
LONDRES, 10 (U. P.) ... CHURCHILL DISSE QUE NÃO HOUVE QUALQUER ALTERAÇÃO NO ACÔRDO FEITO C

VÊRNO DE BADóGLIO, SEGUNDO, O QlJAL OS NAVIOS DE GUERRA ITALIANOS CONTINUAM NA LUTA CON
MIGO, NAS ZONAS EM QUE JÁ ESTÃO OPERANDO.

. ....

Vieram melhorar
os serviços

._

Rio, la (A. N.) - Em aVIa0

especial da Pan American. Ai�
ways chegaram, de MIamI,
acompanhados do sr. George
F.:lhl, vice-presidente da em

prêsa, o vice-presidente e o en-

carregado da divisão latino

americana da Pan American

Airways Sístem, o gerente da

divisão, gerente do respectivo Ano X X I X

serviço de passageiros, o supe-
rintendente das rotas aéreas,

MlAlr BOMBAScom o fim de inspecionar os ,.. oe

se�viçOs d�ssa .

emprêsa
.

nos Q. G. da Nova Guiné, 9 (U.;
palses dest.a parte do cOl_lt�r:en- P.) _ Poderosas formações de;
te e examma:- as po�sIbIlld�- bambardeiros aliados, com

ba-jdes de adotar as medidas vi-
se nas ilhas Salomão lanca

sando melhorar os mesmos ser-
ram 72 toneladas d� bombas

viços. sôbre a zona de Kavieng, na I
E••

Nova Irlanda, e 55 toneladas

DSlnO SUperIOr na zona de Rabaul, ocasíonan-l
do enormes danos às instala

. �iO, .10 (A. �) - Sob a pre-; ções militares japonesas das
sIdencIa do Ministro da Educa-I referidas bases.
ção, realizou-se mais uma reu- -.-----------

níão dos professores convoca-. 41 «bolsas»
dos pelo ministro, para tratar I Rio, la (A. N.) - 'o terceiro
de assuntos relacionados com programa de treinamento de
a reforma do ensino superior aviação inter-americano, que
ora em elaboração. Além de al- se efetua sob os auspícios da
tos funcionários do Ministério administracão da Aeronáutica
da Educação, compareceram à Civil e do 'g'ovêrno americano,
reunião Reitores de nossas está oferecendo aos brasilei
Universidades e cêrca de 30 1'OS 41 "bolsas de estudos" para
professores desta capital e Es- o treino avançado de aviação
tados. nos Estados Unidos,

o
o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I IFloriõnópolis-Sex�a·feira, 10 de Março de 1944

LONDRES, 9 (United) - O marechal Stalin apresentou
as condições pára o reatamento das relações entre a Rússia e o

govêrno polonês exilado em Londres. Na resposta às contra-

propostas feitas pelos poloneses, o chefe do govêrno russo es- foi instalado "Utilizam o aerédromo capturadotabele,?e,u as duas seguintes condições para um aeôrdo russo-
Rio, 9 (A. N,) _ Conforme ' , , � ,

polonês: '

f' t" d
'

tIl I U, G, da Nova Gume, 9 (U, P,) - A aviaçao aliada [á está
1 o, hecí t d Ii 1 C I' 'h, 1 01 no reia o, ms a ou-se so e- Lili d ód r

- I econ recimen o a In na urzon pe o gover no (a
Q t

'

17 h d h' lU 1 izan o o aero ramo de Mornot, capturado aos japoneses na

P IA
•

• Inemcn e, as oras e 0Je, "h d N o' E t
"

. r

o o�Ia, A bstituí
�. d todos '1' " .� t sid d o Conselho Nacional de Políti_!Il a l� d

egros. n rementes, na_costa da Nova Gume, as tro-

r
--:-,. su st� u�çaod A e. or �� tS � irigen es COIL 1 era os

ca Industrial e Comercial, im-I �as ta I�lt�S oc�pa��:ldas fovoaçoes de Kumisanger e Mindirl.
an l-�OVletlCO� � S

e 'ren /ncla PlO- a,SClSll1o. R' '"
I
portante orgão criado há tem- I'd

es � U l�lla oca � a e, or�n: t.omadas grandes quantidades

tá
.

marec la ta l� tAest�codu, malspunl�a .vefz, qtue �
d
ussia

pos pelo presidente da Repú-
e a astecllllAenl.tods aSdtro�as imrmgas. Em consequência dêsses

es a ínteressac a na exis encia e uma. . o ama OI' e e m epen-I bli avanços, os la os ommam agora a linha da costa até um

dente, De acôrdo com o comentarista diplomático do "Daily lca. 'ponto situado a 35 milhas a oéste de Saidre.
'

Herald", Churchill e Anthony Eden estão estudando as medi-
Al- -d d

��:s�_l�eOl��l:��� ser tomadas para o reinício das negociações .IIVI a es O Canadá' e o regl·me argentl·nono Pacífico
,

,

Ottawa, 10 (U. P.) - O Canadá neaba de pronunciar-se
Was�,mgton 9, (U. P,) ,,-

Os
I
r-m relação ao atual reglme nrg'entíno, E decidiu não manter no

submt,almas norte-admertl�S:ldl0S 'IH'esente nenhum contacto oficial com o govêrno do general
con muam e� gra� e a IVl .a- Fa.rre�l. A �e�isão foi eomunícada à Câmara dos Comuns pelode n� PaCIf.�o: Amda hoje, prnnerro mínístro canadense, que acrescentou: "Os represen
anuncl.ou-�e ofícialmente qu.e tantes canadenses em Buenos Aires já têm instruções parn16 na�lO�dapone�es �oram ba PI- evitar qualquer contacto oficial com o govêrno local. Esta me

q,ue, JVIT� aSaçao os su ma- (lida, no entanto, prosseguiu o prímeíro ministro, não atinge
nnos e 10 amo a amizade canadense com o POYO argentino.

Dispositivos e armas secretas
Londres, 9 (U, P.) - O mi- çou em 43 os níveis mais e1CV:1-

nistro da Produção Bélica, ca- dos que se conhecem, os quais
pitão Littlon, declarou aos jor· devem ser mantidos este ano

n�listas que a Grã-Bretanha' e, em alguns casos, mesmo, SU

dIspõe de vários dispositivos e perados,
annas de novos tipos cuja na- ----------------------.:.-----

tureza não pode ser divulgada "t·nda O cas" rUS�O-fl·nlandeAs"até que o inimigo tenha sen- J.I lU UI II
tido toda a sua fôrca". Acres·
centou que os recentes êxitos
na batalha de Berlim se de-

Estocolmo, 9 (U. P.) - Está sendo esperada para hoje
uma comunicaçao oficial do govêrno de Helsinki, àcerca das

l1egociações de paz com a Rússia. Segundo informantes autori

Viam nãú sómente ao crescente' zados, o comunicado finlandês deveria ter sido divulgado on

POderio das formações de bom-I tem, mas, devido a motivos desconhecidos, foi transfe'rido. Se

bardeiros mas também em I gundo nm correspondente sueco, os dirigentes de Helsinki não

g�ande parte, �os "estupendos estão .diSp�S�os a at:n�e: a,disposição Di�tJ, baseados :m que

dISpositivos secretos e armas tal COIsa sena uma cralçao a honra do paIS. Ao que paI ece, os

de novos tipos, que permitem I dirigentes da Finlândia estão ,qu�rendo cO:l�e:lce�: os al_emães
aos aviões voar com qualquer a abandonar, por vontade propna, o terntono fmlandes. De

tempo e atingir os objetivos I qua!qu_:r forma, segundo o?seyva�ores ber;l i�form�ados, as ne,'

com notável precisão. Em se-[gOClaçOes de paz entre a Fmlandla e a RUSSla estao chegando
gUida, expressou que quanto rapidamente ao fim, não se sabendo que rumo tomarão as coi·

� munições a produção alc,an- JoaS no decorrer das próximas sel11.ana):?,

---�--�-----------------------

As condições de Stalin

Procediam do Rio as ampolas
Porto Alegre, 9 (E.) - O Departamento Estadual de Saú

de forneceu à imprensa a seguinte nota:

"Em face de telegramas do Rio, ontem publicados pela
imprensa, constatando notícias anteriores referidas a contra
bando de penicilina originária daquela capital. o Departamen
to Estadual de Saúde esclarece que todas as partidas daquele
produto, preparadas nos seus laboratórios e remetidas às Re

públicas platinas, o foram através das autoridades e tramites

legais competentes. Informa, ainda, que a polícia desta capital,
a chegada de um avião da Pan-American no aeródromo local,
apreendeu várias ampôlas de penicilina, que do Rio de Janeiro
eram contrabandeadas para a República Argentina, conforme
,ficou nitidamente demonstrado no inquérito policial em anda-
lllento" .

•

Escola de Na-O quenfermagem erem comer
São Paulo, 9 (A. N.) - A Es- ,Belfast, 10 ,(U. P'). - Dois

cola de Enfermagem de São
I �I�e:'es repl1bllCanos lrlandeses

Paulo anexa à Faculdade de 111lClaram a greve da fome, no
Medi�ina', foi fundada em ou- presídio de Belfast. Trata-se
tubro de 1942 e está funcio- de Hug� Nyater e James Ste
nando desde o ano passado sob ele que Juraram morrer de fo
a direcão de dona Edite de Ma- me se as autoridades não lhes

galhães Fraenkelm, neta de concederem o tratamento re

Benjamin Constant Botelho de servado aos presos políticos,
Magalhães, A êsse Instituto de libertando-os inclusive do uni
ensino técnico, tem afluido forme de presidiário. Eleva-se,
grande número de moças de assim, a 31 o número de repu
diversos Estados, que aqui vêm blicanos irlandêses que se en

cursá-lo, contando-se entre tregaram à greve da fome na

elas tres professoras sergipa- prisão de Belfast. Diz-se que
nas, que vieram com bolsas de alguns já estão muito fracos
estudos fornecidas pelo Minis-/ e que 8, pelo menos, não_ CQ-

tério da Educação. mem há uma semana.

H. 9055

Mais vitórias sobre a Wehrmacht
]}[osrov, I) (C P.) - Enquanto o general Zulwy, na

L'crânía Ocldenta 1, prossegue sua marcha triunfal sem se

aperceber das mas condlções de tempo, na Ucrânia l\Ieri
díonal, o general )Iulilloyski acaba de desferir inesperado
golpe contra a Wehrmaeht s atravessando o rio Ingulests,
l\Ialillovski rompeu II frente alemã numa profundidade de
30 a 60 quilômfJros • .A. irrupção de l\IalinoYSld verífícou-se
na reglão de Nrlolniey, sendo consagrada em ordem-do-dia
do marechal Stalin. Além de sua profundidade, a brecha
aberta por ]Ualinoyski tem uma extensão de 170 quilôme
tros, o que dá lima ídéía hem clara (leste novo revés nazis
ta. Surpreendidos pelo golpe de lUalinovski, os alemães fo
ram facilmente derrotados e expulsos das cídades de Ka
zanka e Novsbug, esta situada a oeste de Krívoí-Rog. En
quanto isso, na frente do general Zukov, a noroeste do
ponto onde se encontram os exércitos de l\Iflllinoyski, os

russos estão na iminência de cortar outros dois importan
tes centros de comunicação do ínímígo. 'I'ambégi se acre

dita que Zukov não tardará a flanquear pelo oeste a posi
ção que os nazistas procuram defender entre Vínítsa e

Zmerinka, na grande curva (lo rio Bug'.
l\10SCOU, 10 (U. P.) - O general Zukov capturou a

importante cidade de Star-Konstantíuov. O feito motivou
uma segunda ordem-do-dia do marechal Stalin, salientan
do a perícia com que Zukov executou a manobra para
flanquear as posições nazistas.

Racionamento de
manteiga
Londres 10 (S. L H.) - O

periódico holandês "Nieuwe
Rotterdamsche Courant", con

trolado pelos alemães, informa
que a ração de manteiga na

Holanda, que foi reduzida de
50% no princípio do mês de
fevereiro, agora será substi
tuida por outras "gorduras pa
ra fritar", sem explicar que
classes de gorduras são essas.

Segundot as mesmas notícias,
sabia-se que eram concedidas
100 gramas de manteiga por
pessoa cada quinzena.

Gmbbels foi desmentido
Londres, I) (V. P.) - O violento ataque aéreo desfechado

ontem, em plena luz do dia� contra I:ierlim, causou grande im

Ilressão no espírito de todos os llerlinenses. Os ha'bitantes (la

capital nazista. acreditavam que, em vista da.s perdas colossai:;;
sofridas pelos atacantes ua veSI}el'a, seg'undo revelações do dr.
Goebbels, Berlim não voltada a ser atacada. Ontem, aconteceu
t:xatamente o contrário. Em plena tnrde, fizeram-se presentes
l\S lná,q�iuas de bombardeio peRado norte·americanas.

KNOX ADVOGOU.

Washington, 10 (U. P.) - O
coronel Knox, secretário da
Marinha, advogou a prorroga
ção da lei de empréstimos e ar

rendamentos, por mais um

ano, até 1945. O secretário da
Marinha defendeu êssa opi
nião durante uma reunião da
Comissão de Relações Exterio
res da Câmara de Represen-

; tantes.

Sobrevoaram Argel
Argel 9 (U. P.) - Alguns

aviões eixistas sobrevoaram a

cidade de Argel, sôbre a qual
foram lançadas bombas. O ata
que foi pouco intenso, sendo
insignificante os danos cau
sados. A incursão propriamen
te dita durou apenas dez mi
nutos.
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I o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema da lavação, de seu vestido estam-

Leve, hoje mesmo, para casa, o seu sabão

podo, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

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

PRIMEIRA. de seu vestido, leve-o à '1'inturaria Guarany. - Rua João Pinto

<'M .

Desembarque 'de surpreze

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

lUárlo de I1Iirantla Yalverúe

Antigamente, em quasi to
das as guerras, as más condi

I ções higiênicas e os ferimentos
I
gangrenosos, sempre fizeram
uma grande colheita entre os

exércitos combatentes. Era

costume; após as batalhas, ter
minarem com os sofrimentos

I dos feridos cortando-lhes a vi-

I 'la imediatamente. Durante a

guerra da Criméia, uma seriho-

I 1':1 inglesa, de família arlsto

I
crátíca - F'Iorence Nightínga-
1e - não podendo suportar !)

�)011Samento de que os soldados
ora morriam sósinhos, sem

conforto e sem consolo, e ora

eram sacrificadas pela impos
sibilidade quer de transporte,
quer de cuidados médicos, or

ganizou um grupo de quarenta
voluntártas e seguiu para a

frente da luta. Com essa obra
de grande humanismo ela con- -----

seguiu reduzir de dois terços a CO�lPR II (I I] VENnASmortandade entre os soldados. ih) li D
Foi então conhecida, entre es- CASAS

tes, corno "A dama da lanter- Vendem-se: uma na Rua Fernon-
do Machado, com 4 quartos, 2 sa

na". Si o estado ferido era gra- las, cópa cozinha, terreno plano,
ve demais para ser tratado no medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00;
próprio campo de luta e os re·- Tres na Rua Uruguay, de madei

cursos não permitiam qualquer
ra. todas alugadas. terreno plano,
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;AS$e�nb!éia Geraq Extraordinária possibilidade de salvá-lo, ela Urna na Rua Rui Barbosa, com

I confortava O moribundo com 4 quartos. banheiro imbutido.2De acôrdo com a artigo 26 dos Estatutos, convido os senhores
,ócios a se reunirem em assembléia geral extraordinária, na Séde do as suas palavras dôces de n111- sala_s. garagem, porão hubi tovel,
_;lube, na Rua Arcipreste Paiva n. 5. na próxima sexta-feira. dia 10 do lher. Naquela época na África I

f'mflm corn todo con_forto exigido,
, 19 30 h d "

terreno plano rned.irrdo 16x65 porcorrente, as ,
• oras, para eliberarem sôbre a compra de um pré- do 8nl, ao lado de 8.000 solda- Cr$ 50.000.00:lia, ou terreno, para a sêde social. dos britânicos mortos e111 C0111- Urna no Rua Quintino BocaiuvaFlorianópolis, 4 de Março de 1944.

J. BATISTA PEREIRA, presidente do Conselho Diretor' bate, ] 4.000 pereceram de do- (João Pessô�) com 2 quartos, cozi-
----.--.-.-- ---.- .- .------.------ -- .--- encas. Hoje após muitos estu- r;�a, sala, drspenso , vcsandc . me-

ij M;g4Wg'��mmb?*..sw 5&4+'*11 W'Ati\NP?IG4Ji41:A$i1íAWil 5 mz _J" 'o d irrdo o terreno 8x30,SO por ...dos e reconhecido que a com- Cr$ 7.500,00;
posição do regime alimentar é Urna em Coqueiros, com 3 quor
de vital importância para a t_os, cozin�a, sala, dispensa, bôo

saúde de un1 exército Durante agua, rned irido o terreno 30x12xl,S
. 'por Cr$ 12 000,00.

a guerra russo-japonesa, verí- Umc, na rua Almirante Alvim,A Diretoria convida a classe médica em geral, bem ficaram-se 200.000 casos de com 2 quartos, sala, dispensa. va

como os Snrs Eo r-m aoê u t ico s
, dentistas, enfermei- I Berí-bér'i no exército n ípôníco, ronda etc. terreno com 22xSO por

ros, técnicos de laboratório e demais profissionais norém nenhum na marinha.
Cr$ 25.000,00.
Urna na Praça da Bandeira, com

ligados a Eu n çôe s sanitárias, para assistirem a Hlssa diferença foi motivada dois pavimentos, 3 quartos. banhei'
conferência que realizcrá no Clube Doze de Agosto, pelo fato de que as rações dos rc , cozinha, etc. Aluguel 610,00.
HOJE, às 20 horas, o Dr Francisco Matoso. técni· marinheiros incluíam cêrca ele Preço de vendo Cr$ 60.000,00.
co federal conv.idado pelo Govêrno do Estado para '; 300 grs. de cevada inteira. As- i TERRENOS
organizar ern Santa Catarina a campanha de

) sim, também a deficiência pro- I Vendem-se um na Avenida 'I'rom-
prevenção contra a gripe.

'

I gressíva em vítaminas "B-l" powski, terreno plano, medindo

ti'lt!l!!I!!!! 72E .4' .. eiPft>!til!lt!ilM'i' contribuiu para o colapso ela 12x37 por Cr$ 1?OOO.OO;
--- -----.. 1\1 l' 1918 f t d

Um na Averlldu Mauro Ramos,
.: �eL1ann_a :111 , a e an ()- idem idem, 15.5x45 por Cr$ 12.000,00;
lhe o exercito. Nesta guerra os Um na Rua Jaguaruna, idem
progressos feitos pela ciência idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00.
são notáveis. A história destes Um na rua c;amboriú, terreno

progressos será contada mais
plano medindo vOx50 por 24.000,00
cruzeiros.

tarde, quando, então, iremos
conhecer detalhes de uso mais CHACARA
extenso do sangue dessecado, Vende-se, na Trindade, a melhor
1 chocara dalí, com onibus à porta,LOS milagres da cirúrgia de área de 71.000 m2, com uma bôo
guerra, das novas descobertas casa de moradia, muitas árvores
da ídlosincrasia dos micróbios, frutiferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.
etc.

COMPRADORESNunca em tão curto espaço
de te111po se operou tanta r8-

volução no tratamento de tan
tas doenças.

.-

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n f) 13

T�l. 1022-Cx, posta] 139

ASSfNATUR.4S
Na Canitnl-

�no Cr'
Semestr-e

.

Cr'
Trimestre Cr'
Mês CrI
Número 8V11lso CrI

No Interior:

Cr'
C;r'
Cr'

70.00
40.00
20.00
7.00
0.:1Il

Ano 80.00
45.00
25.00

vnúncíoe rnedfants contrate

Os orill:inllis. mesmo nilo pn
blicartos. não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceítos emítí
dos DOS artigos assinado.

- 'ilE

Notícias resumidas
- As tropas aliadas vêm-se

cercada de mil dificuldades
para o assalto final contra Ro
ma, uma vez que não querem
destruir os documentos histó
ricos da Cidade Eterna, con

forme expressa uma alta per
sonalidade britânica em audi
ência concedida ao represen-
tante do "Times".

l""

blica �a f;����:���t�P:���á��i �aos aliados. Desde algum tem- .

po, vêm os turcos notando uma :
forte tendência dos alemães alf i \1
residentes ao se exprimirem' �
sôbre a guerra, quasi todos 1eles com uma bôa dose de der-
rotismo.·

'1* * �

\
iEnquanto Hitler fala na

tão estafante "arma secreta",
os exércitos germânicos estão
sendo acossados na Frente
Oriental, firmam-se os aliados
na Itália, e a Alemanha vem

sendo o alvo diário ela RAF e

das Fôrças Aéreas Aliadas.
fi" __�-_-""""""",-_""_-_-_"'_".-.w -."_".,..,

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

"...........,.__.... ........_d-...._....._..-.;

LIVROS
USADOS

Compro e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

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

Aérea, Geodêsia, Física, Quí
mica, Mecânica, Ce rpintar ia,
etc etc.

O.L.ROSA
Rua Deodoro, 33.

r

Forças norte americanas quando se dirigiam para a

costa em um desembarque de surpreza a cerca de 97
quilômetros à retaguarda das linhas nazistas, na

parte ocidental da penins ula italiana. A solida ca

beça de ponte que os soldados aliados alí estabele
ceram tem resistido aos severos contra- ataques dos

fascistas alemães (Fó to da Inter A.mericana).

:<Clube dos Funcionários
de

PÚlilicos Civis
Santa Catarina»

SOCIEDADE CATARINENSlE
DE MEDICINA

!A dama da
lanterna

CASA MISCELANEA, distr i
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vá vulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

-

Tenho diversos, para casas ndo
muito retiradas do cen tro,
A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

o PROPRIETÁRIO DA
.

ALFAIATARIA (ARIONE

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

mesma' atenção.

entrega do prédio,
til tradicional «CasaMiscelânea»Para

Iniciou «ve rcíade
í

r-a liq uidE1ÇãC))
Todo seu grande estoque será vendido a preços excepcionais!
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ANIVERSARIOS

Trancorreu ontem o aniversário
nato.lício de Odson Cardoso, filho
do sr. Oscar Cardoso, proprietário
da conhecida "A Capital" e que

ofereceu, então, aos seus inúmeros
amigos, farta mesa de doces.

Festeja hoje mais urna prima
vera a srita. Gilda Jung, filha do
sr , Leo Jung, farmacêutico na ci

dade de Mafra.

O jovem Antonio Carlos Barros
de Oliveira cornemora hoje mais

umo data natalícia.

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr. Jor

ge Nicéício Garcia e sua senhora,
d. Eugênia Santos Garcia, com o

advento de uma menina, que na

pia ba tismai receberá o nome de
Iria Maria.

MISSAS

Os aviadores civis do Estado, a

migas e admiradores de Douto
Caneparo, mandam rezar, ama

nhã. às 7,30 horas, na Catedral
Metropolitana, missa em sufragio
de sua alma.

CONFERÊNCIAS:
Hoje, às 20 horas, no Clube 12

de agosto, o público florianopoli
tono, terá oportunidade de ouvir
a palavra autorizada do dr. Fran
cisco Matoso.

CINEMAS:
Hoje, o "Odeon" abrirá suas

portas para um festival, e, ama

nhã. veremos em sua tela dois fil
mes". "Aconteceu a um homem"
e "Contrabando humano".

Lula sem tréguas Coluna Feminina Zoraide Silveira
E

Zilá Barbosa

A EFICIENCIA
NA FRENTE

FEMININA
INTERNA

Jane llIason

li
I
I

Viuva Julieta Campos
Rosa

Londres Em nenhuma
guerra sofrida até hoje pela
Humanidade, a cooperação da
mulher na consolidação da
frente interna se fez sentir com
tanta eficiência como conflito
atual. Maxi rné na Inglaterra,
país que mais apremiado se

viu pelas condições adversas
que o colapso de uma das maio
res potências da Europa lhe'
acarretou. Em todos os países
atualmente em guerra, assisti ..
mos uma mobilisação do r.nm

do feminino organizada de IlUO
duma atmosfera de relativo
desafogo. Tal entretanto não
se verificou com a Grã-Breta
nha. Foi nos dias tumultuosos

�..,.......-----....-_.....---",.......-.,..".._,...............

que se seguiram a Dunquerque,
que o povo britânico se viu
diante da mais cruel realidade
ele uma guerra, que distante
milhares de quilômetros lhe
batia surpresivamente às por
tas. A mobilização feminina na

Inglaterra realizou-se (-'111 meio
à explosão de milhares ele b0111- Comprar na CASA MISCE.
bas diárias, entre os destrocos LA

A

NEA' b
.

e sa er econorrnzar ,

provocados pela índiscrimina-
da ação aérea do ínirníao 0 Idolos de barrofrente ao espectro da invasão.

_

Nesse interim tornou-se paten-
te a eficiência do mundo remi- Certos povos têm tendências

nino na consolidação da frcm- exageradas para adorar fervo

te interna britânica. Nenhuma rosamente o primeiro ídolo que
mulher poupou nada do que

lhe apareça pela frente,
_

seja

possuia para tornar mais pro- �le humano ou nao. Se na� v�
fícua a extensão da sua cola- J�mos o que nos conta a hístó

boração. Nos serviços. de orga-/
na. Recordemo�nos de Mol�ch,

nização, nos meios de comuní- o deus ao.s. quais o� mo�bItas
cação, nos meios de transpor-

tudo sa�nf:cav�m mclus.lVe os

tes, nos campca agrícolas, nas s�us prop.n?s filhos. Clt�mos
bases aéreas, enfim, em todos

ainda l\lclbla�es, que depois de

os setores relacionados direta- haver sido o ídolo do povo gre

mente com os esforços de guer- g?, lançou-o num� .g.uerra du

ra da Grã-Bretanha. a presen-
vidosa ?ontra a Sicllía e aca

ça da mulher tornou-se um b?u unindo-se aos l�ce?em?
símbolo de ajuda, de colabora .. 111.0S contra a sua propr_Ia p�
ção e de eficiêncía. tna. E como esses a Hístórta

dos povos é fertil em exemplos.
Na história moderna, retra
Lram-se com fidelidade os ído
los de barro da antiguidade. O
que representou Mussolini du
rante longos anos na Itália? E
que papel, Hitler desempenhou
até há pouco tempo no seio do
seu povo? E como esses váríos
povos vivem acorrentados es

piritualmente a uma idolatria
por individuos que conhecerndo
a mentalidade da sua gente,
souberam extrair deles qual
quer sentimento de patriotis
mo ou de liberdade. São todos

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

ma moderno.
Atendem diàriamente das 14

às 18 horas.
Rua João Pinto II (sobrado).

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

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

do Estado

Sob torrencial o gu o c e i r c , soldados estadunidenses
lutam no Cabo Gloucuster contra os fascistas ni

pônicos. Os sucessivos êxi tos norte-americanos na

área do Pacífico, constituem a melhor prcva do
valor dos ubnegados soldados de Tio Sam.

(Fóto dei Inter-Americana.)

MARIA EUGÊNIA e JOÃO
noives

Fpolis., 6·3-944

1 que o troglodismo está lar-
gamente representado na Tu

nísia; e que, por exemplo, na

tribu tunisiana dos Hadege,
composta de mais de 600 mem

bros, todas as casas, salvo a do
calif'J., estão construidos no

subsolo.

Hercílio Wagner e Eugênia
Russi Wagner

participam aos seus parentes
e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua
filha Maria Eugênia com o

Sr. João Xavier da Rosa.

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
\ares podem exigir, sempre que hotl·
ver dúvida quanto à veracidade da

qualquer informação, que cada in
formante prove o que declaroa. "
má-fé constitue crime contra a _

�Rranca nacionaL (D. E. II.).

participa aos seus pn rerrtes
e pessoas de suas relações o

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

Eugênia Wagner.

TEATRO
Teve um êxito como era de

esperar, o espetáculo do ARTE

CLUBE, na séde do Democra

ta, realizado sábado último.
A espectatíva que reinava

em tôrno da bailarina paulis
ta sta. Maria Olímpia Silveira,
foi plenamente confirmada,
pois a galante amadora con

quistou logo as simpatias da

plaüéa com seu sorriso e com o

seu pronunciado gosto artísti
co.

Todos os números por ela

apresentados foram fartamen
te aplaudidos, sendo de lasti
mar apenas que o palco do
Democrata fôsse tão pequeno.
Aproveitamos o ensejo para
louvar a atitude do Democra
ta em cooperar com o Arte

Clube pelo desenvolvimento da I
cultura 'artística entre nós, o

que, aliás, está dentro do pro
grama da vitoriosa sociedade
da Praça 15.
A Maria Olímpia as nossas

felicitações pelo brilhante de

sempenho em sua dansa esti
lizada.
As Irmãs Jacinto, uma ver-.

dadeíra revelação que vivia.
desconhecida em nossa terra,
encantaram a platéia com sua

Voz agradável em tres admirá
veis duetos.
A sta. Alda Jacinto executou

com rara perfeição dois núme
ros de sapateado, causando
verdadeira sensação.

O conjunto infantil Trio
Sambista, com Dilza Delia Du-

tra, Antônio Dutra, José Luz e
-.t>,.,...._.".D O

• ...,. _••- .....

mais a bailarina "mignon"
Maria Rosa, mereceu aplausos Telegramas retidos
pois =cube agradar em todos
os números. Jlcham·se retidos na Estação-

Segunda feira o ARTE CLU-' Sé�e, t;legran:as endereçados pa'

,
'

C'
Ta. Jose Mcr+ins , Leony Trouche,

BE estara novamente no me Sotto Jos� Cassio, Heitor Ballalais,
'Teatro Império do Estreito, on- Alirio' Silva. Estafoz. Amelia Paes,

de, diante da sspectativa ge- Nelcio Lu�z Aula. �eonidas Gon·

tal, conquistará nove triunfo. çalves, GUlOtt;a.r Hell: .roste, Blohm
•••-,.,. w -..,. para Rodackl, Marclho, Nlaurita,

Trigo para Werner, Cyrineu Dias
Martins, Maria Silva, Fislondon,
Marina Silva, Ulysses Caminha,
Salobo, Manoel Ohm e Cidelia Ci
d.ade.

O sargento Kelly realizou, cmte

ontem, em Porto Alegre, sua a

nunciada conferência sobre os de
sertos da Líbia. Ontem, novn con

ferência Eoi realizada, sendo que

domingo o sargento Kelly pa=tirá
para nossa capital, onde realizará

palestras que serão ilustradas com

cenas reais sobre a vida cruciante
nos desertos da Líbia.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano, 12

2 que si se aplicasse uma gros-
sa camada de pintura sôbre

a pele de todo o corpo de uma

pesaôo, esta morreria infalivel
mente dentro de poucas horas.

3 que os povos antigos acre-

ditavam que os corpos que
se podem liquefazer em deter
minadas condições, como o azo

to, o ouro e os metais em ge·
rol, continham água.

4 que com o ouro existente nas

arcas do Banco da Inglaterra
poderiam ser construidos, intei
ramente com aquele precioso
metal, diversos couraçados do
tamanho do «King George V».

o dia

5 que antigas tradições escan

dinavas dizem que as maças
eram o c l irn-arrto dos deuses,
que se nutriam com elas quan
do listavam débeis e enfermos
para reconqu iatu r a Eôrço do
corpo e do espí:i.'ito.

6 que recentemente celebra
ram-se em Surat, perto de

Bombaím, na India, num s6
dia, quatrocentos matrimÔnios
nos quais as espôsns tinham
todas a idade de I a 7 ancs e

os maridos 3 a 9; e que muitos
noivos tomaram parte na ceri
monia instalados no cal" de
suas mães, que lhes davam de
vez em quando um guloseima
qualquer a.fim-de que conti·
nuassem de bom humor e não

perdessem a paCiência.

santo do
B. João Ogilvie, S. J., Martir
Nasceu. 1580, em Drurn , na Es

cócia, como filho de um calvinista
que era funcionário na côr te de
Maria Stuart. Ainda menino foi
João para o continente europeu,
onde entrou na Companhia de
Jesús. Ordenado secerdote, voltou
para a pátria disfarçado como sol
dado e usando o nome de Watson.
Carregado de ratoeiras, como se T· f· B ·1��:�:r:::d�d�:rt!e d�l E�ce6���0:�;: Ipogra Ia rasl
talecendo os católicos perseguidos, Precisa-se de um margea-
ensinando e administrando os ss ,

dor poro efetivo e um com

Suoro.merrtoe . Depois dirigiu' se pa- posi tor.
ra a cidade .de Glosçow continuo Rua Tiradentes 10ando sua vide de apostolo. Por '

traição caiu nas mãos do arcebis- 3 v. - 3

po presbiteriano Spotteswood e, �-"""""';:;:::::::::::'::"_""_":""""--""
durante 5 meses, sofreu um

mar-, Itírio incr-ivel : Um e xernplo , duran- JORGE HICÁCIO GARCIA
te onze dja� e noites impediram- SENHORAno de dormir , cercando-o de pu-

e

nhais afiadíssimos, ferindo se "do- J têm prazer em participar a

orosamente, caso inclinasse a co : seus parentes e amigos o nas-

beçci. Finalmente, foi. condenado à

I
cimento de sua filhinha,

torca. Ainda no caminho para o IRIA.MARIA
lugar da execução, o arcebispo cfe- Fpol is., 8-3-44
receu lhe a vida e a mâo de sua pOVoS, que apesar de atribui-
filha. caso renunciasse à Igreja ......_..._..• .....,.,.-••••_••-._. ..... __ � rel11-se superiores, não deixam
Católica. "Mas, fui condenado por INSTITUTO BRASIL-ESTADOS de reconhecer a necessidade de
alta traição", retrucou o martir.
"Qual traição qual nada; é por UNIDOS possuir um ser supremo ao qual
que você é um papista danado", Atendendo as inúmeras solicita- pedir proteção, consel�lo e or4

respondeu o orcebísp o, confirman- ções que veem sendo feitas por clens. Vejamos os alemaes. Cer
da assim o martírio de João. No

seus associados, o Instituto Brasil-
I
"os da sua incapacidade de g'o-último momento de sua vida lem EdU d d F

brou se que tinha no bolso um
sta os ni oSb

e lorianópoli�, vernarem-se a si mesmos, os
permanecerá a erto, todas às 3. ,

� . .

terço. Para subtraí-lo ao escárneo 4.a, 5.a e 6.a-feiras, até às 22 horas. gernlanlCoS preCIsam de HIl1

dos verdugos atirou o no meio do deus que, militarmente ou ra4

povo aglomerado. Acertou num Os órgãos da Estatística Milita, cialrnente 'lhes vislumbre qua-barão protestante que 4 anos de- têm apôlo legal, quando 'ntimam
p o.s tor-nou-se católico. A mor- o produtor e o vendedor a mostrar

lidades que os tornem merece

te de João impressionou profunda- o que possuem em seus estabeleci- dores de dirigir o mundo. Inve
mente o povo de Glasgow. lIentoL (D_ 11:. M.). josos dos extraordinários dotes

de espírito, de cultura e de hu
manidade que possuem os in
gleses e outros povos aliados os
alemães procuram destruí-los,
Esmagando a civilização, a

justiça, a ordem e o direito, os
germânicos estão certos de que
poderão impôr à Humanidade
o deus que melhor' se ajustar

Festival no palco, portanto, não haverá sessão cinematográfica.
aos seus instintos destruidores.
Esquecem-se porém OS ale-
mães, que o seu ídolo, como os
da antiguidade são feitos de
barro, e que ao menor golpe
quebram-se ferindo os seus

próprios adoradores. Esse foi
o caso de Mussolini. A sua fra
gilidade ocasionou a sua queda
e o seu desmoronamento cau

sou a desgraça dos seus mais
íntimos colaboradores fusilados
sumariamente. E aí enquadra
se também o futuro de Hitler,
o mais vandálico de todos os

ídolos que Q mundo já conhe�

c ZES DO DIA
tia.feira HOJE

(I E

AMANHÃ:
Walfred Lawson, em:

Aconteceu a um homem
Jack Holt, em:

Contrabando humano

(lHE «IMPERIAL))
"Seu CinemaD•
aparelhos.

Na próxima semana a reabertura do
Completamente remodelado novos

Qual será o filme? ceu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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torneio relâmpago, do corren

te ano.

Após um Jogo, onde se no

tou a supremacia do esquadrão
botafoguense frente ao FIa·

No próximo dia 18 do cor- exercer leve domínio no 10 mengo,
.

campeão cario�a de

rente o Avaí excursionará no-I "half-time" do jogo realizado ]1943, saiu v�ncedor o conjunto
vamente à progressista cidade domingo embora a vitória.do Botafogo, pela elevado

de Blumenau onde, no dia se-Isorrisse �os avaianos. ICs?l�dredde 6 a 2, com grande ra-
.

t f' d f
" 11 a e

gum e, ara o seu segun o Para armamos seguro JUl-1 A 't d d B t f '

compromisso da série "melhor. zo sôbre o poderio da equipe
os orce o�es o o a ogo

de três", �om o homogeneo' blumen�uense basta acentuar lem x:�ssa cap�tal, o "Estado"

esquadrão do S. D. Blumenau- 'que no jogo com o Atlético esportivo, envia o seu grande
- . .

t d V 1 P li d t
. abraço.

ense, campeao invic o o a e aranaense, rea iza o terça-
do Itajaí e um dos mais cate-

I
feira última, o Blumenauense

gorizados conjuntos futebolís-! perdeu apenas pela diferença
ticos do nosso Estado. i de um tento.

Esse encontro promete os
I Para o jogo do dia 19, o Blu

mais movimentados lances, menauense está realizando
pois, como já é do nosso conhe- proveitosos ensaios para que
cimento, o Blumenauense cons-: brar a invencibilidade do bi
tituiu um sério adversário pa- campeão catarinense de 1943.
ra o Avaí, chegando mesmo a

Marcado para o dia 1 9 do corrente
o segundo

',. -!r

compromisso de: Avaí com o Blumenauense

Paula Ramos x Caravana do Ar
Jogarão domingo, em , disputa de um riquissimo troféo

e onze medalhas

Um dos maiores

aconteci-j
mete ser das mais sensacionais

mentos do esporte-amador te- da história do amadorismo em

rá lugar, no próximo domin- Santa Catarina, pois, ao que
go, no estádio "Adolfo Konder" .nos informaram, serão disputa
entre os aguerridos "elevens" das 11 medalhas e uma artisti
Paula Ramos e do Caravana ca Taça, oferecido pelo sr. te
do Ar que deverão preliar amís- nente - coronel Epaminondas
tosamente. Santos, comandante da Base
Reconhecendo-se o valor dos Aérea.

dois adversários, a peleja pro-

A revelação do ano irromperam fortes chuvas,
No jogo travado entre o Avaí tendo os d?iS adv�rsários aban

e o Blumenauense, surgiu, ponado o Jogo, nao sendo, por
quando menos se esperava, I tanto: disputada a 2a fase.

uma nova revelação da linha, �-f;m-de �sclarecer 9-ual dos
média que impressionou viva-I dOIS e o mais forte, fOI ma�ca
mente o público esportivo I d�

nova data para a realiza
de Blumenau. Trata-se do çao desse embate.

"player" Galeguinho, que no

ano passado defendeu as co- São Paulo 3 x Corintians 2
res do Avaí, na categoria de Em São Paulo, realizou-se,
amadores. ante-ontem, à noite, o sensa-

Como mêdío direito a sua cional embate entre o São Pau
atuação foi regular, mas, ao lo e o Corintians tendo o prí
ocupar a posição de centro-mé- meiro triunfado espetacular
dia, Galeguinho passou a [o- mente, pelo "score" de 3 x 2.
gar com muito entusiasmo e A renda atingiu à impor-
técnica, tendo sido uma das tância de Cr$ 302.606,00.
melhores figuras do gramado, __

o que nos despertou a atenção. I Brilhante vitória do Botafogo
Coordenando bem os ata- Realizou-se ante-ontem na

ques e distribu!l1:do os passes Capital da República. o sensa
com "ral�a pencia, o "garoto- cional embate pebolí�tico en
louro fOI talvez, a causa da tre os renomados esquadrões
vit?r,ia do Avaí, quando este do Botafogo e Flamengo, res-

per.dla por 3 a 1.
, pectivamente.

� yensamento do Aval apre- :Êste prélío foi o início do
veítá-lo para os futuros emba-
tes da temporada, pois não
resta dúvida que Galeguinho
será, em breve, um grande
"crack" e sua presença é in
dispensável nos g r a n d e s

"matchs".

o Amêrica venceu
No jôgo realizado quarta

feira última, em prossegui
mento do Torneio Relâmpago
carioca, o América venceu o

Fluminense por 2 a 1.
,;rr........__-.-...._••-.-. _ • _, .eM _-. _-",;-_-.....-..,.,

lheiro da ilustracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente ..peritivo KNOT, lem!lr&o
ee V. Sia, de acrescentar, ao agrade
cer a gentilez":ESíEE 1.411-
BEl'11J 111'1/ APEi?lTIVO

PREDILETOI

:fiIlI��tq I
'I (//'1 P{;OOUTO OA /(/fOTSA.//fO••COI1. E SE6UROS
�. ITI••JAI ..

I
I Prefiram em suas construções

I_o genuino CELOTEX STAN-
DARD de 1 12 "(Natural

Fi-I
nish Topica1 Ferox)
CHAPAS: 1,22 X 2.44

1,22 X 3,05
1,22 X 3.66

ENCAPADOS ORIGINAIS:
8 Folhas

Aos Snrs , Construtores.

Tratar com' V. Mendes
Rua Jeronimo Coelho, 13

FLORIANÓPOLIS

r FILHA I MÃE I
Ipiral1ga x Florianópolis
Realizar-se-à, no domingo

vindouro, um embate entre os

possantes gremios do Ipíran
ga, da Vila Operária do Saco
dos Limões, e do Florianópolis
F. C., em disputa de um riquís
simo troféu.

O Florianópolis pretende le
var a àquela localidade um es

quadrão composto de bons jo�
gadores, a-fim-de fazer bôa fi
gura frente aos limoenses.

o iôgo não terminou
Em Pantanal foi realizado,

doming'o último, um confron
to amistoso entre o Florianó
polis F. C., e o Corintians Ca
tarinense.
No momento em que os co

tiijt�pos venciam por 1 a 0,

r

AVO I
Todas devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIR:4;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

_J c ••

MÉ.DICOINDICADOR
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS· OLHOS

Curso côe Aperfe íeoamento e Longa Prática no Rio de :faneil'o
lJONSUJ,TAS - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

tábados. das 16,30 à" 18 horas - CONSUI�TóRIO: Rua João Ptnto a. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasrl )

I!Jx-lnterno do Serviço de Clín íca Médjca do Professor Osvaldo Oliveira, méd ico do

Departam.ento de Saúde

CLINICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CO:\'SUI.TOltlO

e l{ESIDli:NCIA: Rua Fel1pe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - !)as Hi às IH.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405

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

DR. BIASE FARACO

Dr. Newton L. d9Avila
- Médico -

Ex-In terno da Assistência Municipal
a do Serviço de Clínica Cirúrgica
Q cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
V i as U rmerias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 2!l.

Atende diariamente às 11.30 hs. iii,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone lOô7,

MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
\MBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAHGAN'l'A

DR. SAVAS LACERDA
ex-interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr: Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

'hefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospítnl de C8rl<la"�
CONSUL'l'óRIO: Rua Felipe Schmtdt, 8. Fone. 1.259 - CONSUJ�TAS� Das 2,:1u

às 6 horas da tarde - RESIDt;:f�'CIA: R. Conselhen-o Mafra, 77 - FI,ORIANóPOY,TS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Iilspeclalista em moléstias de senhor .... -

Paetos,
.\L'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vestcuta, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAtiTICA
UO PERtNJJ;O - Bérnias, WdroceJe, ve

rtcocele, Tratamento sem dor e opeJ'açlio
de Hemorroldes e vlU'lZcs - Pract nrass

apas-elhos <le gêsso. Opéra nos HObvitaJs
de Florianópolis.

Praça Pereira e OUvelra, 10. Fone, 1.009,
1-i""á1'1o: Das 14 às 16 horas, diariamente.

,'ormado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

línica médica em geral, pediatria, doen

.as do sistema nervoso, aparelho geníto
ur-ímár ío do bomem e da mulher

\s51ste. Técnico: DR. PAULO '.rAYARJlJb
Curso de Radíolog ía Cttníca com o dr

l1anoel de Abreu Carnpanar ío (São Pau

o'). Especializado em Higiene e Saúdt

Pública, pela Universidade do Rio de J·a

ie iro. - Gabinete de Ralo X - Electro

cardíografía clíntca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

.te fisioterapia - Laboratór ío de micro.

copia e análise clín íca. - Rua F'er-nand.

Machado, 8 Fone 1 195 - FlorlanópoJ1.s

ORe AURÉLIO ROTOLO
.Vlédico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
.iiagnóstíco precoce da tuberculose
.utrnonar, úlceras gástricas e duo
renais, câncer do estômago, are
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
.nédica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Iiaios Iníra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapra
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohrnidt
Das II às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

UR. ROLDÃO CONSONI

10v-7

'lMico - Círnrgíão - Parteiro
F'ormado pela Faculdade de Medicino

Ia Universidade de São Paulo, onde foi
xssístente por vários anos do serviço
.u-úrgico do Prof. Alipio Correla Neto
f'rimeira Cadeira de Cl!.nlca Cirúrgica).
�om p.rática na clínica gínecológica do
c'rof. t:iila O. Matos. Assistente do servíço
e partos do Prof. Dor.ríngos Delascro no

Hospital Leão XIII".
Cirurgi!lo do estômago e vias bílíares,

I testínos delgado e grosso, tiro ide, rins
.rostata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
a rizes e hérnia. Doenças de Senboras t

partos.,
.

Consultas, Das 9 às· 12 horas no
Jasa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Sande
São Sebastião

._------------

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri·

Inças em Geral. CONSULTORIO� Rua

<'ellpe Schmldt - Ediffclo Amélia Neto.

li'one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SlD:ENCIA: J Largo Benjamin

Constante, 3

de Florillnópol18
Atende chamados .. qualq••

hora

Praça Ila Bandeira, 113 - .ob.

(Antlll:O Larlro 13 de Halo)

DR. ANTÔNIO MONIZ HELENA CHAVES SOUSA
ilNFERMEffiA OBSTlIITRICA

DE ARAGÃO <Parteira)
Diplomada pela Maternidade

C1rnrgia e Ortopedia. Cllnlca e CIrur&,la

,
lo tórax, Partos e. doenças de senhoras.

CONSUI�TÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das 15 às 17 horas, RESID:EN

elA: Almirante Alvim, 36. Fone 71l1.

•1 L!��:ruç�e����s, �lO��'�'
Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

truçã.o moderna. mediante uma entrada pequena,
Compra, venda e administraçã.o de imóveis.

Rua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S. B. Caixa dos �mpregados no Comércio A BATALHA DE
Fundada a 25 de Março de 1886 ANZIOASSelllbléia Geral Extraordinária

ta e 20 Convocação
De ordem do sr. Presidente e de acordo com os nossos

Estatutos, convido os srs. Associados para Assembléia Geral

Extraordinária q ue se realizará Domingo 12 do corrente às 9

horas da manhã em nossa Séde Social a fim de ser deliberado

ser teita a prorrogação e reforma em nossos Estatutos. Não se

t'erificando numero legal na Primeira Convocação, será meia hora

mais tarde feita em Segunda Convocação a qual se realizará

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

o Homem Que Se
Fez Rei da
A 'bm ,ra 13.

Geraldo N. SERRA
(Da Comissão de Sindicância da

A. P. 1.)
Por certo que a obstinada e en

carniçada resistência que os ale
mães estão oferecendo às forças
das democracias comhatentes ao

redor de Anzio e Monte Cassino.
constitue uma nova advertência
a todos os povos livres de que a

Alemanha ainda é um elemento
formidável. No entretanto, contra
todo esse poderio dos germânicos
deve se levar em alta conta a de
termin�ção, o valor e a potencia
lidade das forças aliadas. ° peri
go que ameaçava a cabeça de
ponte de Anzio parece ter passado.
Agora que as condições climáticas
permitem o emprego intensivo da

aviação, os aliados vêm í nveat.irrdo
com redobrado vigor contra as

hostes de von Kesselring.
Deve se o lcunçc.r , em toda a sua

plenitude; que o resultado conse

guido pelas forças das democrac!
as combatentes nessa violenta bc-

I talha pela posse de A..'1.Zio e con

sequente marcha sobre a Cidade
I Eterna, foi o fato de ter sido de
monstrado a Hitlfóf que a vitória

alcançada representa ostensiva e

inapelavelmente que o podecio alia'

Ido continúa forte e crescerá sem

pre na medida que as forjas vão
trabalhando cada vês com ma.is

afinco, como tombem, veiu deso
lar a opinião pública alemã que
diante de certos contra-ofensivas

I alemãs julgou que os exércitos na-

zistas haviam recuperado a sua

lantiQ'<l vitalidade destruidora. Hi-

I tler e. por certo a opinião pública
alemã -- estava certo de que po'
deria incutir em seu povo a idéia

I da futilidade de uma tentativa
aliada para invadir novamente a

Europa pelo setor ocidental'
° dr. Goebbels nunca se cansa

de repetir a história do reide de

Dieppe e de cortar ou o.ltercrr as

notícias das fontes aliaias, com a

evidente intenção de reassegurar
aos alemães de que a situação es-

1:á bem controlada e que eles na

da têm a temer, Sejam quais fo
rem os resultados que a não con

cluida batalha de Anzio ainda pos
sa produzir, o fato de terem sido
frustados os cálculos do chanceler

I
Hí tjer já seria o bastante para
justifioar ° seu custo.

A campanha em território ita
liano não póde ser considerada
como perfeita e bem típica diante
da oposição que será encontrada
por Eisenhower e Tedder quando
pisarem em territôrio francês ou

dos Países Baixos. De qualquer
fórma é bem op orauno que se re

lembre a famosa profécia do su

premo comandante aliado. "A vi

tória é possivel este ano, mas sô
mente se todos os homens e rnu

lheres, desde o "front" até os mais
remotos rinções, curnpr írern intei
ramente seu dever .

• Ibn Saud edificou por
suas próprias mãos um

grande reino, onde. vive
feliz entre concubinas,
com mil automóveis
- e muita fé em Alá.

No interessante nú

mero de SELEÇÕES
para Ja:neiro.Ultimos estilos de finos

�{OBILIARIOS
ACABA DE RECEBER o

-

UM VUlCAO !,I
Êste pequeno lavrador mexicano as

sistiu pasmado, na sua própria fazen

da, ao tumultuoso irromper do mais

novo dos vulcões da América. Pág. 66.

JÁ FAZEM
= ComoA
ii Imaginação
� Causa
;; Doenças
ê Muita doença e infelici- De uma tina, vai saindo
i:== dade são causadas por carne ... legítima «carne

� uma imaginação desre- sintética», a uns 5 cru-

i:== grada... Pág. 6. zeiros o quilo ... Pág.89.
� L-.

---

E:

�
�
!:Jln

-,

._ ��Flutua
de Novo

= �. Narrativa quasi incrível, de
= QiÊgjtggc_�:::::: uma tarefa gig�ntesca rea!izada
E: .�__;:� a grande velocidade ... Pag.13.

I
I
E:

�
ê

SINTÉTICAII

dos Móveis)
Modelar)

«Lar o Grande IINormandiell
seccão da móveis d' A

Ruo Trcj ano, 15
(antiga

AMERICANOS E INGLÊSES
NÃO PENSAM DA MESMA FORMA
Um americano trata da terra e da gente dos Estados
Unidos - e de como êstes cooperarão no mundo
de após·guerra... Pág. 52.

Lá V. S. encontrará solos de jantar, dormitórios e

solas de visito, de fino acabamento

fiVendas vista e prazoa
't

í-ft·;H��õ-i····iI rJI,iI[. \. '�.
. I

: :

i CONTIr'JENTAL I
: As mais famosas músicas, com os mais I·I famosos artislo..

i
: ÚLTIMAS NOVIDADES

:
i Na (eRA tOlAR» I
• •

: Rua irajano, 6 :
• •
• •
••••a s a �

Os aviadores Civís de Son
ta Catarina, cm iqos e

admiradores de DAUTO
CANEPARO, vítima de
acidente que lhe roubou
a 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.·2
J.

WA·
T.

TE N ç -AO' <lualquer assinatura deve ser subscrita
"

e.lf_;dUS;v�m_ente, por .int�rmédio d05 nos ..

D "
ses agenres abaIXO indicados. Cautela

II
com os solicitantes não autorizados!

DESEJA UMA OHDULAÇA O
PERMANENTE PERFEITA 1·

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). l15v UJ

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Re;)r. Geral no Rrasil: FERNANDO CHINAGLIA - R. Rosário. 55-A 20 ao<i - Ri",

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Roa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64�
Entrega a domicílio

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

Cr$ 71.656.189,20Capital e reservas

Cifras do balanço de 1942:

SE��AS
Responsabllldades .... . ... , .............• Cr$ 4.999.477.500,58
Receita . . .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 70.681.048,20
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos' nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Resr:�".sabilid.ades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

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

de Sã e Anisio Massorra.

Agências e sub-agencias em todo o território nacíonat. - Sucursal no

Uruguái. Reguladores de avarias nas prtncípaís cidades da América, Europa

padrões maravilhosos. finíssimo acabomenfo das melhoras
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANT ROSAe Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmidt, n. 39
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
.

�_..�.•·,��·.�_._.·.·._.�·.·,._.-���_��·a·._AT"._•.�.-.-.'.-.-.� �

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Futebõl no 14 B. C.
P. E. X 3a Cia

Amanhã, dia onze, às IS horas
no Campo da Liga, defrontor.se�
ão, em partida amistosa, os fortes
conjuntos do Pelotão Extronurna,
rario e da 30 Cia do 14 B,C.
A pugna é aguardada com an

ciedade nos meios militares ", erde·
oliva", porque o "esquadrão de
luxo" do P. E· possue invejável
puascido futebolístico e pretende
aniquilar definitivamente a án·
bição do "esquadrão blindado" da

N I O
O Govêrno do Estado esta con- 3a Cia,

ata a ma-Ior base 5 guerrilheir.os Ganhou mas pagará vidando as autoridades civis e mi-' ---------

, I do gener aI Tllo litares, a Legião Brasileira de As· VeJ-amos ,
�elem, �O (A. �.) - Em Londres, 9 (U. P.) _ O co-

Las Vegas, Nevada, 9 CU. P.) sistência, a Cruz Vermelha Broaí •

aVI�o especíal �J:egou a esta, municado das fôrças patriotas
- John Gunther, conhecido leira, o corpo clínico e hospitalar, Washington, 10 (U. P.)

capital o super intendente na escritor norte-americano aa-
a imprensa, enfermeiras e todas Circula novamente a notíciac.

,

_ ,

-

�

-'.., .
"

-

do marechal Tito anuncia que nhou a acão de divórcio �ontra I ,,:s classes cujas. ati�idades estejat;'val do AlI Transport Sel Vlce, está sendo travada uma luta 'J:
, hgadas ao scnttcn-ísrno e à rnedâ- de que é iminente um acôrdo

sr. Sanger Green, que Derma- d " d '1
A' .0"- l'

sua esposa, que fOI declarada
I
cina em geral, para a conferência para solucionar a controversia

necerá aqui dez dias, inspecto-
e
..

gran .� VlO encia no. setor culpada por ter abandonado o I que, às 20 horas, de hOje, reo lí- entre a Espanha e os Aliados.
nando os servicos da sua em-

Prijdor t- Ljunea-Sans - Kimost, lar, A despeito dêssa decisão, a 'z�rá o dr. Francisco. Matoso, téc Segundo as informações dispo
prêsa. Falando' à reportagem ,

onde os alemães foram obriga- custódia do filho do casal um
mco federlll _:lo Ir:stl:tuto Osvaldo níveis, a Espanha concordaria

d t
. . " Cruz, no salao pr-iric ipo l do Clube

declarou que Natal é uma das os a re roceder para suas pn- rapaz de 15 anos, ficará ao car- Doze de Agosto. em suspender as remessas à
maiores bases de aviacão do mítivas posições, com grandes go da ex-esposa de Gunther, Alemanha entregando 12 dos
mundo e com esta caracterís- perdas, não obstante haverem que terá de lhe entregar, men- Deve:ão ser realizadas durAante a 14 navios italianos internados

tica, cada vez mais se projeta. lançado à luta grandes refôr- salmente oitocentos dólares 2a. t_Iulnzena do corrente mes pr�. em seus portos. AcrescentamI' . 'movldas pelo Departamento Adml-
Heferindo-se a Belém, acen- ços, I para o seu sustento e do fIlho. I nistrativo do Serviço Público DASP, os entendidos que a�ém destas
tuou ser o quartel general da as seguintes provas: clausulas fundamentais há ou-

borracha natural e possuir po- o- Ofícial Administrativo; tras redundando na separação
sição definida. Crê que não po- A V r s o C:�s:!ea�te Fiscal do Imposto de da Espanha da orbita do l\_'2ich.
derão afastar a borracha na- _..l::-:},._ _...._ c- Inspetor da Divisão do Ensino
tural das necessidades da in- Secundário, escassez
dústria de aviação. Para pro-

A firma pro,prietcíria da «A MODELAR» em virtude Será divulgada, oportunamente. L

var o alto gráu da borracha in- da sua projetada transformação em Soc ied o ds a data do início das referidas pro· de mentol
dustrial, citou fatos da, Alema- Anonima, reforma e ampliação dos c tu o âs ramos

vos.

e

nha, que a-pesar-de grandes comerciais, hem como do seu" 'sistema credicírio O sr. Rôrnu lo Gonçalves, fai pro.
Nova York, 10 (l!nited)

jerdas de aviões, que tem 80- isto no sentido de oferecer ainda maiores facilida� movido por merecimento, do cargo
As eml?resas fabncan.tes ?e

frido, não emprega borracha des aos seus fregueses, decidiu fazer da classe H da carreira de Oficial' mentol mformaram, hoje, eXIS-

sintética nos seus aparelhos
.

É
Administrativo, do Quadro Unico tir grande procura desse pro-

DE 10 DE ABRIL AT 30 DE JUNHO do Estado,
.

ao cargo da
.

classe I duto. Ao mesmo tempo disse-
dessa carrelra, vago em VIrtude da

,
., ,.

exoneração de Ataliba Cabral Ne- am que o Brasil e a unlca fon-
ves. te importante de aprovisiona-

� menta. São inúmeros os pedi-
O dr. Vítor do Amaral Gutierrez, dos que não poderão ser aten

do cargo da classe J [provisório] didos, muito embora seja ote
da carreira de Médico, do Quadro
Uriíco d o Es todo , foi nomeado para

recida certa quantidade de
exercer o cargo, em comissão, de mentol a 37 dólares por quilo,
Diretor, padrão Q. da Maternida· para entrega em abril e maio.
de «Teresa Ramos», da cidade de É muito limitado o estoque paLlljes.

.. ra entrega imediata. Em al-

guns círculos novaiorquinos
opina-se que a produção pode
rá ser de 150 a 170 toneladas.
Acredita-se, ademais, que as

chuvas de fevereiro no Brasil
tiveram influência favorável
na segunda safra de menta. A
menos que fabricantes de
mentol estejam dispostos a pa
gar os elevados preços pedidos
pela menta, teme-se que os

produtores retirem as suas

ofertas,

) II sulfanl·laml·da Foram desdobrados, no corrente

11 I ano, e a con tcir de l ' do andante,

Londres, 10 (U. P,) _ As au-
' os cursos das escolas ísolodos de
Rio Tavares, distrito de Lagoa e

toridades militares norte-ame- Saco de Itacorobí. sub distrito de
ricanas chegaram à conclusão Trindade, de Costeira de Pirajubaé,

Washington,.9 (U. P.) de que não é prático a auto-. sub- distrito de Saco dos Limões e

Entrarão em ação contra os administracão da sulf'anilamí- d� R?'tones, na séde do mesmo
.

f tur
,." d'is tr-í to

Grande Tónico Japoneses, num u UIO proxi- da de modo que de agora em ,---.---------_
" " f

' ,

__ 1 mo, _os go?n ?,u_n, amoso diante, essa droga não figura-
Le Mons pesada- jCanhaO de br.o rápido, recente- r� entre as coisas a ser condu- I'mente bombardeada

mente �perfelçoado pelos Esta-/ zldas. pelos soldados norte-

Londres 10 ru P) _ Ur."'l, Idos Um?os. A nova arma seme- amencanos em sua mochila. Id
.' r d' b t:' .Ihante as peças leves, tem a Até agora se entregava aos

gr�n e formaçao. Ae. om .ar- I, vantagem de poder disparar ld d f"
,

deiros pesados britânicos d �':l' . r • •

so a os sul anilamida em po
.

tem
à

noít 'I
20 projéteis de 12 quilos, em e em tabletes, mas nas campa,

f���Ya�:S e� ����:� u:eas��� 60 segundos. I n�a� da Si?�lia e da Itália, os

poder explosivo sôbre os páteos PeOI';CI-II-na l�edlCos mIlltares, �om.��'ova-
ferroviários de Le Mans, situ8,- ,ram que o empr��o mdrlildnal

dos 170 quilômetros ao sudo- Curitiba, 10 (A. N.) _ O da droga em po I�pe�e f1'e-

éste de París, prosseguindo, as- Instituto de Biologia, sob a di- qu�ntemen,te q�e cIcatnzem as

sim em seu esfôrco destinado reção de,Carlos Henristt, fe- i fendas. Alem dlsso os solda dos

a p�ralisar os meios de comu-' chou os primeiros tubos de pe- 'abus�va� do us� dos t�ble";es Londres, 10 U.P. - As força.s do

nicações e transportes dos teu- 'I n�cilina aqui fabricados. Tam-! o� nao llam �s .lnstruç,oes SO- marechal Tito continuam derro-
_

. b ' ,
tando os alemães no Montenegro,

tos precisamente no prelúdio bem em Ponta Grossa, o Labo- 1e o seu emprego. I
-

I segundo notícias da Jugoeslava. Na
das operações de invas50 à

J
ratório Paula Soares já fabri- CASA MISCELANEA distri.' nvasao \

cidade de Pordgorica, .no Montene-

"f.ortaleza européia" de Adolf I
ca o pr�duto que J�i aplicadO buidora dos Rádios R. 'C. A Londres, 10 (U. P.) Mais ����;s ;��:;il�:�:�s dàes T�;�!:�li��

Hltler. [no hospItal, com exlto. Victor, Vávulas e Dsicos, uma vez a neurose da invasão Reich, obrigllndo-as a uma reti·

Rua Tr'ajano, 12, ataca os alemães. Informa-se, roda.

.

M
r agora, que os_nazistas ulti-

O O N O T J R S O Pa,rtlu para adrl,. ,��{� �o������i:� g: ;���s ��
_) \..,

.

Llsboa, 9 (U.:_ P.) .Mano Oslo. Os habitantes dos subúr-
Afím de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Filial, Plmente� Brandao, embaIxad?r bios por outra parte já foram

fica aberta, a partir desta data, a. �nscrigâ�. para candidatos solteiros, do BraSIl l:a Espanha", partlu notificados de que d�vem estar
às provas para o concOrso de AUluhar·PrahaantG, devendo os do sexo para Madn num vaga0 espe- . -

masculino apresentarem caderneta de resêrvis :0, cértidõ.o de idade e rial li ado'ao expresso "Lusi- I em condlçoes de aban�onar
atestado de saude; e os do sexo feminino, atestado de saudê e certi·

tA
.? "g f

.

dI' A, OS lares duas horas depOIS do
dão de idade. ama , o ereCl o pe o governo respectivo aviso. Recorda-se

o concurSo constará das seguintes disciplinas: Portugu�s, Aritmé· espanhol, acompanhado de
que há bem pouco fora anrin

tica, CAo�tabl!i�ade, Datilogra�ia, Hdi�t6rli4a ddo Brasilt e ?eolg4rohfia Geral. seus secretários ..O embarque ciada a evacuação da zona no-
lnSCrlçao encerrar-se·a no la o corren e, qs oras. foi muito concorrIdo vendo-se

Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos intares-
t t l'm d

' rueguesa de Tromsoe,
sados, diariamente, das 14 às 16 horas, na Séde desta Filial. e_n re 0& presen es, a e e, va- ( . _

Florian6polis, 3 de Março de 1944. nas pessoas gradas, o embmxa- f Não tenhas duvida em de·

BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO S. A. dor brasileiro em Lisboa, s:'lounciar om "qulnta-colona".
GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES Neves da Fontoura, e o embaI- �por mais que pareça teu amt·

(Gerente) (Contador) xador da Espanha, sr. Nicola I go; oão merece tua estima um

____________.............. """', """. o
"_.,.,,.. ,,............, Franco, tral4.or dA'p',átd.. (Lo D. N.).

,'_

Deslruida a última proleç,ão de Berlim
,

Londres, 9 (U. P,) - Refe- sificando anularam a prote-
n;o.do-se a� poderoso ataque IDe fontes aliadas, não há da- ção que restava à capital ale

��reO" de �oJe a cap�tal alemã, ?OS on�iais sôbre o raíd de ho- mã para a sua defesa. Expli
orsse a emissora nazista que os je, a nao ser que nele tomaram cando-se o sr. Stimson acres
aliados se valeram da pr�t�ção parte os b�mbardeiros pesados centou: a única proteção que
das nuvens para realizá-lo. norte-americanos. Em Was- ainda tinha Berlim era a cren
Acrescentou ,� difusora alemã hington, porém, o secretário da ça dos nazistas de que a capi
que houve vítimas entre a

pO-1
Guerra declarou que os gran- tal não seria atacada durante

pulaç�o. civil. e �anos ma�eriais des ataque? diurnos
_
que os o dia. Já está provado que tal

em vanos distritos da cidade. norte-amencanos estao inten- possibilidade não existe mais.

Viajou ontem, de r�gresso a S.
Paulo, via Curitiba, o pintor suiço
Eugênio Pfister, que aqui realizou
brilhante exposição, em a qual
positivou os méritos de artista que
o credenciaram à admiração dos
crrcu los culturais da pcul íceo :

Por merecimento, foi promovido
o sr. Danton Parente Natividade,
do cargo da classe G. da carreira
de Escriturário, do Quadro U'nico
do Estado, ao cargo da classe H.
dessa carreira, vago em virtude da
exoneração de Percival Callado
Flores.

Foi nomeado o sr , Altamiro da
Silva Dias para exercer o cargo de
Promotor Público, padrõ.c I co

marca de Timbó, do Quadro U'ni
co do Estado, criado pelo decreto'
lei n. 941, de 31 de dezembro de
1943,

Meio milhão

'IIIDLIII
1�IRI[aIR

Rio, 10 (A. N.) - Meio mi
lhão de crianças, filhas de pes ..

cadores, marinheiros, homens
do mar em suma, vão começar
a receber, em todo o Brasil, em
virtude da reforma do ensino
primário, uma educação espe
cial, de acôrdo com o ambien
te em que vivem e suas tendên
cias vocacionais. Trata-se du
ma verdadeira revolução »eda-
gógíca.

•

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

CONTRA caspa,

QUEDB DOS CA·

BElOS f DEMAIS

nFECCOES DO.

COURO CBOELUDO.

ÚLTIMA HORA
Londres, 10 U. P. - Anunciou·se

oficialmente que a aviação norté·
americana despejou sobre a Ale
manha, durllnte fevereiro último,
24 milhões de quilos de bombas.

Estocolmo. 10U, P.-Em Berlim
se acredita na possibilidade de

realização duma triplice ofensiv<l
aérea, anglo-norte-americana a

russa, contra a Alemanha, dentro
de pouco tempo.

Buenos Aires, 10 U.P .•• O gene·
rol Ramirez abandonou a residên·
cia presidencial Olivas, para residir
na avenida Quintana.

Rio, 10 A. N.. - Com destino (l

Porto Alegre, partirá hoje, em avião
militar, o ministro Sousa Costa.

Rio, 10 A. N ... Iniciado a 15 dê'
fevereiro 61timo, encerra-se hoje O

estágio da primeira turma de dire·
tores regionais do Serviço de Dc·
fesQ Civil.

inclusive o sortimento de novidades já ericornen

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

serãe feitas s6mente dinheiro à vista.

D. Jaime Cimara UMA COMPLETA E TOTAL LlQUIDACÃO DO STO!( ATUAL.
Rio, 9 (A. N.) - Esteve na

manhã de hoje, no Palácio
Monroe, em visita de cortezia
ao sr. Marcondes Filho, minis-rtro da Justiça, dom Jaime Câ
mara, arcebispo metropolita- I

no, que se fazia acompanhar'
de seu secretário.

TUDO SERÁ VENDIDO PElO CUSTO,

Canhão de
tiro rápido

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o CrC9sota�8
"SILVEIRA"
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