU

AO FUNDO OS JAPONESES (Desenho Popeye)
A VOZ DO MUNDO -- (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Cemura

Domingo, às 4,30, 6.30
John Payne e Sonja

Bodas no

e 8,30 horas
Henie em:

gelo

6 que a época de Luiz XV foi
na França o reinado das

cabeleiras; que o comércio de
cabelo postiço nunca foi mais
próspero do que naquele tem

po; que as c:}.beleiras tomaram

formas e proporcões ex:raor

dinárias: e que, então, grandes
fidalgos, damas da côrte, aba
des, juizes, pagens, lacaios, todo
o mundo, até a gente do povo,
as usava profusa e desesperada-

I�

s. Simplício, Papa
Se a Igreja passa, hoje, por dias

difíceis, tempos houve em que ela,
talvez, estivesse ainda mais amea

çada. E quem mais sentia as lu
tas movidas contra a Igreja, eram

sempre seus chefes supremos ,os

Papas. E' o que se deu com S.
Simplício. Da sua vida anterior ao
pontificato romano não sabemos
nada senão que nascera em Tí·
vali. Subiu à Cátedra de S. Pedro
no ano de 468, e os quinze anos

durante os quais regeu a' Igreja,
foram um prolongado martírio. O
Ociden te era um vasto campo de
onde as hordas selvagens vindas do
norte viviam saqueando e matan
do. Mais perigosa, porem, era a

situação no Oriente. Não somente
que vários vários pretendentes ao

trono imperial de Constantinopla
lutavam pela posse do poder, mas,
estas envolveram também a Igre
ja; pois, os políticos abusavam do�
bispos e dos herejes para seus fins.
No meio destas tribulações, S.Sim
plício rno.nteve sua confiança em

Deus e, sem temer ameaças, de
fendia o direito e os oprimidos.
Quando, aos dois de março de.483,
fechou os olhos para este mundo,
estava rico em merecimentos.
����

o PROPRIETÁRiO DA
ALFAIATARIA CARtONE

Tratar com' V. l\/Iendos
Rua Jeronimo Coel�o, 13

FLORIANOPOLIS

lOv-2

CASA MISCELANEA. distt'i- II'buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos. -

Rua Trajano, 1'2.
��
As autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas Mill·
\,ares podem exigir, sempre que hou·
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declaro1l. A
má-fé constitue crime contra a ""

�uranc:. nllldo1).L (ll. E. 14.),

comunica aos seus amigos
clientes, a mudança de
seu estabelecimento para
a rua Tiradentes, n° 9·A,
(Esquina Saldanha Mari-
nho) onde, melhor insta-

.1lado, espera merecer a

mesma atenção.

COMPRAS E VENDAS
CASAS

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

chocara dalí, com onibus à porta,
área de 71.000 m2, com uma bôa
casa de moradia, muitas árvores
frutíferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.
COMPRADORES
Tenho diversos, para casas não

muito retiradas do centro. \

A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

Zoraide Silveira
Zilâ Barbosa

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
,concernentes à profissão.
Otimo aparelhamento, siste

ma moderno.
Atendem diàriamente das 14

às 18 horas�
Rua João Pinto II (sobrado),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OH I [NT[
PETISCOS Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

o sr. João Lira Filho concede importante
entrevista à imprensa

A (. B. D. convidada a Intervlr
nas regatas internacionais
Hio, 28 (D. '1'.) - A CBU acaba

BaR E ARMIlEM

de ser convidada pela Federação
Hio, 2D (A. N.) - O Conselheiro çõ es, disse. o entrvvislndo : L'rugua ia de Hemo, para, se fazer

João Lira Filho, reconduzido re-I - "Creio que ser
á

oportuna a re- representai!' nas regatas interuuc.u-

d d P
. nais, a serem reaJiz,l(fas cm Monte-ce'ntelll�nt,e,. po: ecreto. o

_

1'e51- visão _de tO_dOS ,os textos das :Ieli-den h- .Gclúl io Vargas, as Iunçõcs de hcruçúes n ao so paira, condená-los vidcu, a 18 de março. As iuscr içôcs '

, , ,
I

mcmbrn do Conselho Nacional de c xixtematlzú-lns. como para os ex- para esse Illlporta,llle certame já '

Desportos designado para seu prc- plll'!!�lr do contendo a matéria velha estão abertas, encerrando-se a 10 I'

I " A" N' i : de marc«. IS,I[ ente, tez a Agencia 1 aciona ui- e juntar-lhe mandamentos novos '

teressantcs declarações sobre lllo-I dccorrc.iles de uma larga e rcf'Icti- Outro, convite 1'l'.CL·lJido peja p[]�i-I'� _

mcn l o desportivo. Inicialmente de-, da, trnca de observacõcs entre quan-
durlc maxnua pnrtiu da Associacã» I Ge!.",50 (ale8raado

clurou que ai sua recondução e d,�-; tos se dedicam aos" esportes nacio- Argentina dl' Hcmeros Aíicionadus, I Argentino para qualquer fim: -

siguaçâo era para ele motivo ele nais. para as regatas de lO de março, em Hospitais, dentistas industria, etc,
JlO111'a, c estimulo, e lamentou o Desde que o Conselho Nacional San Nicolas, a 2(i (]" março, no Ti- Lyra Borges & Cio. Felipe Sch i-

r t d J
.

A 1 cr c e a ') de ubr il, eiu La PIa ta. m i ted , 44,
�a as amonto os 51'S, �U1Z Aran la e elos Esportes anunciou a realização b , ,-

'

Caixa Postal 01 _ Enderaço Tel.
Macedo Soares. de um congresso brasileiro dcspor- Soga.
Salientou O carinho com que o ti vo para os desportos por ê!e diri- O Palmeiras contratou Vilalba Florianópolis.

Presidente dw Hepública acornpa- gidos, tulvez seja útil UI convocação Porto Alegre, 28 (AX) - Porto
--

nha li vida do nosso esporte e af'ir- de uma reunião preparatór-ia para Alcgr« perdeu (.) seu melhor ce.lür'.J-1 Precisa-se
de uma �:�mou que o seu único desejo é de tratar somente do Jutchól profissio- atacante, José Vilalba. Conforme pregada,

ser útil ao esporte, nul, pois (LUC os problemas deste noticiamos, estava ele em negoci»- ga-se bem. Avenida Hercílio

"Reconheço disse - que :1 não se relacionam com os demais ções e agora concordou com a

PI'O-,
Luz 183.

__

utilidade do esporte. advcm da e ()ferecem Iuudamen tos ecoriômi- posta de Cr)'; 20.000.00, sendo cc-

p. de uma em.
constância e da abnegação tios des- cos que devem ser dcfinltivaanente dido ao Palmeiras de São Paulo;' reCISH-Se pregada. Tra
por listas, e por isso, auscultarei reajustados, em face da realidade apesar de torlos os esforços para tar na rua Tiradentes n 58
permementeruente o sentimento e a, desportiva. não ceder êste elemento o Interna- 3v-2
vontade dos dirigentes das entida- A essa reunião deverão compa .. cional não pode cobrir os Cr$
dcs para trazer o govêrno e o COI1- rcccr os presidentes ou' represen- 20,OI}O,oo de luvas exigidos pelo
se lho constantemente informado tantes dos clubes que praticam o agi] crack do quadro campeão 10-
sobre ° que pensam, desejam e sen- profissionalismo, os quais opinarão cal. Vilalba viajará em março pró
tem os responsáveis pelos centros sobre os diferentes quesitos, cujas ximo para S, Paulo,
tia "ida esportiva do país, Tenho al- respostas interessam ao referido I
guris propósitos a, objetivar decor- reajustamento. II lião renovará contrato
rentes da experiência acumulada Sõbre o assunto �'i'spcro ouvir o Sabemos de hôa fonte que Tião,
em três anos de função e também nr-nsamento do Conselho Nacional o her-cu leo meia esquerda, rio Avaí

l.IO conheclmento da critica. hones-' de Desp?rtos r- da C. ]3, D, at�'avés I atualmente cm São Frnnciscn til;
tamcntc formulada a respeito da I do seu ilustre e operoso presldc'l1-! Sltl, onde 1'01 elll visita ú sua fallli
organizaição espllrtiva, e de algu- te". IJia, renllvar:'1 o seu contra,to com o
mas recomendações do Conselho, E (J sr. João Lira Filho, conclue: cluhe do sr. Celso Hamos.
Espero levar :}' termo esses propósi- - "COIllO hlLbito (lue sempre cu1- T 1

. ,- , Compra e Venda
a aqlllslç'ao e, sem dúvid'a, V:1-

tos através de préYio entendimento livpi no exercício dos cnrgos de rli- Literatura, Pedagogia, P:;icoJiosa p�,ra o gl'l'lllio "nzurra". pois
com os meus companheiros,

aosl
reçiio, pretendo ficar il c]iSl)Osição iogia, Matemática, Direito, EnTi50 é o mais cOl11plC'to meia ','s-

quais pedirei autorização para de- dos desportistas, semanalmenle, em ([uercla do Eslado, genh�lfia, :r-.1edicina, Topografia,
senvoll'el' urlla <l,ção diretal junto as i horário qlle tornarei conhecido,

I
Cinematogr afia, Eletricidade.

entidades despodivas, com o fim I afim de ouvi-los c J'ece1Jer sllges- A excursão do Ubiratan Rádio, Navegação Marítima e

de esta'beleeer Ulll estreito e cons-I tiies e criticas, e bem assim soli('i- foi adiada Aérea, Geoàésia, Fí�ica, Quí
tante intercúmbio de vida funcio-Ilal'-lhes os necessúrios esclareci- mica, Mecânica, Carpintaria,

I e
Em virtude de [) A I'flÍ. jogar rb- etcnal", Jll cnlos para toda a assis tenciaJ etc,

mingo em ]31ullll'nau, onde enfre'l- O L ROSAProsseguindo em suas declar�- amparo ao meU' alc:.a'llce".
• •tará [) Bllll1len:J.lwnse, a exclll'sib

....
do Cbil"ulan il([Uela progressiva c;·

Atlético Paranaense dude foi adill,rla, ficando transferi-
. ela para [) dia 12 de março COl'-

jogará nesta capital rênte.

::\'otieiall1 os jornais de Curitiha Os aficionados do popl1lar cs1)o,,-
que, no próximo domingo, dia 5, le bretão podem ficar deseançados. O esporte juvenil
o cfllllpeão tia Terra das Arauca- porque lerC1110S o prillleiro cotejo
rias, Clube Allético Parallà'ense, j'l- intel'CsI2'clual do eorrente ano a

gal'ú nes,ta calpital, enfrentando [) reallz'ar-se no pr{lxil1lll domingo.
Figueire.n,s'e F. C.

o Clube

Ag�ncias e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL
Próprio). TeleqraIT1as: "PRIMUS"
Agentes nos principais mun.icipios

do Estado

Encontraram-se, domingo últirno,
no gramado do"Abrigo de Meno·

;,es". ,a� e::ruipes do "BrosU li

e do
Amenca ,encontro que resultou.

a vitória do "Brc.sil" pela conta
gem de 2 a 0,
O "Brasil", que conquistou urna

linda taça, estava assim constitui
do: Môo, Moracir e Carlos; Rubens.
Nenem e Valmor; Tuca, Testa
Paulo, João e Adil.
No mesmo local, jogaram ainda

o Caxias e Brasil, saindo vencedor
o Caxias, pois tendo a partida te r
minado com o empah de 1 a 1.
a prorrogação deu a vitória ao

Caxias, por escanteio. Assim, rece

beu o "Caxias" as taças de "Sim
patia", e a correspondente ao jo-

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sort<'iI'H1 nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M 1l10R CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico graUs

NOTE BEM todas eAta8 vantagens por apenas
, Cr $ 1,00, Tudo que promete cum

Dre incontinp.ote. Não existe igual. Não reflita e não
du'tide um só instante. ConclJrra para o próximo
sorteio, tenba cofiançs, que, qUtiOdo menos es,erar, 8

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias ft e 18

go.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

MACHADO & CIA.

----

Cam1sas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, sÓ na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano, I::!

Premlgla O GoYêrno e .�

classes armad8�, ou será"
om "quInta. eo)unJ.ta". (L
D. �.).

Rua V M e i r e Ies , 11

-::IJonas Carioni e Senh�:�.. Iparticipam a seus parentes e

Iamigos, que seu filho Nilson
contratou casament0 com a

senhorita Ana-Marin
Pimentel

Fpolis., 17-2· 44.

Ivo Pimentel e Senhora
t êrn o prazer de participar,
aos seus parentes e amigos, o
contrato de casamento de
sua filha Ana·Maria com o

SI' Nilson Carioni.
Laguna 17·2·44

Laguna e

ANA-MARIA e NILSON
noivos
Fpo lis .. 17·2-44.

r.ostJHlfAlll.· !1a.. precisa- se de
v U li li uma que sai-'
ba trabalhar bem em colarinhos
para camisa s de homens. Tra
tar na rua Tiradentes n

' 58.
3v 2

LIVROS
USADOS

RU8 DeodoOI. 33.
�............-�

"A Bandeira Nacional quando em Pl'(os.
posi<_.;ão horizontaJ, e irá ao centro da
lesta da coluna, se h;olada; à direita tI'l
testa da coluna. se houver outra bandej·
nt; à "rente e ao centro da testa da co·
luna. dois metros adiante da linha pela!"
rlenu.1s fut'lnadas, se conCOl'rereln tn;,'"
ln mai� han(lpÍI'Htoi". (f)el�'1'eto-lej n. 4.545
rlP 1Q4�: .. - Art_ lR. N. 5),

A Estatística MiUiar, destinada a

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

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

hrasílefros lhe prestem eoope ra çâo.
Subtrefr-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em Il'Uer r .... (o. E M.l.

Apólices
Compram se quaisquer apó

lices. Propostas ou informações
à Praça General Osório, 37,

15vs,12

1heIro da ilustração (L-cima., oferecer
lhe. em amave! gesto, um caJice do
excelente aperitivo KNOT. lemb1'&
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
oef a genillezo.:E$TEE 1.411.
BEM () NElI APEi?/TIVO

i l'i1ElJllET(J!
j

fíJJiAi :i�(")
I
(l1'fMODuro DAKffOTSA./IID••COI1. E SEGUROS

'--o ITA.lIAI ...

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
"TETZEL INDUSTRIAL-JOINVII.;I.E (Marca regi51.)

, recomenda·,! para hospitai, colegio, etc. pele sua quálidade desinFetante
���Ã��:RCtAt
Esp ECIALlDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
---------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �'" Aoerreíeoamento e Longa Prática no RIO de Janeiro

tJONSUUI.'AS _ Pela manhã. diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto o.os

lllibad()!!, das 16,30 às 18 horas _ CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7, sobrado _

.'oue: 1.461 _ Bestdêncíar Rua Presidente Coutínno, �3.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

1!lX.lnterno do Serviço de Clli:lica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departar.nento de Saúde

CJ,lNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e RESIJJll:NCIA: Bua Ji'ellpeSchmidt n, 38 _ Tel. 812. CONSUL'l'AS _ Das 16 às 11'1.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CUNSULTAS: Pela manhã, das lu às 12 _ A tarde. ríus :J as ti.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Il usp ita r

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Hua Vitor Men-el es, 2ü - Fone 1.40;')

Consultas das 10 às 1:2 e das 14 às 15 hor as
HESlDENCIA: Hua l\lareclwl Guilherme, 5. Fone 783

---------------------------------.-------------------------------

DR. BIASE FARACO
l\IÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇÕES UHO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS -- RAIOS)NFRA-VEH.iVIELHOS E ULTHA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 2 às 5 h, R. Felipe Schrnidt, 46
RES.: R. ManchaI Guilherme, 33 -- FONE 1648

-----

CL1NICA DE OLHOS _ OUVIDOS _ .NARIZ· _ GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Ex.lnterno do Serviço do Professor Leôn lrí as Ferreira e ex-estagiário rios Serviço,

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do C0118elho Nacional de Oftalmologia)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depai'lamento de Saú<le e Hospltlll de Carldad.

CONSULTóRIO: Rua Felipe Schrnidt, 8. Fone. 1.259 -- CONSUJJi'AS: Das 2,30

às 6 horas da tarde __ RESIDENCIA: R. ('ollselheil'o lUafra, 77 _ FLORIAXÓPOJ,IS.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante rnstalaçào
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose

pulmonar, úlceras gástricas e duo

denais, câncer do estômago, aíe

ções das vias biliares, rins, etc.

\plica o Pneumo-tórax artificial

oara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

I nos e eficazes desta moléstia

OR REM IG IO 1 Completo
gabinete de Eletricidade

., médica: Ondas curtas e ultra-cur-
CLíNICA M1llDICA tas. Raios Infra-Vermelhos e Halos

MoléBtlall internas, de Senhoras e cri- Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua I Consultório: Rua Deodoro, 3

FelIpe Schmidt' _ Edific!o Amélia Neto. esquina Felipe SchmidJt
Fone 1592,9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· Das II às 12 hI'8., e das 14 às 17 hrs

Sm:B:NCIA: J Largo Benjamin Telefone 1.475
Constante, 3

_ HELENA CHAVES SOUSA
DR. ANToNIO MONIZ ENFJiJRMEffi.-\ OBST1tTRICA

DE ARAGÃO

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Fermado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Clinica médica em Iterai, pediatria, doen

ças do sistema !,ervoso, aparelho geníto
urmárto do homem e da mulher

&88lste. 1_'écnlco: DR. PAULO TA�ARliJ8

Ourso de Rad!ologia Cllniea com o dr

Manoel de Abreu Campanario (S1Io Pau

Io), Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neíro. - Gabinete de Raío X _ Electro

eardíografta clinica _ Metabolismo ba

sal _ Sondagem Duodenal _ Gabinete

de fisioterapia _ Laboratório de mtcros

copia e análise clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. _ FlorianópollB.

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universiaade de São Paulo, onde foI

.Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Al!pio Corr:eIa Neto

(Primeira Cadeira de Clinlca Cirúrg íca).
Com prática na cl!nica ginecológica do

Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Círurgíão do estômago e vias blllares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. vartcocele, hídrocele,
varizes e hérnia. Doen�as de Senhoras �
partos. '

Conaultca, Das 9 às 12 horas n u

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Clrurgla e Ortopedia. Clinlca e C1rurl{lD
110 torax, Partos e doenças de aenhorM.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
ríamente das 15 às 17 horas. RESIDltN·
eIA: Al.m1!'ante Alvim, 36. Fone 751.

DR. SAULO RAMOS
v;speclaJl8ta em moléstias de senhoras -

Partos,

\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

.uago, veB�cnla, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. _ CIRURGIA PLASTICA

uo PEIUNEO ._ B.érnia., hídrocele, ve

rteocele, Tratamento sem dor e operação
.ie Hemol'roldes e varizes' _ Practuras:

• paeelhos de gêsso. Opéra nos B08pl taís
de Florlanópoüs.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

H.arárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
-- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias - uueracêes
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

OR. AURÉLIO ROTOLO

(Parteira)

Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qnaIQu,,·

bora

Praça da Bandeira, 53 - tIOb,

(Anth!:'o LarlCo 13 de Halo)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entreg:a a domicilio

A
Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhares e crianças,

E�e
., AtI além de completo sortimento de cosemiras, lãs, sedas, linhos, brins, manteuaux,

· OS1qao boIeras, capas impermeáveis, coriqoluuria, topetes, etc. e+c., avisa aos fregueses
.

• •

e ao distinto público de Florianópolis que está à inteiro disposição dos mes

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIÁRIO.

Visitem, sem compromtsso. os nossos mostruários, à Praça Quinze
de Novembro, t1. (Ao lado da Telefônica Catarinense).. 1

Monumentos
e vidas
Washington - (Serviço espe

cial da Inter-Americana) - .Já
não mais existe o multi-secular
mosteiro de Cassino sacrificado
às contingências da campanha
da Itália. Inescrupulosos como

sempre os nazistas haviam trans
formado a tradicional abadia em

poderoso
-

ponto artilhado domi

nando, pela sua situação no alto
da colina, o caminho para Cas
sino, posição chave que, por sua

vez, barra o acesso à estrada que
conduz a Roma. Durante cêrca
de quatro semanas o comando
aliado tentou salvar Q convento
procurando, por todos os meios
ao seu alcance, contorná-lo e le
var as suas tropas até o interior
de Cassino. Embora houvesse
logrado, a custa de muitas vidas
de soldados americanos e ingle
ses sacrificadas, êste primeiro
objetivo o convento, com seus

canhões pesados e sua excelente

posição como ponto de observa
ção da artilharia nazista, conti
nuou a representar perigo imen
so para o avanço aliado e a sua

simples presença, em dado mo

mento, importou em obstáculo
capaz de comprometer irreme
diavelmente toda a sorte da
campanha aliada nesse setor. Daí
o recurso extremo: aviões e ca

nhões americanos c ingleses em

poucas horas arrazaram o obs
táculo, silenciando a artilharia
alemã embassada no alto da co

lina, e abriram caminho para
novos e seguros avanços do
quinto-exército.
A propósito dêste episódio do

mosteiro de Cassino abriu-se,
novamente, o velho debate da
conveniência de poupar os mo

numentos religiosos e artísticos
da Itália. Em todos os países
mais ou menos ligados com o

Eixo, vozes, com maior ou me

nor veemencia, se fizeram ou

vir para advogar a tese de que,
em caso algum, devem ser des
truidos tais monumentos, mesmo
Quando servem, como em Cassi
no, de trincheiras aos alemães.
Ora, já é tempo de identificar
tais vozes, como vozes a servico
da Alemanha nazista, com cuja
propaganda aliás coincidem vo

zes quinta-coi unistas cuja grita
serve, apenas, à causa do Reich
acusado. Ninguem mais do que
o alto comando aliado teve a

preocupação de salvar tais mo

numentos, tanto que por duas
vezes, Q gal. Eisenhower reite
rou às suas tropas a advertên
cia de poupá-los e só alvejá-los
em caso último, quando o inimi
go os houvesse comprovadamen
te utilizado como meios de defe
sa. Nem uma só vez esta regra
foi infligida e si de algo se pode
acusar o alto comando aliado na

Itália é, quem sabe, de ter sido
escrupuloso em execesso respei
tando por tempo excessivo essa

regra, diariamente ignorada c

violada pelos alemães.
Por mais que valham os mo

numentos artísticos e religiosos
não valem o bastante para se

sobreporem à vida humana. Ho
mens livres que vão a terras es

tranhas lutar pela liberdade de
outros povos escravisados valem
mais que qualquer monumênto
dessa ordem. Querer salvar o

mosteiro de Cassino à custa de
novas vidas humanas sacrifica
das à sanha hitlerista seria um

€Orro e um crime que as Nações
Unidas jamais tolerariam. Os
Que hoje lamentam a destruição
de Cassino e amanhã lamenta
rão a destruição de outros mos

teiros e igrejas devem transfor
mar suas palavras de lamenta
ção em vozes iradas de protesto
contra Q nazismo arrazador de
cidades abertas e fuzilador de
refens inocentes Que agora tenta
retardar a hora da derrota na

Itália utilizando igrejas e mos

teiros como trincheiras. Contra
Hitler e seus sequazes que assim
agem é que se devem fazer ou

vir essas vozes. Caso contrário
serão simples vozes quinta-colu
nistas contra as quais a inexora
vel vigilância das Nações Unidas
se fará sentir sem demora.

ALVARO RAMOS
ClRURG lÃ0-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

I LYHn, BORGES & cln.
I Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

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

Rua Felipe Schmidt ri? 44 -- FLORIANÓPOLIS I
-

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

Capital e cr$ 71.656.189,20reservas

Cifras do balanço de 1942:

Responsabilidades . c-s 4.999.477.500,58
Receita . . .. Cr$ 70.681.048,2'0
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Frei:re de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá e Anisio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. _ Sucursal no

Uruguái. RegUl��O.l'eS de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Africa.

AGENTE EM FJ.JORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmi<1t, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

I Dltirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

Lá V. S. encontra,rá salas de jantar, dormitórios e

solas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

«Lar dos Móveis)
(antiga seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Troj ano, 15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, 2 (SII-I) - Duranle o

mês passado, ais autoridades alle
mãs, dedicaram-se a urna caçada
intensiva às, pessôas que se ocultam
para agir subiuerslvamcn te, e às
outr-as cJlue protegem os judeus. Nu
ma só semana, foram detidos, em

Haia, 100 oficiais do exerci lo ho
Iamdês, que se haviam escondido
para evitar-em de ser incorporados,
lendo sido morto uan tcnen te do
Terceiro Hegimen to de Husaros pe
las autoridades de ocupação, quam
do lentava fugir.

Argel, 2 (SJF) - Sf r Wi ll iau
\Vil!lworth, segund'o Lonl do Alrn i
run.tud o Br-itânico, conclecorou C01l1

a "Cruz de Servlcos Distintos",
(Dixl imguiaherl Ser\'ice Cro» o co

m arnlun l c de uma corveta pcr tcn
ce n be ao Govôrno ela Franca Li
vr e, o Capitão Burgerct, o qual 10-
mou par l r- saliente na protecão dr
um comboio que demandava á
Grâ-Brel n n ha. O oapi.tão Francês
em apreço, já é titular da "Cruz
de Guerra", "Cruz da Libcrtncâo "

e "Cruz (La Legião do Mérito",'qllc
é a mais alta comrlecor acâo doud a

pela América aos heróis "esll rangei
ros.

NATAL MUITO
CONTRIBUIU
Natal, 1 (A, N.) - O general Fer- I

nandcs Dan tas, interventor federal, I
acaba de receber expressiva carta I
do embaixador britânico, Sir Noel I
Charles, agradecendo as homena
gens que aqui recebeu por ocasião
fie sua recente visüru. Num dos Ire
chos de sua missiva, o i1ustr'e di
plomata assim se C'x,pressa: "nCl'O
valndo os nossos mais sinceros agra
decimentos, esperamos ter Clll bre
ve nova oportuniclade de vollar a

Nata!1 - cidacle qlle tanlo coniri··
bllÍlU pa'ra o t'xito das campallllas
alülda,s na África e no i\fcditerrà

Ineo".

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinho CreRsotada
"SILVEIRA"

Grande Tónico

!.�!;f���O�����I�f�I�;�'�:7:IO POVO japonês de nada sabe
inaugurar ai "Segunda Exposição de
Uvas FinaiS, sob os auspicios da Se
cretaria ela Agricllltura do Esta,ele,
foi alvo de excepcionais homena
gens lJor parle da população deste

lllunicipio, conhecido por "Pé l'(_; h11
das colônias".Conlusa a situacão

argentina

MÜlnte"ideu, 1 (U. P.) - A si
tuação argenün,a continua co,nfu
sa.

F,oi dafla à publiei,d.a,de, um co
municado da Secretaria d,a presi
dência, afi-rma,nclo que a nação
estava em calma. Nos meio's infor
,mad,os loc::1Ís. salknt,a-se que os

aconllccil11cntos da noile de 29 de
f.evereiro fopam mais sérios do que
deseja fazer cper o govl'l'no elo ge-Ineral Farr.elJ. Como se sabe, a se-jcreía,ria do govêrno argentino
afirmou que :1 neV'oHa se lillliloll
ao T('rceiro llegimento dc Infan
oÜlri:J, cOIl1:1Edacla pelo coronel To
Ulla,�, quC' não poud e sublcvar sua
ul1idla,clc edl.l vist'a da op'Ü'siçãü dr
seus comandados. A,inda s'egundo
jnformações i'1cl,ediflna>s, a's antori
dactes ar@enltinas reforçaram a vi
,gi'lfincia em tor.no do genera>] Ra
mircz, que p.a,ssou os poderes de
chefe de Estado ao general Farrell.
Soube-sc, bambém, que o cOTonel
PeroIl. novo ministro da Guerra.
e também titular do Inl.cl'Í'or, con

J'e�ellcion COl11 o eoronel Velasco,
ehefe de políeia de Buenos Aires,
Além disso a S'ecre1.aria d,a presi
Idônt'Ía al'@entina desmentiu que
hllllVCSS;C ocorrido nova mocl,ifica
ç'ij,o no gabin.ete. As autol'id,adcs
i'll'gentimas infüT1l131'alll, ao mesmo

-i,empo, que o c,oro,nel rebelde To
lllas Dllco sel'á submetido a julga
Ulle<nto,

da guerra.

Notícias_!Ia França E' import��!� °d:es:�':���:d:liadO nits i 5���:����"���J:�:���r� :O�a.i:!:tas
LOIHkes, 2 (SJF) -::- Hderind'?- ar e torpedeada pelo mar, os

s,c a rutur-a �Ias relaçO'c� dip lomá- Washington, 1 (C, P,) _ Observadores militares, csí imam que o de- operários fogem em panico pe-
tlcas do �overno argentino como

sembon-que d'e fôrças amer-icanas nas ilhas do Alnuiu'antado é uma opc- das estradas. Amedronta-os a

(),S países d,o Eixo e seus saté l i+es, ração de grude impor tâncín para, abentura do "corr-edor" para as Fi li- possibilidade de voltarem os

J\>!. (!nérin, represet1tan�e da rcsis-
puras e para a costa da China, Inforrneçõcs chegadas do Pacífico. Su- bombardeiros. Os alemães estão

'Icnela c_?"tne .
metropo litana ,e De- . se movendo num círculo VI·Cl·O�O.

1 I J' I doésl c, salientam que () Hil'Cf'Ll,ipelago pórlc ser de grande utilidade para �

�ga( 0, 'rances para a A211el'lca ,t o os aliados. () aeródromo Momot, embora muito dani licado pelos bom- Necessitam de grande quantidade
Sul, dissc : -

..

"� ([lecI_sao do (,0-
barrleios dr' aviação americana, póde. ser reparado no espaço de dois dias, de equipamento, mumçoes e

vcrno da Argentina �Jao _

nos sur-
afim-de ser usado pelos caças aliados. No prazo de algumas semanas, meios de transporte. Para con

prccudc. Ela e a insprraçuo do po-
unidades de engenharia poderiam aumentar seu comprimento de 4 mil serva r o nivel de sua producão

vo a rgcn l iuo d.esd e [unho de,,1940. ,

I" d ·1 I' d
. d ev em manter a' distância >0<:

A l I I metros atuais, para, li II1ll, a nu- e-que puuesse ser ut i rz.a o pelos bom- �

ru u�'a �Oll1 o� ym,s,es uo >IXO e bombardeiros anglo-americanos
com Vi chi. s.ign ifica pra>tJcaolllen.le, hnrdeiros c uviõcs-trunsportc. Dessa forma, as fôrças aéreas aliadas do-

q
.

ti d.J itos
I· "

t I "C 'l' minariam lodo o mu.r de Bismarck e lsotnr-ium, por completo, as suas o ue exrge a re Ira a a e mUI os
o rceou }ICClol11.en o (O .orrn e

es
. d

-

1 d I' h
FlI'ancl-s de Líbertacão Nacional. bases de abas+ccimcn l o de Kavicug e Bahaúl, cujas guarnições ser-iam d" q�a rtoesO<·e caça as

t
ln as

'.

uníquiladas pela fome, sem perda de vielas al iadas. e ren e. mesmo acon ece re-

lativamente ao poder humano.
Os alemães têm necessidade de
todos os homens que possam ar

ranjar, para as fábricas e as fôr
ças armadas. Devem, portanto,
evitar o mais possível o desvio
dos mesmos para trabalhos de
reconstrucão de suas fábricas e

outras lItiÍidades públicas. A des
truição dos centros de produção
tende a consumir cada vez maior
número de homens-horas, e em

proporção bem superior à que
tinham calculado antes do início

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 1 '2.

Em um jornal do Rio de Ja
neiro, encontrámos o seguinte
telegrama, enviado desta capital:
"Dando cum primento a um "ha

beas-corpus" concedido pelo
Tribunal de Segurança, o dele

gado de Ordem Política e Social
daquí acaba de li];>ertar os sudi
tos alemães Erich BlIckmann
Friedricy 1\:art Lischke e Alfre
do Gessweiller.
O primeiro é nazista e foi pre

so em virtude de haver, ofereci
do material de propaganda na

zista à biblioteca alemã da cida
de de Brusqlle e de reunir após .l

declaração de guerra do Brasil
às nações do Eixo, o operariado
da fábrica de que era direto)'
técnico, para discusar e apregoar
que a Alemanha venceria a guer
ra e conquistaria o mundo.
Em seu poder as autoridades

al)l'eenderam copioso material
fotográfico de precisão.

O segundo está sendo proces
sado para expulsão do território
nacional. ll: engenheiro e ex-ofi
cial da marinha alemã tendo, em
1939, prestado juramento a Hi
tler, que renovou várias vezes,
em solenidades nazistas.
O terceiro fez l>a1'te em Blu

menau do grupo de ex-combaten
tes filiados ao Partido Nazista,
tendo já em 1932 apesar de es

trangeiro, montado em Rlume-
11au uma estação transmissora
clandestina para servir aos re ..

volucionários.
Por intermédio do rádio cap

tava noticias da Alemanha para
fornecê-Jus ao jornal nazista
"Tinderwaldsbotê','. Quando foi

Os Páiido8. Dep�uper&dos, preso possuia farto material de
rádio-transmissão.

Esgotados. Anêmicos, O mais interessante é que ()

Magrus, Mães Que Criam, advogado requerente do "ha-

Crianças Rtlqultk!ls rece· beas-corpus" que oS beneficiou,

I berão a tonificação geral sr. Wanderley Júnior, é vice-

do oigaoisIDo com o
presidente em Santa Catarina da
Liga de Defesa Nacional".

Espera que a unidade do hemisfério
nao seja abalada

Iluenos Aires. 2 (U. P.) - As últimas info rmacões oficiais, con

firmam as versões de que o movimento revolucionário argentino do
do dia 29 falhou rotundamente. Os comunicados da presidência in
sistem em que o movimento contra o govêrno do general Farrell
não teve p rop o rcões. a despeito das informações transmitidas desde
Montevidéu, que o apresentavam com um caráter muito grave. O
fato, porém, é que segundo o comunicado da presidência, reina em

todo o território arg-entino a mais completa tranquilidade. Enquan
to isso, em \Yashington, o sr. Stettnius fez novas declarações sô bre
o govêrno do general Farrell. Disse o secretário interino de Estado
que a Grã-Bretanha está com p letam ente a par de todos os passos
que estavam sendo dados para estudo da situação argentina. Confir
mando estas declarações, o embaixador britânico declarou, a seu

turno: ·"A Grã-Bretanha está inteiramente de acôrdo com os Estados
Unidos no tocante à situação sul-americana e espera que a unidade
do hemisfério não seja atingida por nenhum acontecimento.

Maus lençóis
Londres, 2 (U. P.) - O mrrus

tro finlandês da Fazenda, f'ez
um discurso através da emissora
de Helsinki, que foi em segu i d.i
retransmitido em idioma russo.
Entre outras coisas, disse o mi
nistro Tanner que a Finlândia
estava passando atualmente p e ..

las maiores p rivacôes de tôda a

sua históri.a E esperava que os

sofrimentos experimentados pe
lo I)OVO da Finlândia fossem le
vados em consideração.

PI'laL�11
1�III[aIR

AgradecÍlnento
Havendo sido atacada de gra

ve septicemia. mal êsse que me

levou às portas da morte, es

perando a qualquer momento
ter de deixar para sempre a

minha idolatrada mãe, meus

irmãos, parentes e boas ami

zades', quero - - agora que me

acho completamente restabele
cido -- trazer a público os mais
ardentes e sinceros votos de gra
tidão ao ilustre médico dr.
SAULO RAMOS, que empenhou
toda a sua dedicação e com

petência para salvar-me daque
la temível enfermidade, o que
fez, restituindo-me a saúde e ao

convívio da minha família e das
minhas amiguinhas.
Flcrianópolis, 2 de Março de

1944.
NADIR BACK

------�--------

PLENO CENTRO
DE ROMA

Londres, 2 (U. P.) - Roma foi (I

alvo de outro intenso ataque aéreo
aliado, na noite de ontem. lua
diando a notícia, a emissora da ca

pital italiana acrescentou que as
bombas aliadas cairam em pleno
centro da cidade.

EM

SANG1JEN()]
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

•

Uma circular
d,o Dasp
Bio, 1 (A. �) - A Di"isiío de

(}rientaçào e Fisc:dlí'Ll(,'ão cio Pe�
. !la! çlo DASl', CHI !'i:'clllar dll'igid:l
80S órgãos de p'-�,soal dos lllilllslé·
rios e dos sl1bol'dillado� diJ'el",l"�'n
le à presidência da neDúblic�l, soli
citon relação de flllnciol1ário'; adi
dos, ou postos em disponibilidade,
my,tl�'() e da'la do (](_'crdo da d;sj.lo
nilJIIHlade, possibilidad'e de apro-
\'el1;l111ento de cada um desses flJin

, �ova IorSluc, 2 (e. P.) - As irral!i-aç{)es l1IpOI�ICas _em. ond,a curta, cional'Jos, assim COlllO sugestões
1stO e, as dll'lgMlas P,IT:.l, o eslr::mgelrll, adllHlclll 'a l>llvasaO dias Ilhas do) p::,ra qualquer outra medida c�::bf"el
Almimntado pelas fôrças norte-alllit'ricalHas de �Iac Arlhur. Só os j,apo- em cada caso,

'

neses residentes no lerritório nocional não tl'm direito a conhecer a I
venh;,d'e, pois a notícia, até agora, nüo foi i rradiada nos programas ra- As autoridades responsáveis pel.
diofônicos dil'igidos ao próprio Japão, Esta ohseJ'\'oção foi feita pe](}s fiel execução das Estatísticas :'IlilI
Depm'talllenlo de Haldiücoll1unicações dos ESilados l.'nielos, cujos fundo- tares podelil exigir, sempre Que ho .. -
nários acal1l]Janlbal1l, dia e noite, tod:l's a.s transmissões de rádio elaquela ver dúvida Quanto à veracidade d.
potência asiátioa. qualquer informação, Que cada in.
-.- o form!lnte prove o que declaro•. Ao

O «habeas corpus» para a Dr LAURO BAUR II má-fe constitue crime contra II ...

líberdade de três perigosos· 11. lII:uranea nadonaL (D_ E. 11_),
Especialista enl Doenças de Sellho�

nazistas l'as - Vias Ur"nárias,

Curso de especia'lização de Gineco-

Londres, 2 -U.P.- Soube se que
Roosevelt está interersado em todos

, _ I ez:te�diz:nentos entre a Rússia e a

" �ondres, 2 (C. P.) - 1\a ,Tl1goes- Fmlandla. Dentro de 10 dias, es-

1::1\'W, as operações luilit3lr€s conti-I pera se o armistício russa.finlan.
nuam encarniçadas. Tito, mais t1111a, dês.
\'ez, conseguiu recuperar a inicin,_1
tiva dos ataques em todas as fren
les, exc,epção da Istr.ia, na região
limitrofe dai Ttália l' da Es]üvc�nia.
na .Jugoeslavia pro,priaJl1lenle, Em
Spa lato, na costa dallmata os f,"lJ.Cr
rilhciros atacanam uma 'gllarr,níção
",]emã matando tinta de seus mem
bros.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

IlFECCÕES DO

COURO CABELUDO.

Magnificas castanhas
Por10 Alegr-e, 1 (A. N.) - Na

"Exposição de Uvas Finas", CfU�
ora se realiza 110 município de Ca
xias, aparecem, também, magnificas
casfanhas cultivadas ali. A imprcs
são geral é de que essas castanhas
nada licam a dever cm qualidade
ao prodttto estrangeiro.

ÚLTIMA HORA
Londres. 2 U.P. - Poderosa forçade bombardeiros Cl'UZOU, à noite,

a costa oriental em direção ao
continente. Depois de curto inter
valo, outra formação de aparelhos
pesados igualmente numerosa pas
sou durante meia hora em dire
ção à costa, fr<;lncesa .

Londres, 2 U,P. - Registrou-se à
noite, novo ataque da aviação dle
mã, porém de curta duração. Fo
ram arrojadas bombas e fogos.ben.
gala, tendo as baterias anti-aéreas
entrado em ação.

Buenos Aires, 2 U.P. -A prisão
de Duco deu por definitivamente
terminada a tentativa de rebelião.
O movimento do tenente-coronel
durou apenas algumas horas. Não
houve vítimas a lamentar.

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de São Paulo,
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico. elas afecções elo aparêlho
genital femiI)ino (Utero, ovários,
trompas, etc,),
Cura radical elas inflamações dos

anexoS' (O"ários, trompas), sem ope
ração), Tratamento ele toelos os dis
túrbios ela mensbuação e ela esterili
dade.

Tratamento moderno ela blenol'l'a

g'ia ag'uda e crônica, en1 an1bos os

sexos, por processos modennos sob
contrõle eneloscópico - UretrosCol,ia
- e ele laboratól'io,

FISIOTEHAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

COX,sULTAS: - Das 10,30 às 12
horaS' e elas 2 às 5.
Pela manhã, atende exclusivamen

te seuhoras.
Consultório - Rua Tiraelentes 14.

Fone: 1.,663,
Londres, 2 -U,P.- O "News Chro

nicle", de acordo com fonte digna
de crédito, informou que o gover
no finlandes divulgará, brevemente
um comunicado sobre a situação
militar e política do país.

Argel, 2 -U. P.- Anunciou-se ofi'
cialmentE! que os Aliados, ao sul
de Roma, rechaçaram intenso ata
que inimigo· Continua violenta a

luta, �endo que os alemães estão
exercento gra!:1de pressão em todo
o perimetro da cabeça-de.ponte
Anzio-Nettumo.

ResLdência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

--

---------�------------------..;_----

Agradecimento e Miss�

I
Os órgãos da Estatistica Militai

têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seU8 estabeled

"JIIIJI!II-_liIJIIIIII!!_-_�""IJIIiII!!�II!I!!I!J_""_�--- -::" tlellto.. (D.•• H.),

Recuperou a
iniciativa

Luiz Boiteux Piazza e família convidam os pa
rentes e pess8as de suas relações para assistirem
a missa de sétimo dia que por alma de sua tia
e madrinha, JOCELYNA JACQUES .BOITEUX.
mandam celebrar na Igreja de S. Ant8nio, sáhado

horas. Desde já, antecipam os seus sinceros agro.deci-
2 If.·�

às

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


