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Assassitlado a tipos ãe peuóltev>
LONDRES� 3 (U. P.) --- PATRIOTAS SÉRVIOS MATARAM A TIROS DE REVóLVER o CORONEL MILOS MASS';:

:\;1 RIC\it-�- �

CRETÁRIO DO CHEFE DO GOVÊRNO COLABORACIONISTA SÉRVIO. SEGUNDO REVELOU A EMISSORA DE ã�-;:1S >(11
AUTORIDADES INICIARAM INQUÉRITO PARA DESCOBRIR OS ATACANTES. �,;o. ,,;�.-- ·�'r�'��T· •

,Não houve Movimento
alterações

O
envolvente

Londres, 9 (U. P.) - No I § éil Moscou, 8 (A. N.) - As fôr-

"front" italian�, terminada ças de Zukov estão realizando

esta jornada, nao houve alte- um movimento envolvente na

rações em quaisquer das linhas zona de Tarnopol. Além disso

aliadas ou nazistas. Continua os russos avancam sôbre Vinit-

nevando copiosamente, sobre- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA sa e procuram' também che-

tudo nas zonas montanhosas Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES gar a Prorkov, situada Smerin-

enquan� nos va�s o �do en- -������--�����--���������������_.�������� kaeVo�ch�k. A�dadeparle
trava totalmente os movimen-

Ano XXIX I FI' I Q f' 9 d U d I lJ. 9054
oficial russa, revelou-se que o.s

b t t N J orianopo is- uínte- eira, e março e 1944 ri

tos dos com a .en es. L a u- russos já se encontram a cêrca

goeslavia o marechal Tito de- de 10 quilômetros ao sul e nor-

sencadeou poderosos contra-
P f I MS. t ri � A f t I

te da estrada de ferro Odessa-

�'�����t�:S��fi�_:te i��ed�� bOI�O alou o sr. '.JnIS .ro Ua �uerra �ond�es�P!9. J�� OS jor- ������r�m,q�� z���avJ:s���
que os nazistas �irm�m .�eu do-

.

Sao Pau!o,. 8 (A. N.) - FOI a seguinte o oraçao pronun- nais matutinos da capital brí- chisk.

mínío na zona ue Líubíja, na d 1 M t d G G I G D t
�-�-�-�---

c�� a pe o u.ims ro a ue.rra, en.era. aspar. u ra, por .oca- tânica publicam hoje as pri- A
--

Bosnia, Informa-se que os srao da entrega das Bandeiras Nacíonaís as unidades paulistas meiras fotografias sôbre o ata-
vIS •.la, do sr. Nelson

guerrilheiros, IT?;estres n� arte que participarão do Corpo Expedicionário Brasileiro. que da Fôrça Aérea norte-ame- Washmgton, 8 (D. P.) ,- O

de matar alemaes, contínunm - "Profundamente expressivo, ricana contra Berlim. Obser-
sr. Nelson Rockefeller, diretor

infligindo pesadas baixas aos em seu alto simbolismo, é êste ato, ' ,

do !_)epartamento de Coorde-

homens do general von Veich. a que emocionados assistimos da vam�se mumeras .bomba� ex- naçao de Assuntos Inter-ame-
, plodmdo na zona índustri 1 da'

. .. ,

h'
.

U AR expontânea afirmação cívica de São . _

a ncanos, miciara, oje por VIa

VAI REPO S Paulo prestigiando com o apôío da �aI:)ltal �lema e em outros ob- aérea, uma viagem de duas se-

Estocolmo, 8 (D. P.) - Fal- nobre' família bandeirante as nossas , J:tlvos. Importantes. Em �l-' manas pela América Central.

tam detalhes sôbre o desenvol-
fôrças já mobilisadas em preparação : I guns jornais, eS,sas fotografias O sr. Rockefeller deverá vísí-

vimento das negociações entre
para a guerra. Mais que tudo, é êle socupam a ,:naI?r par�e

"

das tar.r a ?uatemala, :a;onduras,
a Finlândia e a Rússia, En-

um ato de fé e de real confiança de
uas tres primeiras pagmas. NlCaragua e Costa RIca.

quanto informações locais re-
seu grande e laborioso povo nos des- F

.�
-

feriam a um ataque desfecha- tinos gloriosos das fôrças armadas oi entregue a bandeira bordada
do pelos russos contra Kotka, brasileiras, prontas a fazer sua es-
outros despachos de Helsinki treia de luta no teatro de guerra ele pelas damas paulistasadiantam que o senhor Passi- além-mar. Com que prazer de bra-
kivi, intermediário nas nego- sileiro, com que orgulho de soldado
ciações retirou-se para sua ca-

compareço entre vós para ter a hon
sa de campo em Nyland. Se-

ra de receber, em nome do Exército,
gundo consta, o senhor Passi-

e para estas unidades de escól aquí
kívi deverá permanecer algum formadas, a Bandeira do Brasil, te
tempo em Nyland afim-de re� cida pelas delicadas mãos da Mulher
pousar. Paulista para seus filhos, chamados
_.l, �

�_�_

Berl·lm evacuada
ao serviço das armas. Este Pavilhão,
bordado com esmero por mãos gen-

Estocolmo, 8 (U. P.) - Ber- tís, acompanhará os combatentes,
lim está totalmente evacuada. assistindo-os nos perigos, e a todos

Segundo o correspondente do assegurando, por onde quer que os

"Afton Tindiningen" em Ber- leve o cumprimento nobre do dever,

na as autoridades nazistas a confortadora certeza de que em

reuniram-se em Berlim, on- suas sagradas e flutuantes dobras

tem, afim-de discutir a con- perdurará para êles todo o carinho blliLlli1&±ili2ilitil!�1lliZi&illl
veniência de evacuar comple- sublime dos corações das mães bra

tamente a capital germânica. sileiras
'.
O momento que vivemos é �ecisivo para os destinos

Ao que parece, os nazistas do Brasil. A guerra a que �lOS condu.zlram,. por um lado a leal

acreditam' que nas próximas I
c1ade aos nossos compromissos contínentaís e humanos, e per

semanas Berlim será alvo de outro a vigorosa repulsa nacional a mais tôrpe das agressões
intensos ataques aéreos díur- não provocadas, apresentou-se-nos como inapelavel solução.
nos e noturnos. Nestes tempos de utilitarismo e de tanta bruma em certas cons-

ciências oportunistas e ambiciosas; nesta época de verdadeira

Liquida(ão df; firmas revolução dos princípios morais, cívicos e políticos, em que o

Rio, 8 (A. N,) - O Presiden-, pessimismo de alguns tudo renega, malsina, ou abastarda e em

te da República assinou um
I
que se notam, embora isolados, certas atitudes derrotistas, em

decreto autorizando a liquida- face da agressão e do insulto à Pátria, é um confôrto, uma li

ção das firmas imobiliárias
I

ção e um estímulo, o espetáculo desta solenidade plena de P:L
"Tiradentes Ltda.", "Máquí- �:riotismo, afirmativa de carateres, e, sobretudo, demonstrativa
na Bromberg", "Empresa de do sadio ambiente paulista. Mais uma vez a tradição se renova

Propaganda de P r o d u tos

I
em bons augurios para todos nós. Mais uma vez, como sempre

Knoll", "Dulywood Fun�içã? 1;-0 passado, imbuídas daquele espírito valoroso e nobre de que
de Tipos Modernos", "Máquí- e paradigma Rosa da Fonseca, acercam-se da caserna a Mulher

nas Krohn Ltda. "Distribuido-I e a Mãe brasileiras, para repetirem a seus filhos, irmãos e not

ra de Máquinas Brasileiras" e
I vos, prestes

a parttr à luta, que com êles e nesta Bandeira per-
"Fábrica de Máquinas Helo manecerão em espírito, e que a Família Brasileira, celula fe-

S. A." cundamental do país, saberá arrostar as agruras da separação,
as dúvidas e amarguras dos tempos de guerra as angustias da.
saudade e do sofrimento silencioso, nos santos recessos dos la- Porto Alegre, 8 (A. N.) - PaIando à imprensa, o ministro

res, com a nobresa e a forte resolução de assim honrarem o Salgado Filho, titular da Aeronáutica, declarou que seu minis

Estocolmo, 9 ( U. P,) - O
nome dos seus e a tradição da nossa gente, e, acima de tudo, () térío "está disposto a rendilhar de aerodromos os nossos cam

jornal "Morgan Tidiningen" Brasil. Dignissímas senhoras aquí reunidas, em tôrno da figura pos de pastagens,.�oje, para pequenos aviões, mas, terminada

publica um despacho datado bondosa e nobre da primeira dama paulista, recebei, com as mi- a guerra, p�r� avioes de toneladas e toneladas, capazes de su

de Bucareste, segundo o qual o nhas homenagens de respeito, o sincero agradecimento de nos- prirem as díficuldades da navegação marítima". Assim, nosso
marechaj von Mannestein es-

sos soldados pelo mais precioso dos mimos que nos podieis
I Estado terá no' transporte aéreo um desafogo dos seus merca

tá se pre-parando para trans- ofertar _ a Bandeira Nacional _ tecida e trabalhada por vos- dos. Aeródromos do tipo do de Porto Alegre, serão construidos
ferir seu Q. G. para a Eumâ-

sas mãos virtuosas ! Podeis estar certas de que estas unidades no i�t:rior de todos os municípios, oferecendo segurança ne

nía, Acrescenta o despacho que formadas com a mocidade ardente e idealista da terra de Pira- cessaria para o pouso dos grandes aviões. Afirmou a seguir o

numerosos oficiais alemães che- tininga, herdeira do nome e das tradições de valor daquela ministro Salgado Filho, que sua viagem ao Rio Grande do Sul

garam há poucos dias à Rumâ- gente estoica das "Bandeiras", saberá conduzi-Ia, com honra, representa um desejo do presidente Vargas de dar aos Estados

nia, para preparar a trans-
ao sucesso, na vanguarda das fôrças brasileiras a quem está. os campos de que necessita para o transporte aéreo, imprescin-

ferência do comando. reservado o invejável destino de 'revidar, em terra, a afronta díveis às suas necessidades.

Original concurso feita a nossa soberania, e consolidar além-mar as bases do nos- A----R-----------------------São Paulo, 8 (A. N.) A So- so maior prestígio,no seio da Família Internacional". « epubllquela» de Mussolini
ciedade Rural Brasileira, em

p
.".

t t d
·

reunião realizada ontem, re- ronunclara Impor ao e Iscurso Lo.n�res, 8 (U. P.) - A emissora de Roma anunciou que
Solveu aceitar o convite de .. Mussolíní recebeu o novo embaixador japonês junto ao seu go-

criadores mineiros para a 01'- RIO, 9 (A. N.) - Instala-se, hoje às 17 horas, no salão de. vêrno, manifestando-lhe nêssa ocasião que a "República Ita-

ganização dum concurso entre honra do Palácio do Trabalho, o Conselho Nacional de polí-)liana" já havia enviado suas primeiras unidades para cornba

os. especimens "Caracús", de tíca Industrial e Comercial, criado em novembro último, pelo, ter contra os Aliados. Acrescentou que "outros contingentes
cnação paulista e dos de pro- presidente Getúlio Vargas. O ministro do Trabalho, sr. Mar- mais numerosos que os primeiros prontamente serão enviados

cedência mineira. As bases do I condes Filho, presidente efetivo do novo órgão, pronunciará aos campos de batalha". A emissora em questão, não fez re

O,riginal concurso, que tem por importante discurso, abordando os mais palpitantes aspectos ferência ao nome do embaixador nipônico, limitando-se a in

fim o estímulo da seleção do econômicos dos país. A sessão inaugural será solene, com a formar que este, por sua vez, declarara que seu país "não tem

gado "Caracú", estão sendo es- presença de altas autoridades, representantes das classes pro- medido, não medirá, esforços na luta contra o inimigo co ..

tUdadas pelos interessados. dutoras, jornalü3tas e ouuras pessoas de destaque. I ffitlm'I.

São Paulo, 8 (A. N.) - Na grande cerimônia da entrega
das bandeiras oferecidas pelas senhoras paulistas as unidades

,d? Corpo EXipeâ1cioná1rio Brasileiro, depois de terminados os
discursos dos vários oradores, a senhora Nenem Didier fez en

trega da Bandeira bordada pelas damas paulistas ao 6° Rez i
menta de Infantaria, e a senhora Nair Costa Rego, em nome
da senhora Anita Costa, presidente da Comissão

�

Estadual da
Legião Brasileira de Assistência, fez entrega da Bandeira ofer
tada pela Legião ao 2° Grupo do 2° Regimento de Obuzes auto
rebocados. Essas Bandeiras, que se encontravam em exposicão
;10 Te�tro Municipal, e alí haviam sido visitadissimas, foram
con:Iuzldas para o local da entrega pelas milicianas da Organi
zaçao Feminina Auxiliar de Guerra e por Socorristas da Cruz
Vermelha Brasileira as quais se juntaram, num gesto simpáti
co, as Enfermeiras da Cruz Vermelha Norte-Americana, que se

encontra.m em São Paulo. Durante a cerimônia as moças es-

colares Jogaram milhares de flôres ôbre os soldados e cinco
mil pombos-correios foram soltos na ocasião.

Após a entrega da Bandeiras, um pelotão do 2° esquadrão
do 4° Regimento de Cavalaria Divisionária, carregou. desfral
dadas ao vento, as Bandeiras antigas, que pertenciam a.s duas

uni?a�e�, lavrando-as, a galope, pelo Vale do Anhangabaú,
cenmoma essa que empolgou o povo, como ato de despedida
as duas velhas Bandeiras e que suscitou vibrantes aplausos.
Seis bandas de música, executaram, nesse momento o Hino
Nacional. Logo após a cerimônia, o Ministro Gaspar DutTa fez
a seguinte declaração a Agência .Nacional : - "O Exército Bra
sileiro nunca recebeu manifestação como esta".

Do general Mascarenhas de Morais, também o repórter
ouviu as seguintes palavras:

- "O desfile das tropas expedicionárias de São Paulo im
pressionou-me agradavelmente. As Bandeiras oferecidas pelas
damas paulistas levarão um grande conforto ao nosso comba
tente de além-mar".

Aeródromos 'para o R. G. do Sul
Vai de muda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário Vespertino

indústria no

indiano
deserto

mente técnico empreendido
pelo "Utilisation of the Geolo

gical Survey", foram extraídas

I
dessa região e fornecidas à in
.Iústrra indiana consideráveis
quanticlades de minério de en

xofre' contendo cinquenta por
cento de enxofre puro. Conjun
'amente com a extração do mi
rério contendo cinquenta por
cento ele enxofre, o "Utilisa
ion Branch" empreendeu uma

oesquisa e exame dos minérios
rle baixo gráu, em Batal e Lo
wer Mirí. Essas investigações
revelaram que existe uma

Anedotas de guerra I :;-rande quantidade de minérios de ver vastas extensões do que
ele baixo gráu que pode produ- lhe parece ser água e, apesar

/TRABALHO DE vUERRA zir quantidades adicionias de disso, não conseguirá uma

Certo dia uma jovem dírí- enxofre quando misturados única gota ele água para beber.
gíu-se a seu serviço usando com mtnerros ele qualidade Estas áridas e selvagens re

duas divisas prateadas de ofí- mais rica. Essa mistura está giões estão agora adquirindo
cial presas em seu sweater. sendo feita atualmente e o um novo slgnítícado industrial
Uma de suas companheiras de processo provavelmente au- 8 econômico, como resultado
escritório perguntou: mentará a produção em mais das operações do "Utilisation
- Seu amiguinho é capitão? de vinte e cinco por cento. Es- Branch". Além disso, estão
- Mas não, querida - res-

'

tão sendo também feitas expe- sendo feitos esforços para amo-

pondeu ela - "São dois te- riências no sentido de refina'.' nízar os rigores da vida nessas

nentes". os minérios de baixo gráu, se- paragens.
NOSTALGIA NAZISTA

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.O 13
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A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70,00
Semestre Cr' 40,.00
Trimestre CrI 20,00
Mês Cri 7.00
Número avulso CrI 0.30

No lntertor:
Ano Cri 80.00
Semestr-e CrI "5,00
Tr+mestr .. Cr' 2fi.on

mpf1janll' contr-áto

Dois anos de operações no

extinto vulcão de Kohi-Sultan
e ao seu redor, confirmaram a

possibilidade de obter razoá
veis quan tidac1es de enxofre
para a indústria indiana de
uma região que pode, adequa
damente, descrita como o "De
serto Ocidental" da Índia. Des
de o início das operações, em

1941, e o subsequente planeja-

ja lavando-os ou seja tratando"
os por qualquer outro processo
adequado. Os trabalhos estão
se realizando sob numerosas

dificuldades provocadas pelo
clima e condições regionais pe
culiares do Baluchistan. O Ba
luchistan ocidental é uma rl�

gião deserta, onde uma das
maiores dificuldades é a água.
Atualmente, a água é transpor
tada por via férrea, através de
cento e dezoito milhas, desde
Dalbadin até Nokkuudi e em

seguida levada em caminhões
para os campos e gargantas de
Kohi-Sultan. A região entre
Níshkí e Nokkundí, através da
qual passa a linha ferroviária
para a fronteira pérsa, é uma I
área de desolação. Não é uma

região arenosa comum. Os ven
tos cálidos de maio e junho e

as rajadas de vento gelado dos
meses hibernais eliminaram
quasi toda a areia. Nos meses

secos e quentes, o viajante 1)0-

Balanças Para Pesar Pessoas

� w��ra Uso Doméstico

�.�.... Mod.310S
A mais prática balanço para
uso doméstico. (Em. várias cores.)

Mod.3201

BALANÇAS PARA
PESAR PESSOAS

Capacidade, 120 qls.
Precisão de 50 gr5.
Com escala métric•.

Mod.3100

BALANÇA PARA PESAR BeBÊS
Sensibilidade máxima e preci
são absoluto.

*

Outros afamados produtos COSMOPClITB:
Aparelhos sanitários em ferro esmal
tado * Fogões * Aquecedores * Vá!
vulas Automáticas para d cs eu rga
Meta is para ág'ua ,

o 15- ataque
lUário de llIil'auda Yaâverde
Em 15 de fevereiro último,

as fôrças aéreas aliadas reali
zaram o décimo quinto ataque Compra e Venda
contra a capital germânica, Literatura, Pedagogia, Ps ico-
desde que foi iniciada a bata- logia, Matemática, Direito. En
lha de Berlim, em 18 de no- genharia, Medicina, Topografia,
vembro do ano passado. Com Cinematografia, Eletricidade,
este ataque elevou-se para .. Rádio, Navegação Marítima e
23.800 toneladas, o peso das Aérea, Geodésia, Física, Qur
bombas lançadas sôbre a capí- mica, Mecânica, Carpintar is ,

tal alemã. Estes reides gigan- etc etc.
tescos exigem uma vasta orga- O L ROSi\uização da mais perfeita efici- Rua Deodoro, 33.ência. Bem mais de mil aviões, ...___ ._.-._.._ Q ..-.-J

de velocidade as mais dispares
e adequadas à alturas excep
cionais e dos diversos tipos de
bombardeadores, precisam ser

postos no ar no mais curto es- Antônio Souza

çado de tempo. Estes aviões e família, pro
f 1:1 n d a mentedevem conservar-se juntos, a
sentidos com o

despeito das velocidades dife- p as sam ento, /

rentes e ao atingir o objetivo. dia 3 no Rio de Janeiro, de sua'
deve deixá-los dentro de meia querida irmã MADALENA, convi

hora, maís ou lnenos. No sólo, dom a todos os parentes e pessoas
amigas para assistirem a missa quesão necessários quatro mil ho- em intencão a sua alma mandam

mens para colocar as bombas celebro r �a altar do Sagrado Co
nos mil aparelhos e a gazolina racão de Jes.us, no dia 15 do cor-

.

d 1
.

d re�te às 7 horas.
COnSul�1 �a e eva-se� a mais e Desde já agradecem a todos
um milhão de galoes. O fogo, que comparecerem a este ato re

anti-éreo que os aviões aliados ioso. 3 v.3
. ....,.._,.._�-...._-.-....- ........-......,.,encontraram no reíde a que

nos estamos referind-o, foi mui
to violento, mas um pequeno
número de caças inimigos apa
receu para interceptar as fôr-l
ças aliadas. Os alemães nunca

deram a impressão de que, de
fáto, tinham poder para em

pregar um grande número de
caças connra as fôrças aliadas
nesses reides sôbre Berlim.

I Muitos peritos, mesmo do es- Comprar na CASA MISCE·

I trangeiro, pensam que os ale- LÂNEA é saber economizar.
I mães estão poupando seus _.Q._.-.m._ Q -._._ m••••••••.....,

aviões para defender a Alema- presa no que se refere a camu
nha quando as tropas aliadas flagens para iludir os bombar
invadirem o continente, pelo deadores aliados. Um truque
ocidente. Seja qual f'ôr a razão, favorito dos alemães é concen

podemos estar certos de que trar violento fogo anti-aéreo
isso é um início do enfraqueci- sôbre a área camuflada para
mento da "Luftwaffe". Os pi- que a mesma Se pareça com o
l.otos aliados estão chegando a objetivo. Os bombardeadores
conhecer o território alemão I aliados descobriram que o ob
tão bem quanto a palma de. jetivo real muitas vezes não é
suas mãos e, mais tarde, a Ale-I tão bem protegido quanto, a
manha encontrará dificuldades área camuflada, que os alemães
em apresentar qualquer sur- esperam que sejam atacada.

Como os nazistas devem es

tar, atualmente, por aqueles
velhos e bons tempos em que
viviam sob aquele horrivel
Tratamento de Versalhes!

SEIG HEIL!
Em vista do contínuo avan- Assembméia Geral Extraordinária

ço do E�ército Ve:'melho . :r:a I De acôrdo com a artigo 26 dos Estatutos, convido os senhoresfrente oriental, existem Inu- sócios a se reunirem em assembléla geral extraordinária, na Séde do
meras razões para se acredí-] Clube, na Rua Arcipreste Paiva n , 5, na pr6xima sexta-feira. dia 10 do
tal' que brevemente Goebbels I corrente, às 19.30 horas, para deliberarem sôbre a compra de um pré-"

'd
.

1estará preparando o povo ale-! dio, ou te.rrex;o, �ara a se e SOCIO •

_. Flonanopolts, 4 de Março de 1944.
mao para a tnunfal marcha J. BATISTA PEREIRA, presidente do Conselho Diretor.
da vitória da Wehrmacht atra-
vés de Berlim.

VOAN'nO ALTO
Um soldado de côr estava

ocupado próximo do "lado er

rado" de uma mula do Exér
cito, quando esta, subitamen-I
te, deu-lhe violento golpe com
ambos os pés, lançando-o lon
ge. Assim que êle caíu ao solo.
seus camaradas chamaram al
guns maqueiros, e puseram o

infeliz rapaz numa maca e co

mecaram a afasta-lo do local.
Ó negro abriu os olhos e fi

tou o céu, que parecia estar gi
rando sôbre sua cabeça. . Pas
sande as mãos por baixo da
maca e não sentindo senão o

espaço vazio, gemeu. "Meu
Deus. Eu ainda não cheguei
ao chão".
TURISTAS NORTE AMERI

CANOS
Alguns soldados norte-ame

ricanos, depois da captura de

Nápoles, estavam olhando a

turbilhante lava dentro do
Monte Vesúvio.
Um soldado da infantaria

observou: "Parece quente cri-
mo o inferno!"
Um inglês, que se encontra

va próximo, murmurou: "Es-,
tes nOl'te-americanos já esti
veram em toda parte!"
t1"_""' r_-.�'_"_",,,,,."""'_,,,,,,,,,,,,,-"-';-""""�

Não tenhas dúvida em d�·
nnnelar um "quIDta.eolon8�,
por mais que pareça teu aml
go; não merece tU8 estima U ln

traidor dR "'itr'a_ (f.. n. N_)'

()� orillÍn�i�. mesmo nlio p n

I
hlicart os. não serão dt'voin

dos.

A d i r eç áo não se responsu
bilha pelos concertos eruru

I dos nos artigos assinado.

--�" .__.._a__�

.t\gradecimento
e missa

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresci úmo

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado

Consultas de preços mediante
simples indicação do modele

t

«Clube dos Funcionários Públicos CiviS
de Santa Catarina»

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

LIVROS
USADOS

MACHADO & CIA.

BfiR E BRMftZEM OH I [NT(

Faça econom.ia 1 Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. 8. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças ..

Linhos estr'Jnge·iros e nacionais _. Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rios
.

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gruvo toa - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças;. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

Rua V. lVe reles. 11

PETISCOS - Ro l l-m o ps - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumados - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

'- -� ---- I --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rep�esentações e conta própria 110
F. TEL.l.JES BRASIL, acerta em geral, dá as melhores Sta Francisca Romana, Viuva
referências bancarias, C. Postal,80 Pelotas, R. G. S. Filha de pais nobres e ricos.

nasceu Francisca, a futura "mãe
dos pobres e doentes"· em Roma
no ano de 1384. Já com 12 anos

de idade quis consagrar· se a Deus
num convento. Mas, os pais opu
zeram-se a isto, tendo prometido
a mão de sua filha ao fidalgo Lou
renço de Ponziani. Francisca obe
deceu. Esposa e mãe modelar, foi
ao mesmo tempo, a consoladora
dos aflitos e pobres. Um belíssimo Dois sacerdotes da medicina
exemplo da verdadeira religiosida- L d
d d

011. res, março' Da retaguarda
e eu, quando seu marido foi pr e- das linhas germânicas, chega-nos

so pelo rei de Nápoles que o des- a história de dois médicos do Exér-
pojou de todos os seus haveres. B
R

cito ritânico que, por duas vezes,
epetindo as palavras de rs. Deus d

I
quan o poderiam ter sido salvos

evou-me tudo o que meu deu; f
'

NO
b di

pre eriram continuar prisioneiros SSO COME-RCIO EX-
em

í

to seja o nome de Deus! d
f

as nazistas, oHrn de prosseguir TERIOR
con ormou se sem restrição com t f d d
a vontade de Senhor. E a recom-

em sua are. a e cui ar dos pri- O comércío exterior do Br'a-'sioneiros de guerra feridos das
p.ensa não se fez esperar: o esposo Nações Unidas. Trata se do ma]'or sil, de janeiro a outubro de
ficou livre e restituidos lhe foram W R H 1943

b d d
.. Ieriderson e dr. De�ek Taver- acusou um saldo favorá

os ens per i os. Depois da morte ner. Desde sua captura -em Dun-
-

de Lou F' t
vel à exportação de mais de

renço, rdancIOscbaj en rou pa- querque, os dois médicos britâ.ni- dois milhões de cruzeiros. Mes-�a o convento as atas por ela cos conduzem um hospital moveI
fundodo, onde deu o exemplo das . I' "t ,,, 1 mo assim êsse saldo ainda fOI'

.

b" r que rea.lza ournees pe os cam-
mcus oca aaas VIrtudes ate a mor- po d

...

d inferior ao lançamento no
te que ocorreu aos 9 de março de' AI:ma:h�r�'�ne�o�� .

por t: a a

1440
o ama. or ser me�mo período quando atingiu

. escasso o clorofórmio, eles cuidam maIS de dois milhões e meiode todos os casos, exceto as ope ,

rações mais difíceis, sem anestesia.
de cruzeiros. É responsavel

Sob as condições mais tel'ríveis, por essa diferença o grande
eles trabalham em h��em; d: ner- aumento da importação que,
vos despedciçcdos e senos feIlmen-1 comparativamente co _

tos na cabeça, Iíqondo novamente.'
m O �es

nervos cortados por balas ou es- m? pe:Iodo do ano antenor,
tilhaços de bombas, restaurando fOI maior em cêrca de um mi
assim, ao serviço, nervos já abala� lhão de cruzeiros.
dos. Os nomes dos dois médicos
tornaram· se quasi legendários em

todos os campos de prisioneiros·
Seus trabalhos e suas determ$na
ções de continuá-la, conquistaram
lhe a confiança dos alemães, que
forneceram-lhes escoltas especiais
e todas as facilidades possíveis.
O major Henderson e o dr. Taver
ner partiram para a linha de fren
te na França com a primeira uni
dade neuro·cirúrgica "Nuffield", em
maio de 1940. Qua""do os alemães
estavam avançand,) em direção a

Dunquerque, eles estavam tratando
de mais de cem homens. Quando
lhes foi dito que partissem, recu

saram se terminantemente a fazê
lo, enviando para lugar seguro as

enfermeiras e continuaram silen
ciosamente a operar. O" alemães
encontraram nos, ainda, traba
lhando, aprisionando os, juntamen
te com os seus pacientes.
,.."..w.-J'".-_·_-......._..-_·_-.-_-_-_-..-_-_--""li

Ao tentar esquivar-se às derermr

aacões dos õrzãos de Estatística Mi

.ítar, uma pessoa revela o que é:

.nimígo do Brasil. E para os ínimí
JOS do Brasil, a lei é lnflexivel
.n, E. M.).

ANIVERSARIOS
Assinala a data de hoje o ani

versário natalício do sr. Syriaco
Atherino. Figura :iestacad':l nos

comércio local. desfrutando largo
circulo de orrrízode , o sr. Syriaco
Atherino será, por certo, rnu ít o

cumprimen todo.

o sr. Armando Ferraz festeja
hoje mais uma data natalícia.

Negociante em Tijucas, onde é

largamente relacionado, o sr Os

co Bayer, que hoje comemora me.is
um natalício, selá muito cumpri
mentado.

A proprietária da "Casa Roma'
nos", estabelecimento muito co

nhecido, d. Santinha Romanos, �
festeja hoje mais um natalício.

\' 11111inteu

De sua viagem ao Rio de Janei
ro, regressou o sr. Carlos de Sousa
Martins.

Está entre nos o sr. Silvio Ca
nuto, procedente de Joinville, onde
reside.

Noivados:
-

Com a gentil senhorita Mària
Eugêni::l W�gnlir, filha do sr. Her
cilio Wagner, ajustou nupcias o

sr. João Xavier da Rosa, funcio
ndr lo dos Correios e Telegrafas.

CONFERÊNCIAS:
o sr . dr. Francisco. Matoso, que

há mais de um mês se encontra

neste Estado onde veiu a convite
da Interventoria Federal, para or

ganizar a campanha de prevenção
contra a gripe, pronunciará, a

mqnhê , às 20 horas, no Clube 12
de

.

Agosto. conferência sobre o

assunto que o trouxe à nossa

terra.
GenWezas:

E'-nos grato registrar a visita

que nos fez, em companhia do dr.
. diretor do Depo.r turnen to de Saú
de do Estado, o dr. Francisco Ma
toso. Agradeceu s. s. o apoio irreB
trito e a colaboração profícua que
vem recebendo. no desempenho de
sua missão, de toda a imprenso
catarinense.

I' :i� Rd� �.� �.�l� çd�,�j�
entrar em contáto com Fá
bricas deste estado para re-

presenta-las. Cartas para
Hunter & Cio. Ltda. Praça
da Sé, 300 - l ' andar sala 101

S. PAULO,

CARTAZES

el .
.,.111(1 ...

1 que segundo o professor Char-
les Queville, da Universidade

de Paris, tedos os hospitais de
veriam substituir o branco pelo
vermelho, pois essa côr reanima
o doente e é anti-neurastênica.

2 que o papagaio, o ganso e

o corvo podem viver mais de
um século.

3 que foi há pouco Eundc c' a
nos Estados Unidos urr n

grande companhia conatitu.do
com o «humanitário fim» de
impedir a toda a população c o
mundo de comprar guarda-chu
vas e poupar-lhe o obor i eci·
mento de carregar tão incomodo
objeto nos dias em que ameace

chover; e. que, com êsse intúito
estabeleceram-se já em Nov�
Iorque 5.000 estações-depósitos,
nos quais, quando chove, 08

assinantes poderão alugar um

guarda-chuva, servir-se dele e

restituí-lo passado o aguaceiro.

4 que até o reinado de Hen-
rique IV, da França, o açú

car sôrnen te se vendia nas Ior
rno.cros como medicamento em

pequenas quantidades; e que,
nos primeiros anos do século
XVIII. apenas chegava a um

milhão de quilos o consumo nor

mal daquele produto na Europa.

5 que o rei da Inglaterra pos-
sue, no castelo de Windsor,

uma rnobíl in completa de prata
macissa, que foi doada a Car
los II pelo município de Lori-
dres.

6 que, nos Estados Unidos, os

perús brancos são muito pro
curodos pelos gastrônomos, que
consideram sua carne superior
à das demais raças daquela ave .

':::amlsas, Gravatas, Pijarnes
Meias das melhores pelos me

onres preços só na CASA MIS'
CILANEA -Rua Trajano, 12

DESEJA UMA ONDUlAÇA O
PERMANENTE PERFEITA?

A «CASA SANTA CATA
l.<INA», está equipada com o

.nais moderno aparelhamento
cara «ondulações permanente» e

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

(p,��,nde�.5Â I
HOJE HOJE

(lHE
Don

A's 7.30 horas

em:

Grandioso prcgrama
Arneche, Henry Fenda e

Assim vivo eu

duplo.
Ly nn Bari,

As Irmãs Lane, Gale Pape e Jeffn"y

4 l\1ães
Lynn, em:

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

A VOZ DO MUNDO -- (Atualidades)
Preços:" 2,20 (Único) Geral 1,00. Livre de Censura

(lHE (CIMPE
Aguardem sua reabertura na próxima semana

Qual será o filme?

santo do

rioivc a
Fpolis., 6-3-944

dia II
I
I

participa aos seus parentes
e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de seu
filho João com a Srita. Maria

Eugênia Wagner.

Viuva Julieta Campos
Rosa

Hercílio Wagner e Eugênia
Russi Wagner

participam aos seus parentes
e pessoas de suas relações o

conirato de casamento de auo
filha Maria Eugênia com o

Sr. João Xavier da Rosa.

MARIA EUGÊNIA e JOÃO

Brasil, país
formidável

PRODUÇÃO DE FER'RO
GUSA

Durante o primeiro semes
tre do

A

ano passado, produzi
mos cerca de 106.958 tonela
das de ferro gusa.

O AÇO
Quanto ao aço, produzimos

no mesmo período, 82.063 to
neladas.MI S S A

.....- ..---.------�.-------...---_..-_..--.-.------...

05 aviadores Civís de San
ta Catarina, amigos e

admiradores de DAUTO
CANEPARO, vítima de
acidente que lhe roubou
Q vida no exercício de pa
triótica missão, vêm, por
êste meio. convidar às

autoridades militares, civis e reli.
giosas, parentes e pessoas amigas
do extinto, e o povo, em geral,
para a missa que será rezada, em
sufrágio de sua alma, na Cate
dral Metropolitana, às 7,30 horas
do dia 11 do corrente (sábado).

2 v.-l

COMÉRCIO PAULISTA COM
MINAS

No ano passado, o global de
nossas remessas de prodútos
e de mercadorias para o Esta
do de Minas consubstânciou
se em 189.213.320 quilos e em
603.848.267 cruzeiros.

GRATIS! peça �ste Iitto
I,

[
�:
,.

&i MS.
, DOElCIS DOS CAlS
: E REMtDIOS

J ��'"/1II

1:/: DEPAlITAMENTO mONICa
U. c. B. L.

;_", fI'tri
I abertura da «I Crediária
PARA-TODOS»

ENvrr:: UM CRUZElflO EM S�LOS PARA o PORrE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA.
CaUa lI'ostaL 14 - J ADO r r c /1.1141-. '-.EJ" clt Z��ayJp ..

í

que oFerecerá ao

Flori6nõpolis um variado
de novide des em:

público
estoque

Levantamento
censitário

distinto de

Tecidos, TaPRtes e Roupas Feitas
Nos próximos dias lO, II e 13 do

corrente, será feito o levantamento
censitário da 7" zona de abaste
cimento, conforme instruções bai
xadas pela Resolução n. 2, de 9 de
fevereiro último, divulgada pela
Imprensa Oficieil e jornais locais.
O respectivo Serviço funciona no

edifício do Mercado Municipal, das
8 às 11,45 horas no período da ma
nhã, e das 14 às 18 horas no pe
ríodo da tarde, devendo os interes
sados se dirigirem para lá, afim
de prestarem as suas informações:.
Compreende a 7" zona os seguin
tes locais: R. Cruz e Souza, R.
Araranguá, R. Frei Caneca, li.
Nova Trento e imediações, R. Cha
pecó e imediações, Servidão Frrm
zoni, Servidão Carvalho, Servidão
RaHs, R. Rui Barbosa, R. Del
minda Silveira, R. Aristides Lobo,
R. Lauro Linhares, e Servidão
Ferreira.

(Confecções de luxo)
cavaiheiro 5

para senhoras,
CI ia nças,e

TOMEM NOTA: Hav�rá uma secção
especial para «Roupas sob Dledida».

Rua Felipe Schmidl, 38
Esq. Geronimo Coelho

A E
·

Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhoras e crianças,

I? 1 aAII além de completo sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos, brins, rncnteuoux,
. OS � O boleros, copas impermeáveis, congoleuns, tapetes, etc. etc., avisa oos fregueses

I

o

_

•

e ao distinto público de Florianópolis que está à inteira disposição dos rn as -

_

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIÁRIO.

Visitem, sem compremlsso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
de Novembro, u, (Ao lado da Telefônica Cetartnense). 1

..... aW*§HM ai iiiM•
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FARMACIA
do Farmacêutico NILO LAUS

ESPERANÇA

N t
..

t· V I" d Ilb I do desusado entusiasmo nasovamen e VI orloso o « e elfOS a 8» rodas esportivas blumenauen-
ses visto que a primeira peleja

Elói Mendes, entre os dois aguerridos adver
sários acusou um empate de
3 x 3.

Ademar Pires, Orlando Filomeno, Viriato leal e

os heróis da tarde de domingo

Credilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sorte tos nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

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

ore ínconunente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha cofíença, que, quando menos esperar; a

sorte virá ao seu, encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18o "Veleiros da Ilha", simpá- barriga-verde.

tica agremiação náutica, que As classificações obtidas pe- Tião em nossa capitaltem seu galpão localizado no lOS rapazes do I. C. F., são de Acompanhando a delegaçãoaprasível recanto da Prainha, molde a classificá-los, como do Avaí, retornou à nossa ca
fez realizar domingo último;' ótimos velejadores. pital o dianteiro avaiano Tião
interessantes competições de I As 16 horas foi iniciada a que foi a São Francisco em
barco à vela, com o consurso competição de veteranos, dedí- visita a sua família, tendo
do I. C. F. e I. C. I.

. I cada ao clube "12 de agôsto". preliado no encontro Avaí x
ÁS 14 horas, foi disputada a Adernar Pires, representan- Blumenauense.

prova de principiantes, cujo te do "Veleiros da Ilha", mais Ao que nos informam, Tião
resultado acusou a vitória do uma vez confirmou sua alta deverá renovar o seu contrato
"Veleiros da Ilha", prova esta classe, pois classificou-se em com o bi-campeão estadual.
dedicada ao Lira Tênis Clube. primeiro lugar. Rafael Linha-
Viriato Leal, fazendo uma res, adoentado não pôde inter- laerte no Brasil f. (. CASA MISCELANEA, distr i- Notícias resumidasbelíssima corrida, atingiu a' vir na referida competição. Informam de Blumenau que buidora dos Rádios R. C. A

meta final em primeiro lugar; Seu substituto Orlando Fi- o impetuoso atacante Laerte, Victor, Vávulas e Dsicos.
eu::.2° lugar chego� o ca��tão lomno, desimcunbiu-s� muito integrante do Paula Ramos, Rua Trajano, 12.
Elói Mendes, tamlíém do Ve- bem, alcançando o segundo lu-

que tão honrosamente sagrou- "A Bandeira Naci-on-a-j-q-ua-n-d-o-e-m-p-I-'éS'leiros da Ilha"; em 3° lugar gar, apo.'s belíssima' corrida; se campeão de Amadores de posrção horizontal, e irá ao centro da

I cesta da coluna, se Isolada; à direita daWalter Wanderley, do I. C. F., em terceiro lugar chegou o re- Florianópolis, assinará inseri- resta da coluna. se houver outra bandeio
em 4° lugar Orlando Coelho, I presentante do I. C. F. Arnaldo cão pelo Brasil F. C., daquela

ra; à frente e ao centro da testa da co-

luna, dois metros adiante da linha pelasdo I. C. F., em 5° lugar Rodol- Sabino; em 4° lugar Orlando cidade. demurs formadas, se concorrerem trê.
fo Hickel; 6° lugar José Dutra, Coelho; 5° lugar João Moritz; ou mais bandeiras". <De-::reto-lei n. 4.545,

- Um dos prismas mais ca-

dFOl I.hc. r., emd 7Io IUcgalr waltes; IdGo lulgacr HFub7eJtl Beck, Mtodosl Verzola ingressará r.o B�-;;-;;-;-;;'--�'i�B�� ����t�;�tipC�íSse�ad�c���;pã�, �le�. ac mann, o . . . em
I
o . .., ugar anoe

81

"
, .

tlugar Humberto Marqueti, do Gonçalves e SO lugar Rafael umenauense Como ja e do conhecímen o imposição do comércio nazista,I. C. I. I Linhares Filho, todos do "Ve- Verzola, o excelente médio público, Verzola jogou domin-
quer queiram ou não os inva-

Os representantes do Iate leiros da Ilha". que s�grou-se campeão de, go últ!mo nesse clube contra didos.
Clube de Itajaí, prometem pa- E assim terminou a bela tar- amadores p�lo �aula. R�rr:osl

o .Aval, tendo a ��� atuaçao 'x' 'x' ,�

ra as próximas competições de esportiva, rue nos propor-,
E. C.: devera assmar .mscnçao, agradado aos dirigentes do

_ Apesar de ferrada resis ..

honrosas classificações, pois cionou o simpático clube da [dentro de poucos dias pelo I Blumenauense. tência dos alemães, em Cassi-embora bastante novatos no I Prainha... no, os aliados continuam con-difícil esporte, demonstraram Aos seus denodados, veleja- Diálogo esportivo quístando aquele dificil terre-bastante fibra e demodo, e dores, os parabens do "Estado" no, cobrindo-se de louros. Diamuito prometem no iatismo i esportivo. la eu outro dia passando pela Barriga-Verde, Taman daré e outros após dia, a máquina bélica de
Praça 15, em demanda de um dos mais, que aos domingos, sempre Hitler sofre terriveis desastres,bancos do "Oliveira Belo", afim-ele i hrinú,walll. os nos�os esportistas e o que hoje acontece na Itá
gozar o descanso de uma hora de com uartidas eletr izantos c onde

I lia, é apenas o prelídio do quealmóço, quando fui abordado por �'eim1\'<l. a cordialidade cspor l iva (e acontecerá no Ocidente da Eu
Ulll dos meus maiores e melhores Isto no lempo em que o esporte, rapa em breves semanas.
amigos, que assim me falou: não era oficializado e riem tampo 1I- ,:" 'x' "�'o
- C0l110 é quo noticias o esporte] co contava com a benemerência dos Soldados figianaos, rece-de outras terras. e deixas de lado I) I cofres públicos}: hoje. que o espor- beram com grande alegria, ada I�ossa tcrrinha '/ Qual o motivo? te está l1aleion�Jizado e oficializad.)! comunicação que iriam combaRindo-me da pergunta do prezado por decreto-lei federal e percebe ter os japoneses, oportunidadecompanheir-o de infância lhe reto r- auxílio do erário público, aquí,! tão esperada para pôr em evl-qui nestes têrmos : nada se vê. dência as suas qualidades de-Ora meu amigo, tu bem sabes - Temos é verdade, de vez em bons guerreiros.

o motivo disso ou finges ignorar. quando, um embate qualquer, mas
- Como é que podemos fazer cs- que no entretanto, não prende a

porte em nossa Flo rianópol is, se atenção elos aficcionados do cspor-
não existe isso aqui! ? te-rei, 0111 Florianópolis.

Hoje e amanhã sera a sua preferida
I)..o&:a. nacIonais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarl...

Arti&'o. de borracha.

Garante-Ml lO exata observãncta no reeertuarto medreo.

PREÇOS MÓDICOS.

Paula BaOl0s x Caravana do Ar
E' o sensacional encontro marcado para domingo

Fazendo a preliminar cçm-
C0111 tal réplicm esperava eu urna COi1] estas explicações, riu-se o

frontatarão os "teams" secun- resposta enérgica, por parte do meu meu prezado companheiro e f'alon,
dários dos mesmos. ínterlocntor, quando, após medir as assim:

palavras que ia pronunciar excla- - Talvez, nos municípios do in
rnou: ' terror mais agraciados com o fute-

Concórdia x Atlético gor de uma derrota, o Impren-
- Você tem razão, Florianópolis, hól, seja por que, lá, não é dado a

p ,sa
Oficial levará um quadro é cada dia que passa. esquecida dos assistir outros divertimentos.araná�nse. ,; composto de pons manejadores meios desportivos do Estado. C0111 esta idéia, do meu prezado

. Real�za-se hOJ� na progr es- da pelota com o objetivo de Por que será? Será a moléstia do e bom amigo, me puz a ri e exclasísta cidade de RIO do Sul, o I quebrar a invencibilidade do' sono, que está atacando os dirigen- mei:sensacional encontro pebolísti- tes do íuleból ilhéu ou a má VO[l.
co entre os aguerridos conjun-

mais categorizado grêmio var-
[ade dos nossos "plavers" ?

- Não pode, meu amigo, ser isso,tos do Atlético Paranàense, de zeano.
_ Não sei o motivo, mas creio, pois, também Florianópolis como

Curltíba e o E. Clube Concór- Essa peleja é dedicada em Já, não tem divertimentos, a. não serh b que o primei 1'0 ma I é o que grassadia, daquela futurosa comuna omenagem ao sr. dr. Ru ens
mais ativamente em nossos meios o cinema, o "footing" na Felipedo norte catarínense. Ramos, diretor da Penitenciá-
pebolísticos. I Schrnidt e as mesas de café, onderia.

_ É deverás lamentável, _

pon_jnnssamos
as nOSS2:S horas, de folgn.

tntrega de medalhas derei ao meu amigo -, de que a
Pobre Florianópolis, tão bela. eAtlético Paranáense 5 .

b 1 .

t-Realizou"se 2.a feira última
caP.ital do Est.ado, por ser a

111. e[ró-
rJca �1l1. suas ·e �:tas .natur�ls e ao

na sede do Lira Tenis Clube, a Blumenauense 4 pole catarincnsc, 11:10 possua rl.iver- pauperrlllla de chyertnnentos.
entrega das medalhas, ofereci- No jôgo realizado 3.a feira, sos qUG,dros de fut('ból, o que a ca- I Eis aqui, prezaelos leitores, a COll
das pe a "Joalheria Müller", em Blumenau, entre o Clube rructeriza das clemais capitais esta- "ersa que entretive com o meu
aos velejadores do Veleiros da Atlético Paranàense e Blume- duais. ,

maior all1ligo, quando passava. pela
Ilha, heróis da competição de nauense, venceu o primeiro de _ No nosso "hinl.erland" onde o Praça 15 à procura de UI11 "banqui-
domingo último. 5 a 4. público esporlivo é menos nUl11e- nho", para refazer-me da fadiga
Fez entrega das medalhas o -

roso do q.ue aq'uÍ, existem dissel1li- diúria, e refrescar-me UI11 poucocomodoro da F. V. C. dr. Arnol- Palmeiras x Barroso nados vários cluues futebolísticos, dêstes dia.s ensolarados que estamos
do Cuneo, que teve palavras) No próximo domingo será COll1o por exemplo, BlUl11enall, Ita- 2rtrav.essamlo.
de elogios aos representantes

r

travado um sensacional emba- jaí, Indaial, J oiu vile, Ma.fra, Lagu- Acho eu, que os prezados e bondo Veleiros da Ilha, pelo briJ te futebolístico entre os qua- na, Tubarão, .e tantos outros muni- Josos leitores, também concordamlhante feito, tendo agradecido dros acima citados, no grama- cípios. comigo, nào é?
em nome de seus companhei- do do primeiro. - COlllO o amigo pode vê, Floria;- Talvez, os que me Ieem, estão anros O professor José Martins. Esta peleja está sendo viva- nópolis, só apresenta Avaí e Figuei- ciosos PIll saber o n0!1Je ele meumente aguardada nos meios rense, como quadros da divisào rle maior e melhor amigo, com o qualvarzeanos da Pedra Grande. prOfissionais, mas q·ne há bastante entretive a conversa ac.ima, e eu

tempo não preliall11. O "porque" tenho a dizer-lhe qu.e {>ste meu
dêsse enigma. não o sei, mas deve gra.nde e inseparáv.el amigo, "sou
ter .a sua solução. eu mesmo", porém, há dez wnos
A Flol'ianópolis de ontem, contal- passados.

va no cartel pebollstico do Estado, Tempos bons aqueles, é quc aqlú
C0111 inúmeros quadros, tais como: não voltarão mais, não acham os
Exter,nato, Interna.to, Adolfo l{oll- leitOl�es, que assim seja? (Por
der, A.t1étJ.co, 11'15, Flo!'iauó,Polill). WalçJ.h: de Oliveh·1j. Santo.ij).

Está despertando grande Dado ao grande cartaz, que
ínterêsse em nossos meios a' tanto o campeão de amadores
peleja a ser realizada no próxí- de 1943 como o Caravana do
mo domingo, no estádio "Adol- Ar possuem, a partida será
fo Konder", entre os podero- ardorosamente disputada, o
ses conjuntos amadoristas que oferecerá os mais movi

mentados lances, devendo ser
numerosa a assistência que
acorrerá ao estádio da rua Bo-

Paula Ramos e Caravana do
Ar, em disputa de uma ríquis
sima taça e 11 medalhas, ofe
recidas pelo sr. Tenente-coro
nel Epaminondas Santos, co
mandante da Base Aérea de
Florianópolis.

caiuva.

- A aviação aliada continua
desempenhando papel prepon
derante na ofensiva contra os

redutos de Hitler, na propala
da "Fortaleza Européa".

Imprensa Otidal x Esperança
Na manhã do próximo do

mingo, o Imprensa Oficial E. Brasil x Amazonas
c. deverá preliar com o esqua- No próximo domingo, em
drão do Esperança F. C., no Blumenau, será travado novo
gramado da Penitenciária da embate entre os esquadrões do
Pedra Grande. Brasil e do Amazonas ambos
Para enfrentar o grêmio que daquela cidade.

'

llá muito não çonhec� Q amar�, Esta peleja está despertan�

Zoraide Silveh13
E

Zilà Ba'rbosa
CIRURGIÃS • DENTISTAS

Execu tam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste-
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).
.�.....----....._---- .........................-

Quando alguém, tn.l com& O ma
IheIro da UllStração o,.cima., oflnoec8l'
lhe. em Mnáve) gesto. um câlice do
excelente aperitlvo KNOT, lem�
oe V. Sia. de ItCl'escentar, ao agrad&
oeJ' a gentileza:ESíEoE' TAI"!- I

BEt1 (J NEY APEí?ITIVO l

I'nEIJ/J.ET(I!
i,

I
UhMOf)(lTO DA KI1I)TL4.11Y/J••(0I1. f SEIiU/JOS

"" 5 .• ' I T.I..'AI
!.
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o Brasil prepara um exército
moderno e poderoso

Este artigo, de autoria do General JONH N. GREELY, do Exército
dos Estados Unidos, acaba de ser publicado pelo "Army And Navy

Journal", orgão das fôrças armadas americanas
(Copyright da Inter-Americana)

Washington, fevereiro - A visita do Ministro da
Guerra do Brasil, general Eurico Gaspar Dutra, aos Es

tados Unidos, ocorreu justamente num momento em que
as repúblicas sul-americanas, que se acham em estado
de guerra com o Eixo, se esfôrçam para organizar, rapi
damente, um poderoso e modérno e}�ército, apto para
qualquer operação de ofensiva e possa, formar ao lado

das Nações Unidas, que lutam nos "fronts" de além-mar.
Organizar um exército poderoso e com todo o preparo e

organização requeridos pela guerra moderna, que é toda

blindada e mecanizada, não é tarefa facil, conforme o

Brasil está comprovando. É um trabalho hercúleo e de

morado, que exige os maiores esfôrços, afim de se cuida

rem de todos os detalhes necessários, tanto no equipa
mento e treinamento como nas instruções de operações
em conjunto. O Estado Maior brasileiro, aproveitando as

lições que os Aliados aprenderam nas frentes de batalha,
já está trabalhando sob as mais modérnas técnicas para
preparar os jovens brasileiros. Milhares de homens, con
vocados. para o serviço ativo do exército, pela maior re

pública sul-americana, já se dedicam ao treinamento

com armas modérnas. Em virtude da "Lei de Emprésti
mos e Arrendamentos", os Estados Unidos forneceram
ao Brasil material pesado, como peças de artilharia de

grande calibre e tanques. As indústrias brasileiras e os

seus arsenais foram organizados para produzir muni

ções e o equipamento mais leve; de um modo geral, o

Brasil fabricara o que está ao seu alcance, importando o

resto dos Estados Unidos. A modernização do seu exérci
to nacional é esfôrço inteiramente brasileiro. É o Estado
Maior brasileiro que organiza e treina as unidades, indi
cando o material que deve ser obtido na América do Nor
te. A situação atual, entretanto, exige que o Brasil faça
o máximo uso possivel da sua própria produção, para
equipar o seu e�ército. Assim, as florescentes indústrias
de S. Paulo, a Detroit do Brasil, e o Felo de Janeiro estão

produzindo aparelhamentos de guerra, máscaras contra

gases e aparelhos de rádio, que, dantes, eram importa
dos. O Dr. J. J. Muniz de Aragão, Embaixador do Brasil
em Londres, declarou, recentemente, que o seu país já
tem um contingente de 300.000 homens, preparados pa
ra entrar em luta nos fronts de além-mar. Embora o Mi
nistério da Guerra do Brasil não tenha publicado dados
oficiais sôbre a quantidade dessas tropas, deve-se lem
brar que, tendo por base 8 a 10% do seu potencial mili
tar, o Brasil poderia organizar uma grande fôrça comba

tente, mobilizada dentre os seus 43.000.000 de habitan
tes. Como todas as outras nações, que tiveram de fazer
uma radical modificação nos métodos militares antigos,
o Brasil teve que enfrentar grandes obstáculos. É muito

dificil, realmente para um país, onde não há ainda uma

indústria pesada desenvolvida, fazer essa transforma

ção, mas os brasileiros souberam enfrentar o problema e

realizar, com indomável vontade, todo o plano que ha
viam traçado, para modernizar e organizar um exército,
de acôrdo com as exigências modérnas. Um dos fatores
mais importantes para a consecução desse programa foi
o treinamento de oficiais nos Estados Unidos, onde os

mesmos estudaram e continuam estudando os últimos
métodos de guerra, aplicando êsses ensinamentos no

Brasil. O general Gaspar Dutra não poupou esfôrços pa
ra chegar a êsse resultado e a sua atuação nesse sentido
foi das mais importantes. Desde que assumiu a pasta da

Guerra, em 1937, êsse esíôrçado mili:tar iniciou muitas

reformas, tanto na parte administrativa, como na pro
priamente militar. O seu empenho em aperfeiçoar o

exército e a dedicação com que se esfôrça para obtê-lo

conquistaram-lhe, juntamente, o lugar mais elevado en

tre as personalidades militares da América Latina. Na

defesa das áreas do Brasil consideradas estratégicas, as

fôrças brasileiras e americanas estão agindo numa per
feita colaboração. Existe muita camaradagem o verda
deiro espírito de harmonia entre os soldados de ambos
os paises. Uma das tarefas mais dificeis do Exército bra

sileiro, atualmente, é a proteção à zona vital das bases
aéreas e navais da costa nordeste do Brasil. As guarni
ções anti-aéreas e as tropas brasileiras, por exemplo, de
fendem todas essas bases contra atentados e ataques.
Algumas das fôrças brasileiras mais bem equipadas e

treinadas estão estacionadas nessas áreas, aguardando
o desenvolvimento das operações militares. O principal
centro de treinamento das tôrcas militares do Brasil é a

Vila Militar, a umas 15 milhas do Rio de Janeiro, onde
os convocados e jovens oficiais recebem instruções de to
das as armas, inclusive a Moto-Mecanização.

O mais recente desses treinamentos é o de Moto-Me-

l.
canização, que lida com grandes quantidades de tan

ques, "jeeps" e outros veículos e aparelhamentos bélicos
de máxima precisão. Fundada há cinco anos, a Escola
de Moto-Mecanização empregou, principalmente, mate-

o
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COMPRAS E VENDAS

I comUl�e��s��'U�������:��I;I�:tos a

longo proso, prestações módicas, e velt. como é
faei! transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna, mediante uma entrada pequena,

Compra. venda e administração de imóveis.
Rua Felipe Sehmidt n" 44 - FLORIANÓPOLIS

rial e equipamento francêses e italianos; mas nestes úl
timos dois anos, 03 modérnos modelos americanos foram
ali adotados. Assim, os estudantes dessa escola dispõem
dos mais modérnos equipamentos. Os grandes tanques
"General Grant", de 8 toneladas e os seus primos meno

res, de 12 toneladas, rodam pelos campos de treinamen

to, subindo e descendo morros perto da Escola, enquan
to os brasileiros vão aprendendo a mecânica e o manejo
dessas máquinas de guerra. Os brasileiros são muito cio
seis das suas unidades motorizadas, como se evidencia

pelo grande cuidado e atenção que dedicam às mesmas.

A tática americana é uma das ensinadas na Escola,
por oficiais brasileiros que fizeram estudo nas fôrças
blindadas dos Estados Unidos, nos centros de instrução
de Fort Knox e Fort Bonning. Esses oficiais ficaram
muito entusiasmados ao lidar com os grandes tanques
de Tio Sam, estando ansiosos para ensinar aos seus com

panheiros como se deve manejá-los. O treinamento com

tanques, naqueles centros, dura de 8 a 10 meses, depois
dos quais os homens são enviados para unidades perma
nentes, em campos de operações. Quem passar pelas vi

zinhanças desses campos de treinamento, no Brasil, ve

rifica logo a forte influência dos modelos militares ame

ricanos.
O Brasil foi um dos primeiros paises não-beligeran

tes a receber o auxílio de acôrdo com a "Lei de Emprés
timos e Arrendamentos" (Julho de 1941) e onde há fa
cilidade de produção, naquele país, os brasileiros estão
usando tipos americanos como modelos para fabricação
do seu próprio equipamento. Hoje, os dois tradicionais
amigos, Q Brasil e a América do Norte, estão unidos, co
mo aliados de guerra. A sua colaboração aérea naval e

militar é orientada pela Comissão de Defesa Conjunta do
Brasil e Estados Unidos, em Washington. No Rio de Ja

neiro, encontram-se oficiais do exército americano ser

vindo na Comissão Militar Conjunta do Brasil e Estados
Unidos, que funciona como um corpo consultivo, que
faz as recomendações sôbre a modernização e uso técni
co de equipamento.

Lutando lado a lado, numa das mais terriveis guer
ras que a humanidade já assistiu, os exércitos brasilei
ros e americano estão inaugurando uma nova éra d.e
amizade e da mais estreita colaboração.

CASAS
Vendem-se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

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

ra. todas alugadas. terreno plano,
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;
Uma na Rua Rui Barbosa, com

4 quartos, banheiro imbutido, 2
salas, garagem, porão habitavel.
emfím com todo conforto exigido,
terreno plano medindo 16x65 por
Cr$ 50.000,00:
Uma na Rua Quintino Bocaiuva

(João Pessôa) com 2 quartos, cozi
nha, sala, dispensa, varanda. me

dindo o terreno 8x30,50 por ...

Cr$ 7.500,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala. dispensa, bôa
água, medindo o terreno 30xl2xl,5
por Cr$ 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos, sala, dispensa, va·

randa etc .. terrerto com 22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha, etc. Aluguel 610,00,
Preço de venda Cr$ 60.000,00,

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski, terreno plano, medindo
12x37 por c-s 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

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

---- IIIBl I__..__ idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00

r recomenda-se pata hospitai, eelegle, etc. pe la sua qualidade desinFetante

Sabã_o

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci r\. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regisi.)

cruzeiros.

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

chocara dalí, com onibus à porta.
área de 71.000 m2, com uma bôa
casa de moradia, muitas árvores
frutiferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.

COMPRADORES
Tenho diversos, para casas não

muito retiradas do centro.
A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

�fiíi(iô-riiIa-·"Brasrr�
Precisa-se de um rno rqen

dor para efetivo e um com

positor.
Rua Tiradentes, 10.

3 v.-2

Aos Snrs. Construtores.

Prefiram em suas construções
o genuino CELOTEX STAN-

I
DARD de 1I2" (Natural Fi
nish Topical Ferox)
CHAPAS: 1,22 X 2,44

1,2-2 X 3,05

I
1,22 X 3.66

ENCAPADOS ORIGINAIS:
8 Folhas

I
Tratar com' V. Mendes

r Rua Jeronimo Coelho, 13
FLORIANÓPOLIS

[--'-'10v-6
,..__-.__......

- __...__-_-..__-_-_-.-_-_-_M_._-..._�

. S�t>,Ã� Y'RcfA_
..... '7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO Quinta-feira, 9 de Marco de 1944
"�--"""""""""""""""""""""""""""""""""�""""""�aR�DM"���"�...

O O N O II -RS O
Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Filial,

·fica oherto, a partir desta data, a inscrição, para candidatos solteiros,
às provas para o concurso de Auxiliar-Praticante, devendo os do sexo

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

atestado de suúde : e os do sexo feminino, atestado de so úde e cer-ti
dão de idade.

O concurso constará das seguintes disciplinas: Português, Aritmé
tica, ContabIlidade, Datilografia, História do Brasil e Geografia Geral.

A inscrição encerrar-se-á no dia 14 do corrente, às 14 horas.
Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes

sados, 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)

Re!��!�!�u �� J��!!!�á �i�gir����!!H I pa!'�Sl��!���qb(����çar I
Internas de Tarnopol, onde os alemães suportam em desespero O senador Brewster declarou
os possantes golpes do general Zukov. Ao lado dêssa batalha à Comissão do Petróleo, no
isolada pela posse de Tarnopol, desenvolve-se, nas planicies Senado, que a proposta <li.
da Ucrânia, a grande ofensiva de Zukov, numa frente de 200 visão da frota italiana com

quilômetros, que redundará na invasão da província de Lem- os russos devería ser estuda.
berg, flanqueando as defesas do Rio Bug. A ocupação de Tar- da à luz de sua relacão com

nopol e a de Lemberg decidir� a sorte dos germânicos que se o desenvolvimento do petró-

I
encontram internados na Ucrânia Meridional em posições pe- leo no iUediterrâneo. Endos
rigosamente estendidas na costa do mar Negro, saindo esta opinião, os oh-

servadores dizem que a Rús-

Espera desapareçam em breve sía solicitou um terço da fro·

S. Salvador, 8 (U. P.) - A República do Salvador evitará ta italiana para contraba- �-�.�����-���tt������I�.�����---�������=�w�....�
"por hora", o prosseguimento de suas relações oficiais com o lançar O crescente poderio Os direitos de Bado'gDl'O e Vl'to'rl·Oatual regime argentino. Fazendo esta importante declaração, ang'lo-nmerícana no Medi·

-

i
terrâneo.

o chanceler Ramon Ávila acrescentou: "Essa atitude do go- Nápoles, 9 (U. P.) - Um conseguir a lealdade dos íta-
vêrno do Salvador visa proteger a segurança americana e a porta-voz dos tres partidos es- lianos, foi preparada como al-
solidariedade continental e, de minha parte, espero que os mo- Para a fren�e querdistas italianos, declarou ternativa da greve de 10 mi-
Uvos que a determinaram desapareçam em breve. de Narvõ que a assembléia a realizar-se nutos que se devia efetuar sá-

Estocolmo, 9 (U. P.) - Fon- s�gund�-feira, s�r� dedicada à
I bad� e que �o� cancelad� pelos

te digna de maior crédito con- discussão dos direitos do go-, partidos políticos a pedido da
firmou que se desenvolv� con- vêrno de Badoglio e Vit�r�o ao I Comissão. Aliada de Controle.

sideráve� moyi�ento d� tropas se apreser;t�rem �omo .dmgen- As autonda�es_ aliadas conce

e material bélico alemaes por t.es da Itálía an.tl-fascIsta ..
Os d�Eam permissao para a reu

via marítima desde Oslo e ao lideres dos refendos partidos mao, comprometendo-se seus

que parece,' com destin� à I declararam que esperam que Ol�ganizado�es a garantir que
frente russa. Diz-se que um I umas 25 mil pessôas se reuni- nao havera perturbaçao da
comboio composto de 5 navios' rão nas galenas "Humberto" ordem.

foi enviado a Riga, com re- 'o primeiro centro da cidade c
,.",..._*W'_,.W'_-'J_,.'J_-..._-..._-..._....-_....-_""-."'••_,.-_.....--�....r.."J

forças para a frente de Narva, I que um número igual se con- 'tomaram várias
acrescentando-se que entre

I gregará
nas ruas adjacentes, colinas

seis e sete mil soldados sem A reunião, que será realizada Nova Delhi, 9 (U. P.)
instrução militar foram envia- i como protesto pela declaração Anunciou-se oficialmente que
dos para a Noruega, afim-de de Churchill de que o regime as tropas aliadas que operam
preencher claros, nessas guar-] de Badoglio é a única organí- na zona de Stindaw tomaram

níções. lzação que atualmente pode várias colinas ao sul da estra
da Buthidaung Muangdaw,
rechaçando, a seguir, os con

tra-ataques japoneses sôbre as
mesmas.

Os guerrilheiros
do general Tito
Londres, 9 (U. P.) Os

guerrilheiros do marechal Ti
to estão contra-atacando sôbre
uma frente de 40 quilômetros,
na Bosnia Ocidental, onde os

alemães com divisões selecio
nadas procuram conquistar
importante zona. Segundo in
forma o comunicado dos guer
rilheiros, as tropas de von Wi

eh, cujos esforços foram todos

frustados, tiveram muitas bai
xas. Noutras zonas da Jugoes
lavia, os patriotas levaram a

efeito operações contra diver
sasa linhas de comunícacões.
afim-de impedir que as unida
des nazistas recebam reforços.

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?
o aturdimento, provocado pelo

catarro é muito incômodo e abor
recido, 'As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio

Itomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua. açao
tonificante, Parmint reduz a infla

mação do ouvido médio, causadora
do catarro, E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
menta e a dificuldade de OUVIr.

Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zt, \bid:)�
nos ouvidos, farão bem expeiimcn
tando Parmint.

as abandonaral"

SOCIEDADE CATARINENSE
DE :MEDICINA

A Diretoria convida a classe médica em geral, bem
como os Snrs. farmacêuticos, dentistas, enfermei
ros, técnicos de laboratório e demais profissionais
ligados a funções sanitárias, para assistirem a

conferência que realizorá no Clube Doze de Agosto,
amanhã, às 20 horas, o Dr. Francisco Matoso, técni
co federal convidado pelo Govêrno do Estado para

organizar em Santa Catarina a campanha de
prevenção contra a gripe.

a Finlândia
do parte de suas tropas {la
Finlândia, com o fim de em

pregá-Ias em ações que se

recebem, as duma resístên-

Abastecimento
de ferro

São Paulo, 8 (A. N.) - De

pois de uma reunião, ontem,
na sede da Mobilização Econô

mica, nesta capital, presidida
pelo ministro João Alberto, e

com a presença dos principais
elementos do comércio do ferro
em São Paulo, o senhor Álva
ro de Sousa Lima, respons$,
vel pelo setor da produção in
dustrial, informou à imprensa
que o abastecimento de ferro

para este Estado será feito por
uma cota�preferência, corres

pondente a duas mil tonela�
das por mês. Idêntica quanti
dade de ferro será distribuida
aos Estados sulinos, que se

abastecem no mercado paulis
ta.

tropas nazistas
Estocolmo, S (C. P.) - O desas ou alemães, .mas, l)a-

jornal �ya Daghladet, num rece evidente, se trata de

despacho de Helsínkí, 1Hz fôn;as desta última nacíonn-

flue a uenhum j estrangeiro, Iidade, Informações de fonte
inclusive aos suecos, é per- sueca, vindas de Berlim, ex·

pressam flue os alemães têrx
"inamovível resolução" dI:'
deíender até o máximo 1)00;;·
sível as posições Iínlandesas

mítído viajar para a Suécia
pelo norte dai Finlândia, S�·

gundo se acredita porque se

desenvolvem nêssn região
considerá-reis . movimentos
de tropas, cuja observação é
vedada aos eatrangeíros, A
informação não diz se as

tr0I)3S aludidas são finbll-

e, 1)01' outro 1a(10, há íudí
cios coueretos - COlllO a in ..

formação (lo jornal menclo
nado - de que os alemães
possivelmente estão retíran-

tia à Finlândia. :Na base das
informações que "e recebem,
(iS observadores acreditam
{I1Ie os rumores da evacua

ção serão, em parte, possl
velmente Iundados, porém,
opinam que as tropas ale
mãs alí fiquem c, provavol
monte, não se entregarão se

tentar ínterná-Ias.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA

NUNDr:J EXISTIU IGU�l

5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

NOVO IITIOUE DIURNO CONTRA 8ERLlM

Horário de guerra
Rio, 8 (A. N.) - o ministro

do Trabalho autorizou a ado
ção do horária de guerra
em todas as ferrovias do Bra-

Londres, 9 (D. P,) - O co- si1. Ê:sse horário estabelece a

mando da aviação dos :Estados ocupação contínua dos ferm
Unidos na zona européia, in- viários, que poderão trabalhar
formou que foram bombardea- 24 ou 48 horas, desde que se

das, por aparelhos norte-ame- jam obedecidas as normas da
ricanos, diversos objetivos in- I legislação do trabalho e r·emu·

dustriais da região de Berlim. neração,

Londres, SeU. P.) - Ber
lim foi submetida esta tarde
a outro devastador bombar
deio das fôrcas aéreas nor

te-amerteanns, }lais de 350
mil bombas incendiárias Io
ram lançadas sôbre os obje
tivos, enquanto outras 10
mil bombas de alto poder
explosivo mandavam pelos

quarto ataque dos avioes

americanos à capital berlí
nense. Não se conhecem aín
da os resultados deste ata
que, embora tenha. sido d í

vulgado que uma só esqua
drilhn aliada eonseguíu aba
ter 28 caças alemães, núme-

I 1'0 "record" para uma só
\ operação.

s. H. Caixa dos Empregados no Vomél'cio
I
Vai erearslenar

Fundada a 25 de Março de 1886 Rio, 8 (A. N.) - Via aérea

A blê · G I J4 t d·'· I seguiu hoje para Porto Alegre
ssem ela era ,�X raor lnarla ,o ministro da Agricultura que

ta 20 C
- ,vai fazer excursão às zonas dE'

e onvocaçao I produção agricola e pastoril
De ordem do sr. p, esidente e de acordo com os nossos

do Rio Grat:de do Sul, visitar
Estatutos, convido os srs. Associados para As>embléia Geral ,�s �tabele�����o� dependen
Extraordinária que se realizará Domingo 12 do corrente às 9

es e �eu lllt� er� e��augu
horas da manhã em nossa Séde Social a fim de ser deliberado rUar a .oopera lva. t� a� etm
ser leita a prorrogação e reforma em nossos Estatutos. Não se

1 rt�gu�la� 1e �SSlS 11'. aI lllS �verificando numerO legal na Primeira Convocação, será meia hora paçao Fa da ama agnco a e

.

d f' S d C-I 1"
asso nn o.

maIs tar e elta em egun a onvocaçao a qua se rea 12ara
_

com qualquer numero de associados presente.
Florianópolis, 9 de março de 1944.
Secretário, ANTENOR BORGES.

ares quartelrêes inteiros da
meca do nazismo. As "For.
tmlezas Voadoras" e os "Li·
berators" foram escoltados
pelos aviões de combate (la
Rr\.F, que travaram, tam
bém, furiosa batalha aérea
soh os céus de Hanover, No
espaço de S dias, é este o

Bombardearam
Dr. ALEXANDRE DE

MATiOS
CIRURGIÃO DENTISTA

Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Quase concluida
Rio, 8 (A. N.) Segundo

informações da Inspetoria de
Obras Contra Secas, a impor
tante rodovia transnordestina
partindo da Bahia indo até o
Ceará numa extensão de 1.280
quilômetros está quase con

cluída, restando apenas a con
clusão de dois trechos numa
extensão de apenas 806 quilô
metros.

Oferecerá a bandeira
Curitiba, 8 (A. N.) - A Li

ga de Defesa Nacional, de Pon
�a Grossa, tomou a iniciativa
.ie oferecer as tropas da 5a Re
;-ião Militar, destacadas no

Paraná, ,e que vão participar
do Corpo Expedicionário Bra
sileiro, a Ban-deira Nacional.

ÚLTIMA HORA
Washington. 9 U.P. As forças aé

reas norte-americanos voltaram Q
bombardear a ilha de Paramus
hiru, durante a tarde de domingo
passado. Há 4 dias, essa ilha do
arquipelago das KurilIas tinha sido
a!acada igualmente pelas forças
aereas da esquadra norte america
na,

Melbourne, 9 U.P. As forças nor

�e-americanas e australianas que
lutam no norte da Nova Guine,
ocuparam as localidades de Kumi
sanger e Mindiri.

Londres, 9 U.P, Várias bombas
de grande calibre norte-america
nas alcançaram a grande fábrica
de munições de Erkner, situada
nos arredores de Berlim. Durante
o ataque de ontem foram derru
badas 83 máquinas nazistas pelas
forças norte americanas. Deixaram
de regressar do violento bombar
deio diurno efetuado contra Ber
lim, 38· bombardeiros norte-ame'
ricanos,

Denver, 9 U,P. Os republicano!!
venceram os democraticos no pri
meiro distrito de Colorado, impor'
tante baluarte democratico, Os re'

publicanos tiveram 3 mil votos
mais do que os democraticos nas

eleições que terminaram com a
vitória de Gillespie sobre Carl
Vuelter.Os democraticos dominom a

situação eleitoral em Denver desde
1930.

Moscou, 9 'U.P. Estão desmorO
nando as linhas em toda a frente
de batalha do sudoeste da Uerd.
nia, As forças do marechal Zulwlf
atacando em todas as direções.
estão obrigando O inimig'o a bateX'
em reti;rado,'
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