
Não 'podem comprar pas �jc��ft�
RIO,8 (A. N.) ... A COMISSÃO DE MAIUNHA MERCANTE ACABA DE DECIDIR QUE NÃO SEJAM ,,'tP.,� ��� ENS,

EM QUAISQUER NAVIOS BRASILEIROS. A SúDITOS DA ALEMANHA, ITÁLIA E JA �.�!'.� ��:'�à � "

IIComité Francê
' ••ertàção

..:;;:-,�..�,

Londres, 8 (U. P.) -

Espe-I oc e êfe que a França es-

cial, por George Harmour, colha _seu próprio govêrno e

para o ESTADO - Nas esféras I que nao lhe seja imposto ne

diplomáticas estrangeiras des- nhum. Seja certa ou não a no

ta capital, acredita-se que a tícia de que o reconhecimento
Grã-Bretanha está disposta '1 pelos Estados Unidos se verifi
reconhecer o Comité Francês que em data próxima, prova
de Libertação Nacional como velmente o govêrno dos terri
govêrno provisório da França, tórios liberados ficará exc1usi

H. 9053 porém, que a aprovação norte- vamente nas mãos dos france
americana aguarda a visita que ses e se os Aliados entrarem
proximamente deverá fazer a em localidades francesas, irão

-

I b I Ih I JlI,.T-
- tt '" ....

W h- t Londres o sr. Stettinius, que acompanhados de missões mi-Terrlve a a a r�lmll.l.z eS.dl. em as Ing 00 exerce igualmente a Secretaria litares da mesma nacionalida-aérea . de Estado, no impedimento de de, as quais procederão a desti-
Londres, 7 (U. ,P.) - :r:-eve-I Washington, 7 (U. P.) --:- Falando � imprensa! o almi- Cordell HuI!. Prediz-se nessas tuição dos funcionários cola-

lou-se que as forças aereas rante Nim:i:tz declarou que nao estava distante o dia em que esféras que a questão trance- boracionistas, substituindo-os
norte-americanas com base

I

a costa chinesa ocupada pelos japoneses seria atacada. Te-
sa será um dos principais as- por franceses leais.

nas ilhas britânicas infligiram, I riam, assim, os Estados Unidos, excelentes bases para desen-
suntos aquí do referido tuncío-

ontem à Luftwaffe, uma das \
cadear tremendos ataques aéreos contra o Japão, ataques que nário norte-americano. Entre- Novos e violento!?piores'denrotas de toda a guer- poderiam atingir seu apogeu nestes próximos. seis meses.

mentes, informações que aquí combates
ra, Contudo, admite-se que os Acredita-se, por isso, que a presença em wasníngton do co-

circulam, dizem que o Mínísté- Argel, 7 (U. P.) _ Na fren
alemães lutaram com uma te- mandante-chefe da esquadra do Pacífico se prenda à elabora-

rio do Exterior poderia adian- te de Cassino, norte-ameríca
nacidade sem igual, sendo fi- cão de um plano para uma ofensiva aero-naval combinada

tal' sua decisão e reconhecer o nos e nazistas encontram-se
nalmente vencidos depois de contra a costa da China. Nimitz referiu-se à base nipônica da

Comité Francês, de maneira empenhados em violentos com
grandes esforços dos aliados. ilha de Truk, dizendo que o� americanos qu��do. a atacar�m independente. O sentimento bates. Segundo informações de
Para dar uma idéia do que não encontraram tantas umdades da frota mimiga como te-

predominant.e nas esféras br i- Argel, acredita-se que as fôr
ocorreu no dia de ontem, basta riam desejado. Há indícios, aliás, de que os americanos se pre- tânicas àcerca dêsse assunto, é I

ças aliadas, depois de consolí
dizer que os aviões norte-ame- param para captura�' aquela posição, qu.e daria aos am�rica- de que a França é um vizinho dar suas novas posições recen
ricanos tiveram de iniciar ba- nos a base naval mais poderosa do Pacífico, com excepçao da,muito próximo o qual depende- temente conquistadas, inicia-
talhas desde que começaram a de Pearl Barbour. rá consideravelmente da Grã- ram novo assalto em grande
se internar na Europa, em di- Bretanha para a paz futura. escala contra as linhas germã-
reção à Alemanha. As batalhas

Invesâo
.

As perdas Diz-se que a atitude norte-ame- I nicas. Na cabeça-de-ponte de
prolongaram-se por horas até U lIUl ricana é mais sentimental e se' Anzio, diminuiu a atividade
chegar a Berlim. A rádio ale- Londres, 7 CU. P.) - Os

nerma
......

Dicas acha baseada na opinião de bélica, registando-se apenas
mã disse: " Ás 11,30 da manhã, Aliados sofrerão considerá- � que corresponde aos Estados operações de patrulhas e due-
se havia iniciado uma das mais veís haíxas durante as ope- Londres, 7 (U. P.) - 176 Unidos a respoüsabí lídade de los de artilharia. As fôrcas aé-
terríveis batalhas aéreas desta raeões de invasão (lo oéste aviões germânicos foram der- reas aliadas durante a 'jorna-da· Europa. Êssa declaração rubados ontem, sôbre o conti- Assassinados Clois da passada, atacaram as con-

foi feita pelo tenente coro- nente europeu, pelas fôrças aé- padres holandeses centrações inimigas ao sudo
nel Noah Dahrs, destacndo reas norte-americanas que ata- Londres, 8, (SIH) _ O se- éste. de Roma e bom?ard�aram
junto as fôrças norte-umerf- caram objetivos situados na manário holandês, "Virij Ne-I' as lmhas de comunicaçao na
camas concentradas na Grã- Alemanha, noventa e tres derland", de Londres publica zistas.
Bretanha. O informante sa- aviões nazistas foram abatidos uma entrevista com um holan- ------------

Jientou que as operações se- pelos bombardeiros norte-ame- dês recentemente evadido de Está em S. Paulorão mais custosas nas prí- rícanos que atacaram Berlim um campo de concentração São Paulo, 7 (A. N.', ._ Chemeírns horas após o desern- e outros oitenta e tres pelos alemão, na Holanda, e que re-
gou a esta capital o Ministrobarque, até flue as fôrças :h����oS de caça da escolta latou o assassinato ocorrido há João Alberto Coordenador daalíadas couslgam dominar as pouco ��que}e acampamento Mobilização 'Econômica, opraias e estabelecer cabeça-

I1credl· te se qUI-ser
de pnsH:melros, perpretado qual, abordado logo após o seude-ponte no continente ocí- li contra �OlS padres, por solda-

desembarque pela reportagemdental europeu. Para salvar Londres, 7 (U. P.) - A rá- �o� pazIstas. Tratava-se do� da Agência Nacional, esclare
o maior número possível ele dio ele Berlim anunciou que o religiosos Bos.ch e Rottemberg, ceu ter vindo a este Estado
feridos, Q Corpo :iUédico nor- número ele aviões aliados der- ambos assass�nados p�r terem tratar de assuntos relaciona-te-americano e britânico to- rubados pelas defesas gerrnâ- professados ntos rellglosoS. dos com as suas funções, de-
mou especiais medidas ha- nicas durante a jornada de se- vendo permanecer aqui dois
seadas nas experíêncías dos �unda-feira se eleva a 129, a «Arma secreta- dias. À tarde, o Ministro João
desembarques nas praias de maioria dos quais quadrimoto- Alberto visitou o setor da Pro-
Gela, Salerno e Anzio. .\0

res. Berna, 8 (U. P.) - Nume- dução Industrial da Coordena-
que parece, juntamente com rosas pessoas de boa vouta- -

O I' çao.
os soldados, írão desembar- S panos reconstru- de procuram descohrir a cé- -------------
caudo Corpos de llfédicos es- Uvas da Grã-Bretanha

I
lebre "arma secreta" alemã, Tremores da ter ra '

peclalmente treinados afim- Londres, 8, (E. N. S.) _ Os com a mesma. intenção dos Passadena, 7 (U. P.) - O
de-que os feridos recebam, o planos de reconstrução da papais Inteligentes quando observatório da California in-

B"talhas pelas
mais rápídamente possível, Grã-Bretanha para o após- querem aliviar as mentes in- formou que, à noite passada,

IA os primeiros socorros. Essas guerra são tão vastos, que a Iantís do recalque do bíclio- se registraram tremores de ter-
ferrovias unidades médicas serão au- Europa pode ser convertida no papão. 'I'alvez por isso o [or- ra de pouca intensidade à dis-
Moscou, 8 (U. P.) - Os tan- mentadas a medída em que Novo Mundo e a América no nal "J�a Suisse" de Berna .ância de 1.700 quilômetros. Os

ques comandados pelo general os soldados aliados forem Velho Mundo - declarou o dívulgu hoje outrn versão sismografos acusaram o movi
Zukov avançam pela fronteira consolidando e amplfnndo Sr. Spencer Miller, comissário da famígerada arma. Segun- mento às 13,12 e às 16,18 ho
através de um verdadeiro mar as cabeças-de-ponte que CS.. de Estado, para as rodovias do <lo o jornal suíço, trata-se de raso A informação acrescenta
de lodo, devido ao degelo da tabelecerem na costa da for- New Jersey, segundo anuncia um avião estratrosférlco, que 1ue não se poude estabelecer
primavera. Este contra-tempo taleza de Hitler. o correspondente do "Daily pode voar a 14 mil metros, -om precisão a direção em que
da natureza, longe ele trazer Mail" em New York. Segundo com a velocidade do ráío, ocorreram os abalos, acrescen-
alívio para os alemães, está

OfenSl·Va aérea dad,?s divulgados pe�o enge- Êsse avião é eapaz de Ian- tando que a êsses movimentos
determinando uma série de nheíro norte-americano, a çar bombas de g'ás muito moderados precedem, geral-
operações ofensivas, que os Londres, 8 (U. P.) - Outra Grã-Bretanha tenciona gastar mais mortíferas e al'1'asado- mente, terremotos violentos.
russos já denominaram" as ba- vez, parece estar em plena 10,000 milhões de �sterlinos ras que as incendiárias da,
talhas pelas ferrovias". É que, marcha grande ofensiva aérea apenas na reconstruçao de la- RAF. O diaho é que a propa
adiantando-se ao tempo, os so- ano'lo-norte-americana contra res e na construção de quatro g'aJl(la alemã precisa desse
viéticos querem dominar o sis-

o Reich e territórios ocupados. milhões de casas num prazo de gás, fato que tranquiliza
tema ferroviário da Ucrâni� Em consequência das últimas dez anos. muito os Aliados •••
meridional e ocidental, afim-de opNações, estão ainda em cha-
que os nazistas não dlspunhanl ll1as extensas zonas de Berlinl,

--�

de boas ferrovias quando o ter-
e grande parte de importantes O 81

I t d P- P Ireno naquelas paragens se tor- instalações ferroviárias de JU gamen O e lefre ue leu
nar, de fato, transitável. Daí a Trappes, ao sudoeste de Paris, (u P) 1 G t d 1importância que se dá a bata- . A}HiEI�, '; .. .

� O g'euêl'a ii'aul llrestou ec ara-

lha atual pela posse de Tarno-
encontram-se em rumas. ções perante o ('omité Nacional de Libêl"ÍllÇão, ucel'ca do jul-

pol entroncamento de quatro Ataque a"éreo gamento moyi<lo C(llltru () ex-mJnistr� ,Il'nncês" �n:. Pierre Pu-

est{'aüa:s de ferro o'rande cen-
.

c}leu, que f�l actls�do d! prestar auxIl,Iü �IO illll1lIg'O. Falanllo
tI'O f .,.

'

e'" resta aos Londres 7 (U. P.) - Bom- perante o tnhunal fl'ances, o g'ênel'al Gll'aud destncou que o sr.
errOVIano qu ,

, 1'} II d' t' -

• t, , ·t·, d E I '

alemães a oéste de Lemberg, bardeiros britanicos atacaram,
. uc leU le pc lU au Ol'IZílça.o l}ar.t r3nspor ar·se a span M

na Polônia. O recente corte fei- na noite de ontem, as insltala- para a A.frica, afim-(le lutar conh'a os alemães. O g'eneral Gi.
to pelos russos na estrada de I cões ferroviárias de Trappes, ralHl afirmou-lhe compleümlente proibido ele (!e�enYoher
Tar o I P k rov J'a' arre-I situadas a 24 quilômetros ao qualquer athidade política. O S1'. Pllcheu, no sumarIO de seun po aros u, I '1

•

f I f 'd d I Ibatou a 1em
�

es aliás as sudoéste de Paris. O bombar- IH'o('esso, tm la m Ormlll( o que ora conVI a o pe o ge�eracomunic�sçõ�s d�retas
de.

'seus 'I deio foi

efet,u,adO. �om..
pleno

I
Giraml aAfa�andona;dl' o seu r�f�lg'io na ESPdanhüd e a transfe�'dIr-dseexércitos nas reo-iões meridio- êxito, sendo destrmdas Impor- para a l'lca., on e aSSUmIl'Ia o comU1ll O' e uma um, a e

nfl.l e ocidental da, Ucrânia, I tantes instalações inimigas. h'Auçeliiu.

'"""

o
O MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

IIAno XXIX Florial'lópolis-Qua;ta-feira, 8 de Março de 1944

guerra" .

Londres,7 (U. P.) - Os nor

te-americanos parecem dispos
tos a continuar bombardeando
Berlim à luz do ,dia.' o qu� �ig-lnífica que as fabncas bélicas
de Berlim que ainda estão de

pé, serão implacavelmente ar- I

rasadas. No ataque de

ontemlcontra Berlim, os nort�-ameri
canos tiveram oportumdade de

destruir parte da cidade indus
trial ainda há pouco destruída I
pela Raf. Os pilotos norte-:

americanos que tomaram par ..

te no ataque, afirmaram que
Berlim parecia um inferno em

fogo. Por toda a parte, sómen-
,te destruição. Enormes crate

ras eram perfeita.mente visí
veis por toda cidade. Pratica

mente, Berlim está reduzida a

um montão de escombros e o

pouco que resta daquela cidade
será destruido brevemente.

Comprar na CASA MISCE·
LÂNEA é saber economizar.

Inexoravel sentença
Moscou, 7 (U. P.) - O rápi

do avanço de Zukov, que já es

tá a menos de 100 quilômetros
do rio Dnieper, última barreira
importante que protege a Ru
mânia, abala seriamente os

alicerces dos govêrnos fanto
ches da Rumânia e da Bulgá
ria. A marcha de Zukov está
destinada a agitar novamente
os rumenos, sob a pressão dos
exércitos soviéticos, cuja som

bra se vai aproximando do
Dniester, como enexorável
sentença contra o regime fas ..

cista de Antonesc!!.

s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o difícil problema

pado, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

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

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

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17, - Fone 1428.

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

da lavação de seu vestido estam-

Balanças Para Pesar Pessoas
e Para Uso Doméstico

Mod. 3105
A mais prática balança para
uso doméstico. (Em vórias cores.)

Mod. 3201

BALANÇAS PARA
PESAR PESSOAS

Cooooocoe- 120 q/s.
Precisão de 50 grs.
Com escala métrica.

Volta ao cartaz o assalto à AlfanClega do Rio

Rio, Fevereiro (Bureau In- príetárto de uma tinturaria em

terestadual de Imprensa) -' Niterói, haviam auxiliado No
Ha quasi cinco anos, isto é, a son na consecucão do crime,
29 de maio de 1939, a Alfande- ajudando-o a entrar no edifí
ga carícca era assaltada, sen- cio da Alfandega, numa noite
do-lhe retirados do cofre a al- de sábado e indo buscá-lo na

'La soma de CrS 000.;lO:.J,OO. noite de domingo. Cada um de

les, levando maletas cheias de
MISTÉRIO AB�()LUTO

Tudo estava envolto no mais dinheiro, viajou de ônibus pa
ra Copacabana, residência de

complicado mistério. Maria. Alberto Flachs, preso,A Secção de Furtos e Rou-
confessou. Só Noson, apesarbos da D. G. I., sob a direção da acusacão de seus compar-

do Sr. Martins Vidal, trabalha-
sas, da evidência de seu crime,

'la ativamente, num verdadeí-
permanecia negando a auto-

Iro
labirinto, pois não havia ria e, nesse propósito permane-pistas, impressoes, um rumo

ceu durante os longos inter-o\núnr!o!l mediante contrato C rt E os dias passavam se -

e o.
-

, rogatórios do inquérito e pc·
o� ori;rinai�. mesmo não pu.

na espera curiosa da descober-
rante as autoridades judiciais.ta. Eis senão quando, um ves-
Fez a areve da fome e resistiu,

I
blicados. não serão devolvi. .

f 'J
-

pertíno canoca em uro sensa-
o quanto pôde, á recoustítuí-dos. cional, estampa a notícia de
cão do assalto. Dotado de uma

que, dos Cr$ 900.000,00, havia fibra de espantar, de sua boca
A direção não se responsa- certa importância em notas

só se ouvia frasse: _ Eu nãobiliza pelos 'conceitos emiti seriadas. A informação, que

I dos nos artigos assinado. fez sucesso, não solucionava de entrou na Alfandeg·a. De nada

t T d ia dias lhe valeu a negativa constan-
, pron o o caso. o av , t L d

.

1 t

..-_-'--_._---lII--";;ldepois, alguns pescadores do te .. e�a o,� JU famen °t a tu�
_____________ I t Cl b Fluminense colhe- ona o cnm.e ICOU pa e� ea

a e u e da e Noson fOI condenado a pe-
O

-

M'
_.

EI t
�.

.

ram em suas redes um volan-
de sei

.

dque e o IcroscoplO e rcnrco
te, constante de um vestido de na e seis anos e seis meses e

.

lt reclusão, que está cumprindoDe um modo geral, o micros- mulher, pedaços d� .asra o e
no Presidio do Distrito Fede

cópia comum é um aparêlho várias notas da sene aponta- , 1
de ótica formado de lentes dís- ela. Era nova conquista, mas

I a .

postas de tal maneira, que OS! assim mesmo t.mue. Aprovei-, LIVRAMENTO CONDI-

objetos focalizados por êle jtando os el�men!os q�e o cas.o I
CIONAL

.

aparecem maiores que a olho 'lhe punha as maos, as autori- Agora. seu caso revive, com

nú. Foi precisamente a des- dades conseguiam, mer�ê do o pedido que fez d- liberdade
coberta dos vidros de au- auxilio prestado pela Usma de condicional, visto ter cumpri
menta, adaptados ao micros- Assaltos situar como perten- do mais de metade da pena. O

cópio, que permitiu a des- cente ao Cassino de Copacaba- Conselho Penitenciário, eXR

coberta de grande variedade na. o pedaço encontrad? Es- rumando o pedido, foi íavorá
de microbios e o combate às tudou-se a zona e localízou-se vel á concessão da medida, de
moléstias por eles produzidas. o trecho onde tinha �avid? um, negando-a, entretanto, o Juiz
A capacidade de aumento do concreto e onde havia, ainda.: Souza Santos, da 2a Vara Cri

microscópio comum é 2,000 ve- pedaços de piso revolvidos. Es- minal. O seu advogado, não SE'

zes superior ao tamanho na- tabeleceu-se, então, um verda- conformando com tt decisão do:
tural do objeto focalizado. No deiro cerco ao local, esquadri-: juiz, recorreu para a Corte de

I

caso de aplicaçao dos raios de nhando os policiais tudo o qu.e 'Apelação, tendo os desembar-l
ultra-violetas, êsse aumento podiam. Certa tarde, o detetí-] gadores Oliveira Sobrinho. J a

póde ir até 3.000 vezes, o que ve, Agib Rodrigues do Val�, a.o ifaiete de Andrade e Ari Fran

já se considera um campo ex- passar pela rua Barata R:lbe�-, (;0, que compõem a 2a Câmara,
celente para muitas pesquisas 1'0. encontrou-se com u� indí-. transformado o julgamento
científicas. Os sabias da RCA, víduo, cujo andar claudicante, I

em diligência, determinando
entretanto, resolveram empre- fê-lo recordar-se de outr?, .que 0:>0 Juíz da 2a Vara que funda

gar electrons e campos mag- vira há tempo, nas prox�mlda- mente a sua decisão. Alberto
néticos em lugar dos raios lu- des da Alfandega. Segum-o e Flachs e Maria Fucks, foram
minosos e lentes geralmente o cavalheiro, mostrando-se as- condenados a penas menores,
usadas. E o resultado é que sustado, relutou em s�gUlr rt;t- como cumplices do assalto.

conseguiram aumentar o ta- mo certo. Afinal, depois de va- Maria já está em liberdade.
manha do microscópio analíza- rias peripécias, Agib deu-lhe ,..�---_..- .........__---...............rv___

do 100.000 vezes! Isso quer di- voz de prisão e o individuo, O Mucus dazer que o Microscópio Eletrô- surpreso pediu-lhe:
nico consegue fixar a mílíonés- - "Não me prenda. \. Eu
sima parte de uma polegada, "tem" "dinheirro". Asma DI·ssolvlBdosendo de 50 a 100 vezes mais Agib do Vale levou-o á poli- ;••••••••••••••••••••�_••••••••••••••••••;
potente que o microscópio lu- cia e, lá, o individuo foi íden- i •

mínoso. tificado como sendo Noson

R id
r

t 61)II
'

CO'$
:

"'"" -_-"'_··........••.......····oI"·....•••..•..•..

··J'W"J1·1 �e��i���ygU1�!��;�'E�e�·��i��= O p10men e : ' I

)
-

:

Aos Snrs . Construtores. der toram encontradas várias Os ataques desesperadores e violentos da i I
-

i, ('
\

�
\ :1notas seriadas, porém, Nosson asma e bronquite envenenam o organisruo, ..

minam a energia, arrulnam a saúde e de- li •I resiste a todos os interrogató- biJitam o coração, Em :3 minutos, Nlendaco.

!: CONTINENTAL I••I
nova íórrnula médica. comece a circular ...

ias. Enquanto isso, continua- no sangue, dominando rapidamente os atu-
I
mm as diligências, até que, ao ques. Desde o primeiro di" começa a desa-

parecer a diJ'iculdade em respirar e volta ! As f ••

I'
-ncontrarem os policiais na ca- o sono reparador. Tudo o que se faz IlC· • mars emos as musrcas, com os mais •_ cessario é tomar 2 pasülhas de Mandaco
sa da rua Barao de Ipanema ás refeições e Hcará completamente livre : famosos art'I.<t"S. :
'lúmero 73. defrontaram-se da asma ou bl·onquite. A ação é muito �

OI .,

rapida mesmo que se trate de casos I'ebel· •
/ •

, ::on1 Maria Hendelman Fuchs des e antigos. Mandaco tem tido tanto! ULT IMAS NOVIDAD F S ·.0êxito que se oferece com a gamotia de .. ..._.

::; vieram a encontrar, em uma dar ao paciente respi"ação livre e lacil ra· O

N RADIOmala, vultosa importância. pidamente e completo alivio do sofrimento 4) LAR :
da asma em poucos dias. Peça Mendaco, " a PC

.

"i!.) •
1\rlaria Fuchs confessou, em boje mesmo, em qualquej' farmácia. A nossa 8 ."

. . I'.
garantia é a sua maior proteção. • •

detalhes, o assalto, apontandc M d ! Rua ""raiiano, 6 ••t t N en a Ao Aacaabsamcao.", ...
I iii

,como au ar o seu a,man e 0- ... o •
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Noson solicitou livramento condicional
o ESTADO

Diário Vespertino

Redação e Oficinas fi
rua João Pinto n.1J 13

Tl>'l. 1022-Cx. postal 139

,tSSlNATURAS
Na r:apilal·

'no Cr'
Semestr-e Cr'
Tr+mestr-e Cri
\rês c-s
NÚU1f'rO !lVU)lO CrI

No lntertor :

CrI

Cr'
CrI

70.00
40.00
20.00
7.00
0,30

Ano 80.00
45.00
25.00

Semestr-e
Tr-imestre

Prefiram em suas construções
o genuino CELOTEX STAN·
DARD de 112" (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

Tratar com' V. Mendes
Rua Jeronimo Coel�o, 13

FLORIANOPOLIS

Mod.3100

BALANÇA PARA PESAR BEBÊS
Sensibilidade móxima e preci:
,õo absoluta.

*

Outros afamados produtos COSMOPIlUTIl:
Aparelhos sanitários CJn ferro ('sn�al
tado * Fogões * Aquecedores * Yál
vulas Automáticas para descarga
l\letais para água.

Consultas de preços mediante
simples indicação do modelo

Produto da METAlURGICA PAUlISTA S/A - Rua Sampaio Moreira. 247 - S. Paulo

Produto da Metalúrgica Paulista S.A ... Rua Sapucaia
452 -. S. P.

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e IDRis acreditado Clube de Sorteio de Mt>�·
cadorias do Estado.

Sort- _h, f; nos dias 4 e 18 de cada mês.
PREMIO MAIOR CR s 6,250,00
Muitas boníücacões e inscrlções de pagamentos,

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por e pens s

, Cr $ 1,Oe. Tudo
.

que promete cum

pre íucontlnente. Não existe igual. Não reflita e não
duví.ie um só instante, Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos e6,erar; 8
sorte virá 80 seu encontro .

Conserve bem na memória os dias" e 18

----

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entr«:!ga a domicílio

Para entrega do prédio,
tradicional «CasaMiscelânea»

Iniciou
a

«verdadeira liq uidE1ÇãC))
grande estoque será vendidoTodo seu a Preços excepcionais!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Representações e conta própria I NOY�Sl. can�.inhos p,ara a

F. TELLES BRASIL, aceita em geral, dá as melhores I ClVI lzaçao. penel��r
referências bancarias, C. Postal, 80 - Pelotas, R. G. S. NOVA YORQUE - N. T. - diretamente beneficiados com

O problema rodoviário é sem-
I as rodovias. Mas se desejamos

pre um problema atual. Ao I
que a distribuição das despe

analizarmos, porém o pensa- sas sejam realmente equitati
menta geral dos governantes e vas, é indispensável que nos
das populações no que diz res- lembremos sempre dos benefí
peito à construção de estradas cios socíaís e econômicos que
e à maneira de conservá-las" as estradas e os caminhos pú-
observamos duas tendencias blicos em geral acarretam. De

santo do dia bem definidas e que são as se- tudo isto se conclue que o di-
guintes: 1°) os projetos destí- nheiro necessário para a cons
nados a satisfazer as novas ne- trução e conservação das rodo
cessídades que vão surgindo vias de primeira classe, que
no campo do transporte; 2°) o são aquelas de uso geral para
fato da fonte de receita desti- automóvel, deve ser obtido ex
nada a fazer face às despesas clusivamente pela contribui
de construção e conservação se II ção das pessoas beneficiadas.
transferir de um grupo a outro por elas. Por outro lado. o di
da população. nheiro dedicado à construção
Há poucos anos atraz a utí- e conservação das rodovias de

lidade principal das estradas segunda classe, aquelas em
consistia em dar acesso ao in- que é limitada a circulação de
terior, o que impunha aos pro- automoveis, deve se originar
prietarios das terras beneficia- nos impostos pagos pelos pro
das pela rodovia, a obrigação. príetaríos dos veículos e na
de arcar com as despesas de tributação dos donos das ter
sua construção. Com o advento ras beneficiadas por elas. E
do automovel, porém, estabe- quanto às estradas rurais,
leceu-se nova base de tributa- cujo fim exclusivo é servir às
ção; o imposto de licença e o fazendas por onde passam, e
da gasolina surgiram e foram: claro que são os proprietarios
ambos bem recebidos pelos au-: destas os responsáveis por
tomobilistas que os consideram I

suas despesas. Nos Estados
perfeitamente equitativos, pois Unidos onde as estradas são
êstes automobilistas desejam, construidas e mantidas pelos
antes de tudo, estradas melho- governos estaduais, em vista
res e cada vez em maior nú- de muitas dessas estradas se
mero. Porém, para a distribui- rem de carater nacional, o go
ção do custo das estradas ser, .vêrno adotou a prática de for
verdadeiramente equitativa, de- necer às entidades estaduais
ve-se considerar que são qua-Isubsidios para a manutenção
:�ro as missões principais que de estradas. Por tudo isso verí
desempenham \) saber: 1°) ficamos que é a experiência
dar acesso ao interior, sendo que tem estabelecido certos
esta a função fundamental de princípios gerais para a equí
todos os caminhos; 2°) são de tatíva distribuição das despe
manifesta utilidade à coletíví- sas destinadas às estradas. E é
dade servida por elas; 3°) realmente necessário que, uma
põem em comunicação duas vez terminada a guerra, seja
ou mais coletividades entre si; dado a estes princípios funda-
4°) facilitam ao govêrno o de- mentais na experiência a con

senvolvimento de atividades sideração que merecem.

importantíssimas, como por ......... .._,..."._-"......._........_._-_-_-_-_•."._.........

exemplo, as relacionadas com

a defesa nacional, o serviço
postal, a instrução e saúde pú-
blica e o serviço de bombeiros.

Londres, 7 (U. P.) - Notí- Não tem tido rnodífícação al-
eias de Napoles dizem que a

guma nos 'últimos anos a ne
greve de dez minutos, para on- cessidade de estradas de roda
tem: dos trabalhadores daqu�- gemo O fato do veículo de tra-

-"---�-------------

la cidade, ordenada pelo Parti- cão animal ter cedido seu lu-

Zoralede S.·!lJeira elo da Aço e seus filiados, Toi '

gar ao automóvel não alterou,UI I cancelada à última hora, a3-lem absoluto a importância das Foi enbegue e está à disposição
E sentando, entretanto, que se I estradas. Há uma suposição er- do interessado, nesta gerência, uma

Z·( B b
. " chave presa a uma corrente, en-

I a· a'r IH�a I
efetuasse um "meetmg mons- ronea de que sómente os pro- contrada na rua principal de Joãoli t-t d d Ui} ,1'0, numa praça pública do Iprietários de automóveis saem Pessôa.

11 ii 1 U e os CIRURGIÃS - DENTISTAS centro da cidade no próximo �........,.._.._w.......--� - - ............... .._-_._.._.._�_. ........_._.....____

pa I· tas Executam quaisquer serviços domingo.U IS concernentes à profissão. Os partidos ao darem essa

N ) P Ótimo aparelhamento, síste- d 1 tSão Paulo, (A. .
- re- ordem ec araram es arem

ma moderno..
para-se São Paulo, com en- Atendem diàriamente das 14 agindo por determinações pre-
tusiasmo, para homenagear, às 18 horas. cisas do supremo comando do
amanhã, as unidades da Se- Rua João Pinto II (sobrado). Aliado e sob a inspiração de
gunda Região Militar que se� não prejudicar o esforço de
rão incorporadas à força expe- MACHADO & CJA. I

guerra das Nações Unidas.
dicionária brasileira. A testa, Ao que se ínrorma esta reso-

que será realizada à mesma Agências e Representações em Geral lução teve lugar após duas
hora em todas as cidades do I

Matriz:
_ Fl�rianópolis conferências havidas entre o

· . Rua Joao Pirrto , n , 5
1 F M ;,If Ftnterior, graças a movimenta- Caixa Postal. 37 genera ranc ason Mac ; ar-

ção dos centros municipais ela Filial: Cresciúma lans, vice-presidente da Co-
Legião Brasileira de Assístên- R,ua. Floriano Peixoto, .�/n (Edi�; missão Aliada de Controle,
cia constará da entrega da Propno). Teleg:ar;'as.: PRIl':1�� com os lideres da proposta,

Agentes nos pr-rnctpo.rs munlClploS. id "Bandeira Nacional aos nossos do Estado "greve dos braços cainos .

bravos patrícios, reveste-se, ·_.'...._·"'a_-_e_-....--._. ."........."..-__..........,---......-.-.-.._·.-_....w_·_-...........-

para o povo paulista, de pro
fundo significado. Empenhada
vivamente num esforço de
guerra sem precedentes, a gen
te de Piratininga comunga es

piritualmente com todo o Bra
sil, neste instante glorioso. Po
vo que procura traduzir pela
ação seus sentimentos, O pau
lista aguardava uma oportuni
dade como a que lhe foi ofereci
da pe!::;,' Legião Brasileira de
Assistência, desta capital, e pe
la comissão de damas paulistas
que bordou uma das bandeiras,
'para reafirmar de público a

sua firme decisão de contri
buir para a vitória do Brasil,
nesta guerra que se prolonga e

que exigirá ainda - o paulis
ta bem o compreende - mui
tos e maiores sacrífícícs.

.,.••••••a e.a:
• •

IVida Social I
• •

: , .•..•...

VElHO SONHO ...
Vai.se a tarde;
desce a noite.

Depois, a aurora a voltar

Mas o meu sonho Eorrnoso
nunca roais há de tornar ...

SÍLVIA PATRÍCIA

ANIVERSARIOS
Assinala.se hoje a data natalíci.a

da sra. Tracemo Aducci Wendhau·
sen, esposa do sr. Raul Wendhau-
seno

Passa hoje o natalicio do sr. dr.

José de Deus Faustino da Silva,
:magistrado aposentado. I
A src , d. Alexan·drina Gama d'Eça [\co:memora hoje mais uma data nc

talícia.
•

A srita. Iná Souza, filha do sr.

Is:mael Sousa, será muito cumpri
mentada hoje, pois que festeja
:mais uma primavera.

Nasetmentos s

Com o advento de um garotinho,
está em festas o lar do sr. João
Moreira, residente em JoinvilJe, I

encarregado dos escritórios da firo
me Adolar Schwartz naquela praça.

DESEJA UMA ONDULAÇA O
PERMANENTE PERFEITA?

A «CASA SANTA CATA
RINA», está equipada com o

mais moderno aparelhamento
para «ondulações permanente» e

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

(Praça da �Bandeira).
15 v 8

.U

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estpmago sem o

violentar.

Parecer contrário

1 que, na Austrália, existe rn
pés de eucaliptos com mais

de 150 metros de altura; e que,
naquele continente, é eorri'u rn o

tronco dessas árvores ultrapas
sarem os 5 metros de diâmetro.

Rio, 7 (A. N.) - O D. A. S. P., em longo parecer, manifes
tou-se contrário a instituição do Serviço de Àdministração do
Edifício do Ministério da. Justiça.

2 que as pérolas são citados
em documentos tão remotos

que não se pode saber ao certo

quando começaram a ser usa

dos; e que, provaveimente. cons
tituiram elas um dos adornos
mais antigos da humanidade,
corno o cristal e o âmbar.

3 que, muito antes da Revo-
lução Francesa, existiam gui

lhotinas na Inglaterra, na Es
cócia e na Espanha; e que, na

própria França. em algumas
provincias, já existiam daqueles
aparelhos mais ou menos aper
feiçoados desde o século XVII,
principalmente na aldeia de
Languedoc, onde em 1632 foi
executado o duque de Morrtrn o-

o
S. João de Deus, Confessor

rency.

Na época, em que Portugal se

preparava para a conquista de no

vos mundos em 1495, nasceu, em

I Montemór Novo. no Alemtejo, um
menino que devia ser um corrquís
tador de almas e uma das rrrc iores

glórias da nação lusitana· Os seus

paupérrimos pais deram lhe uma

ex:elente educação religiosa. Isto
não impediu que êle, com 8 anos

de idade, fugisse da casa paterna
Durante muitos anos quardava os

rebanhos em Orepota. Tomou en

tão parte numa guerra contra a

f'rcnçu. Urna queda do cavalo en

fraqueceu sua saúde. Caluniado
corno se fosse espião ou traidor,
ficou tão triste que até abandonou
os bons costumes. A vida díssohr
ta da solda:lesca encheu-o de no

jo. Resolveu recomeçar sua vida
fo z ando penitência. Já então pra'
ticou a caridade cristã. Mas, o

que produziu a mudança radical
na sua vida foi a pregação do B.
João de Avila. Depois de ter sofri
do rnu itos rnrrus tratos, conseguiu
fundar um pequeno hospital, em
Granada. Aí se distinguiu tanto

por sua caridade que lhe foram
dades os meios para construir
uma casa maior. Um incêndio des
truiu este hospital. Mais de meia
hora permaneceu João por entre

as chamas salvando os doentes,
sem sofrer dano nenhum. Isto lhe

! ganhou a confiança de muitos. e,

em breve, estava pronto um novo

hospital. Este hospital foi o ber
ç

o

da ordem dos �Hospitaleiros. Iouo
morreu em consequência de uma

doença que contraira no s arvíço
dos doentes, no dia 8 de março de

l,�_......."._......._-_- ....-."._

CASA MISCELANEA. distei
ouidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.

16;e;;a����elada

4 que uma pessoa que não t ru-
bolhe a, portanto, não gaste

energia, viverá muito mais tem
po do que outra que tenha de
trabalhar e fazer exercícios diá-
rios.

5 que c antigo historiador ro-

mano Plínio descreve o 01·
godão corno «uma árvore que
produz um fruto semelhante á
avelã, mas que contém urno

espécie de lã empregada na Eo
bricaç;:o de ornamentos para os

sacerdotes egipcios» .

6 que o primeiro telégrafo elé·
trico destinado exclusivamen

te ao serviço militar foi o que
se estabeleceu durante a corn

ponha da Criméb, em 1854.

CART ZES

Tipografia Brasil
Precisa-se de um rnc rqeo

dor poro efetivo e um com

positor.
.
Rua Tiradentes, 10

3 v.-I

HOJE

DO DIA

TENH JUIZO
TEr\;� síFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

OR GEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I§j! tJl:&#] rEI
4a.feira HOJE

A SlFILlS ATACA TUDO O ORGANiSMO
O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago. os
Pulmões, li Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia - Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da SiriUs e Reumatismo

da mesma origem ,

Fi"\.LAM CELEBRIDADES MEDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a.
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de lndíoação apre- facll manejo para o público
prtada (slfills em varias de no combate á slflll!!, qualída
suas manllestaçõee] os resul- Ide. que frequentemente a
tados têm sido satíelatortos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapldos e duraveí s. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passa

CINE
A's 4,30 e 7,30 horas
Uma comédia deliciosa!

Assim vivo eu I
com Don Ame che, Lyn

o filme

"
que vai diréto ao

-

maes
com As Irmãs Lane , Gale Page e jeffrey Lynn.
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat

Preços: 2,20 (Único) Geral 1.00. Livre de Censura

Bar i, e Hcnr i Fenda,

coração!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vendem-se: uma na Rua Fernan
do Machado, com 4 quartos, 2 su

{as, cópa cozinha, terreno plano, Cons. Rua Nunes Machado
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00;

I
n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

Tres na Rua Uruguay, de madei- Consultas diariamente
1'0. todas alugadas. terreno plano, das duas às 7 horns,
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00; I

��������������Uma na Rua Rui Barbosa, com

1-4 quartos. banheiro imbutido.2 Comprar na CASA MISCE·

8lUMENBU
,sala;o. gar�gem, porão habi�a.vel. LÂNEA é saber economizar.
ern firn cem todo conforto exíqido , ----------- �

terreno plano medindo 16x65 por 05 novos iiJpirantesCr$ 50.000.00:
�ma na,Rua Qu:ntino Bocaiuv.a Rio

'

(A. N.) _ O gener I(Joao Pessoa) com <: quartos, COZI-' . �
nha, sala, dispensa, varanda. me. Angelo Mendes de Morais dí
dindo o terreno 8x30,50 por ... retor geral das Armas do Exér.

II vaI" o-s 7.500,00;. cito, procedeu ontem á classí.11 Uma e� Coque iros , �om 3 qua,r- fícacão nos corpos de troptos, coairrho , sala, d isperiso , hoa �.. ,

a .e
úgua. medindo o terreno 30x12xl.5 nas fileiras das Forças Expedi
por Cr$ 12,000,00, cionárias dos aspirantes a otí-
Uma na rua Almirante Alvim, cial recém-declarados pela Es

com 2 quartos. sala, dtspenso , va cola Militar do R2alenp'0. Essronda e tc.. terreno com 22x50 por .. _
D a,

Cr$ 25.000,00. classíticação obedeceu o prin-
Uma na Praça da Bandeira, com cípio da necessidade do servi

dois pa�imentos, 3 quartos, banhei- ço e foi feita na seguinte 01'-

Iro, cozmha, etc. Aluguel 610,00. dem: _ Arma de InfantariaPreço de venda Cr$ 60.000,00.
NR' t S

'

- O egimen O ampaio c-.

TERRENOS Oliveiros Lana de Paula, Cecil
Vendem-se um na Avenida Trom- Wall Barbosa de Carvalho e

. . powski, terreno plano, medindo '

Atendendo aos anseios do ses produziram mais que os Irias; Nizeta foi, talvez, o me-: 12l<37 por Cr$ 15,000.00; Jose Carvalho de Figueiredo;
público esportivo de Blumenau a_vaianos, .isto �evido à eficiên-Ilhor homem do ataque embora I. Um. na Avenida Mauro Ramos: no 6° Regimento de Infanta
de, mais uma vez, assistir à cia dos dianteiros. Chocolate, tivesse que deixar o aramado lidem

í

dern , 15,5x45 por Cr$ 12.0�O,OO, ria -Luiz José Torres Mar-
íbi

-

d
'

1 t 'h t di, ,.
b Um na Rua Jaguaruna. Idem ques Adernar Marques Curvoexi içao G mais comp e o es- que v�n. a a uan o como cen-

i por
20 minutos devido a uma idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00.

'

quadrão futebolístico do Esta- tro-médío cedeu o seu lugar a forte contusão; Bráulio, no I Um na rua Camhoriú, terreno
e Italo Diogo Tavares; no 11°

do, o Avaí excursionou, dom in- Galeguinh�, �ndo . I? c a r - s e
I
m�smo plano de Felípinho; plano. medindo 30x50 por 24.000,00 Regimento de Infantaria

go último, àquela progressista na aza-me�l.a dlre�ta. E o I Tiao foi um grande construtor I cruzeiros. Ismael da Rocha Teixeira,
cidade onde fez o seu primeiro. problema fOI resolvido, Com de ataques tendo preliado . CHACARA Ariasto Mendes dos Reis e An-

compromisso da série "melhor,'Galeguinho como "pivot" e' bem; Saul foi um ponteiro se-! Vende-se, na Trindade, a melhor ber Proença Castello Branco;
de três", frente ao poderoso Chocolate como médio direito guro. chocara dalí, com onihus à porta, no 13° Regimento de Infanta-
grêmio S. D. Blumenauense, 'o Avaí conseguiu produzir me- No Blumenauense: Waldir área de 71.000 :",2, co� un;a hôa ria - Carlos Lopes Cardoso;
cam

-

1 1 Ilh I - casa de moradia, multas arvores no III/13° Regimento de lnpeao oca.
. .,.

ar.
". ,

,fez boas defesas. E um go- frutiferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00,
-

Numerosa fOI a assistência I No 2° half-tlme" o AVal leiro de futuro' Artur e Aré- fantaria - Vivaldo Coracy
que acorreu a?estádio �o .BIu-1 realiz�u ataques ?ontra o re-; cio constituirar'n o ponto alto COMPRADORES Soares da Gama e Gustavo Ro-

menayense a-fim-de assistir �o ,dut.o fmal de Waldir, marcando da equipe. É uma bôa parelha Tenho diversos, para casas não, berto da Costa; no 14° Regi
emoclOJ?-an.te e esperado cotejo II maIS" 3 tentos. E �om C! "pla-] de zagueiros; Na linha média, muito retiradas do cen tr o, menta de Infantaria - Nilo
f t b 1, t ' , A. L. ALVE3. Rua Deodoro 35. d B F" d J'u e o IS ICO e, ao mesmo tem- ca.rd de 5 xd3, pro-Aval, ter- Heine foi o melhor do quadro e arras igueire o, .iose

I?o, .conhec�x o famoso
, clu�e mmou ,a ?ontenda. e também do campo. Não res-

Thomaz e Victor Rodrigues
tlorianopolitano que ha dOIS A HISToRIA DOS TENTOS ta dúvida que Heine é um dos Velho; no 15° Regimento de

an�s domina os gramados ca- Aos 3 minutos de _.iogo regís- melhores "pivots". Conquís- Infantaria Paulo André
tannenses. ta-se forte confusao no arco tau dois magníficos ten- Rangel Lima, Hernani Azeve-

. � JOGO. do
.

Blumenauense e Nizeta, tos. É provável que ele integre do Hering, Hindenburgo Coe-
O Jogo fOI dos mais empol- muito bem colocado, abre a o selecionado catarinense Pis- lho de Araujo, Walter Freire,

gantes que Blumenau já as-I contagem. Aos 23 minutos o ka jogou bem' Generoso' não Campiberibe e Roberto Morei-
sistiu, pois .apresento,!! lances! "pivot" Reine empata a parti- agradou; Carli�hoo que o subs- 4 ra Garcez; no 8° Batalhão de
de verdadeira sensaçao espor- da com um pelotaço que Adol- tituiu atuou melhor. Paulinho Caçadores - Adriano Candido
tiva. O. público. não .cessava �e; finh?_ não c?ns�gue det�r. De- e Botelho jogaram bem; Bode da Silva Junior, Waldyr Alves

aplaudir OS dOIS leais adversa- i cornaos mais cmco mmutos, agradou' Hélio e Abreu bons. Costa Muniz e Fernando Pe-

rio.s 9-ue tin.h�� como único Heine novGl;mente consegue 'O JUIZ
'

J reíra Teles Pires; no 21° Bata-
objetivo a _yItona. I vencer Ad.olfmho, desem�atan- Arbitrou o encontro o sr. I Ihão de Caçadores - Francis-
A .atuaçao .

do B�uTI?-enauen- do � partld�. Aos 37 mmutos Tte. Cristiano Bergo, que teve co Fernando da Frota Matos e

se fOI das mais notáveis. O ele- de Jogo regista-se novo tento regular atuação. Telmo Saraiva Vaz; no 22° Ba-
gante grêmio não parecia o para as cores do Blumenaen- A RENDA talhão de Caçadores - Odel-

mesrr:o que preliou com � �vaí se; Abreu centra_alto; Adolfi- A renda apurada pelas bi-I mo Teixeira Costa; no 23° na-.
em disputa do cetro maximo nho salta mas nao consegue lheterias do estádio do Blume- talhão de Cacadores - Silvio
do futebol barriga-verde, na agarrar o balão e Paulinho, de nauense foi, aproximadamen-] Caracas de 'Moura e Osneli
qual sofreu alarmante derro- cabeça consigna o 3° tento. te, de 6.000 cruzeiros. I

Leite Martinelli; no 26° Bata-
ta. .Faltando apenas 3 minutos pa- OUTRAS NOTAS lhão de Caçadores - Otávio

.

A peleja f�i ardorosamente ra ,o .termino do" l° "�alf-ti�e" _ Antes de iniciar a peleia Ihen-o da ilustração ..-eíma, oferecer- Ribeiro Nicoll de Almeida e

disputada, nao havendo, por- Arécío comete foul na area foi concedido 1 minuto de si-I lhe, em umável gesto, um cáfu:e do Murilo Santos Passos; no 31°
tanto, domín. io por .parte das do "penalti" que., batido por Iêncío pela memória do piloto i excelente aperitivo KNOT, lembre- Batalhão de Cacadores

se v, Sino de acrescentar. ao agrcde- A'l
",

duas agu�rndas eqUlpes. En- Chocolate, ,consIgna o �() ten- Dauto Caneparo, instrutor do oe. a gentileza:E'!.TEE 1.411-
mI car de Aquino Gaspar; 6

tretanto e de se notar que o to do Aval. Aos 20 mmutos Aero Clube de Blumenau tra- no 1° Batalhão do Depósito ela
conjunto blumenauense él:tuou: da 2a �ase Chocolate envia a gicamente morto num desas- Ilrfl1 () l1EU APEi?ITIVO 1 a D. r. E. - Itamar Viana da
destacadamente, o que delxou- i bola a trave e Saul, de ca- tre de aviação. 1'P.ED/LETlJ! Silva, Eduardo Costa Matos
nos impressionados ante as jbeça, empata a partida. O de- _ Antes do confronto entre � '.�(� I iI' I Filho,

Oswaldo Tavares Bezel'-
suas magníficas jogadas. O sempate veio 13 minutos de- Avaí e Blumenauense, joga- � ��__ � _

ra, João Nunes Ribeiro, JorQ:e
Avaí encontrou no seu leal ad-I Dois, por intermédio de Nizeta. ram como partida preliminar I

li/'! Pfloouro OAKI10TSA.lI'/O••CO/'1.E SE6UROS I Carva]ho, Francisco Alberto
versário um "team" integrad? IFalt�nd? apenas 9 minuto�,P�-, os quadros secundários do S: I ITJ...JAI Moreno �aia e Joaquim Mar-
por jogadores capazes de bn-Ira fmal.lzar a conte�d� FlilPI-jD. Blumenauense e do Amazo-!�-...-....--.. ques JUl1lor.
1har em qualquer peleja de nho assma}a o 5° e ultimo ten- nas, triunfando o primeiro pe- Aribaldo Póvoas, Flávio Ferra-

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

grande proporção.
,

to do Aval. 'la apertada contagem de 3 x 2. ri e Milton Camargo, bem co- AgradecimentoSe o Avaí saiu vencedor fOI OS QUADROS Pedro Paulo Machado mo o cronista dêste jornal ti-
porque teve mais "chance" .AVAÍ -:- Adolfinh?, Fatécoe:" • _" i veram ql�e fazer .seus apo�t�- e missa
que o Blumenauense. que, des- DIamantmo; Galegumho (Ch(�- �i:lO ,esta dRf�ltO! imentos sobre os Joelhos, pOIS
controlado na fase fmal, nada enlate), Chocolate (GaleguI- E deveras lamentavel como os "intrometidos" enganaram
poude fazer ante 03 repetid�s !nho) e �u�1es; �elipinho, Nl- !são �ratados .

os cronistas es- ;se de galho, e lá se encarapita
ataques dos campeoes catan- I zeta, BraullO, Tlao e SauI.

. por�lvos da c:da,de. . i ram, não saffidü-nem -mesmo
nenses. Contudo o Blumenau-I BLUMENAUENSE - Waldlr, Amda no ultimo dommgo, no intervalo do prélio (por não
ense soube reagir evitando a

I
Artur e Arécio; Piska, Heine e quando da realização do sen-: estarem acostumados) com

todo instante que os diantei-I Generoso (Carlinhos); Bote- sacional amistoso interesta- tal causa.
'

ros avaianos se infiltrassem na, lho, Paulinho, Bóde, (Abreu), dual entre Figueirense e Atlé- O mais interessante é Que
sua área. i Hélio e Abreu (Rudi). tico Paranàense, deu-se um fa- os colegas Flávio Ferrari

-

e
No início, os locais realiza-I OS MELHORES to devéras lamentável e que Aribaldo Póvoas mandaram

r�!n �taques com grande �f�- No �vaí:. Adolfinho praticou nos apressamos a reg:istrar. Ipôr duas cadei;as, para os
CIenCIa, enquanto que os VISI-, sensaCIOnaIS defesas que ele- Ao chegar os crol1lstas es- cronistas legalizados, e quan
tantes tentavam dominar o' trizaram a enorme assistência, portivos da capital, credencia- do lá chegamos, mais dois cro
gramado, não o conseguindo não sendo culpado dos tentos dos com suas respectivas ca- nistas "arvorados a última ho
devido á vigilância dos zaguei-: do Blumenauense; Fatéco co- dernetas, ao campo da F. C. ra", lá se repastelaram.
ros e a explêndida atuação dos mo sempre, .iogou bem; Dia- D., lá encontraram na mesa a Não está direito. A imprenmédios blumenauenses. I T11antino regular no 1(1 tempo, I êles reservadas uma infinida- sa esportiva da capital não po-Adolfinho praticou incriveis, firmando-se no 2°; Chocolate de de garotos, que munidos de de ser representada por meno
defesas, o mesmo acontecendo' e Galeguinho foram os c:§re- lapis e papel rabiscavam

aI-Ires,
é intoleráveL

com Waldir. Inúmeras foram I bros do quadro, tendo o segun- guns apontamentos (para si Que nos próximos embates
as ve�es em que os do!s jovens, do realizado uma partida de mesmas.), e Conl:fl�rtàvelmenJte os cronistas "meninos", sai�
arqueIros foram obngados a p:ala. Chocolate produziu me- sentados nas cadeIras resel'va- i bam escolher os seus lugaresintervir. lhor como médio; Nunes atuou' das à imprensa esportiva de

I
e não ocupar os alheios.

No 10 "half-time" os blume- regularmente. É um jogador Florianópolis. Aquí registamos êste fato,
nauenses marcaram 3 tentos e ainda novo; Felipinho não Vergonhosa essa atitude dos I de\1éras lamentável certo de
o Avaí 2, sendo que 02° "goal" poude realizar o seu jogo cos- "intrometidos", em não saberique os dirigentes 'dos clubes
foi produto de um penalti. tumeiro devido a cerrada mar- procurar os seus lugares. I locais, saberão providenciar a
Nessa fase, os blumenauen- cfl.�ão dos zagueiros adversá� Os po,ssos prezados amigos respeito,

o DOMINGO ESPORTIVO EM
Embora jogando aquem das suas possibilidades, o

consegUiu triunfar- frente ao S. Do Blunlenaueuse,
--- pelO score de 5 a 3. -- ----

O. jôgo--A história dos tentos-Ds quadros--Os
melhores--O juiz--A renda--Outras notas.

t

r 'ri II

COMPRAS E VE�OAS
CASAS

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

(IRUR<iIÃO DENTISTA

Antônio S0UZa
e família, pro
f õ1 n d a mente

se:!n-;.idos com o

p as sam ento,
dia 3 no Rio de Janeiro, de sua

querida irmã MADALENA, convi
dam a todos os parentes e pessoas
amigas para assistirem a missa que
em intenção a sua alma mandam
celebraI' na altar do Sagrado Co
ração de Jesus, no dia IS do cor

rente às 7 horas.
Desde i á agradecem a todos

que comparecerem a este ato re

lioso. 3 v.Z

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Apólices
Compram se quaisquer ap6·

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

15 vs.lg
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO o ciclo bélico
·DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso i1e Anerreíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

tJO.NSU UI'AS
- Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

tábado" das 16,30 às 18 horas - CONSULTÓRIO: Rua João Pinto a. 7, sobrado -

Jj'one: 1.46J - Re8idêncla: Rua Prestdeute Coutinho, �3.

Londres, - Observando-
se a semelhança entre o prin
cípio e o fim de qualquer fenô
meno, natural ou humano, diz
se geralmente, que os extre
mos se tocam. Entre o ama

nhecer e o ocaso, a primavéra
e o outono, a mente da criança
e a do velho, existem, efetiva
mente muitas cousas comuns.

A ciência chama a isso, em

lin-Iguagem precisa e expressiva,
"ciclos". Ao observar a mar

cha da guerra, recordamos o

caráter ciclico que tudo no

mundo apresenta, de maneira
palpavel e fatal. É notório o

enorme poderio das armas

aliadas, que o Reich se vê im

potente para dominar, mas,
por isso mesmo, é impressio
nante, por ser justo, observar
o muito que a luta se parece
com o princípio, à medida que
se aproxima do fim.

'

Pode dizer-se que a revira
volta na luta aérea foi o prin
cipal aspecto da contenda. Ago
ra, ao contrário, começa a in
versão dos fatores. Assim o

ciclo bélico oferece-nos clara-
I
mente a visão de sua fatalida
de. Os alemães estão sendo
ceifados na curva do Dníeper,
por dezenas de divisões. Tal
como em 1941, exterminavam
os russos em Byeldstok. A cur

va geral da guerra germano
russa, poderia ser assim des
crita: 1941 - Os alemães in
vadem a URSS. Avançam tão
rápidamente e possuem tal su
perioridade de manobra, que
envolvem às vezes as divisões
soviéticas. 1942 - Avançaram
até Stalingrado. Continuam a

progredir, sem. ter todavia, a

mesma facilidade de manobra
A frente se estabiliza às vezes,
outras é necessário voltar a

romper as segundas linhas.
Stalingrado. Termina o avanço
alemão. A frente se consolida.
Estamos no ponto culminante
da luta. 1943 - O contrário do
que aconteceu em 1942. Avan

,raça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

1 ..rárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente. çanl OS russos, e os alemães re-

cuam, geralmente em ordem.
Or. Newton L. d'Avila Esse recuo é chamado por Ber-

- Médico - lim "defesa elástica", porque
'::x-interno da Assistência Municipal os defensores passam de uma
o do Serviço de Clínica Cirúrgica à outra linha. 1944 - Os rus
':1 cargo do Prof. Castro Araujo,

sos, pelas antigas fronteirasdo Rio de Janeiro.
Ir i as U rmanas - unerecões da Polônia e da Estônia, inva-
Consult: Vitor Meireles, 28. 'dem a "Fortaleza Européa" .

H,:_nde diariamente às 11.3? hs. e, Avançam com tal rapidez e
a tard,,:, da� 16 hs. em dl�nte tem tal superioridade de mano-Resíd : Vldal Ramos, 66.

Fone 1007. bra, que envolvem frequente-
mente as divisões alemãs. Es

UR. AURÉUO ROTOLO tamos em vesperas do crepus
culo alemão nas estépes, sem

sombra de duvidas. Cinco no

mes, postos em ordem, já mos

tram a curva da guerra aérea:
Coventry, Londres, Colonia,
Hamburgo, Berlim. A campa-
nha do Mediterrâneo, tomando
como vértices EI-Alamein e os!
desembarques na Africa do

I

Norte, também seria facil des
crever. É claro que no Extremo
Oriente, atrazada como está a

guerra, em relação à Europa,
é mais difícil perceber a curva

bélica. A linha descendente é Iainda relativamente curta. Não
obstante, é notório que em

Guadalcanal e na Nova Guiné,
a guerra já mudou de direção.
Agora que se multiplicam as

frentes e as ameaças contra o

Japão, começam a surgir de
todos os pontos cardiaís, pela
Birmania, Rabaul, pelas Mars
hall e Paramushiro, vai Ini

ciar-se a etapa em que a terra
e o mar controlados pelos Sa
muráis de Tóquio vão diminuir
em ritmo acelerado, que aca

bará tornando-se tão vertigi
noso, como o foi a atual lnva-

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado peLa Faculdade Nac. de Medicina' da Universidade do Brasil)

�x.1nterno do Serviço de Clíndca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

UL1NICA MÉDICA - �Ioléstlas Internas de adultos e crianças. CONSULTOItIO

II Rjj]SIl>"NCIA� Rua F'eltpe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às til.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

DR. ARAÚJO

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Xleíreles, 25 - Fone 1.40,5

Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENCAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE
Ai\1BOS 'os SEXOS - RAIOS INFRA-\'ERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
BES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648

CJ.tNICA DE OI,HOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Ex.lnterno da Serviço do Professor Leôn í.Ias 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)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saó<le e Hospttal de Car-ídade

COXSUJ,TÓRIO: Rna Felipe Schmidt, 8. Fone. 1.259 - CONSUIJTAS: Das 2,30
às (i horas <la tarde - UESIDÊ'NCIA: R, Conselheiro Uafra, 77 - FLORIAXOPOLIS.

Dos

flédico - CirurgiãO - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante mstalação
de 200 MA.

.ragnóstico precoce da tuberculose
ulmonar, úlceras gástricas e duo

enais, câncer do estômago, ate
oes das vias biliares, rins, etc.

plica o Pneumo-torax artificial
ara O tratamento da Tuberculose
ulmonar - Tratamentos moder
nos e eficazes desta moléstia

.ompleto gabinete de Eletricidade
,

I: etlJca: Ondas curtas e ultra-curo
CLíNICA MÉDICA ,IS. Halos Infra-Vermelhos e Raios

Moléstlas internas, de Senhoras e Cri- Ullra Violeta. Inf'razon-Terapia
t.nças 'em Geral. CONSULTORIO: Rua Consultó rio : Rua Deodoro, 3
I'ellpe Schmídt - Edifício Amélia Neto, esquina Felipe Sohmidt
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· lJ<.t�!:I às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

SlD€NCIA: J Largo Benjamin Telefune 1.475

DR. Con�tante, 3

HEtENA CHAVES SOUSA
ANToNIO MONIZ i:NFJjJRMEffiA OBSTltTRICA

DE ARAGÃO

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
l'ões recheados _ Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peíxe frito, etc. etc.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO'
,; CUNICO
DR. DJALMA
-MOELLMANN
Formado pela Universidade de �nebra

Com prática nos hospitais europeus

Clin.lca médica em geral, pediatria, doen

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

AB.lste. Técnico: DIt. PAULO TAYARJilh
Curso de Radíolog ía Cnmca com o dr,

Manoel de Abreu Campanarlo (Sâo Pau

Io), Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja,

neíro, -- Gabinete de Raio X - Electro·

eardíografía clínica - Metabollsmo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gablntlte

de fisioterapia - Laboratório de mícroe

copia e análise clinica. - Rua F'ernandc

Machado, 8. Fone 1.195. ,- Florianópolls,

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela FaCuldade de Medícín»

da üntversídade de São Paulo, onde fOI
Assistente por vários anos do Serv-iço
CIrúrgico do Prof. Alípío Correia Neto
(Primeira Cadeira de ClInica Cirúrgica)
Com prática na clínica ginecológica de
Prof. silà O. Matos. Assistente do servíço
de partos do Prot. Domingos Delascio nc

"Hospital Leão XIII".
Círurgrão do estômago e vias oníares

inteswnos delgado e grosso, tiroide, rins,
prósta ta e bexiga. Varicocele, hidrocele
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras ,

partos.

Consultas, Das 9 às 12 horas nu

CQsa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR� REMIGIO

Ctl'1l1'gla e Ortopedia. Cl1nJca e CIrurJrla
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·
elA: Almlrll1llte, Alvl!m, 36. Fone 751.

BAR E IRMftlEM
Rua v. Me'reles, 11

DR. SAULO RAMOS
':�peclallst.> em moléstias de senhor.... -

P81·t08.

ILTA CUiURGlA ABDO�IlNAL: eatõ-

.uag'o, vestcuta, ütero, ovarros, apêndice,

.umores, etc. - CIItUltGlA PLASTICA

1)0 PEItlNEO - Bérnia.. , Wdrocele, ve-

.tcoceíe, Tratamento sem dor e operação
'" Hemorroidas e varizes - FractlU''''':

,!>uelh08 ae Itêsso. Opéra nos Hosprtaís
de Florianópolis.

(Partetra)

Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a QnaJqUef

hora

Praça da Bandeira, 53 - IlUb.

IAntill'o Largo 13 de Malol

são nipônica.
..... _

. ..-.. �

Não tenhas dúvida em de
uuneíar um "quInta.coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima uJII

tl'lld.,or dA PA",I� (L D. I.l,

OHI[NT(

«Clube dos Funcionários Públicos Civis
de Santa Catarina»

Assembléia Geral Extraordinária
De acôrdo com a artigo 26 dos Estatutos, convido os senhores

s6cios a se reunirem em a.ssembléia geral extraordinária, na Séde do
Clube, na Rua Arcipreste Paiva n. 6, na pr6xima sexto- feira, dia 10 do
corrente, às 19,30 horas, para deliberarem sôbre a compra de um pré
dio, ou terreno, para a séde social.

Florian6polis, 4 de Março de 1944.
J. BATISTA PEREIRA, presidente do Conselho Diretor.

lVHI, BORGES , CIA.
Reconstruções, pinturas, reform os

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

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

Rua Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANÓPOLIS

... w.-__· ·.- - ·",_·_· _·_ -_ -......,...., _._ _- __..�

i

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

Capital e Cr$reservas .

Cifras do balanço de 1942:
71.656.189,20

Responsabilidades ".. . .. ,' Cr$ 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 Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

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

Uruguái. Reguladores de avarias nas príucípaís cIdades da América, Europa
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, ri, 39
Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LACES E RIO DO SUL

-w....-.-_. -_.•.•-...r..- M_-_-_-__.-.....-,J'trw.......__�.- .._._...._-_-_••-� -
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Instituto dos rnutílodos IA população da Holanda previne-se q�d!S�M.t.\_ t!Q�i1
RIO, 8 (A. N.) - De acordo com as últimas estatísticas, t I

- pesados nor-te-ornertco.ncs. ataca.

existem no Brasil 30 mil mutilados. Já está funcionando a con ra OS a emaes ram ontem a base de submarinos

Comissão dos Mutilados que, por sua vez, já forneceu mem- Londres, 8 (SIH) As mais frescos para reservas,
n_?zistas �� :oulon e as instala.

��o� m�câ�icos a .cêrca de 3�0 m�tila�os. Dentro e� breve, t;_s- constantes 'advertências e Icuja duração é de cinco dias. ���õ�srr�:'t�:i�:t:sF!���;�:��n�o��
l<N omissao se transformara no Instituto dos Mutilados, nao ameacas das autoridades ale- Há padeiros que oferecem pães êsses ataques foram muito via.

sómente para fornecer aparelhos ortopédicos, como assistir e mães 'a' populaça-o holandesa
. .

. lentos e bem sucedidos.

d t
.,

co eSpeCIaIS, os quais permane-

rea ap ar mutilados, encaminhando-os a vida prática. Êsse como consequência do receio cem durante 5 dias como sen-

Instituto, único no genero na América do Sul, terá sempre à de uma próxima invasão alia- do frescos. Em toda a parte
sua disposição certo número de vagas em casas comerciais, da, entre outras, com a dívul- t t d

f'áb
.

té ti
-

rbl
encon ra-se gen e ocupa a a

a ncas e a e reparnçoes pu icas, para empregar os mutila- gação da intenção alemã de remover dos sótãos de suas ca-

dos que se foremt readaptando. Com a entrada do Brasil na inundar grande parte da Ho- sas, malas e caixotes com di-

guerra, o Institu o assume uma importância excepcional, ianda esta-o provocando medi- bi t d

t d d
,.

tâ
versos o je os para guar a-

a en en o a circuns ancia de que vamos mandar tantos mi- das de precaução por' parte I d t
.

Ih d h
-

os em casa e paren es e ami-

ares e omens para o "front". desta população. A imprensa gos, moradores nas regiões
está fornecendo a este respeito mais elevadas a imúnes con-

O O N O 1 T R Q O inúmeras provas típicas. As- tra passiveis invasões de água.
.

_) ,_).) �J sim, por exemplo, em certa

.

.
..

localidade os reporters encon-

.

Af,m de serer:t preenchidos d':,ersa.s _vagas existen�es nesta, Fi.lial, traram um cidadão ocupado A,gradeCI"menilOEico aberta; a partIr desta data, a i nscr-içco, para co.rid idcrtos soltelroS'1 "

- I

às provas para o concurso de Auxiliar-Praticante, devendo os do sexo
na fabllcaç.a? de um reboq_ue

masculino apresentarem caderneta de reser-vis ro ,
certidão de idade e para sua bicicleta, COln o fim

at_estado. de suúde ; e os do sexo feminino, atestado de so
ú de e certi- de transportar sua esposa pa-

dao de Idade. ralítica no primeiro dia de
o concurso constará das seguintes disciplinas: Português, Aritmé- h t' . 1

tica, ContabIlidade, Datilografia, Histôr+c do Brasil e Geografia Geral.
enc en e. Em muitos :ugaJes

A inscrição encerrar-se-á no dia 14 do corrente, às 14 horas. encontram-se nos jardins das

Qucdsquer outras info;-Ir.ações poderão �er prestadas aos in teres- casas balças já prontas para

sados, dla:,ar;ten�e, das 14 as 16 horos , na Sede desta Filial. serem usadas no momento

F'Ior+criôpol ís. 3 de Março de 1944 t E t d" opor uno. m ou ras casas e-

BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A. família come-se sempre os

GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES .
.

(Gerente) (Contador) pães mais velhos, deixando os

Audiência especiâf
Londres, 8, (SIP) - Infor

ma a agência PAT - "Causou
enorme sensação a notícia pu
blicada pela imprensa local,
que o Ministro Antony Eàen

recebeu, em audiência espe
cial, o delegado 'do Comandan
te em chefes das forças polone
sas subterrâneas, que acaba

de chegar á Inglaterra, em

missão especial, afim-de apre
sentar um relatório sôbre a si- {
tuação atual da Polônia" Co
mo se sabe, o Movimento Polo-

, nês, em Londres, por uma pes-

----------------lsõa
residente na Polônia, cujo

A campanha submarina alemã IA esp_'�nagem alema nome, dev�do. a r::zões muito

em dificuldades compreensrveis, nao pode ser

Londres, 8 (U. P.) - Fez declaração na Câmara dos Co- - desvendado, assim corno rela-

muns, o lord do Almirantado, sir Alexander. Salientou 6 pri-l Londres, 8, (B. N. S.) - Os tau ultimamente o primeiro

meiro lord a sensivel queda verificada no número de afunda- alemães esforçam-se desespe- ministro da Polônia, o cnrfe

mentos de navios aliados no ano passado, cujas cifras foram radamente em procurar di- do Movimento de resistência

inferior�s às mais otimistas pr.evisões. Basta dizer q';le em nheiro britânico afim de pode-In� Pol?ni�, ocul?a. o cargo de

41 os aliados perderam um navio para cada 180 que deixavam rem pagar seus agentes secre-. vice-primeiro ministro do go

o porto, em 42, um para cada 233, e, no ano passado, 1 navio tos no exterior - escreve o

IVêrno' polonês.afundado para 344 que deixaram o porto. Sir Alexander no I correspondente especial do -----------

entanto, exprimiu sua crença de que os alemães voltariam à "Daily Telegraph" de Londres. Dr. LAURO DAUHA
carga em sua guerra submarina, afirmando que se dedicam Mas seu dilema maior consís-

I
Especialista em Doenças de Senho-

atualmente os nazistas ao estudo de novos metodos de ação te em que a eficiência da 01'- ras - Vias Ur inár ías.

para dar à sua arma submarina maior eficiência. "Portanto, ,
. -

�. Curso de especial ização de Gineco

pode-se ter como certo que o inimigo redobrará seus esforços, gamZi�ç�o. de Guerra Econ�mI- logia (doenças de Senhoras) com o

tal como tentou fazer em setembro último". ca. B�It�mca, que tornou ll�.a- Professor Moraes de Barros, da Fa·

ceíptáveis OS marcos alemaes culdade de Medicina de São Paulo,

nos paises indiretamente sob 'I'ratamcnto especia lizado, médico e

bl f"
. O contrôle alemão, também es-

clrúrg ico, das afecções do aparêlho

seu pro ema InancelfO I
genital feminino (Útero, ovários,

• t� .tornand�, cada dia mais di-. trompas, etc,).

I flcIl, para
el,es, a procura do Cura radical das inflamações dos

dinheiro britânico. No Eire anexos (Ovários, trompas), sem ope-

Adqu.ira TUDO de que necessita.r, (Irlanda), por exemplo, os
ração). Tratamento de todos os clis-

O
túrbios da menstl'uaçlÍo e da estel'i1i-

de UMA S VEZ, .;; agentes alemães tentam acei- dade.

paga.ndo PARCELADAMEMTE,
com a.s VANTAGENS da compra à vista,

servindo�se do

o caso russo-

I'
Continua a requisi<âo

finlandês ' de t�iefones
Estocolmo, 7 (U. P.) Hí- Londres, 7, SIH: - Periódi-

tler interveio pessoalmente no cos de Haia controlados pelos
caso da Finlândia, afirmando alemães trazem novas provas

que a decisão de Helsinki não da suspensão do serviço tele

interessa apenas os Iinlande- fônico para participar na Ho

ses e sim diz respeito à sorte de landa ocupada. As últimas no

tada a Europa ocupada pelos tícias a este respeito, são dadas

nazistas. Assim sendo, segun- por avisos de carater oficial

do teria afirmado Hitler, a de- nos jornais, advertindo aos as

cisão de paz sómente poderia sinantes que sómente devem

'ser tomada pelo govêrno de emprestar ou seus aparelhos
Helsinki com o completo as- telefônicos à pessoas devida

sentamento do govêrno de mente identificadas como em

Berlim. Outros informantes, pregador da Companhia Tele

indicam que von Ribbentropp fônica. Este aviso ainda mova

advertiu Hitler de que a Fín- que o material telefônicô está

lândia não fará a paz em sepa- também sendo recolhido pelos

rado com a Eússía. Mas, de sabotadores.
-

acôrdo com despachos de Es

tocolmo, o govêrno finlandês

respondeu no sábado passadc
às condições de paz apresenta
das pela União Soviética. Acre

dita-se que hoje ou talvez ama.

nhã, Moscou divulgue uma no

va nata respondendo às consi

derações apresentadas pele
govêrno finlandês. Nos, meios
bem informados da capíta.
acredita-se que os tínlandeses

pediram esclarecimentos sôbrc
três das condições apresenta
das pelos russos, o que deixa

entrever, por outro lado, a con

cordância de Helsinki com

três outras das condicões apre
sentadas pelo govêrno de Mos

cou.

Não é tudo
Waslling'toll, 8 ({T. P.)

Fez UOWIS declarações à Im

prensa, sôhre a situação ar

gentína, o secretário interi
no de Estado. () sr, Stettí
mínlus asseverou que há ou

tras coísas, além <los. cinco

pontos já enunciados, que a

Arg'entlna precisa cumpr-ir
peja segurança do hemísré
Mo ocidental. A lista de «In

co pontos apresentada à Ar

gentlna - frisou Stettíníus

não é portnnto tudo quanto
os 'Estados Enidos desejam
que a Argenttna leve em

eonsíderação,

Depois de 8 dias ern casa, ata

cada de grave molestia, minha

senhora foi removida para e 'Hos

pital de Caridade e agora, depois
de apenas 1 mês, já a tenho no

meu lar em gozo de perfeita saú

de. Portanto. é com sinceridade

c ue , de público, venho agradecer
os ilustres facultativos drs. Saulo

Ramos e Mauro Ramos, que não

pouparam esforços no sentido de

restabelecer a saúde de minha es

pôsa. pois, simples aperário, mi

nha bolsa não poderia pagar tão

bom tratamento como o que pro

porcionaram aqueles dois bons mé

dicos. Minha gratidão é extensiva

às Irmãs de Caridade, enfermeiras
e ao plantão daquela casa hospí
talar.
Fpolis, 8-3-44 -- LINO SOUSA

Expostas no

Teatro Municipal
São Paulo, 7 (A. N.) - Mi

lhares de populares têm desfi

lado diante das Bandeiras Na

cionais que se acham expostas
no Teatro Municipal desta ca

pital. Os dois símbolos, que
tremularão nos campos de ba

talha, estão sendo guardados
por Socorristas da Legião Bra

síleira de Assistência e de Sa

maritanas da Cruz Vermelha

Brasileira.

PITIILIII
11111[111

I
tal' dívida� contraidas por fir
mas alemas antes da guerra,
mas as firmas irlandesas inte
ressadas se negam a adotar a

combinação alemã, pois, do

contrário, o Ministério do Co�
mércio Britânico poderia colo
cá-las nas "listas Negras" ,

que, como sabe, incluem as ca

sas comerciais que negociam
com o inimigo. Assim, ao pas
so que o cêrco mimar da Ale-

Imanha nazista se vai estrei
_________________________ - tando, a propaganda de Goeb-

bIs e as atividades da Gestapo
- que anitigamente chegava
à todos os recantos do mundo
- vão sendo simultaneamente

estranguladas.

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e lanlt.,la.
AftlloS para pres.ntes

Peles
Casacos
Quaisquer artlgol

I; I � II1III ;[IIttl}; Ill!1
É lUIS QPE Ull

NOME, E UH
II1lBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATÂ.

MENTO DA

Resolvido, enfim,Recebidos em
audiência
Petropolis, 7 (A. N.) - o

Presidente Getúlio Vargas re

cebeu em audiência, no Pala

cio Rio Negro, os comedian�es
que realizaram no teatro do
"Üinásio Português" e no Mu

nicipal uma brilhante tempo·
rada de 18 espetáculos, dos

quais 14 foram gratuitos. Pin
to Santa Rosa expoz detalha

damente ao Chefe do govêrno
tudo quanto se realizará e o

valioso auxílio recebido atra
véz do Ministro da Educação, Isem o que fôra impossivel le
var avante êsse empreendi
mento artístico e cultural.

Santa Rosa apresentou, em se

guida, ao Presidente da Repú
blica os atores Expedito Porto,
Hildebrando, Carlos Melo e as

atrizes Nadir Braga e Luiza

J;3arr�to Leite Sam;.

,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras

Bicicletas
Jóias

INDÚSTRIA, COMÉRCI,Q E SEGUROS KNOT S, A.
Ru. F.llp. Schmldt. J.4 - S.I. J - Telefone 1634

ExPlcIJ.... , D... ii 12 e ele. 14 b 17 M.

conTRA curA,

QUEDa DOS cn·

BElOS E DEMAIS

AFECCÕES DO

COURO CAOaUDO,

Montevidéu. 8 U. P.-O sr. v.,
cente Lombarda Toledana canse.

guiu unir todos os sindicatos tra

balhistas uruguaios na base de
um programa de ação minimo.
Visando o congraçamento de todos
os trabalhadores no benefício do

esforço uruguaio e em prol das Na.

ções Unidas.

Santiago do Chile, 8 U. P. - A
coligação de todos os partidos es.

querdistas anunciou que irá opre ,

sentar-se às prôximas eleições ge

rais de 1945. Os partidos referidos
compõem a «Aliança Democrática
do Chile».

Ottawa, 8 U. P. - O Canadá de
verá tomar atitudes em face da
nova situação existente na Argen
tina nos próximos dias. Revelou-se

que amanhã o primeiro ministro
falará na Camara dos Comuns sô
bre as relações entre o Canadá e o

govêrno argentino do general Fm-.
reIl.

Londres. 8 U. P. -- Unidades li.

geiras britânicas afundaram tres

embarcações armadas nazistas 00

largo da costa da Holanda durante
a jornada passada. Mais tarde ou

tras forças aliadas travaram com.

bate com um navio escoltado por

cinco lanchas torpedeiras inimi

gas. A embarcação escoltada foi
afundada não sofrendo perdas os

ingleses.

A Estatística MiIi,ar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos O�

perfeita quanto possivel, do II pare

lhamento material das fÔ'rças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar C6D

tl'a o Rnudl em perra_ (D_ .I!:. M.),
1e 1942; - Art. 18, N. 5).

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos model'nos sob
contrôle endoscópico - Ul'etl'oscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
-'- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5,
Pela manhil, atende exclusivamen

te senhoras.

Consultório - Rua Tiradentes 14,
Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

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

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas MiIl'
t.ares podem exigir, sempre que boll'
ver dúvida quanto à veracidade d.

qualquer informação, que cada III'

formante prove o que declaro•. j

má-fé' eonstitue crime eontra ...

1{1UI».cI nllel9D'1. (D, ., M.>..
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