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da campanha subm.t�;l:� ��? �;�
WASHINGTON, 6 (U. P.) .• INICIA-SE, HOJE, A DÉCIMA SEMANA EM QUE o DEPARTAMENTO DA MARIN
elA o AFUNDAMENTO DE NAVIO ALGUM DIANTE DA COSTA ORIENTAL DOS ESTADOS UNIDOS, NO GOLFO DO MÉ·
XICO OU NA ZONA DAS ANTILHAS. ISTO FALA MELHOR DE QUE QUALQUERCOMENTARIO SôBRE A FALÊNCIA DA

ARMA SUBMARINA, QUE VEM SENDO VARRIDA DOS MARES� COM UMA PRECISÃO CRONOMÉTRICA.

o fracasso

Gratuidade

d�rtoe!�e���. N.) - o O I dB�enPs�ir��6���) - o
interventor Ernesto Dorneles, 0\, chanceler interino da Argenti-
depois de detido exame do as- (I.JI. na, general Mason, compare-
sunto com os secretários da ceu hoje' a seu gabinete', reti-
Educação e da Fazenda, acaba rando-se depois para o almoço.
de decretar a gratuidade do O MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'rA CATARINA Abordado pelos reporteres,
ensino em todos os estabeleci- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES I manifestou que nada tinha a

mentos da Universidade de ------------,---------------------------1 informar. Enquanto isso, a ím-
pôrto Alegre. Desta forma, os

Ano XXIX I Horlanéuolls-« Terça-feira, 7 de Marto de 1944 �, H 9052' prensa de Madrí afirma' que a

diversos cursos superiores, in- I i" };
•

i tarefa do atual govêrno argen-
clusive os da Escola Superior ,------------------------ ! tino consiste em corrigir os

de Comércio, já estão aceítan- I erros do passado, restaurando
do matrículas sem que os alu- Bn BAR·'D"E',,'n DIUR, f). E·''M' ISS',A," I as fôrças nacionais; e "EI Mer-

nos tenham de desembolsar as U lU I curio", do Chile, refere-se a

taxas. Apenas a Faculdade de Londres, 6 (L. P.) _ este da. Alemanha uma apressar fi devnstação do latitude assumida pelo govêrno
l\/fedicina não foi atingida por f'] 1 t

. .

l t II'
.

1 trí 1 I
- I chileno dizendo entre outras'1. Desa raur o as la erms matores lU a UlS aereas parque I1l( UI" TIa a emao,

aquela medida visto o referi- anti-aéreas e os caças na- desta guerra, sem revelar pela perfeita localização I coisas: "O passo dado pelo
do estabelecimento estar su- .

f It 1
. .

I Chile está de acôrdo com as
zlstas, poderosa formação quais oram os resu ar os dos ohletívos flue o bom-

bordinado ao Ministério da de MO bombardeiros nor- da batalha. Xa capital brí- hardeío diurno proporcío-
circunstâncias na salvaguar-

Educaça-o. 'J' tâ
, ,

t d T t d f t' da das relações continentais".
te-amertcanos atacou 10Je amea, porem, es a au a- na. an o e on es nlíadas

-Ih
- a capital alemã. É êste o ciosa incursão causou ge- como Inímlgns, não há,

Os guerrt elros terceíro ataque diurno que ral entusiasmo, diante da por ora, informações pre-

do general TI·to
se desfere contra Berlim; informação de que os pilo- cisas sôbre os resultados
mais é ai prímeíra vez em tos aliados puderem loca- do ataque de hoje. No en- De regresso de sua viagem"

" id" I' f lt t t t devíd derí reabriu sua cliniee ,

Londres, 6 (U. P.) - Estão- que o 1'31' assume o as- Izar per er amen e seus .an o, eYH o ao po erro e

se travando intensas ações em pecto de um homhardeío ohjeflvos, O ataque diurno ao número de- aparêlhos
Herzgovina, onde as forças pa- em massa. Confirmando a em massa, hoje desenca- que íntervíeram nai in- O caso argentino
triotas do marechal Tito se incursão, a emissora de deado, "em satisfazer uma cursão, acredita-se que os

,

f II
. -

> ] f lt I f lt' Montevideu, 6 (U. P.) - ii,
apoderaram da cidade de Last-

I

Berlim III ormou que pou- ve la nspiraçao (lOS c ie es resu ar os oram a amen-
,

I' f' '1· d
' , �

t t' f tó
•

\ posição oficial do govêrno do
va, a 32 quilômetros a leste de co antes <lo meio (la OI .d. la os, por ISSO flue e es- e sa IS a OI'Ias para o co-

travada 110S eeus do noro te o meio mais eficaz de mando allado. Uruguai, no que se refere à si-
Dubrovnix, ao mesmo tempo '. C<,' "

•

• tuação argentina, será dada a
que desb8;_rataram uma tenta-

_ •
,\� conhecer nas próximas 24 ho-

t�va �lema de penetrar em K,a- O "aso anglo-turco i Ficaram surpl'esos , 'T!a�SmISSO! "

raso Acredita-se que o govêrno
.Iínovik, a 38. qUllom�tros, ao li I, .e I racho

.. tf:RefOruco uruguaio está estudando a po-
sul de Seravejo. DepOIS. de. to-, - Lonare?,. 6 (U. P.) - ,Os cir- Washington, 6 (U. P,) __ A síção que irá adotar, a qual, 88-
mar Lastva, os guerilhetros Es�oc9Imo, � (U. P.).,- U�a Ic�los �Ol!tlCO� de Madn con-1N. B. C. anunciou que se cons- gundo parece, poderia ser

entraram. em Klobuk e agon1.1 delegaçao tUIC� devel� palt,�r Is:d�raIam, s�Ipreendente a po- I truiu um transmissor rádio- mais ou menos idêntica à ado
se lU, ta :l�lentamente. r;a zona

I b!,e�emen�e para �' ?a?l�al bIl-lsIÇ�O ass�rr:�da p�lOS , Estado� I
telefônico de ondas curtas, no tada, pelo Chile. Ainda segun

de 'I'rebinje, A 88 quilômetros tamc�, afim-de tla�aI com as Unidos e U"Ia-Br,e�anha, .em,ta [valor de 1 milhão de dólares, do informantes fidedignos, o
ao norte também se combate I autcJ!'19ia;des da Gra-B:etanha I

ce doo ,novo governo, argenbn?, que consistirá em quatro esta-I Paraguai também dará a co

sangrentamente, desde que as, � remlcl� .dos. �basteclmentos l�res\ldldO pelo general E�elm:-Ições que ficarão a serviço da nhecer hoje a sua posição
tropas de Tito frustaram a a,e :r:natel'laIs bellcos. e combus-jro FarrelL Segyndo os l�fo�-IAmérica Latina, Extremo Orí- acêrca do govêrno de Farrell,
tentativa germânica de se apo··j tiveis para a Turg.UIa. ° c�lan-1man�es espanhóis, a Argenti- I ente e zona do Pacífico. Êsse Consta, também que o govêr
derar de Kalinovik, com pode- �eler turco, convidou, hOJe,. a na Juntament� com a ��p�- poderoso transmissor deverá

I
no de Assunção se inclinaria

rosas forças, e, por última, de- lmprensa.' para uma entr:vls- nha'L' a Turquia .e ,a Suécia estar funcionando em outono pelo reconhecimento do nova

salojaram os nazistas da cida- ta, acreditando-se que fara re-lcons�It.uem
os mais ímportan- próximo. ! govêrno.

de tomando-lhes todos os pe- velações sôbre as relações en- tes palses neutros do mundo,

tr;c:;; perderam ��
a

:;th��::e;ra ���t1:�teS��e���e �osP�"fi�� Implica a neutralidade da Turquia
SUlta de gripe Nova Iorque, 7 (U. P.) - A Rússia tem pleno direito a

Argel, 7 (D. P.) - Fortes rajadas de vento e chuva con-
em João Pessõa uma terça parte da frota italiana. Assim se pronunciou ,)

tinuam varrer O front italiano, forçando, assim, a uma pall- "New Iork Times", a propósito da revelação feita em tal se!l-
sa, as fôrças combatentes. Tanto na ca?eça.-de-ponte. �e AI:zi,o �io, 6 (E) -, Irompeu e;l1 tido pelo presirlente Roosevelt, que tanto inquietou o mare-

como nos demais setores ao sul da penmsula, os exercItos llH- J.oao Pes�oa,. entl� . �s opera- chal Badoglio. partindo desta premissa, o "New Iork Times"
migos estão praticamente imobilizados, �gu�rdando condiç�ões I

nos da. �abl'lCa TIb!rl, ,um �u�'- tira também a seguinte conclusão: "Assim como a Rússia tem
climatéricas mais favoráveis para o rell1íClO das operaçoes. to. de gIlp� de ca:ateI ex.nde- áquele direito, também a Grã-Bretanha e os Estados Unidos
Esta falta de atividade bélica, é, porém, compensada por um IlT:lCO, motIvando rIgorosas me- é!evem ser ouvidos no ajuste dos problemas do Oriente da Eu
despacho de Napoles, transmitindo a cifra dos aleIhães mortos (hd,as do Departamento de ropa". Sem dúvida o jornal americano referiu-se aos casos

até ao-ora na cabeca-de-ponte de Anzio. Segundo cálculos ofi- Saud,e. que vão surgindo nos paises limitrofes à Rússia sobretudo �l
ciais Da Wehrmacht já pel'deu nas batalhas de Anzio 24 mil ho-

F
·

-d questão polonesa e possivelmente dos demais est�dos bálticos
men�, dos quais apenas 3.500 foram aprisionados, tendo os res- • OI promovI o inclusive a Finlândia. O caso da transferência de parte d�
tantes perecido. Quanto às baixas .aliadas, as mesmas se �on·1 Moscou, (3 (D. P.) _ °

te-I'
frota italiana à Rússia, tolhe a neutralidade da Turquia se ês

servam em segredo, embora se l!;dlante que foram senslVel- nente-general Chernya Kovs- tes navios estiveram de passar para o Mar Negro através dos
mente menores que as dos alemaes. ,ky, ontem mencionado pela Dardanelos. Acredita-se até que na conferência com o presi-
----------_-- • • Iprimeira vez na ordem-do-dia dente Inonu, Roosevelt e Churchill lhe tenham solicitado per-

Procura o Japao mobIlizar lodos os [de Stalin, fo� promovido pelo missão para ê�se. trâ.nsito, er:volvendo assim a Turqu�a_ num
, 'I chefe do governo russo ao pos- pl'oblen:a de dll'eIto ll1ternaclOnal em face de sua poslçao de

seus recursos para a guerra lt� de coronel-general.
"F _

_ne_u_tr_a_hd_a_d_e. _

Moscou, 7 (D, P.) - seglln�ldas
escolas � de qualque�' área'Desastre lerrOVlarlO �:��st�� sei$ mil O preço do pão

do um despacho procedente de de ter�eno lIvre �10_ cultIvo, de I Pompano Florida 6 (U. P.)
Tokio, medidas de caráter ex- h_?rtalIças; restnç�o a prodl�� _ Mais de '40 pessÔas resulta- MoscoU, 6 (U. P.) _ Em Lisboa, 7 (U. P.) - Em vir

traordinário fo,ram. aprovadas çao de todos .os al'tlgo_s de pn- ram feridas em consequência poucas horas de luta as tropas tude da es�assez das col.heitas
pelo govêrno japonês. Da 1'e· meira neceSSIdade 11ao rela- I

do descarrilamento de um de Zhukov aniquilaram mais e os fO,rneclmentos de tng� do

lação, tiram-se como prin�í- cionados com a guerra; e, fi- trem especial de pasageiros, de seis mil soldados nazistas el Canada .e dos Estados Umdos

pais as seguintes: mobilizaçao nalmente, a implantação de Ilda 'linha da costa oriental dl libertaram cêrca de 5 mil qui_! tere� s�do suspe�so� em COll

t?tal dos estudan!es secundá- uma mais intensa fiscalização

jFIOrida.
O acidente ocorreu en- lômetros quadrados de te,rritó- s�quencla,'

das pr.:.0pnas .neces
rIOS; transformaçao de todos administrativa com a acelera- tre Miami e Nova Iorque, em rio que se encontrava em po- sIda_?es das naç?es �md.as, o

os edifícios escolares em de- ção de todos os processos de- virtude de uma colisão com der do inimigo. ° avanço das goverr:o portugu�s baIXOU Ullla

pósitos militares, hospitais ou pendentes da justiça. um trem de carga. fôrças soviéticas prossegue de portarIa determl'l1an�o o au-

abrigos anti-aéreos; amplia- forma intensa, acreditando-se, 'mento do preço do pl;LO.

ção da Lei de Mobilização da por outro lado, que existem di-
_

Mão de Obra, que passa a atin- d I t t
- versos contingentes nazistas Entraram em aeao

,

gil' 3!>. mulheres; ampliação Confirma a empo gan e eorla ceread-os ou na iminência de
.

Londres, 6 (U. P.) - A P?l:
das precauções contra os ata- Londres, 7 (N. P.) - As experiências recentemente 1'ea- se« envolvidos pelos russos. A c�a de La�al e a Gestapo, Inl

ques aéreos, inclusive a des- lizadas em 3.361 escolas primárias de Bath e Somerset, pa�'a imprensa soviética referiu-se cmram mten�a campanha
centralizaçã,o das populações I confirmar a teoria desde longo tempo sustentada pelos euge- com destaque aos êxitos obti- co�tra os. patnotas fran.ceses,
das cidades; retirada de tôdas nistas de que "as crianças concebidas nos meses de inverno, dos- pelos combatentes. do ma- Segu�d� Informou a e�l�sora
as dependências do govêrno I

sào mais inteligentes do que as concebidas nos meses de ve-Irechal Zhukov, sallentando de Vlchl� foram presas Inum�
das cidades principais; "sim-I rão, resultaral'n "confirmatórias da teoria" - conforme aca-J que o exército russo conqu,is- ras pessoas e descobertos

. .91-
plificação da vida", a-fim-de

I

ba de declarar ulll artigo do "Britsh Medical J ournal". As eX-j tou uma vitória de importân� versos depositos .de mumçoes
fazer frente à situação; maior I periências também demonstraram que as crianças concebidas

I
cia transcendental, que sera e, �e_ arm�s. A maIOr part� das

economia no consumo de vi-, durante o inverno têm menos irmãos e irmãs qlle a,s concebi- decisiva para o desfecho da 111- 'pnsoes fOI efetuada em Ame e

veres e emprego dos terrenos' das nos mefleS de verão, !ta na frente 'meridional. na Normâ.ndia.

Os erros

Dr. LAURO BAURA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E S T A D O [LUla :tremen�a com

Diário Vespertino / do «eIxo» no Atlântico
Wa sh i n gl o n março - (SEH.-

.

Eram 11,Hi horas. Os aviões ataca-I
VIÇO DA fNTEH-A:\IE1HCANA) - 00111 o d cstrnvcr e o subme.rsi vcl rarn o submersivel e o mesmo Jize-'

Uni submarino ü[('meio foi posto a d esaparcocu ráp idumcnte nas on- ram os destrovei-s. em dos des

pique nu Occân o ;\'tlftnlico, depois das. 01111<1 granada desfechada por Iroycrs se aprox imou e lenlou alté
de uma batalha qUL' durou vinte uma d as uu i dadcs de superfícies assaltar f) submar i.n o, i1l"a,� a lnrre

sele horus l' na qual lomaram par- caiu hem p ró x.i.ma d,o submarino do subme rsivel ubri u-sr -r- a luta

le os aparelhos de UIll porta-aviões que desaparecia e cmtáo o d estrover prosseguiu, pois os naz islas n:lo
de escolta. A unidade submarina d irigiu-sc rápidad{'mcn,te para (l 10- queriam render-se. Houve, então

foi avistad a por dois dos aparelhos cal e deixou cair varias bombas de um imp icdoso ataque das armas

do ponta-aviões c o submarino pr e- profundidade. As 8,1 O da manhã, arncr ican as contra o submarino.

parou-se para rcs ist ir. :Uais ele 200 o Tenente Ha:rold Brarlshaw. num Ao meio dia o submarino sempre
bombas de profundidade foram "Avengcr ", viu uma pequena ho- atacado, rlci x ava d,e ox isd i r.

lancadas durante a Iut a. Eram, 8.22 lha dr óleo que se movimentava e O Almiu-a n.!c Royul .E. ].ngr'J"soll,
hiol):as da manhã quando o tenente deu II alarme. Comnndantc em Chefe da Esqua-
El.islia Gaylol'd, I1UJlI "Aveuger " Os dois dcstroicrs logo aparcce- rira d,) Ahlân í

ico, elogiou os lrip u

avistou o submarino que aparecia ram c reinicia.,ram os a·taques cOlllllantes do porta-aviões, dos rlcs
na superficí e do mar. nuas a un ida- as bombas de prof.uud i daric. O sub- í

rói crs c dos aviões pela m an e i r a

ele nazista motgulhou oulra vez an- marino [('I'C que "ir Ú sup er ítc ic I ('(\on!l'1I:1l1a e valc n l e COlHO alua-

2:'.0(\ tcs que p nd cs.;e ser utacatlu. Outros quamrl o o ad aque se intensificou. rarn.

I aparl'elllOs do ]JOrLH1Yiões e des- _-_-_-_---_-�-_-,_-."'-.-----
trovers Io.ram chamados para o 10-

"ni'Jn('io� med i a nt .. contr'áto cal. '1 ·d �'N •

Dois d est rovcrs tiveram ordem llor�Hate 91HVeUa
Os nriJ<inRi�. mesmo n1in pu para iniciar a caça e um deles es- E

I
b lt ca d os. não seráo devolvI. tabeleccu contado com o suhmari-

'iJ'i'llSllaf1l,· II II
no às 11,15 horas c lançou a p r i- ,f',I '�·Tlt.�IH: �

Idos.
me ira bomba de profundidade. Os tU lUIUl)(J.Ij
dados Iorn ccid os pelo Departamen- CIRURGIÃS· DENTISTAS

I,,\ direção não se resp on.sa- lo drt :.\brinha classificam êste pri-
meiro u laque pelo destroycr como Executam quaisquer serviços Ebiliza pelos conceitos etru u I "muito cf'ic icnto" c d cunrnstv.nn concernentes à profissão. i

I
dos nos artigos assinados

que o mesmo í.cvc papel d e c i- Ao atender as Estrêlas de Cinema de Ótimo aparelhamento, siste- Isiso na destruir-ão do submersível. Hollywood um médico descobriu um ma moderno.
. método seguro e rapido de remover o At d d'" t d 14

�lIIIiin__"I •• Os "Wild cats" (Lorporta-a"iões avis- excesso de feia gordura. Comece a per-
en em ro r-icrnen e as

"taram outra vez o submcrsi vel de- der peso na primeira semana e muitos às 18 horas.
.

[I I I J 1 quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas Rua João Pinto 11 (sobrado)POIS (e an(:,1I as as )()1Il ras l c pro- 3 vezes por dia. Este novo método,cha-_:__'Nova conden- '8-o das I Iund id ade , ruas outra vez o subrna- mado Formode. traz nova vitalida- - __o

"

Cà,
_

rin o mergulhou a.nl cs que ° tcnen- de, saúde e energia como tambem urna

doutrl 5 comunfi�·a"', eh T I T t aparencta atraente. ao dissolver a gor-na ... • te , cster clsc 1 c o en ern e dura. V. não só se sentírú como pare-
-- I

Jack R. ;\Iurray pudessem ataca-lo cerá 10 anos mais jovem. Não é neces-

O
..

d d
C'olnveniC"llitelll.Ell1he. Uma camada de sario fazer legime alimentar, nem usar

. Eplscopa.o cana ense p�- i ól,eopermiüu aos c1esltrO','ers cOln- drogas drasticas ou praticar exercicios

bl t d l-I
., em excesso. Atúa ajudandO a nature-

ICOU a seguIn e ec araçao tinHa,r em contacto CIOIll ° subma- za. Formode, reduz a gordura de

coletiva, dividida em quatro ri·no durante a tarrl,e, pois estuva um modo '(arantido como V. deseja.
,. 1

.

I Peça Formode, hoje mesmo, em

pontos: lP Os Arcebispos e Bis- ,il!alS qll� c.aro ql:e o l11eS'Il1l: Íln,la qualquer farmácia. A nossa garantia é

OS C tól'c s do Canadá reu_!sldO aIJpqllc!,o ,P('],OIS amel'lca,nos, a sua maior proteção.
p. a lO. A' '

, logo 1100 II1lCIO (la luta. Dislr. S. I. P. Caixa Po�tuj 3786 • Riomdos em ConferenCIa plena-I' O clestrover ain(la continuou o
.. Venda sob pre�criçÃo médi::.'1

ria em Quebec, aos 13 de outu- ataque e lançou llluHa,s bombas de
bro p. p., lembram haver cha- profUlHUdacle, it lu:rclinba. Gran�l�s
mado a atencão tanto dos fiéIS m1�,nc�lals de olco fIcaram bem \'ISl-

_

'
A VeiS a luz da lua, enquanto os

como de tOGas as pessoas cons- (�estroyers cOl1tiil1uavam a sua in.fa
tituidas em autondade, sôbre tigaveJ per5eg'l1iç/�:). O cl:eiro do
a convenIencia de estabelecer óI,e? sla[.ura\'a o wr ,e "e.rifieava-�'C
'as uro'entes reformas econômi- ""S,l'll: que 10 submanno estava maIS Canso Rua Nunes Machado

b
.. . prOXlll1l1O. O segllnc]ü cle,sltr1oyer Ian- n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

cas e SOCIaIS de que neceSSIta ('ou bombas de profundidaifle, mais, Consultas diariamente
a nação, conforme deixaram;:'u menos à meLa noile, depois �e I das duas às 7 horas.
indicado na Pastoral Coletiva �'stabelecer JWVI� contacto. ,:\IaJ� �"'!""!!"'!""""!!�����:":'!=,���_-.:
de 31 de maio de 1942 e em !aru,e o submafl'l1o t,c'\'e que Ylr a �-:,........,..........�

.,

t·
tona p,ara carregar SlU1S b8tenas e, CASA MISCELANEA. distri.

seus docu�endtols ecle�Ias ICOS "0111 a luz rIa lnà. a su::J lorre e eau- buidora dos Rádios R. C. A
da n1esma ln o e antenores ou ela foram a\'i,stad·a� outra \'ez pelos V· V;' 1 Dsicos.
posteriores à dita data. 20 Os vigias do clest)",oypr. Os vigias do lctor, ",vu as e

Bispos louvam com verdadeira sub�����o também deram logo' RU::l Tr8j8no. 12

satisfacão os admiráveis exem-' "W 14i' IM"'. _.IIfiiiIi!i# P '

.....-

pIos de ação social oferecidos I
por muitas organizações cató
licas do Canadá, destacando-se
o Departamento de Serviço
Social da Universidade de São
Xavier em Antigonish, e as

"Semanas Sociais do Canadá" IIem publicações como "Por
uma Ordem Melhor", e tam
bém as numerosas associações
cooperativas existentes em to
do o país. 3° Em seu caráter
de autoridade principal para
o povo católico, o Episcopado
declara que os fiéis têm a li
berdade para inscrever-se em

qualquer partido político que
tenha como base as tradições
cristãs do Canadá, e favoreça
as reformas necessárias nas

����:�i:����I���n;�;���1!: f��W·;:-l
cios. 4° Os Bispos reiteram � Fundada em 1870 - Séde: B A I A
sua condenação das doutrinas � INCENDIOS E TRANSPORTES
comunistas, seja qual fôr o � l'apltAl e reservas , ' Cr$
nome que se use para enganar ;. (jUras do balalIço de 1942:

a boa fé do público, desde que � Responsabilidades . Cr3 4.999.477.500,58

O comunicado é aquela forma

I"
Reeeita , , .. . , Cr$ 70.68l.048.20

de socialismo revolucionário, Ativo. . Cr� 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos la' anos Cr$ 64.986.957,20

I
que, nitidamente materialista Responsabilidades. . . . Cr$ 76.736.40l.306,20
em sua filosofia, nega o direi-

I .. Bens de raiz (Drédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

to à propriedade privada e,

I
� DIRETORES: - Dr, Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

concentrando no Estado todo $ de Sá e Anísio Massorra.

'tO
A' � Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Su rursa I no

O poder polI lCO e economlCo

� Uruguái. Reguladof0S de avarias nas principais cidades da América, Europa l
'da nação, tem criado um siste-

..
t' Africa. �

ma de totalitarismo destruidor � AGEN'rE EM FLORIANóPOLIS

lida liberddae e degradante pa- � C A iH P o S L o B o &, C I A. - Rua Felipe Schmidt, D. 39

ra O ser humano � Caixa Postal n. 19 - 'ff'lefone 1.083 - En<l. Telegr. "ALIANÇA"
.

.. SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME-

ICio���iCiOSO Católico Interna-j ��_,__��""B�{��������_.��_=..-"� �

submcrínoum.

Redação e Oflcínas li
rua João Pinto n.? 13

T@!. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

A,n'o Cr$
Semestre Cr'
Trimestre Cr'
Mês Cr'
Número avulso CrI

No Interior:

CrI
Crt·
CrI

70,00
40.00
20,00
7.00
0.30

Ano 80.00
45.00Semestre

Trimestr ..

Dê-lhos desde pe
quenos, para que
os seus dentes
cresçam lindos e

sãos, e cuando
grandes lho agra
decerão. Limpa,
refresca a dá es- JI.C..,__.....

plendor.

Prestígía o Govêrno e a�

dssses armada!'!, - ou !lerÁ�
1.lm "quinta - colunfllta". (1..

D. N.).

SIR E ftRMllEM n D I ( N I'rRua V. ri e rele:?, 11 U n [Dr. AL�XANDRE DE
MAJ'raS

CIRUR(jIÃO DENTISTA
PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama.
['ões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fum adas - Pernil - Pasteis - Empadas _ \

Salame - Peixe frito, etc. etc.

.funcionando a ferrovia
Lenifr�grado-Moscou

Moscoli., (D. P,) - Começou a funcionar a linha ferréa
Leningrado-Moscou, que foi cOlnpletamente reparada pelos
engenl1eiros soviéticos em mencs de doIs meses. desde o mo

,mento em que os nazistas foram expulsos de Chudovo. Uma
grande parte da linha férrea encontrava-se grandemente ava

I dada, pois os nazistas destruiram todas as pontes existentes

,110S rios Volkov, Tigoda e Tasno, e derrubaram postes telegrá-

(Cos'E,�:
arrancar os trilhos em 'uma grande extensão.

Credito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

O mf\ior e mais acreditado Clube de Sorteio de
cadoriaA do Estfldo.

Sort iA!' nos dias 4 e 18 oe cada mês.
PRÊMIO MoO IOR CR $ 6.250,00

Mer·

Muitas bonificaçõeR e inscrições de pagamentos.
Médico gratis

NOTE BIJM todas estr.s vantagens por apt'JJ8S
Jj ,Cr $ I,OC. Tudo que promete cum

Dre incontioPDte. Não fxiste igual. Não reIlit8 e Dão
(im"irle um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio. tenha cofiança, Que, quando menos eS}terar; a

sorte virá ao st>u encontro
Conserve bem na memória os dias ft e 18

71.656.189.20

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sna preferida

"roe'" nacIonais e estrangeiras - Homeopatias - PeMumart...

Artigo. de borracha.
Gar"nt_ Q exata obsen'ância no roceltn4rlo m�dJco.

PREÇOS JUÓDICOS.
_ '_$M'. IilllfiAtL,,,* ar WlM •• t AMl;

Faça economia I Compre na «A CAPITAL»!
Ali, V. S.' encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianC8So

Linhos estr'Jnge-iros e nacionais _. Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios
Meias - Calçados - Roupas feitas para homens e crianças - Gra\'otas - Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças., - Rua Conselheiro Mafra, 8 .

..................� .
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Uif � �
A abertura da

.

«A Crediária
PARA-TODOS»

que oferecerá ao distinto público de

Florianópolis Lm variado estoque
de novidades em:

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas

TeMEM NOTA: Hav�rá uma secção
especial para «Roupas sob medida».

Rua Felipe Schmidt, 38

.'.eoo•••O••G•••••••Q.�O.:

IVida Social I• c

:••00••0' ••••••••
AN 1V .l!.;RSARIOS

Transccrreu sábado, dia 4, mais

um aniversário natalício:lo sr.

pequilo Matos, funcionário da co

nhecida "A Capital".

Assinalou a data de ontem, o

natalício, do menino Jcsê-Lucio ,

aluno da Escola Jurema Cavalazi,
filho do sr. José Aurino Bruno,
funcionário dos Correios e Tele

grafos.

por motivo de seu aniversário
natalício, hoje, a menina Zaira,
filha do sr. Evando Morgues, será

muito cumprimentada.

A srita. Nair Macowiesky, filha
do sr. Estanislau Macowiesky, fes

teja, hoje, mais uma primavera.

Fazem anos boje:
o menino Mário Leite, filho do

sr. Racine Leite;
as sritas' Maria dos Anjos Mon

teiro e Vanda Mirosky;
a sra. viuva Carbota Sohn;
o sr Renato Machado, comerciá

rio.

MISSAS

A familia Antônio Sousa fará
1

rezar, dia 15 pr6ximo, missa em

intenção da alma de d. Madale

na, recentemente falecida no Rio

de Janeiro, onde residia.

Transferido
o jogo marcado para ontem, eri

tre as equ,ipes do Barroso F. C. X
Palmeira F. C .. ficou transferido,
devendo o mesmo realizar se no

pr6ximo domingo dia 12 no gra

mado do Palmeira.

Enfermos:
o nosso colega de imprensa sr.

Japí Fernandes, cliente do sr. dr.

Djalma MoelImann, acha se reco'

lhido a um apartamento especial
da "Casa de Saúde S. Sebastião",
na qual se submetêra a uma in

tervenção cirúrgica.

Acha.se quase inteiramente res

tabelecida da grave enfermidade
que a acometêra a exma. sra. d.

Alice Vvendhausen de Brito, 'sogra
do nOS30 distinto conterrâneo sr.

Acarí Silva, .gerente da filial do
Banco "Inca". D. Alice está na

"Casa de Saúde S. Sebastião".

O sr. Otávio Gomes Dias, co

merciário, acha se restabelecido da
enfermidade que o levára ao leito

por
_ alg�f2s d�a_s,; __ • _ -�__J'.r......

·-íHSiírujÕ�BRASiL-ESTADOS
UtoUDOS

O Instituto Brasil-Estados Uni
dos fará exibir para seus asso

ciados, hoje, às 4,30 e 7,30 horas.
os filmes cinematográficos abaixo
discriminados:
a] Notícias do Dia n. 5

b] Bicheira do Gado
c J Os criadores e a guerra

dJ Nossa luta pela liberdade.

(Confecções de luxo)
cavalheirc s e

'.LV"
l.a.r.

1 que Shakespeare professava
uma sublime indiferença pela

cronologia; e que, na tragédia
«Júlio César» - para citar um

'exemplo - aquele imortal dra

maturgo inglês fêz soar um

re16gio em Roma muitos sécu
los antes de aparecer alí o pri
meiro aparelho dêsse gênero.

2 que uma terça parte de to
dos os tecidos fabricados na

Europa é feita por mulheres de
todcis as idades.

3 que o aperto de mão se. ori
gina no fato de que, na Ida

de Média, quando dois cava

lheiros se encontravam cada
um estendia diante do outro a

mão direita bem aberta e se

tocavam sómente para dar a

significar que não tentavam

agredir-se.

4 que as palmeiras podem atin

gir até a altura de cincoenta

metros; e que as palmeiras
mais altas do mundo são as de
Córdoba, na Espanha, também
notáveis por sua idade e beleza.

5 que a municipalidade do
condado de Essex, na In

giaterra, instalou recentemente

uma sala de projeções cirtema
tográficas num hospital de alie
nados para que sirva de distra

ção aos asilados.

6 que, em toda a Europa, não
há um único lugar onde não

caia neve ao menos uma vez

por ano.

o seu a seu dono
Encontrada pelo sr. Floresnol

Amaral, foi entregue nesta Gerên
cia uma caneta tinteiro, que está
à disposição de seu legítimo dono.

G(SPERTE D BILIS
DO SEU FíGIDO
E sartara da Cama Disposto para Tudl

Seu fígado deve produzir diariamen:e
um litro de bilis. Se a bilis não corre 1i

vremente, os alimentos não são digerid01
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você

sente-se abatido e como que envenenado_
Tudo é amargo e a vida é um martÍrio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pilu\as Carter são

extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contu��,
especialmente indicadas para fazer a bilts

correr livremente. Peça as Pílulas Carter.

Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

para senhoras,
CI ianças.

Esq. Geronimo Coelho

��--------------....--------_.--��
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o do diasanto
St· Tomaz de Aquino, Confessor
Celebramos, hoje, a mem6ria de

um dos maiores gênios produzidos
pela especie hurno.no , Entretanto,
não é o sangue de uma das mais
nobres famílias da Europa de eri

tão, nem a inteligência descomu
nal a manifestar-se desd.e o 5' ano
de vida que de Tomaz fez um dos
homens mais doutos de todos os

tempos. E' a íntima união do es

pírito humano com seu Criador
que abriu ao filho do conde Lan
dulfo de Aquino o caminho para
as culminâncias do saber e da
santidade. Esta união era indisso
luvel. Nem os rogos da mãe para
que Tomaz renunciasse à vida
humilde na ordem de S. 'Domin
gos, nem as perseguições dos seus

irmãos que não hesitaram de em

pregar os meios maia perversos
para secundar os desejos da mãe,
foram capazes de afastar o gran
:le gênio da fonte de todo o saber.
i�em tão pouco as gl6rias acadê
micas conquistadas -- mas, não
orocuradas -- na universidademais
�áleb,e do mundo, a de París, nem
.15 múltiplas ocupações no serviço Idos Papas conseguiram separar
seu pensar de Deus. Por isto, en

contramos, também, neste santo, Imas em grau elevadíssimo, a ve

neração do Santíssimo Socrurnan-,
te e o amor ardente à Virgem das '

...... _

Virgens. Concluiu sua vida com

um ato de obediência' embora já
bem enfraquecido, empreendeu,
por ordem do Papa a viagem pa
ra Lião, morrendo. porém, em F'os
sanuova. no convento dos Cisterci
enses, chorado por todo o mundo
cristão.
�.....�.._.. ........."........ u. usa.

guerra
Mário de Miranda VALVERDE

Quando rememoramos a história dos últimos doze anos, so-

1ll0S [orçados a reconhecer que o "incidente d3J Mandchúria" foi
u Serajevo da Segunda. .Guerra �rllndial. Na fataJ noite de 18 de
.Sctembro de 1931, os japoneses criaram aquele pequeno. "irici
dente" que, a partir de então, envolveu todo o mundo na 21Hllior
"UClTH da história da humanidade. Em 1931, ninguém, a nao ser

�,s pessoas capazes de ver as coisas muito longe, previa aJ vinda
ele uma segunda guerra mu ndia l e o colapso da Liga das Nações.
Xunn discurso que pronunciou na Asscmb léia daJ Liga, o dr. V. K.
\Yellington Koo, dclcgarío chinês, fez este solene apêlo e esta
oportunu <',dvertcncia: "Rogo aos delegados presentes para pen
surem mio somente nos soldados oh in cscs que perderão suas vi
das na lula que não podemos impedir, como palra pensarem, tam
hem, n os interêsses de seus próprios países, de seus próprios po
YUS l' do mundo em geral. Guerra, horrores e crueldades estão se

desencadeando. Que a, escolha que se apresenta a cada delegação,
ucst» Assembléia, possa não sei' realmente esta: Permanecere
lllOS juntos para circunsc rcvcr, controlar e dar um fim rápido a

is so,
.

ou estaremos separados e desunidos, arrastados um a um

para aquilo que tão facilmcnte poderá se transfo rrnar num vasto
redellloinho de desastres ?" f:stl' upêlo e esta advertência não fo
ram levados cm consideraçâo. A Liga das Nações não per-cebeu
que o insignificante incidente nr- Esí ruda de Ferro Maridcluu-ia
Xlcrirlionnl iria pôr fogo no mundo. () povo chinês sente-se parti
uIlarl1lente' satisfeito por ter a declar-ação do Cairo especificado
que u, Manrlchúriu serú reintegrada na República da China, por
quanto êsxc é o primeiro e o principal objetivo de guerra da
China. O ])CI'ÇO da segunda gucrrn mundial foi, incontestavelmen
te, a Mnnrlchúr ia, fste vasto tcrritór.io onde existe uma popula
ção de 30.000.000 habitantes, os quais mais ele 95% são chineses.

Uniforme único
Rio, (C. P.) - o vesperti-

no "O Globo" diz que já che-

Londres, (D. P.) - Pros- gou às mãos do ministro Gus-

segue de forma encarniçada, a tavo Capanema o parecer ou

luta pela posse de Narva, conclusão a que chegou a co-

A AI
-

e t Pskov e Ostrov, na frente se- n:issào designada por aql;lelegra,.cclm n O tentrional da Rússia. Informa-I titular, para estudar o pro]e!o
-

cões de Moscou, salientam que apresen��do pela Co�rd.enaç�oe mIssa às fôrcas soviéticas realizaram da Mobílízação EconomIca: SO-
Antônio Souza novos' avanços nos referidos bre o novo modelo de unítor
e família, pro- setores, aumentando conside- mes escolar�s. Os termos .exa
!e��igo:�o::t� ravelmente a pressão que esta- tO! do_ refendo �rabalho am�a

nto vam exercendrf sôbre o inimí- nao sao conhecidos. Todavia,passame "_ "O GI bo"
.

bter Idia 3 no Rio de Janeiro. de sua, 0'0. Os alemães, por sua parte, ? o conseguru o er a-

querida irmã MADALENA, convi-I�dmitiram que as fôrças rus- guns mformes dos professores
elar:' a todos o� p.arentes e .pessoas sas introduziram d i ver s a s'l

Henoch Rocha Lima e Alfredo
amigas para ossret írern a rruasn que

_

. .

t d Galvâo que integram aquelaem intenção a sua alma mandam cunhas nas linhas naZIS as e I ..!.

cele_brOl' na altar do �agrado Co-

N.arva, a� quais e.stavam. sen-I coml�sao ..0 professor Alfredo
ro.çno de Jesus, no díu 15 do cor- do reduzidas mediante víolen- Galvao adiantou que, do estu
rente às 7. �oras. tos contra-ataoues nazistas. do a que a comissão procedeuDesde la agradecem

t
a ttodos Segundo despachos autoriza- em torno da questão, que ha

que comparecerem a es e a o re-

Ad' dlioso. 3 v.1 dos, acredita-se que está se cer�a .

e seis anos ve� sen o
�-..-....................._--- -

aproximando rapidamente do períodicamente debatida, e

fic�U'am _assombra_dOs fim a batalha pela posse de que recrudeceu, foram. unaní-
N�poles, �U. P.) -:- l�for-1 Narva, ao norte do lago Peipus I m�s _os membros da dIta co-

maçoes autOrIzadas, mdIcam ,e de Pskov e Ostrov ao sul do mIssao, em achar, pelo menos,
que o rei Vitória Emanuel e o I referido lago.

'

. no momento que atravessa-
marechal Badoglio receberam � -.__._- J'_ ."... mos, inoportuna qualquer idéia
com assombro a notícia da en-

I I
de padronização dos vestuá·

trega de uma terça parte da Aos Snrs. Construtores. rios escolares. Depois acres-

esquadra italiana aos russos,

I
J
centou que, particularmente,

até o fim da guerra. Segundo Prefiram em suas construções I era de opinião até que ne-
os mesmos informantes, o go- o genuino CELOTEX STAN- I nl1um uniforme deveria ser
vêrno italiano não foi

consul-1
DARD de 112" (Natural Fi- I

exigido. E' que se poderia, por
tado em relac

..
ão a êsse proble- nish Topical Ferox)

I
i exemplo, aconselhar o uso de

- CHAPAS: 1,22 X 2,44 I
ma. 1,22 X 3,05

I
um blusão. Alguns professores

���..............._._._._--�

I
1.22 X 3,66 acham que o uniforme influe,"Score" do FOLE para o mês de ENCAPADOS ORIGINAIS: ele certo modo, na disciplina,Fevereiro: 8 F Iho as

mas não concordava com isso.

5 2 1 Quanto ao professor Enoch
Tratar com' V. Mendes ,

Rua Jer�nimo Coel�o, 13 da Rocha Lima, tambem co-

FLORIANOPOLIS meçou se manifestando con-

trário à idéia do uniforme
10v-4 único. Pondera que isso lhe

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

I parecia impraticável. Estava
Comprar na CASA MISCE

I
havendo em tudo isso uma

LÂNEA é saber economizar. grande confusão que era pre-

---------------------------,CiSO desf�z�r. Delinear um tipo
de vestuarIo escolar, que cor-

e ZES 'respondesse aos imperativos
.- Ilocais e à conveniência econô-

mico-financeira dos que estu
dam com dificuldade não era

propriamente padronizar ou
criar modelos únicos,

A luta prossegue
enc'arnicaaa

As anedotas e piadas aparen·
(emente Ingênuas são grande!
I\rmas de desagregação mane·

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

3a.feiraHO.lE HOJE

comuní..:a aos seus amigos
clientes, a mudança de
seu estabelecimento para
a rua Tiradentes, n° 9-A,
(Esquina Saldanha Mari
nho) onde, melhor insta
lado, espera merecer a

mesma atenção.

(lHE
o PROPRIETÁRIO DA

ALFAIATARIA CARIONE

A's 7.30 horas
O Melhor Ftlme da (Rainha do PatimD e do «Príncipe do

Romance" John Payne e Sonja Henie em;

Bodas no gelo
com Jack Oakie, Sammy Kayne e Sua Orquestra.

Por estar o Imperial fechado. e atendendo inurneros pedidos:

Duas semanas de prazer
COMFLEMENTO l\TACIONAL IDFB)

AO FUNDO OS JAPONESES
Preços: 5,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura

POR ESTES DIAS: Reabertura do fi seu Cinema Cidade •.
Novos Aparelhos e Novos Mobiliarias

As autoridades responsáveis pell
fiel execução das Estatísticas Mill
!.ares podem exigir, sempre que bo .. •

ver dúvida quanto ii veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove Q que declarou. Ao
má-fé constitue crime contra I ..

'{1ll'lnça ll..e�2�J. (D, I. II.)"

Odeon, Amanhã Gigantesco programa duplo.
Doa Arneche e Lyn Bari, em:

eu e 4 mãesAssim
-

VIVO
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Conforme IÔ1:a amplamente cometer penalidade que batida lhorando mais ou menos na
noticiado realizou-se domingo por Intermédio de Xavier, vai segunda.
ultimo, o sensacional cotejo Iara. I Falta ao clube local quem
pebolístíco entre os homogê- Novamente voltam os para-

\ chute em goal, pois nos ata
neos esquadrões do Atlético nàenses à ofensiva, para Luiz ques a linha alvi-negra recua

l-'aranàense, de Curitiba e o sair de goal, em péssimas con- va quando devia investir.
Figueirense, desta capital. dições para Yléyé, salvar espe-I Marcaram os goals Ibarrolla
Precisamente às 16,10 entra- tacularmente Ul11, goal certo do

I
três, Batista 1, dos visitantes,

rarn em gramado os preliantes Atlético, de cabeça. e Américo 1, dos locais.
em formação olímpica, sendo I Mais alguns minutos, trila As bilheterias acusaram uma
saudados por uma vibrante' o apito, dando por terminada' boa renda que calculamos em
salva de palmas pela enorme

I
a primeira fase do jôgo, com o! CrS 4.000,00. I

assistência que enchia literal -

I marcador a assinalar 2 x O pró Os melhores do quadro visi- Roupas
mente o estádio "Dr. .Adolfo

I visitantes. tante foram Ibarrolla, que de-. Calça_dOS
Konder". 2° HALF-TIME monstrou ser um "crack" na I Mov!is
Após fazerem as evoluções Terminado o período regula- acepção do têrmo; Aveiros, em Radios.

no gramado, postaram-se os mental' de descanso voltam ao igualdade de condições; Urias, Geladeiras

contendores diante da tribuna gramado os contendores afim- bom zagueiro esquerdo e Laia, BI�i��eta5governamental, afim-de pres- de dar comêço ao segundo ótimo guardião. olas

tarem uma homenagem a s. half-time da sensacional pug- Do quadro local destacaram- ---------------------------
excia. o sr. Interver�tor Nerêu na.

. . .

se:
.

a zaga Chinês e Yéxé, que I INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A,
Ramos, fazendo, entao uso dEI, Saem os visitantes por ln- mais uma vez provaram ser a Ru. felipe Schmldt, U - 5.1. 5 - Telefone 1634
palavra o prof. Tupi Pinheiro, termédío de Lilo, porém os al- melhor do Estado; Minela, fez ExpedIente I O.. 9 i. 12 e dOi 1-4 i. 17 lu.
da embaixada visitante, que vi-negros rechassam a investi- uma ótima partida; Calico, co-
em nome dos preliantes crer- da. mo sempre esforçado. Xavier, �_IIIlIiIl IIDI-__-IIIIIIIl!IaIíi-iliI.. :Tl"'!"""'H'--.'IIiii.-!Il!Eii-iiI!II:l!":B--iiI!IIIIII\illllIlII.--®®<J�tau a s. excia. artístico oron- Nota-se nesta segunda fase, trabalhou muito, mas nada

I Ize. que os locais, atl.cam com mais pôde fazer, por não ter

quem." LyDR DORr�ES O CIDEm seguida, o Interventor ardor e fibra, porém lhes falta o auxiliasse. IlN, U II Os H.Nerêu Ramos, agradeceu em que atire em goal, perdendo OS JUÍZES
, ' . , Reconstruções, pinturas, reformasrápidas palavras, a oferta s ho- aSSIm otimas oportunidades de Na primeira fase da luta Consulte nossos orçamentos para pagamentos omenagem que lhe foi prestada, abrir o "escore". atuou como juiz Cárbon, da

longo proso, prestações módicos, e vera como ésendo calorosamente aplaudi- Continua o jôgo ele ambos embaixada visitante, que teve
1 f c c i l tronsfarmar seu prédio velho em uma con s-do, pelas pessoas presentes. os adas, sem alterações no alguns senões a registrar.

Terminada esta solenidade' 'placard", e até mesmo monó- Na fase final serviu como trução moderno. mediante uma entrada pequena.

rumaram os preliantes para o tono por vezes. (árbitro Leléco, que teve ótima Compra, venda e administrcção de imóveis.
centro do gramado, afim-de Para coadjuvar a monotonia :atuação, reprimindo o jôgo Rua Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANÓPOLIS Idar início ao grandioso e f'8pe- i reinante, desaba forte aguacei-] violento. III!III_�_BIIII_-__-E::"�·-'l1iot!'..............-§.Mi65i4iJlI:IIIB!IIBi�
tacular prélio. i1'O, que impede assim o brilho OS QUADROS fARMACIA ESPERANÇACoube ao clube local dar a. dessa segunda fase. Os quadros tiveram a se-

saída, por intermédio de AmÉ- i Com ataques de ambos os guinte constituição: ATLÉTI A SUA fARMÁCIA
rico, sendo porém, logo rechas-Ilados, apodera-se da

pelotalco: Laia, Bororó e Urias, Pi-' Rua Coeselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
sados pelo trio final do clube mais uma vez o dinâmico e pe- zato, Nilo e Joanino; Batista Entre!!. a domicílio
visitante. rigoso extrema Ibarrolla, pa- Joãozinho, LHo, Aveiros e Ibar-
Apodera-se da pelota os pa- '-a chutar ao arco e assinalar o rolla. FIGUEIRENSE:

LUiZ_Iranàenses, para cometer "cor-I terceíro tento para o seu ban- Chinêz e Yéyé; Abraham (Mil
ner", que batido por Calico, de do. ton) Minela (Procópio) e Jal-
nada resulta. Pôsto novamente o couro em I mo; Brito, Pedrinho (Calico)
Atacam ambos os contendo- circulação, já quasi no final Américo, Xavier e C a I i c r

res para Chinês, pôr a bola a da luta, atacam os locais, pa- (Fred).
escanteio, que batido, em nada ra Américo em magistral cabe- Acompanhou a embaixada
resultou para os visitantes. çada marcar para o seu clube paranàense como cronísta-es-
Voltam novamente à carga o primeiro e último goal do Fi- portivo do "Diário da Tarde",

os curbtibanos, para os locais gueirense. de Curitiba, o nosso prezado
cometer falta, que batida por Saem os visitantes para aos amigo e colega de imprensa
intermédio de Bororó, vai to- 39 minutos da fase inicial, ata- sr. Milton Camargo.
ra. carem e Luizz sair do goal o A embaixada visitante se-

São transcorridos 10 mínu- que fez em ótimas condições,' Ruiu ontem às 13 horas para
tos de luta, quando em perigo- segurando um pelotaço do Blumenau, aonde preliará com

sa investida dos rubros-negros, meia esquerda Aveiros, para o Blumenauense.
os locais cometerem falta, no em seguida deixar a bola sair
limite da área perigosa, que Ihe das mãos, aproveitando
batida por Ibarrolla, assinala Batista, para marcar o quarto
o primeiro goal da tarde. e último goal para o seu ban-
Dada a saida, atacam os pa- do. Com excepcional brilhantis-

ranàenses, para em perigosa. Êste goal foi originado pela mo realizou-se, sexta-feira úl
investida, pôr em polvorosa a "pixotada" do arqueiro Luiz, tima, no teatro da União Ope
cidadela defendida por Luiz. deixando não sei porque o cou- ráría, o grandioso festival ar-
contra-atacam os locais, mas ro fugir-lhe das mãos. 'tístico-teatral patrocinado pe-

a bola vai ter a Ibarrolla, que Mais alguns minutos é dada lo Vera Cruz F. C.

cabeceando-a faz a rêde guar- por finda a sensacional peleja, Como já era de esperar, o

necida por Luiz, balançar-se com a justa e merecida vitória salão de diversões daquela so-

pela segunda vez.
�

do Atlético Paranàense por 4 cíedade cultural ficou compIe-I ' _ """",, ... _

Com o "placard" assinalan- tentos aLtamente lotado, graças aos es- presentaram nas comédias "O
do 2 x O pró Atlético, é dada Entretanto, é de notar-se fôrças dos iniciadores dessa I idiota", "As grandes mano- A Estatística Militar, destinada a

nova saída, para atacarem os I' que C! clube visitante, não. fez explendida noitada de arte, a I bras", "A prima" e "Os três facilitar a preparação rápida, e tão

"t h' f t t I t f t das da Nação, exige que todos OI!locais em perigosa. investid�, I merc� ao cal' az de que vm a ema ren e se encon ra o sr. valen es" oram fartamen e perfeita quanto possível, do apare-
intervindo o zagueiro Bororo, possuído, apresentando de Mário Schmidt que, além de aplaudidos. lhamento material das fôrças arma.

para pôr a bol.a "corner", que I ql!ando em vez uns lances bo- ser presidente do clube promo-] Enfim, o festival de sexta- brasileiros lhe prestem cooperação.
batido por Calico, de nada re- mtos.. .

tal', representou em três das

I feira constituiu um aconteci- Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

sultou. I O Figueirense, atuou mau quatro comédias encenadas. menta de grande importância �:al;42��s���8�N�r;:.- <D. EM.),

Investem os visitantes para na primeira fase do [ôgo, me- Todos os amadores que 1'e-· nos anais do teatro-amador.

Allético Paranáense 4 X Figueirense 1
Homenagem ao sr. Interventor-O jôgo-Os goleadores-Os

melbores-A renda-Os quadros.

o festival do
(rispim Mira F. C.

A(lquira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAMElVITE,
com as VANTAGENS da compra à vista,

servindo-se do
"

r

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Livros
Chapétls
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

.t

O. K, lTUOIO

- ,

VO IFllH.

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EV! fARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhoras e crianças,
além de completo sortimento de casemiras, lãs. sedas, linhos. brins, manteuaux,
boleros, capas impermeáveis, congoleuns, tapetes, etc. etc., avisa aos Íl'egueses
e ao distinto público de Florianópolis que está à inteiro disposição dos rnes -

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIÁRIO.

sem compromisso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
11. - (Ao lado da Telefônica Cetarínense),

Visitem,
de Novembro,

:.------�-�,--�---_.__._,--,_ .. ��- -

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terea.feira, 7 ele Mareo de '944 5

Instituto dos
IndulStruirio5
Rio, (C. P.) - o engenhei-

ro Plínio Cantanhede, presi- CASAS
dente do Instituto dos Indus- Vendem-se: uma. na. Rua Fernan

do Mo.chado, com. 4 quartos, 2 su

triários, apos as sucessivas e Tas, c6pa cozinha, terreno plano,
impressionantes reportagens de medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00;
"O Globo", sôbre u veruadeíro Tres na Rua Uruguay, de madei

desamparo em que se encon- ra, todas alugadas. terreno plano,
medindo lOx58 por Cr$ 20.000,00;

tram os associados e beneficiá- Uma na Rua Rui Barbosa, com
rios do mesmo Instituto, es- 4 quartos, banheiro imbutido, 2

creveu, hoje, longa carta, que salas, garagem, porão habitavel,

ocupa quasi uma página da- emfim com todo conforto exigido,
terreno plano medindo l6x65 por

do quere vespertino, articulando Cr$ 50.000,00:
a sua defesa e a dos funcioná- Uma na Rua Quintino Bocaiuva
rios que vêm concorrendo pa- (João Pess6a) com 2 quartos, cozi

ra O desprestigio da refenda nha, sala, dispensa, varanda, me

dindo o terreno 8x30,50 por . . .

entidade. O vespertino carioca, Cr$ 7.500,00;
porém, observa que, conceden- Uma em Coqueiros, com 3 quar
do embora o seu espaço para tos, cozinha, sala, dispensa, bôa

a missiva do sr. Plínio Canta- água, medindo o terreno 30x12xl.5

I
A por c-s 12.000,00.nhede, em obediência à ínva- Umo. na rua Almirante Alvim,

riável praxe, reserva-se, contu- com 2 quartos, sala, dispensa, va

_----R-u-a-V-i-to-r-M-e-ir-e-le-s-,-2-4-.-F.-o-n-e-I-4_47 do, O direito de continuar no ronda etc .. terreno com 22x50 por

exame do assunto, apontando o-s 25,000,00.
- Uma na Praça da Bandeira, comos vicias da organizaçao ou de dois pavimentos, 3 quartos, banhei-

,

I execução do Instituto dos In- ro, cozinha, etc. Aluguel 610,00.Serv iços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospita
de Caridade dustríários, uns e outros forço- Preço de venda Cr$ 60.000,00.

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS samente existentes. "A nosso TERRENOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor �l'1eircles, 26 - Fone 1.4005 ver - diz - o engenheiro Plí- Vendem-se um na Avenida Trom-

Consultas das 10 às 1'! e das 14 as 15 horas nio Cantanhede impressiona- powski, terreno plano, medindo
H ESIDE_N_C_'_IA_:_R_u_a_M_a_r_e_cI_I'._1l_G_u_il_h_e_r_m_e_,_5_._F_o_n_e_7_83 1 ria melhor se tivesse, com a 12x37 por Cr$ 15.000,00;

urgência que o caso requer, Um na Avenida Mauro Ramos,

OR B IASE FARACO I procurado apurar a responsa-
idem idem, l5,5x45 por Cr$12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem•

. , .. ,I bilidade dos seus subordina- idem, IOx32 por c-s 7.500,00.
l\mmCO - chefe do Serviço de Sífilis elo Centro ele Sauele dos para depois vir a público Um na rua Camboriú, terreno

DOENCAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE '
" _

AMBOS 'OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS dar satisf'açâo cabal, com a no- plano medindo 30x50 por 24.000,00

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46 tícia de punição dos responsá- cruzeiros.

HES.: R. Marechal GuillH:rme, 33 - FON� 1648 veis. Justificar a delonga dos CHACARA
----

processos e apontar alguns Vende-se, na Trindade, a melhor
CJ,tNICA DE' OJ,HOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA serviços porventura já presta- chacara dalí, com onibus à porta,

DR SAVAS LACERDA dI' d t·'·' área de 71.000 m2, com uma bôo
•

.
os pe os ln us nanos e estí-

casa de moradia, muitas árvores
mular evidentemente uma si- frutíferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.
tuação caotica que existe de
fato. Porque, afinal, o Institu- COMPRADORES
to dos Industriários foi criado Tenho diversos, para casas não
para servir a todos os seus as- muito retiradas d\\} centro.
saciados, no mesmo pé de A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

igualdade não apenas alguns
favorecidos pela exceção ou

pela sorte".
��.............,.

MACHADO & elA.

INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
�1édico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :;e Anerfeieoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro

cJONSUJ,TAS - Pela manhã: dIariamente das la às 12 hs ., à tarde, excepto aos

,ãbado., das 16,30 àR 18 hor-as - CONSULTóRIO: Rna João Pinto a. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Besídêncta: Rua Presidente Continho, �3.

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

f]x.!nterno do Serviço de Clín.íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico

Departamento de Saúde

CI,t:VJCA M€DICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUl,TóRIO

II nJj]SlVEJ\CIA: Hua Fcltpe Schrnidt n. 38 - 'l'eI. 812. CONSUL'l'AS - Das 16 às 18.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSüLTAS: Pela manhã, das 10 ;"'S 12 - À tarde. das 3 às 6.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos

Ex.lnterno do Serviço do Professor Leôn klas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

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

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Depavtnmenro de Saúde e Hospttal de Caridade

CONSUI,'l'óRIO: Rua Felipe Schrrrid t, S, Fone. 1.259 - CONSULTAS: Das 2,30
às 6 horas da tarde � RESIDEINCIA: R. Conselhetro ]\fafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

DESEJA UMA ONDUlAÇA O
PERMANENTE PERFEITA?

DR. SAULO RAMOS'NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO \

CUNICO
DR. DJALMA
MOELlMANN

ICOMPRAS E VENDAS

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do •

excelente aperrtívo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade-

I cet .. gentileza:E$íEE 1.41'1- I

nm o NElI APEiUTIVO
I'nEiJ/!.EllJ!

: f?lB��(� I!'
., UI'I »ooooro OAKI10TfA.lIf/J••COI1.f Sf6UROS

I

L.. ITI.•..,.I _

k:speclaIlsta em moléstiasde senhoras -

Partos.

\I.TA CIRURGIA ABDOMINAL: €1110·

mago, vestcula, útero, ovários, apêndice,
.umores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

UO PEHtNEO - Bérnia�, b1drocele, ve

rtcocele, Tratamento sem dor e operação
le Hemorroldes e varizes - Fracturas:

.parelbos de gêsso. Opéra nos Hospitaí»
de Florianópolis.

j'raça Peretra e Oliveira. 10. Fone, 1.009.

tl0l'árlO: Das 1� às 16 horas, diarIamente.

Agé!ncias e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Crescí úrnu

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Te'Isgramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática 1108 hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TA1jARlilS

Curso de Rad:ologia onmca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (S::Io Pau

Io). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

eardíograüa ctíníca - Metabolismo na

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise cüníca. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - F'lorianópolis.

Dr. Newton L. d'AvUa
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
a do Serviço de Clínica Cirúrgica

A«CAS fi SANTA CATA
a cargo do Prof. Castro Araujo, ...

do Rio de Janeiro. RINA», está equipada com o

V i as urinárias - Operações mais moderno aparelhamento I
Consult: Vitor Meireles, 28.

I «' 1 ,,- 1
I\tende diariamente às 11.30 hs. e, para O�QU açces p�rmafnOel'andteq�U� l.e.1à tarde, das 16 hs. em diante seu ser vrço de prática

Resid: Vidal Ramos, 66. rido em São Paulo.
Fone 1067,

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

da Universidade de São Paulo, onde fol
Assistente por vários anos do .Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio. Cor�el_a Neto

(Primeira Cadeira de Clírilca Cír-úrg ica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Círurg íão do estômago e vias blllares,

Intestinos delaado e grosso, tírotde, rins,
próstata e b:xiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.

ConsultaD, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

Travessa Guarany 3.

(Praça da �BBndeira).
15 vUR. AURÉLIO ROTOLO

JIlédico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

iiagnóstico precoce da tuberculose
.ulrncnar, úlceras gástricas e duo

lenais, câncer do estômago, afe

cões das vias biliares, rins, etc.

\plica o Pneumo-tórax artificiaJ
rara o tratamento da Tuberculose
c'ulrnonar - Tratamentos moder

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo

CLtNICA MÉDICA Ias, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Moléstias internas, de Senhoras e Cri- Ultra Violeta. Intrazon-Terapia

Illlças em Geral. CONSULTóRIO: Rua Consultório: Rua Deodoro, 3
Felipe Schmldt - Ed1flcio Amélia Neto. esquina Felipe Sohrnidt
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. M· Ous!1 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

SlDmNCIA: J Largo Benjamin Telefone 1.475
Constante. 3

LIVROS

Icompr����n�� I
Literatura. Pedagogia, Psico

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

Aérea, Geodésia, Fíeica, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria,

Ietc etc.

O.L.ROSA
Rua Deodoro. 33.

DR. REMIGIO

DR. ANTôNIO MONIZ fIE��F����!�T���SA
DE ARAGA-O (Parteira)

Diplomada pela Maternidadl!

de Florianópolis
. Atende chamados a quaIqae<

hora

Praça da Bandeira, 63 - Bob.

IAntil!'o Largo 13 de MaIo) I·
Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo
---�

Cirurgia e Ortopedia. Clinica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDlilN·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 761.

7

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18'

Apólices
Compram- se quaisquer apó

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

15 vs.IS

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

l\CABA DE RECEBER o

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

Rua Traj ono , 15

Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
o

Cf A. WETZEL INDUS1"RIAL-JOINVILLE (Marca regrsr.)

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. prla sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 C ESTADO

c

NUNO� EXISTIU IGU�l

Declaracão
,

de aspirantes
Rio, 6 (A. N.) - Em bri

lhante cerimônia realizada ho

je na Base Aérea do Galeão,
foram declarados aspirantes a

oficial aviador da reserva.

trinta e um estudantes que
concluiram com aproveitamen
to o curso do CPOR da Aero-
náutica. A cerimônia contou Vários anos de expertênctas.ü praso paracom a presença do ministro

Estocolmo, 7 (U. P.) - Noticia-se de Berna que o médico tSalgado Filho, titular da pasta a respos �

da Aeronáutica e outras altas hungaro, Bernard Laky deu a público o resultado de vários UI

autoridades da Fôrça Aérea anos de experiências bioquímicas sôbre a ausência do fator Estocolmo, 7 (U. P.) - O

sanguineo que provoca a hemofilia. Considera que essa enrer- jornal "Tidningen" publica riBrasileira. Representou o pre- midade se deve a uma substância denominada plasmoquinin 1, seguinte informação: "Sãosidente da República o coman- . _

1 t Otá r MI: , 1 que ao contacto com o ar deternuna a coagulaçao do sangue e consideradas inexatas nos cír-

(lanf. e d
av lObo tee eir �Sl;t SUd)_ cuja ausência a impede. Acrescenta-se, ainda, que o dr. Laky culos estrangeiros desta capi-cne e o ga me e nu I ar a ..

1 '1 d f" t de ulasmooui
.

.

_

didê L deuoí d lISO ou uma quantíc a e su icien e e p asmoqumma para 1'ea- tal as versoes segun o as
p1'eS1 encia. ogo epois a . . ,.

I 1 d'" R"
..

h O' d d
..

t
lizar experrencias conc ue entes, no curso as qUaIS conseguiu quais a ussia exigia uma res-

c ega a o minis 1'0, iruciou- . ,. I
_

1 h
.

d 1 c'l' t 'F' I di t d
se a solenidade de apresenta-j i' Vllemata coagu açao (as emorraglas e lemOLl ICOS. pos a a III an la an .es e se-

gunda-feira, mencionando-seção dos novos aspirantes. Se- Os vencimentos dO funcionalismo po.r outro lado, o dia de quar-guiu-se um desfile perante as Rio, 7 (A. N.) - O ministro da Justiça aprovou a decisão ta-feira, 8 do corrente, COUIO aautoridades. Os aspirantes to- da Comissão de Estudos dos Negócios Estaduais sôbre a con- data em questão".ram saudados pelo cornandan- sulta do Conselho Administrativo do Paraná se devia negar
te daquele

.

centro, coro�el aprovação ao projeto de lei aumentando os vencimentos (lo
Loyola. ES�I:,eram.. �ambem funcionalismo do Estado. Diz o parecer que, conhecida agora
presentes varres oficiais no:'- i:L orientação do govêrno federal nesse assunto, podem os Es

te-ao�en:anos, en,�re os

quaIsl tados segui-la e aumentar, assim, os vencimentos e salários
° general de brigada Kro- dos seus servidores.
gner, adido militar dos Esta-
dos Unidos, que foi saudado
pelo ministro Salgado Filho.
durante o lanche que seguiu à
cerimônia. AV.ISO

A firma proprietária da ,<A MODELAR- em vir tu de
da sua projetada transformação ern Socieda de
Anonima, reforma e ampliação dos atuaes ramos

comerciais, bem como do seu sistema crediário,
isto no sentido de oferecer ainda maiores facilida-

des aos seus fregueses, decidiu fazer

Atendendo
reivindicacóes

São Paulo, 6 (A. N.) - Por

determinação do interventor
Fernando Costa, que dessa
maneira atende uma reivindi
cação aos paulistas, estão sen

do construidos nesta capital
três entrepostos de aves e

ovos. A consequência imediata
dessa medida é que o produto
só será distrtbuldo ao público
depois de passar por processos
de inspeção e classificação,
sendo feita a secagem dos ovos

considerados impróprios para
consumo.

UMA

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO
(

COM prL ETA E TOrAL LIQUIDAÇÃO DO STOK ATUAL

TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO,
inclusive o sortimento'" de novidades já encomen·

dado para o próximo invérno.
Durante o período dessa liquidação, as vendas

serã0 feitas sómente dinheiro à vista.

Deverão esperar
Rio, 6 (A. N.) - O Itamara

tí está empenhando esforços
no sentido de que possam ser

embarcados pelo navio espa
hol "Cabo de Buena Esperan
za", esperado aquí a dez do
corrente, os alemães que deve
rão ser trocados por brasilei
ros presentemente retidos em

território francês. Acontece,
entretanto, que o govêrno ar

gentino acaba de solicitar aos

governos do Brasil, Estados
Unidos e Inglaterra salvo-con
dutos para a viagem de todos
os diplomatas e funcionários
da embaixada alemã em Bue
nos Aires por aquele navio es

panhol, tendo o mesmo solici
tado tôdas as passagens de
primeira classe disponíveis no

referido navio. Assim sendo,
provavelmente os súditos do Gr.nd. Tónico A frota italiana
Reich a serem embarcados Nápoles, 7 (U. P.) - O go-
aqui não seguirão mais naque- Cedro português vêrno italiano expediu um co-
le navio, devendo aguardar ou- munícado no qual expressa, Lisboa, 7 (U. P.) - A Asso-tro, que sera, nesse caso, o que unicamente pelas informa-
"Cabo Hornos ". dação Academica de Coimbra ções radiofônicas e jornalísti-
_ encomendou à administração .

.

f
cas ficou ao par da declaraçãoEntregue ao Ira ego das matas do Bas�aco mudas atribuída ao presidente Roo-

Rio, 6 (A. N.) - O prefeito de. �edro, qu� serao entregues sevelt, em Washington, sôbre
do Distrito Federal entregou, OflcI�llllente. a emba�xada do

I o destino que será dado a par
na manhã de hoje, ao tráfego. Brasil em. LIsboa, a:flln-de se- te da frota italiana.
a faixa central da Avenida rem enviadas a Sao Paulo,
Presidente Vargas, no trecho para substituírem no Jardim

compreendido entre as praças da Luz aquelas que, plantadas

Oda República e Onze de Junho. pelos membros da Missão, de I
Encontravam-se em cornpa- Estudantes de Coimbra em _)
nhía do prefeito altos funcio- 1925, não vingaram, ou seca

nários da sua repartição. A ramo

faixa entregue ao tráfego me-j--------de 33 metros de largura por Venceram as
380 de comprimento, sendo tô- mulheres
da de concreto e servirá, a 1 Rio, 7 (A. N.) - Na seleção
partir de hoje, ao tráfego de' feita pelo D. A. S. P. de fundo
ônibus e automóveis. O pre� I, nários em condições de aperfei
feito" depois de entregar aque-I çoarem seus cOnhecimentos nos

le trecho ao trânsito público, I Estados Unidos, conseguiram
percorreu-o no seu automóvel, I serem classificadas oito fun
seguido logo de numerosos donárias-bibliotecárias e ar

veículos que passaram a uti" t quivistas que partirão para
lizar o mesmo.. I Washington ainda este mês.
. ,�-�---

Vai melhorar a

situacão
Rio, 7 (A. N.) - A aprova

ção do govêrno federal foi en
caminhado, pelo govêrno do
Estado do Rio, um projeto de
lei aumentando os vencimen
tos dos funcionários do Esta
do. Encontra-se o mesmo na

Comissão de Estudos elos Ne

gócios Estaduais, em mãos do
sr. Luiz Simões Lopes, deven
do ser, em breve, submetido à
apreciação do presidente da
República.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Caiu Volochisk

Londres. 7 U.P. - Poderosas for.
ças aéreas aliadas voltaram a ata.
cor, ontem à noite, a Alemanha e

os territórios ocupados pelos na.

zistas. Segundo informantes auto.
r izodos , o ataque aéreo foi suma.

Levantamento mente violento, extendendo·se des.
de a França até a Holanda, Bél.

e r e gica e parte ocidental do Reich.

censltarlO I Montevidéu. �.P .. Foi apre'
Nos próximos dias, 6, 7 e 9 do sentada na Câmara dos Deputa.

corrente. será feito o

levantamen-, dos de Montevidéu uma moção
to censitário da 60 zona de abas para que o governo uruguaio apoie
tecimento, conforme instruções I a atitude norte-americana e brio
baixadas pela Resolução n' 2, de I tânica. em face da nova situação
9 fevereiro último, divulgado. pela existente na Argentina. Segundo
Imprensa Oficial e jornais locais. I informantes uruguaios, o governo
O respectivo Serviço funciona no ainda ainda não chegou a uma
edifício do Mercado Municipal, das decisão, não sendo exatas as no.
8 às 11,45 horas no período da ticias de que o Uruguai já tomou
manhã, e das 14 às 18 horas no posição em face do problema ar'

período da tarde. devendo os iri- gentino.
teressados se dirigirem para lá,
afim de prestarem as suas infor
mações. Compreénde a 60 zona os

seguintes locais: Av. Mauro Ra
mos, R. Camboriú, R. Itajaí, R·
Rio Grande do Sul, .R, Irmão
Joaquim, R. José Boitaux, R. Jo
guaruna, R. Lajes e imediações, R.
Major Costa, R. Campos Novos,
R. Curitibanos e imediações. R
Silveira de Sousa, Servidão Fada.
R. Januário Cortes e Ladeira San
ta Clara.

"b d Buenos Aires, 7 ·UP.- A Press
" an onaram Associada e outras organizrções
a zona costeira relacionadas à Associeted PreS3 na

_ Argentina, foram suprimidas pelo
Londres 7 (U. P.) _ lnfor-' gove.rno arge�tino sob a ac.usação
_' .

de IrregularIdades no ser-viço de
maçoes procedentes de Par is, transmissão de notícias entre a

dizem que se calcula que mais capital portenha e Montevidéu.
de três e meio milhões de pes- Recorda·se qU� anteriormente. o

soas abandonaram as zonas �o�er�o argenhno_ t�mou me�lda
.

d F f
ídêrrtc a em relaçao a Press U'n idc.

costeiras a rança para re u-

giar-se nos Departamentos
centrais do país.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

mCn1H1

Moscou, 7 (U. P.) - O ge-
neral Zukov, prosseguindo
seus furiosos ataques, apode
rou-se da cidade de Volochisk,
na Ucrânia Central. Passa por
Volochisk a ferrovia de Skur
a Tarnapol, que ficou assim
cortada pelos russos. Esta ofen
siva já está custando aos al«
mães 15 mil mortos, segundo o

comunicado oficial desta noite.

o nosso café
Nova Iorque, 7 (U. P.) - As I

últimas estatísticas da junta Iinter-americana do Café, mos-,tram que o Brasil exportou,
até agora, 3.026.567, ou seja,
quase o dobro da exportação'
da Colombia que foi 1.594.356.

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

. --

ÚLTIMA HORA
Montevidéu, 7 U.P.-O sr. Irorn ,

bardo 'I'oledcno dará ao dr. Guani,
vice-president61 da Comissão Con
sultiva de Defesa do Continente
uma cópia do relatório que obteve
acerca da situação existente na Bo.
lívia. Segundo o sr. Toledana, os
elementos nazistas e pró-eixo do
govêrno boliviano já estão sem

ação, encontrando-se as organiza.
ções trabalhistas bolivianas entre.
gues à tarefa de conseguir a rea_

lização de eleições para regularizar
a situação.

Dro LAURO DAURA
Especialista cm Doenças de Senho

ras - Vias Ur inârias.
CU,."" de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Móraes de Barros, da F'a-

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

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Útero, ovários.
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope
ração). Tratamento de todos os dis
túrbios da menstruação e da esterili
dade.

Tratamento moderno da blenorra
gia aguda e crônica, ern ambos os

sexos, por processos moder-nos sob
con trôle endoscópico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Pela manhã. atende exclusrvamen

te senhoeas.

Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).
- Rua Tiradentes 7

Londres, 7 U. P. -Aviões britâ.
nicas torpedearam dois mercantes
alemães de tonelagem média e

avariaram outro navio inimigo nos

ataques efetuados contra comboios
inimigos que navegavam ao largo
da costa da Noruega e da Holanda.
O Almirantado revelou que unida.
des navais ligeiras atacaram e

afundaram uma embarcação �
ar.

moda inimiga.

o N O II R S ()
Afim de serem preenehida9 diversas vagos existentes nesta Filial.

fica aberta, a partir desta data, a inscrição, para candidatos solteiros,
às provas para o cortcurso de Auxlliar.Protieante, dElvendo os do sexo

masculino apresentarem caderneta de reservis :0, certidão de idade e

atestada de saude; e os do sexo feminino. atestado de scude El certi·
dão de idade.

O concurSO constará das seguinte! disciplirtas: Portugu�s, Aritmé
tica, Contabilidade, Datilog�afia. História do Brasil e Geografia Geral.

A inscrição encerrar·se-á no dia 14 do Corrente, às 14 horas.
Quaisquer outras' inforrr:ações poderão ser prestadas aos interes.

sodas, diariamente, das 14 às 16 horas, na Séde desta Filial.
Florianópolis. 3 de Março de 1944.
BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO S. A.

GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES
(Gerente) (Contador)

Santiago do Chile. 7 -U.P.· A
Aiiança Democratica chilena reu

n iu-se ontem para discutir a si
tuação internacional. Revalou-se
que foi designada uma comissão
para entrevistar· se com o chance·
ler chileno, sr. Fernandez y Fer
nandez, cHrn- de conseguir obter I

esclarecimentos sobre a decisão do
governo de reconhecer o novo go·
verno argentino do general Farrell,

Londres, 7 ·U·P.- Os patriotas
poloneses mataram o nazista dr.
Otto Buaer, vice-qover-nodor da
Galicia e Heinrich Schmeider, 01·
to funcionário do Reich. l.mboB
os nazistas foram aniquilados em

Lemberg.

Moscou, 7 -UP- Meio milhão de
combatentes soviéticos, sob o co

mando do marechal Zukov, inves
tem no sudoeste da Ucrânia, a'

vançando impetuosamente sobre a

Rum&nia.
oi .....- -_-..-J"t�_-_._-..-......__-_-.-.._.._.-_,..�

o mau tempo
Argel, 6 (U. P.) - O máu

tempo prejudicou considera-

]Velmente as operações entre
aliados e nazistas na cabeca
de-ponte do sudoeste de RJ
ma. Segundo despachos de Ar

gel, no setor de Anzio-Nettuno
registrou-se apenas atividade
de patrulhas. Na frente do
Oitavo Exército, na costa do
Adriático, os Aliados repeliram
diversos' ataques lançados pe
los nazistas.

Ao tentar esquivar-se às determl·
nacões dos õrgãos de Estatística MJ..
rítar, uma pessoa revela o que �l

inimigo do Brasil. E para os iniml·
lOS do Brasil. a lei é infledveL
.n, E. M_).

CONTRABANDO
DE PENICILINA
Rio, 7 (A. N.) - As revela'

ções sôbre o contrabando de
penicilina elo Brasil para a Ar
gentina, causaram indignação
aqui, nos meios científicos e

oficiais, de vez que todos oS
fornecimentos feitos até agor1t
para aquele país, bem coma
para o Chile, Paraguai, Bolívia
e até mesmo para a Espanha,
têm sido gratutto. , __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


