
_",
"

LONDRES, 10 (U. P.) ... OS BOMBARDEIROS BRITÂNICOS ATACLj\M A GRAI'iDE FÁBRICA DE AVIÕES ;]\IARIN-:�
GNANE SITUADA A UNS 20 QUILÔMETROS AO NOROESTE DE ljRSELHA. O "RAID�" QUE FOI EFETUA � NOITE
PASSADA, REPRESENTOU MAIS UMA GRAVE PERDA PARA A IIDSTRIA AERONÁUTICA NAZISTA. SEGUNDO INFOR·
MANTES AUTORIZADOS, AS BOMBAS LANÇADAS PELOS ALIADOCAUSARAM ENORMES DANOS EM DIVERSAS OFI·

CINAS DA FÁBRICA AZISTA.

Inevitável
conclusão

Assistiram
o regresso

oBerna 10 (U. P.) - Entre
13 e 13,10 horas, ouviu-se em

Krevminger e Harbour, troar
os canhões antí-séreos e explo
sões de bombas, bem como mo

tores de avião. Provavelmente,
isto foi o fragor de algum ata
que contra Stuttgart ou Aug
burgo

S. PAULO, 10 (A. N.) -- A

gare do norte estava literal
mente repleta de pessoas que
alí foram assistir ao regresso a

Caçapava da unidade do 6° Re

gimento de Infantaria, a qual,
garbosamente, desfilou na sole
nidade realizada no vale de

Anhangarau. Em posição de

sentido, ostentando garbosa
mente o Pavilhão Nacional re
cebido nas festividades de ante

ontem, o Batalhão aguardou o

momento de acomodar-se nos

vagões. Representantes da Cruz
Vermelha Brasileira procede
ram a distribuição de pacotes
contendo objetos de uso, en

quanto numerosas damas da

Legião Brasileira de Assistên

cia, faziam servir um "Iunch ".
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Leonidas venceu

Domingos oS. PAULO, 10 (A. N.) - No
encontro verificado ante-on
tem nesta capital, entre os es-

Estocolmo, 11 (U. P.) - Se- militares fínlândêses á mui- saída para o grave problema
quadrões elo Corintians e São �undo se. sabe �gora, persona- to já têm plena consencia da I de seu país, a não s�r a imedia

Paulo, Leonidas e Domingos,
lídades fmlandesas, entre as gravidade da sítuacã bélica ta retirada dos nazistas do so

os dois mais famosos jogadores quais o marechal Mann�r- 8J? f�ce do aya�ço
.

iSSO n� lo de sua pátria. No que se 1'e

nacionais dos últimos tempos, heim, enviar�m há ?i�o. dias �lreçao do Báltico, rus ela e fere à retirada das fôrças fin

empenharam-se em renhido ur_na mensagem telegra.flca a importante porque, 21a pri- landêsas até os limites estabe

duelo em que o famoso "dia- HItler, na qual manifestam meira vez aqueles hetes se lecidos em 40, o govêrno de

mant� negro" conseguiu levar 'II claramente �eu pont? de vista dispuzeram a informr oficial- Helsinki afirma que o povo não

grande vantagem, vencendo ní-
de que a queda de Narv� �m mente o govêrno de .erlim sô- se conformará com tal medida,

tidamente seu antigo compa-
poder �os, russos. t9rnara IP- bre a precariedade ti posição pelo menos até que se haja

nheíro de clube I sustentável a posiçao dos exer- militar do "eixo" n frente considerado oficialmente as

_______

•

I citos germânicos na Finlândia. norte. Tal mensagem segundo condicões do armistício, as

,Nad� exíste I � sign2ficaç�0 dês?a mensa- a impressão. domi�aJte, mos- quais,' esperam, serão mais
UI I gem nao esta propriamente r-o tra que os finlandêse] a des- brandas que os termos atual-

Washigton, 10 (U. P.) -' seu conteudo, pois os chefes peito de tudo não vim outra mente em vístzn
Falando aos jornalistas, Roo-I e " _ _

'

seve�t reiterou �u� es_tão sendo Constitue ameaça I OhCI�IS norte-
I Nova ofensiva russa

reallzada,s negociaçoes para LONDRES 11 (U P) _ O I ameru:anos MOSCOU, 11 (U. P.) - O
entrega a RUSSIa parte da es-

O'
A

' •••
II quadra italiana e afirmou que hov�rno dos Esta�os Unidos Recife 10 (A N) -Oficiais

marechal Stalin baixou uma

_

h' troversí
envIOU uma nota as autorída- ,.

..

. ordem-do-dia dirigida ao gene-
�

nao a con roversia alguma! d E' r
. . do exército norte-anericano &leões aéreãls

entre ele próprio e Churchill, � �� � I ,Ir�, sOd:cIltandtO a reItI-I visitaram ontem o canpo de ral Konev. E disse que as tro

sôbre a referida questão. ;, _

a a. I 0:'3 ip omEa}sl a,�-ltl"Ci�amento
de Engt'I.lbe _da nas da Segunda Frente Ucra-

,:l,aes e J�pol.eses,no "'La,c o � Aldeía, nesta capnai.jOs VISI-
ui<>'llU l·"in;Qj",r<lrrl >:!lHl ofensiva

Prosseguiram viagem vre da Irlanda
'.
Esta r�,elaça.o tantes foram recebidos pelo e, em cinco dias, avancaram

�ca?: de ser fe:ta por fonte fI-
general Newton Cávalcanti, entre 40 e 50 quilômetros: Mais

Rio, 11 (A. N.) - Pelo "clip- �.e�Ibna. Acreditam os Es�ados oficialidade e praças do 150 de 200 localidades, entre as

per" da Pan American Aír- Urrídoe que � preSPllça desses R I A' isit
.

t ln õe quais a importante cidade de

ways, prosseguiram viagem., elementos inimigos no Eire fa- j.... • - pos ��I ar as Ir,S a a.ç� S
Uman, retornaram ao domínio

,

. . , .

.

'. . daquela unidade do nosso exer-

ontem, pa.ra Mon�evldeu, VIa :,11ta a espionagem, el1� ?�t:l- cito, e depois de demonstrações absoluto dos russos.

P.�r�o Alegre, o� dlp�omatas so- �'ll�nto das operaçoes mílítares Ina pista de exercícios milita- São mOderad-a-s--víétícos V�le�tm. RIa):>ov, s�-121Ia�as
futuras. Acresce�tam res, aos quais seguiu-se uma

n�ora e filha; :"1I�haIl Chour- ?S , lllfor��ntes qu.e a �tItude homenagem à nação norte-
MOSCOU, 11 (U. P.) - A

km e Iv�.n Bast.rykm e .senhora �101 te-americana �::l apoiada e americana por soldados daque-
imprensa soviética voltou a re-

h . t Z B t ue· dada 1 G-' B t h produzir amplos resumos dos
e _sen or.I a Ola a_orma, q �ecun pe a, 1 a- re Nan a. la entidade, realizou-se almo-
vao servir na Le�açao de U.�. �abe-�e que as l:,clamaçoes �s- ço de confraternização do qual

comentários da imprensa es- 1]ora
·

"t·S. S. no Ur':lgUaI, sob a chefI� adullldenses. toram fo:n�ula- participaram os visitantes e
trangeira, sôbre as condições I' m slmpa ICOS

do dr
.. S.ergeI A. Or�ov, resl?�0�I- das em Dublín pelo mllllstl:o oficiais que servem no campo

russas para o armistício com Nova York, 10 (A. N.) - Os-

vo mínístro plenipotenciário. dos Estados Unidos, sr. D�Vld de treinamento.
a Finlândia. Em sua maior par- valdo Pereira e Júlio do Nasci-

Gray, que deu ao caso o carater te, os comentários destacam a mento, durante a permanência
"urgente", assimulando que a Regressou a Natal moderação das condições so- de duas semanas em Washing-
presença dos agentes eixistas viéticas e criticam os finlande- ton, aguardando condução,

LONDRES, 11 (U. P.) - A constitue uma ameaça para a Rio 10 (A. N.) - Via aérea, ses por prolongar a demora na empregaram o seu tempo de
emissora de Angorá acaba de segurança das tropas norte- regressou hoje a.Natal, o almí- aceitação das referidas condi- espera, ensinando português
anunciar que os russos recon- americanas. rant.e �ry P�rrelras _Chefe da ções. Por outra parte, não há numa escola de aviação de
quistaram a cidade de Tarno- eomissao de mstalaçoes da ba-' a menor notícia sôbre quando IMiami. ° gesto dos dois vísi-
pol, onde há :rários dias vinha Coisa nova' Ise naval de Natal, .que se e?_J chegará a esta capital a res-1tantes brasileiros tem sido co-
se travando VIOlenta batalha. • contrava nesta capital em rnis- posta do govêrno de Helsinki.

I
mentado com muita simpatia

AN difusora turca, no entanto, I Lo�dres, 10 (�. P.) - Os são oficial. I _

� 1 .

nao ofereceu maiores detalhes alemaes anunciaram a per�a I Ore' .- Pedro Em abrl·1 pro"x·lmosôbre a quéda do importante do baluarte de Uman, na Ucra-
baluarte, ni�a,Meridional, .sómente a 45 Londres, 10 (U, P.) - Não RIO, 11 (A. N.) - Para COl11-

qmlometros do no Bug. Con- existem informações oficiais pletar as obras de acabamento
Em greve cem trariamente ao ocorrido nou- 'da chegada do rei Pedro da da Fábrica Nacional de Moto-

mil mineiro!; t::as ocasiões s�milar.es, a �ot,í- Jugoes�ávia à capital britâni- �'es,. o m.il1;..istro da Viação pôs
Londres, 10 (U. P.) - A ela da eva�uaçao, feIta atrav�z ca. Segundo parece, o rei Pe- a dlsposlçao do respectivo di-

Grã-Bretanha está perdendo do comumcado de guerra, nao dro teria chegado à Grã-Breta- retor a importância de 16 mi-

cêrca de 500 mil toneladas de
I
fala em "manobra de desliza- nha, mas mesmo êssa notícia lhões de cruzeiros. A Fábrica

hUlha semanais em vista da

I
mento" nem diz que a opera- ainda não foi confirmada. Nacional de Motores deverá co-

greve de 100 mÚ mineiros. �e- 9ão ten�a_ sido' r�a�iz�da sem Acredita-se, porém, que o so- me,ç�r a funcionar em abril

gundo informações oficiaiS, mterposlçao do mlmlgo, mas, berano jugoeslavo visitará proxlmo, estando sendo ulti-

Sómente na região de Gales I[ sim, expressa que a '.'cidade �oi Londres para discutir a posi- mada a formação de grandes
estão em greve 170 das 200 mi- abandonada no curso de vw- ção de seu govêrno em face de turmas de operários especiali-
nas existentes naquela região. I lenta luta". Tito e Mihailovitch. zados.

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

povo 11ão se

Em Tarnopol
Moscou, 10 (U. P.) - Acre

dita-se que os russos já se en

contram em Tarnopol. Consta,
também, que as fôrças de Mali
novski estão a menos de 60

quilômetros de Nikolaiev, cuja
ocupação poderá significar o

cerco de um importante corpo
de exército nazista, situado na

região de Kherson.

Argel, 10 <D. P.) - Bombar
deiros aliados atacaram o por
to de San Stefano e Montalto
di Cassino e inúmeros objeti
vos militares situados nos ar

redores de Campoleone e Ca

prinica, na Itália. Ainda se

gundo informações oficiais, a

luta terrestre nos diversos se

tores da Itália limitou-se a en

contros de patrulhas e duelos
de artilharia.

Não deu detalhes

Incidente encerrado,Perderão 400 mil libras esterlinas
LONDRES, 11 (U. P.) - As minas de carvão do sul de Ga

les estão atualmente paralizadas. E, ao que parece, foram aban

clonaGa:s tôdas a� esperanças de um reinício geral do trabalho,
2.ntes de segunda-feira. A gréve tornou-se quáse total com o

fechamento de outras seis minas de antracita. As informações
ele Cardiff, indicam que os mineiros do sul de Gales não dNe
lnonstrall1 inclinacão para voltar ao trabalho, enquanto nao

conheçam, exatamente, o que significaram as concessões g9-
vernamentais de última hora. Calcula�se que se o trabalho llao

se reiniciar antes de segunda-feira, os trabalhadores perderão
salários num total de 400 mil libras esterlinas. E, em conse

qüência, a Inglaterra será privada de 300 mil toneladas de car

tã,o, d� suma importância para o esfôrço de guerra.

diz BadóglioReabertura do
ano letIvo
Rio, 10 (A. N.) - Com a pre- Nápoles, 10 (U. P.) - De- considera encerrado o inciden-

sença do general Pinto Guédes pois de uma reunião do gabi- te. ° govêrno se acha suma
diretor do Ensino do Exército, nete, efetuada esta tarde, o mente agradecido embora até
e com a presença do coman- marechal Badóglio expediu o momento recebesse informa-
dante Borges de Oliveira, teve uma declaração, na qual
lug8;t �s 10 horas de hoje, a ce-I expres�a sua sati�fação pela ções jornalisticas e radio tele

rimOllla de abertura das aulas I "soluça0 da questao da frota fônicas, não tendo chegado
na Escola Técnica do Exército.

I
italiana". A declaração oficial ainda a suas mãos a resposta

° tenente coronel Isac Viegas I
diz que "o govêrno italiano es- da solicitação para que sejam

Pel'eira ministrou a primeira i tá profundamente .

satisfeito ampliadas e esclarecidas as

aula da reabertura do ano le�· profundamente satisfeito com declaraçõs de Roosevelt, refe-
tivQ, I a declaração qe ChurclliU e r�n.tes à frota italiª�a".• ------.,tIII
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Golpe direto
ao meral alemão
Londres 10 (Por Edward D.

Beattie da Uníted Press) -

Em fo�te aeronáutica autori
zada se qualifica a nova ofen
siva de bombardeio empreen
dida pelos norte-americanos
como "0 golpe mais direto que

I jamais
roi assestado ao moral

alemão pois atinge, em sua

própria' casa, a direção nazis
ta". Essa ofensiva vai anulan-
do sistemáticamente - à vista
dos hierarcas nazistas e dos

generais que lutam por êles -

uma das principais armas de
fensivas da Alemanha e as fá
bricas que poderiam manter
em plena atividade a quinta
arma. Somam os efeitos desta
ofensiva novos fatores para o

declínio do moral na frente in
terna teuta, que começou a

ressentir-se de maneira cres

cente desde os revezes de Sta

lingrado e El-Alamein e, a se

guir, com os desembarques no

norte da África, sem nenhum

contra-pêso que os equilibras
se. Pelo contrário, a partir de

então, o povo alemão não teve.
outra senão más notícias. As

operações de bO,mbardeio das
Reais Fôrcas Aéreas desempe
nham um "papel importante no

quadro geral, ao paralisar a

capacidade produtora de um�

I
cidade após outra. A destruí
cão mais espetacular, sem em

bargo, é a causad� _pelos b��-

I bardeiros de precisao das for
cas norte-americanas nos ata-

. ques contra as fábricas de on-

de surgem os caças teutos
..
ÊS

se processo não ficará li�UId�:
------------.-- do jamais, pois os.alem�es ja

lestão procedendo, ll1_dubltave}
mente à reconstruçao das fa
bricas' devastadas há dez dias.

Portanto, será necessário rea

lizar mais uma "visita". Entre-

Imentes com seus golpes con- �

tra Be;lim, alvo especialíssimo
-------------- Que os alemães devem defender

L .d�.tóí; 10 'BNS) -- Cada As autoridades respo�s�vei8 pel:1 á qualquer preço, as fôrças aé
vez �ai' L'urina-�'� L

evidente qUI> I fiel execução �a� Estatísticas �nl reas do Exército dos>Estados'-' - � -

-I tares podem exrgrr, sempre que OI"

b
:

às esgotadasa atitude dos satélites do Eixo ver dúvida quanto à veracidade d. I Unidos ? ngam
" "nos Balcans vai se distanc:tan-I qualquer informação, Que cada in

I esquadn�has da �uftwaf:e a

do da Alemanha em seeuída Cormsnte prove o Que declarou: f, alçar voo e experimentar no-
o

�

•

' b
I má-fé con�titDP crime coutTll ... ! daos contínuos triunfos dos 1'us-! .... ran.,. naC."lronaL (D. E.. llU I vas per as.

sos -
- eSl:reve de Estarnbul O' : :

:DIi W.correspondente do "Daily '.�e
legraph". Recentemente, ocor
reram tumultos na Rumânia,
quando o Ministro alemão Ba
bricio, solicitou 5 novas divi
sões rumenas frescas para re-Iforçar as fôrças da "Wernm
cht" na frente OrfentaL A J'es-

'

posta dos Govêrno da Rumâ
nia, foi que a Rumânia já ha
via perdido muitos milhares de
homens, e que portanto não es
tava disposta a novos e infun·
dados sacrificios. Em Bucal'est,TERRENOS

. as autoridades estão-se prepa-Ven�em-se um na Avemda Tr.om- rando contra os possiveis bom::POWSkl, terreno plano, medlndo
1 " •

'i
'

12x37 por Cr$ 15.000.00;

1
Oal'delOS �lIados: MalDI 11ume-

Um na Avenida Mauro Ramos, 1'0 de abngos vem �endo cons
idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00; truidos e a populacao vem sen
Um na Rua Jaguaruna. idem! do instruida nos métodos deidem, IOx32 por Cr$ 7:500,00. .

d' O ,t '

Um na rua Camboriú, terreno combate aos lncen lD� L 1'os

plano medindo 30x50 por 24.000,00 sinais de nervosismo sao os no-
cruzeiros. VOS decretos baixados em di-

CHACARA versos países, os quais ordenam
Vende-se, na Trindade, a melhor O fechamento de todas as di

chocara dalí, com onibus à porta, versões às 10 horas, e insti
área de 71.000 �2, co:n un;a bôa

I
tuem O tóaue de recolher parn

casa de moradlQ, mUltas arvores:
a populacão civil.frutiferas etc. etc: por Cr$ 50.000,00. >

"'IPI......- .....-..._-...._-,._.."'·....._....._...- ...._-..........,.......
-....""._...·_...·_,,·'oI'.·w_-'Y,..._-"".i'Y'•.....,.",._

Conselhos
sôbre a gripe ..

A fadiga concorre p�ra dum
n ui r a r-esistência e enfraquecer
as defesas do organismo c?':lra
(IS duencus infecciosas. Evitan
;I'� noile� e111 claro e o excesso

de trabalho ou de divertimentos
constitui boa medida de prcven
cão da gripe.

DOIS PRESI�TESo ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oflclnas à
rua João Pinto n.? 13

T61l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURA.S
Na Capital:

An-o Cr'
Semestre Cr*
Trimestre Cr'
Mês Cr'
Número avulso Cr'

No Lnterinr-
Cri
Cr'
Cri

- As bebidas alcoólicas não

mi Ligam a sêcle e intoxicam o �r
gan ismo, cnfruqueccndo �s dele

sas naturais contra a grrpc, .de
Jesus essas que l1e_nhulll n��dl,c:�
mcnto pode substitui r. I I elll ,.I

sempr-e água, leite e Sll�'OS de

frutas (tumarin do, l a ranjn ,
11-

mão, af,);)caxi., cl_c):

70,00
�O,oO
20,00
7,00
0.30

Ano 80.00
(5,00
25.00

Semestr-e
Tr-imestr-e - A tosse e o espirro propu

guru <I, gripe, lançando con l ru os

c i rr-unstan l cs os germes conl idns

nas mucosidades do narrz l' da

gargant,L Quando tossir ou C�

pirrar, proteja o n ar iz e a boca

com um lenço.
• • *

I-\nlínciOIl mediante contráto

Os oril(iDols, mesmo não pu.

I
hlicados, Dio serão devolvi, Na fo 'ografia aparecem o general IsaiaMedina P;,ngarita e .0

dos. Dr. Alfonso Lopez, respectivamente pr<lente da Venezuela e

Colombia, quando em um estudio de Nov�orque, que visitaram
recentemente, apreciavam um busto de Elon Bolivar, o liberta-

A direção nlio se responsa. àor de o:mbas as Repúblicas: [Fóto 1nte�.:.��ericanal _biliza pelos conceitos emiti

S B I' E f1 r •

I dos nos utigos assinado.
!. • vaixa dos � rupl'egads no uomerClO

l' fundada a 25 de Março e 1886 '

�N-O�ti�-C�i�as�r�e8�u�m�id�a8� Assembléla Geral Exraurdínária
to e 20 Convoecêo..

De ordem do sr. Pr esi d en te e de corda com os nossos

Estatutos, convido os sr s. Associados pa Asternbl éia Geral
Extraordinária que se realizará Domingot2 do corrente às 9
horas da manhã em nossa Séde Social a irn de ser deliberado
ser feita a prorrogação e reforma em nosss Estatutos. Não se

verificando numero legal na Primeira Convtação, será meia hora
mais tar-de fei ta em Segunda Convocaçã a qual se realizará
com qualquer numero de associados presete.

Florianópolis. 9 de mrço de 1944.
Secretário, ANTENOI BORGES,

- Mantenha a. casa selllpr'�
limpa c as janelas abertas"du
ra n l c () diu, Lembre-se que on

de entra ° sol, n âo entra () me

l! ico ". Os germes caarsador cs �le
doenças tem muito fraca rCSlS

Iência. ii ac;ão.d�l !uz solar.

- () organismo dispõe ele óti
mos recUl:�os naturais para com

bater a gripe: Não se justifica,
pois, que se usem m�d!camentos
sem indicação. c!o •

médico.
- Apesar de todo o esforço

dispendido para manter as suas

linhas de defesa na Russia, os

alemães dia após dia novos re

véses sofrem. Agora pouco,
chega-nos a notícia dada pelo
Alto Comando Soviético, da to
mada de importantes centros
ferroviários, de vital impor
tância para futuras operações.

�{; * *

- Os CfIISOS leves de gripe,
que não retem o individuo no

leito: são justamente os mais pe
rigosos quanto à propagação da

doença. Cm único doente pode
transmitir o mal a dezenas de

pessoas. Motivo Ilor que elevem

ser evitados os a,lunlamentos e

aglOlll eraçôcs, pr incipadmcnte
em recintos mal vcnt ilarlos.

(SNES)

�

COMPRAS E VENDAS IMais dificuldades
- o governo da Rumânia,

numa verdadeira comunicação
dramática, disse que as perdas
ela Rumânia já subiam a : ...

450.000 homens. Isto seria o

mesmo que dizer a Hitler "que
a Rumânia não quer mais com

bater" .

RA�IOSALVARO
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

CASAS
•

«eixo»Vendem-se: uma na Rua Fernan
do Mochcdo , com 4 quartos, 2 sa

las, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6.40x50 preço Cr$ 25:000,00;
Tres no: Rua Uruguay, de madei

ra. todas alugadas. terreno plano:
medindo !(),,':ll l"�� 1:'_11' or. 000,00,

- Foi convocada uma reu- Uma na Rua Rui Barbosa, com
nião de lí.deres entendidos em 4 quartos, banheiro imbutido, 2

salas, garagem, porão habitavel,agricultura, no Cairo, de trata- emfim com todo conforto exigido,
rem de assuntos do incremeu- terreno plano medindo l6x65 por
do agrário do Médio Oriente. c-s 50.000,00:

'i.' * *, Uma na Rua Quintino Bocaiuva
-. (João Pessôa) com 2 quartos, cozi-

- Representaçoes VIndas da nha, sala, dispensa, vc r ondcr. me-
Bulgária, fazem notar que a po- dindo o terreno 8x30,50 por ...

sicâo dos alemães naquele país Cr$ 7.500.00;
..:

'el Ih em vista Uma em Coque iros , com 3 quar-I:ao e as me
.

ores,

,) tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
oas perdas sofrIdas em tocas água. medindo o terreno 30xl2x1.5
as frentes pélos bulgaros. por Cr$ 12.000,00.

�i' * "" Uma na rua Almirante Alvim,
com 2 quartos, sala, dispensa, va

randa etc.. terreno 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.

para o

JUIZOTENHA
TEM síFiliS OU REU.

- A capital da Finlândü.!"
foi há dias duramente atai afia
pela aviação Vermelha. O� rus

sos parecem irremovivds

quanto a posição da Finlàndia
na guerra, forçando abandonar
o "Eixo".

M}\TISMO DA MESMA

USE O PO-ORIGEM?

PULAR PREPARADO

I §l1� tJ 1:&€119
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Figado, O Baço. o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreB
DOR Ossos, Reumatismo: Cegupira, Queda do Ca-

bele, Anemia e Abôrto�.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

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

da mesma origem ,

FALAM CELEBRIDADES MEDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor ai
.914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c!Jl4> re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
oS caBOS de indicação apro- faci! manejo para o público
priada (slfilis em varias de no combate á sifllls, quallda
suas manlfestaçõet') os resul- 'de. que frequentemente a
tados lêm Bido satlsfatorlos, proveito no Ambulatorlo da
pOis são rapldos e duraveis. Maternidade de Saota Maria:

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PasSy.

IZoraide Silveira
E

zila Ba'rbosa COMPRADORES
Tenho diversos, para casas não

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

.....__- ...._.......- • ........,..,.wI"w-.....- .....w.....-_-_....

"A Bandeira NacIonal quando em prés·
posIção horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
t.esta da coluna. se houver outra bandel·
I:a' à frente e ao centro da test.a da co:

I,,�a, dois metros adiante da linha pelas
rJellH�ls formadas, se conCOrrel�erll trê�
1)11 mais banc)ei)'a�". (DeAJreto-Ip.l D. 4.545.

MACHADO & CIA.
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste-
. ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).
.

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

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

do Estado CtL2L llL7a:mnn•••'i •

-

A A."At.ííh�
Fabricante e distribuidores dos afamados con·

�7; �i //'"
'\ I�Ci ()/ �

.

r
_

LILI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-� W /" de sortimento de casemiras, ri,cados, brins
boi1.s e baratos, algodões, morins e aviamentos

. poro aHai':ltes, que receDe diretamente dos
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

FlorianÓpolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes:
melhores fábricas. A Coso "A CAPITAL" chama a atenção dos

compras, MATRIZ emvisito antes de efetuarem suas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ívid;S--;;�i�i·ilO: 1St. Eulógio, Martir
.eG."•••' •••••••• Nasceu em Córdova -Espanha-,

no século nono. Desde 03 mais
tenros anos atrairam-no tanto a

virtude como a ciência. Fruto des
ta são os livros que êle escreveu.
O amor à virtude levou o à santi
dade e ao martírio. Eram tempos
aflitivos para aquela parte de sua
pátria subjuguea pelos árabes in;
migos jurados do nome cri'stão,
quando êle resolveu ser sacerdote.
L:om seu exemplo de fé e seus es
tritos consoiava e fortalecia os ca
.: ólicos perseguidos. Com toda fran
queza censurava a crueldade dos
árabes, senhores do país, Depois

O dr. Cândido Ramos, festeja �:>. ;norte. do �lrcebi5po de Toledo,
hoje, seu natalício. I.t.UIog

o fCl e le i to por todos os bis
__ pos da. E;par�h� p a ro essa �é ar-

A menina Odete-Maria, filha do q u ie p iscop o.l . l'iJ:c.s, não chegou a

sr. Aroní Natividade da Costa, fes-
se r so.çr-od o , Uma menina CJ istã,

teja hoje o seu 2' aniversário na- en:bora cir-o be , fugiu da casa dos

talício. po.is por ser rn c l cr-c tcdn deshuma-
nurnente por causa de sua fé. Re

O C fugiu se na casa do arcebispo elei-
sr . icer o Cláudio, faz anos O

hoje.
to. s pais ela menina, descobrín-
::lo o esconderijo dela, acusaram
no de ser cristão e de propagar a
fé. Eulógio foi preso e condenado
à morte. No dia 11 de março de
ess caiu a cabeça dele sob o

glá_l'd io do executor.
Festeja hoje seu natalício a sra.

d. Argentina Pereira de Sousa. Santo de Dom!ngo
Sta. Matildes, Imperatriz

Esposo de Henrique I da Ale"
rnuriho e mãe do célebre

impera-j
dor ato I, dev.ia Matildes apren
der que nem rIquezas, nem posi
ção social nem, mesmo, a santida-
oe protegem contra dores e sofri.
mentos; mas, que, pelo contrário,
dores e sofrimentos podem levar ....._..,., --------------",_-.--�
à santidade e à felicidade. Educa ��::�=::=:-;�-_==_---�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;-;;;;;;;;;--;;,;-;;,;-;;,;-;;,;-;;;;-;;;;;;-;;,;

..

-;;,;-;;;;-;;,;-;;,;.:,;;...-...,da num convento, estava Matildes Recrutamento tepreparada para ser um boa esposa
e mãe, quando Henrique pediu-a mocos para a
em casamento; Um erro, entretan- u'tàústria germlnicato, cometeu: tlnha uma predileção
pouco justificada pelo filho Henri
que, o que provocou tremendas
rixas entre este e ato, filho pr-i
mogênito. Com muitas orações e

lágrimas conseguiu a imperatriz a

reconciliação. Ainda mais tarde,
manifestaram-se dificuldades na

quela famílin. Tudo isto, porém,
aornerrte conseguiu moldar seu co

ração segundo os princípios da
mais perfeita virtude cristã. E sua

bcnbade inexgotavel para com os

pobres era o fruto maduro dos soo

frimentos próprios. Morreu a.os 14
::le marco de 968.

do dia Isanto

ANIVERSARIOS
Transcorreu ontem o aniversário

natalício dr sr. d. Edson Swein,
Delegado de Polícia nesta capital.

O sr. dr. Manuel Ribas, inter
vento r federal do Estado do Para
ná, comemorou, ontem, ssu on i
ve�sário natalício.

\
A sra. d. Luiza Rodrigues Cabral,

esposa do sr. Arí Cabral, fe3tejou
ontem sua data natalícia.

O s r , Gerson Demaria, comer

ciário, festeja hoje mais uma data
de seu nascimento.

'

Cinemas:
"O SARGENTO IMORTAL"

O "Cine Odeon" apresentará a

manhã esta eletrisante produção,
"O Sargente imortal" é o último
filme de Henry Fonda, até que
termine a guerra, pois êle está
agola servindo na marinha norte
americana. O cenário desta pro
dução é um "oasis" no deserto
da L�bia. Filmava-se uma cena de
tempestade de areia e seis pos
santes aparelhos cumpriram o seu

dever, dando ao elenco a impres
sôo de estarem mesmo na Africa.
Sob esta "tempestade" Henry Fon
da, que trabalha neste filme ao

lado da encantadora Maurren
O'Hara, comandava AIlyn Joslyn,
Morton Lowry e MelvilIe Cooper,
num ataque a uma patrulha de
paraquedista alemães, acampados
naquela zona·

Irt John Stahl, o diretor e todos os

outros trabalhadores, que se mo·

vimentavam no "set" usavam res

piradores: Fonda, porém, não usa

va nada.
Ele devia ser fotografado de freno

te, quando é ferido por uma sú
hita explosão e é posto fóra de
combate. Para efeitos dramáticos,
o "astro" teve que enfrentar des

protegi.do a tempestade de a reia e

respira r da melhor maneira que

pudesse. Quando a cena treminou.
uns três minutos depois, Henry
saiu correndo em busca de ar pu
ro e fresco. "Muito bonito - dizia
ele •• vim para Holywood há sete

anos atrás, quase sem respiração,
e agora estou saindo louco para

respirar" .

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

Horário das Santas MisSàS
para Domiligo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 haras.

igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
.dospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Terezinha' 8 horas.
Igreja da Conceição: 7 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 e 8,30 horas.
Cópela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

João Pessoa (Estreito): 7,30 horas
Barreiros: 9,30 horas; dia saqu

í

n

te'. 7 horas.
São José: 7,30 e 9,30 horas.

Aos Snrs. Construtores.

Prefiram em suas construções
o genuino CELOTEX STAN
DARD de 1I2" (Natural Fi

nish Topical Ferox]
CHAPAS: 1,22 X 2,44

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

ENCAPADOS ORIGINAIS:
8 Folhas

Tratar com' V. Mendes
Rua Jeronimo Coelho , 13

FLORIANOPOLIS

Observação' . Capela do Ginásio Co
tarinense.' do dia 15 do corrente,

em deante ficará a capela doque
le estabelecimento reservado ex·

clusivamente para os alunos, duo
rante a Missa doe 7.30 horas.IOv-8

Carlos Hmpcke SIA Comércio e Indústria
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCACÃO
Convoco de acôrdo com os estatutos SOCIaIS, os sr s. Acio

nistas para a assembléia geral ordinária, no dia 27 do corrente,
às 14 horas, na séde social. com a seguinte ordem do dia:

a) - exame, discussão e aprovação das contas da Dire

toria, do balanço e do Parecer do Consêlho Fiscal, referentes
80 exercício de 1943;

b) - eleição do Consêlho Fiscal.

Florianópolis, em 9 de Março de 1944.
ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretor-Pr esidente.

3 v-1

Ccpíurdos na Itália A marinha
mercante

Estes fascistas c lernf foram aprisionados pelos soldados
aliados na Írente Iliana e estão sendo conduzidos para
uma prisão militar. esar dos fortes contra-ataques das
tropas do Marechal ln K.sselring, as forças aliadas conti-

nuam avança. em direção à Cidade Eterna.

IFóida Inter-.Arnecicana),

Viuva Alceste GOl1rtes
participa a seus paRtes e

pessoas de suas relaçs que
suo filha Cecy controu ca-

samento com o sr. ilton
Póvoas.

Viuva Ernestina Póvoas

partici.pa a seus parentes e

pessoas amigas o contrato de
casamento de seu filho Mil-

ton com a Srita. Cecy
Gonçalves.II

(ECY e MILTON

�OJIE SARADO

confirmam
F'pol is ,; <1-3-944

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consu ltns éOariamente
das duas às 7 horas.

Londres - (Março) - Um
dos problemas de maior rele
vância para o mundo de após
guerra será, indiscutivelmen

te, o das comunicações maríti
mas. As marinhas mercantes
estarão destinadas a desempe
nhar uma parte vital na re

construcão social e econômica
a ser 'inaugurada imediata
mente após a guerra. Multipli
cam-se, nesse sentido, as con

sultas e reuniões efetuadas pe
los círculos especializados em

todos os terrenos da indústria
e do comércio, nela ocupando
uma parte saliente a indústria
de construção· de navios. A
conferência recentemente rea

lizada sôbre a matéria pela As

sociação de Indústria e Comér
cio da Grã-Bretanha é uma

prova de importância assumi
da pelo problema da navega
ção mercante e suas relações
com o mundo futuro. Não se

trata apenas de construir na

vios em grande quantidade e

.da maneira mais econômica
!
que fôr possível. O problema a

ser solucionado - e tudo indi
ca que ele o seja de modo feliz,
dada a grande experiência e

capacidade técnica dos arma

dores ingleses - consiste prin
cipalmente em reduzir àqueles
fatores os que consistem no

aperfeiçoamento técnico que
deve caracterizar a navegação
mercante dos próximos anos.

A recente conferência acima,
mencionada anunciou a sua

decisão de completar os estu
dos e pesquisas levados a efei
to sôbre o momentoso proble
ma no seio das firmas ou com

panhias particulares, com os

estudos e pesquisas idênticos

A «CASA SANTA CATA que sejam empreendidos de

RINA», está equipada com o uma maneira mais geral ou co

m",i.,. eo o cl c e oo QPQreihamento letiva. Para êsse fim cogita-se
para <ondulações permanente» e fundar imediatamente, uma

seu serviço de prática foiadqui- agremiação altamente especia-
rido em São Paulo. lizada e técnica destinada a

Travessa Guarany 3. supervisionar e dirigir os esíor-

(Praça da Bandeira). ços particulares. Esta agremi-
15 v . 11 ação terá o nome de Associa

ção de Pesquisas e de Constru

ção de Navios, constituindo
um verdadeiro conselho ou co

mité superior. A associação de

que se trata, será constituída

por um conselho de pesquisas
e um departamento científico

v.-3 e industrial cujos membros se-

Irão escolhidos entre os molho
----...,------------------------ res especialistas na indústria

de construção de navias da
Grã-Bretanha. Não é preciso
acentuar que o problema da

navegação mercante, no após
guerra, interessa não apenas
à Inglaterra, mas a todo o

mundo. Suas estreitas relacões
com o próprio problema de> te
construção e da rehabílítação
do mundo que deverá emergir
das ..ornbras da presente gner
ra com novos horizcntcs e pos
sibilidades, tanto econômicas
e sociais como morais, saltam
à primeira vista. Não' Di duví ..
da que nos dias que virfio o

tráfego aéreo estará destinado
a desempenhar um papel con
sideravelmente mais amplo do

que at(é agora. Contudo não

dessaparecerá a importância
da navegação mercante.

,L?ndres, 10 (S. L L) - A

�'adlO de_Praga, contnlada pe
lOS alemaes, disse que nílhares
de moços e moças hohndesas,
checos e franceses de 12 à 17
anos de idade, estão seido pre
parados para trabalharem no

fabrico de munições (:j outras
indústrias de guerra, num

grande campo de tralalho em

Kerl.sfeld, perto de Mutlich. A

mesma emissora descreve a

chegada de um novo e mais
numeroso contingente de mo

ços e moças, recrutados em to

d.a.e ac parte!': da _;Europa, espe
cíalmente na Boemia e Mora
via, dizendo que já encontram
no referido campo desde algum
tempo, de 300 a 800 moças che
cas. Acrescenta ainda, que es

tes trabalhadores são agrupa
dos no campo de acôrdo com

as suas nacionalidades, separa
damente.

CARTAZES

DESEJA UMA OHDUlAÇA O
PERMANENTE PERFEITA?

Tipografia Brasil
Precisa. se de um margea

dor para efetivo e um com

positor.
Rua Tiradentes, 10.

3

DO DIA
HOJE

CIHE

com

A's 4,30 e 7,30 horas
Espetácular programa duplo.

Walfred Lawson, na super película:

Aconteceu a um homem
Jack Holt, no filme repleto de ação:

Contrabando humano
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

A VOZ DO MUNDO -� (Atualidades)
Preços: 2,00 (Único) Geral 1,00. Imp atá 10 anos

com Carmen Miranda, John Payne, Alice Faye e

Cesar Romero

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quInta-coluna".
(J.J. D. N.).

Próxima semana: insuguração do novo RCine Imperial"
âgigantesca pelicula em ·Técnicolor .. :

l\1ínha secretária brasileira

A E
· Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhor€ls e crianças,

P Si ã além de completo sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos, brins, rnanteuaux,
· O ç O boJaros, capas impermeáveis, congoleuns, tapetes, etc. etc., avisa aos fregueses.

.

•

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

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIÁRIO.

Visitem, sem compromisso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
de Novembro, ti. (Ao lado da Telefônica Caterlnense), j

-,-..-, .. _,_.,.,..,.�----, ..-
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REPRESENTANTES -- INSPETORES E ABENTES LOCAIS
(NA CAPITAL E CIDADES DO INTERIOR)

Grande Cia. precisa de pessôas de ambos os sexos', em qualquer cidade
do país, podendo os interessados ganhar de 400 a 1.000 cruzeiros mensais.
Concedemos exclusividade. Diversas representações. Trabalho facil. Escreva
ao prof. José - R. Abolição, 349. S. Paulo. Si quizer ter uma bôa, renda
mensa], experimente. Si V. S. já tem outra representação, poderá tambem

nos representar, pois o trabalho depende de poucas horas diárias .

..I __�..-r
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Atnadores Em Blumenau jogarão af111hã
Amazonas x Brasil I
Na cidade de Blumena de

Em disputa de um belissimo troféo e onze medalhas, jogarào, verão jogar amanhã, emiarti-
amanhã Paula Ramos e Caravana do Ar I. d!'l 8:mistosa, os "teams'prin-

CIpaIS do Amazonas e dlBra-
Finalmente amanhã, no ta- atinja ao máximo brilhantis- \ sil, ambos daquela cidze.

pete verde da rua. Bocaiu,:a, m?, o sr. tenente-coronel Epa-I . Provavelm�n.te os dois guer
sera travado o mais sensacio- mmondas Santos, ilustre co- ndos adversanos entram em

nal e esperado encontro fute- mandante da Base Aérea re- campo com a seguinte Irma
balístico entre o Paula Ram�s solveu oferecer uma artística ção: A��ZONAS: Vinot Boia Ie o Caravana do Ar, ambos Ii- taça e 11 medalhas para o clu- e Custódio; Borges, Bamo e

liados à F. C. D., na categoria be vencedor. Tereza; Besa, Miojo, A�usto,
de amadores. , Preliminarmente jogarão os Costa e Bruda. BRASIL Bel-)
Esta peleja já é há muito ,quadros secundários dos mes- go, Schramm e Pfau; LatEmí-

aguardada pelo nosso público'mos. lio e Teleco; Laerte, Btista,
esportivo, dado ao reconheci-I Qual será o provável vence- Meireles, Silvio e 'Corrêa,
do valor dos dois preliantes.

I
dor: o campeão amadorista ou

\ --

Para que a tarde esportiva o quadro integrado pelos ra- ,Pêssima atuação
no estádio "Adolfo Konder" pazes da Base Aérea? " Durante o ensaio do Avaí,

.

[quinta-feira no estádio "Adol·-
fo Konder", foi experimntado

Flamengo e Corintians num terceiro jôgo 1�;la!e��,iÇã�am�ean;:,gU��o �
- conhecido nos meios 'utebo-

Ainda não está completamente legalizada a transferencia lísticos de Caxias, no Ri! Gran-
de Domingos da. Guía de do Sul.

Todos os que aSSISIram a

êsse ensaio são unânlnes em

afirmar de que Lambaiça, na
da tem de noção de 'utebol,
pois foi péssima sua auação.

lulaem

S. Paulo, 11 - Para ficar ram após o jogo dos 4 x 2, re

completamente legalisada a I solveram marcar o dia 2�� de
transferência de Domingos da I março para a realisação do en

Guia, o CORINTIANS e FLA- contra, e que ante o sucesso
MENGO ainda terão que dis- i financeiro do último compro-
putar um terceiro encontro. misso o próximo confronto se- P. E. X 3a. Cia.
Havia sido estabelecido que a I ria realisado em São Paulo no Conforme noticiamos orrarn , reo

terceira partida seria efetuada I estádio do pacaembú,. quando lliza se hoje, na praça de �.sportesno Rio, em data a ser designa- o FLAMENGO pretenderia ali- da Liga, às 15 horas,. o e;perado
da oportunamente. Porém a Inhar o seu quadro com todos encont�o entre as equ rpes � P. E.

t
'

tit
_

.

e 3a. Oio .. ambas do 14 B. h SoI-
noss� .

repor agem ap�rOl_l que lOS I ulares, para nao se expor vo modificação de última rora, os
os dirigentes dos dOIS clubes, a novo reves. prel io rrtes entrarão em canpo as-

«n conferência que mantive- j sim constituidos: P. E, -- Pedro,
Búrigo e Sousa; Armando. Martins
e Meira; Alberto, Ari, Galvelo, Vi
dai e Newton.
3a. Cia. -- Rid, Djolrno e J09-

quim; Acimar, Henrique e Arí;
Carreirão, Póvoas, Born, lY.irinho
e Schmidt.
Por ter sido licen ciado, Saul,

muito conhecido rios meios espor
tivo", militar e civil, não tomará
parte no prélio.

Imprensa Oficial E. (. sos representantes hão de F.or
X Esperança F. C. I certo dar-lJ;es, todo. o apoio,

Terá lugar amanhã no gra.. par� que ,la fala veJ�m que

mado da Penitenciária, ur(11 aqui tambem se pratica o es-

.

1" tch" entre o
I porte.sensaciona

. �a
. I "O "Estado" esportivo, alme-

Impr�ns8: Oficial E: C. e o

���11-1 ja aos dois distintos cronistas
pre VItOrIOSO gremio �spe,<.n- esportivos muitas felicidades
ca F. C., em homenagem ao ,

'
. _

d> R b R ílustr dl'j
na sua ardua rmssao.

r. u ens amos, e-

reter da Penitenciária. --o
A peleja, em questão, preme- Barroso x Palmeiras

.

te agradar.
_ ,.

No gramado d� p�l�eIra�,
Salvo modificaçoes de últí- na ped:a Grande, leallzal-s,e-�,

ma hora, o quadro do Impren- amanha, um embate peboll�tI
sa F. C. alinhar-se-à no g;ran:a-j

co entre este clube e o Barra

do assim constituido : Nivaldo, soo

Alírio e Orlando; Gentil, Bote
lho e Sanford; Jací, Zequinha,
Juca, Nery e Valmor.
O jogo entre os quadros se

cundáríos será iniciado às 9
horas e os principais às 10 ho
ras.

Prívado dos

prazeres da
bôa meza?

Por que?

PILULAS DE

REUTER
otornarAo

apto a co

merdetudo.

Mensageiro agradou
No ensaio de conjunto rea

lizado quinta-feira última pe
lo Avaí F. C., foi experimenta
do na difícil posição de "cen
ter-half", o conhecido "player"
do Comercial, de Curitiba

M I d
.• d Mensageiro.a s ois jogos o

O novel "pivot" azurra,
« To�neic Relamp��o}). agradou muitíssimo a direção
RlO, 11 - O TorneIO. Re,- técnica do alvi-celeste, por

lâmpago" teve, quarta-feIra, a
suas jogadas firmes e intelí

noite, mais. duas partidas da
gentes.

tab�la, � ainda esta �eman� I Fomos informados de que o
mais dOIS .en�ontr.os estao ma: • sr. Celso Ramos, esforçado s
cados. HOJ�, a noite, os vascai- i dinâmico presidente do Avaí, o

Inos voltarao a campo para en-, contratará para preencher a
frentar o quadro dos rubros, lacuna deixada por Beck e
tendo por local o estádio_ d1!' Guedes.
rua Guanabara. Amanha, a :...-----.....------

tarde, no campo de General
Severiano haverá o classico
do futeb61 carioca: Fla-Flu.
Ambos os encontros prometem'
ser, bem interessantes e devem
agradar, pelos vários atrativos
que sempre oferecem.

Os órgãos da Estatística Milita,
têm apôio legal, quando "ntimare
() produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
uentoL (D. M. M.).

JORGE HICÁCIO GAR(IA
e SENHORA

têm prazer em participar a

seus parentes e amigos o nas

cimento de sua filhinha,
IRIA-MARIA
Fpolis., 8·3-44

5
u- $

I O Homem Que Se
li!

Fez Rei da
Arábia!

�..

;�q

��>�, '.

Êste pequeno lavrador mexicano as

sistiu pasmado, na sua própria fazen

da, ao tumultuoso irromper do mais

novo dos vulcões da América. Pág. 66.

===--------------------,---�-----------
§ Como A JÁ FAZEM

== Imaginação IICARNE
§ Causa

1= M�"�!:���id- ���"�i�Tv��!::
� dade são causadas por carne ... legítima «carne

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

=

d P' 6 zeiros o quilo ... Pág.89.
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QUIMICO
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
Raa Conselheiro Mafra, oi e 5 - FONE 1.63�

Entrega a domicílio
".._....__-_-_....,-_-• .,._.,.,._-.-_w. .....,.....� ... J"'_-_..... -

..-_..'7.- ._.._Q_.....o.P-0�

LICENCIADO
Oferece-se para trabalhar em laboratório, especialista r m

fabricação de caf'eina do chá ou café, tendo perfeito
conhecimento na manipulação de hipordermias em geral
(vitaminas) e completo conhecimento sobre o ramo da
indústria farmacêutica. Carta por favor, a Francisco F.
Guirar. Rua Arujá, 116 - São Paulo - Est. de S. PauloCorrespondentes

�o {( ESIl�i'te Ilustrado»
Os nossos prezados colegas

da imprensa esportiva da capí
tal srs. Aribaldo Póvoas e Ar
naldo Santos acabam de rece
ber uma inc{tmbência honro
sa: a de serem corresponden
tes do "Esporte Ilustrado", em
nosso Estado.
Muito terá a lucrar com ep�

s� escolha, os desportos cata
tlnenses, pois os seus laborío-

BAR E ARMftZEM OHI[NT(Rua V. Me'rele�, 11

PETISCOS - Roll·mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Pei"e bjto� �1;c, etc.

• Ibn Saud edificou por
suas próprias n�ãos um

grande reino, onde vive

feliz entre concubinas,
com mil automóveis
- e muita fé em Alá.

No interessante nú

mero de SELEÇÕES
para ]<rneiro.

IIEU VI NASCER

UM VULCÃO !II

o Grande IINormandiell
-

i'lF'utua de Novo
. \

"=
., ,

.', Narrativa '.Iuasl tncrlv�l, de
í 1:_�

uma tarefa glg�ntesca rea!lzada
�-'--�� a grande velocIdade ... Pag.13.

Um americano trata da terra e da gente dos Estados

Unidos - e de como êstes cooperarão no mundo

de após-guerra... Pág. 52.

I J.W.T. -

b
.

ATE NÇA-O' �����:�::.s:��;.t��;.i�t�:�::�os�o:����
. sos agentes abaiXO Indicados. Cautela

II
com c s solicitantes não autorizados!

Agentes em Florianópolis, PEDRO XAVIER & ClA. - Rua Felipe Schmi�t, 8

Re;)";. Geral no Brasil, FERNANDO CHINAGLlA - R. Rosário, 55-A 2.° ane'; - Rio

� �

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome

dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
externas, usa-se o H E M 0-
V I R T U S, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peça-o ao

Depositaria: CAIXA P. 1874 (UM-

OITO-SETE-QUATRIiOlíi)'pSii'p.aju_l°ía·IIII����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

Para solucionar grave problema gancho 1 ,vem nos abrigos!
fOVA wnQUE, 10 ({\ P.) - Rahaul, a maior cidade

da In'a Hretun.ha, está vivendo momentos de ]101'1'01', em
vis! dos constantes ataques «íesíechados pelas f6l'çal'oi aé

reauorte-nmerteanas. Foí o que admitiu a emissora de

'I'ódo, numa transmissão dirig'idn aos japoneses. Sep:un
do velou o locutor, a população de Rabaul tem de víver

noslhrio'os enquanto sõhre a cidnde caem, diál'i:l1nente,
deztas de toneladas de bombas explosivas e Incendíárías.

RIO, 10 (A. N.) - Regressou hoje pela manhã de sua via
gem de inspeção às instalações da Aeronáutica no sul do país,
o ministro Salgado Filho. Em ligei-
ras declarações à imprensa, logo
após sua chegada, o titular da Aero
náutica disse ter voltado ótimamen
te impressionado com o interêsse pe
la aviação que notou no Rio Grande
do Sul, atribuindo êsse fato ao êxito
conseguido pela Campanha Nacional
de Aviação. Em seguida, referiu-se
o ministro às dificuldades em que se

encontra o Estado sulista devido à
falta de transporte. Providências se

rão tomadas no sentido de incre
mentar mais rapidamente possível o
tráfego aéreo para o escoamento da
produção que está detida por aquele
motivo. E dêsse trabalho, se fôr ne
cessário, participará a Fôrca Aérea
Brasileira, com seus aviões de trans
porte. A FAB procurará, dêsse mo

do, ajudar a solução do angustioso
problema. O ministro mostrou aos

,

que o cercavam o telegrama que aca
bava de receber de São Paulo, do
coronel Apel Neto, comandante da
Quarta Zona Aérea, anunciando-lhe
que o interventor Fernando Costa
acaba de assinar decreto desapro
priando o terreno onde será cons
truida a futura escola de aeronáuti
ca em Pirassununga, naquele Esta
do. O senhor Salgado Filho frizou
então que não podia fornecer aos jornalistas uma notícia mais
interessante. Acrescentou que, diante dêsse fato, só lhe resta Iagora determinar a construção dos primeiros hangares, inician-
do, d�s�a forma, a 0,9ra que teve do interventor paulista

pronta/ Só qlatro milh6ese decidida cooperaçao. d< _

e (luzeirOS

u.-ckey Rooney Jil"IAO exércíto RIO,11 (A. N.) - Está apu-lT.I )!LII.II rado qte os prejuizos decorren-
HOLLYWOOD, 10 (U. P.) - Míckey Rooney foi consíde . tes do incêndio no Entrepôsto

rado capaz para o serviço militar, devendo ser incorporado ao Federa de Frutas não vão além
exército dentro das próximas três semanas. Recorda-se que de 4 nílhôes de cruzeiros fi
Míckey Rooney falhou na sua primeira tentativa de incorporar- cando, assim, decidido que' aín, )
se ao exército, por estar padecendo, naquela época, de uma da êste ano novas obras serão
afecção cardíaca de pouca importância. conclndas, pois que dentro de

15 diss serão reiniciadas.

o O N O II R S O Vai ser editado

01 ARMANDO
IICHMINN

A !mpanhia de Seguros Ge
rais �N'i'A CRUZ, em reunião
de si assembléia Geral recen
temEte realizada, promoveu a

Diret-Comercial o sr. dr. Ar-
rncm] Reichmann, que exercia

outr<cargo de destaque na

quei$eguradora.
Taato causou a melhor Irn

presJ; em nosso meio, em

virtue de ser o promovido um

esforf em continua atividade,
sez-vie por uma inteligência
claroe por um cavalheirismo

que he têm a traido grande
n úrruo de sinceras relações de
amizde ern nossa capital.
No:eu novo posto, sem dú

vida,) sr. dr, Reichmann tu'
do fcá em benefício do bom
nomedaquela companhia, a

travésdo raio de ação extenso
sob su firme e diligente cr-i

entaçb.

_,......._..._.._..._---�........ - ......- w---- ....-�

"'.'V'.- _.-.-� PenüciUina dO Bras II
Rio, 11 (A. N.) - Atenden

do aos pedidos feitos pelos nos
sos embaixadores em Londres
e Washington, o Itamaratí so-

BELO HORIZONTE, 11 (A. licitou oa Instituto Oswaldo
N.) - Graças às providências Cruz certa quantidade de pe
tomadas pela Rêde Mineira de nicilina, para salvar da morte
Viação, vários municípios mi- o pai da menina Amparíto Peí
neíros já estão sendo beneficia- nado. Todos os recursos da
do? com o abastecimento

A

de ciência não tinham conseguido
açucar,. embarc�do �el� porto debelar a septicemia. Assím.,de Angra dos ReIS. Sôbre o as- 12 ampolas foram enviadas
sun�o, recebeu o secretál�io da I

gratuitamente, de avião, para
AgrIcultUl'� a coopera9::0 �a Madrid, onde já chegaram. O

Soor�en�çao .
�a lVlobl.llzaç�.o telegrama que informou da

��On?mICa, vlsa!ldo malO�' efi- chegada á Espanha da penící
ciencia nas ll1e�ldas relaciona- lina do Brasil nada diz sôbre o
das com o suprimento do refe- enfermo a que a mesma se des
rido produto à população do tina.
Estado.

f bAfim de serem preenchidas dívereus vagas existentes nesta Filial, Buenos Aires, 11 (U. P.)íce a erta; a partir desta data, a inscrição, para candidatos solteiros, A dit ra "M d Atlântico"às provas para o concurso de Auxili.Jr.Praticante, devendo os do sexo I
e ,1 o.' un c:

.
_

masculino apresentarem caderneta de reservis:a, certidão de idade e ,pubLcala em abnl a tradução
atestado de saude; e os do sexo feminino, atestado de sc úda e cer+i- dos ultimos discursos do pre
dão de idade. sidente do Brasil sr. Getúlio

.

O concu.rso consta:á das .segui.nt�s .disciplinas.: Português,. Aritmé- Vargas sôbre a atitude do Bra-t íco, Corrtcbrlídcde, DatllografIa, Hliitorla do Brosi l e Geografla Geral.. '.." • ",
A inscrição encerrar-se-á n o dia 14 do corrente, às 14 horas. SI1. A obra tela o título Bra
Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes· sil em Armas" e será prefacia-

sados, diariamente, das 14 às 16 horas, na Séde desta Filial. da pelo ex-embaixador sr. Ra-
Florianópolis, 3 de Março de 1944., mon Cárcano.

'

BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A.
GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES

(Gerente) (Contador)

T II- d d I h
PORTO ALEGRE, 11 (A. N,)

!l ln evora � pe as c aln�s - A pesar de instalada há pou,
U U ! II cos dias, a Diretoria Regional
HELSrXKI, 10 (F. P.) -.As fôrças aéreas sovíétlcas leva- do Instituto de Organização

ram o pêso de sua ação coutrn a capítal (la Estônia. Segundo Nacional do Trabalho já está

informações ofíelaís, bombardeiros russos atacaram, ontem à empenhada na ultimação das

noite, a cidade de 'I'allín, durante duas horas seguidas. Segundo providências finais para a ins

parece, o ataque foi desfechado por 100 ou 150 aviões sovíétí- talação nesta capital dum cu1'

coso Da capital finlandesa, 'puderam ser observados os Ineên- so de Organização Nacional do
Mos que devoravam a cidade ,de 'fallin. I Trabalho.

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

Sovos cursos

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC::� EXISTIU IGU�L

A Rússia será consuJ,lada IEnormes baixas
WASHINGTON, 11 (U. P.) -- Os govêrnos norte-amerÍca-

110 e canadense, estão realizando investigações, a-fim-de deter
JUinar os direitos de posse das terras árticas do norte do Cana
dá. Esses estudos são realizados afim-de-que não surjam, de
pois da guerra, dificuldades no domínio das rotas aéreas. Os
peritos norte-americanos em aeronáutica, sustentam que a. ro

ta mais curta de Nova Iorque à Ásia (as Índias Orientais Ho
landesas e Moscou) é a do norte do Canadá, nos territórios cuja Parece que essas ações consti
posse se atribue a êsse país. Os Estados Unidos nunca preten- tuem um grande- esfôrço dos
ôeram a posse de territórios ao norte do Alaska. Mas, não obs- patriotas para limpar de inimi
tante, não reconhecem outros direitos nessa região. O Depar- gos tôda a região e aniquilar as
Lamento de Estado norte-americano assegura que, depois do unidades alemãs que, na sema

,(;onflito atual, será necessário instalar estações meteorológi- na passada, tentaram penetrar
{�as, oficinas de reparações, bases aéreas etc., nessa zona. E, no território libertado.O COl11U-

.

a menos que fique perfeitamnte estabelecida a soberania, será nicado de Tito acrescenta que
impossível para os Estados Unidos assumir o contrôle das 1'0-' os germânicos estão sofrendo

Itas aéreas internacionais. Sabe-se, ademais, que ambos os go- enormes baixas na linha Ko ...

yêrnos desejam conhecer o pon,tp de vista da RÚi?sia. Gev-M;sto.

LONDRES, 11 (U. P.) -- A
emissora da Jugoeslávia Livre
informou, hoje, que QS guerri
lheiros do marechal rrito estão
empenhados em sérios comba
tes de ofensiva na Eslovênia.

CAMPANHA DE
HUMANIDADE

J

I Ecos
x ...... C"'1"�

Os Di retorqs do Hospital de Ca
ridade estão· estudando a organi
zação de uma Caixa para bene
ficiar o DOENTE POBRE. Com a

ampliação das instalações, c nú
mero de doentes indigenees voe

aumentar muito e com êles cres

cerão as despesas de medicamen
tos! o lirnerrtcçdo, roupas, etc. I cus ..

teados de há muito com grande
sacrifício das rendas do Hospital.
Cogita-se de imprimir «Selos» de

Cr$ 0,50 que serão oferecidos em

todo parte e qualquer que seja a

quantidade adquirida, constituirá
um auxílio util. Já foram consul
tados os Presidentes de Clubes,

I
Chefes de Agências de ônibus,
aviões, cartórios, c irrerncis , etc. e

pelo acolhimento -que vem tendo,
parece-nos certo o êxito. A Impren

Iso, como sempre pronta para pa-
trocinar as bôas iniciativas. dará
todo o seu opô io na divulgação
desta humanitária campanha.

�çÚtar para
os mineiros

e Notícias

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Dro LAURO DAURA
ESl.ecialista em Doenças de Senho

ras - Vias UrínárIas.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

C'ulclade de :\oledicina de SGo Paulo,

Tratamento especializado, médico e

cirúrgiCO, das afe('ções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários.
trompas, etc,).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope
ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, en1 anlbos os

sexos, por processos moclel"l1os sob

con tróle endoscópico - Uretl'osco(Jia

Acham-se abertas as inscrição
para os cursos radiofenicos de
Puericultura e Economia Domes
tica, que a L·B.A. mantem na

"Rádio Nacional" as quartas fei
ras, das 18,15 às 18;30 horas.
Das 11 às 12 horas, os interes

sadas poderão procurar a séde da
Legião, nesta capital.

Por ter renunciado o sr. Tibúr.
cio de Oliveira Costa, o sr. rrraja_
no Margarida foi aclamado presi_
dente do "Centro Espírito Seara
do Amor".

- e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- DTATER:\IIA
-- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 1(1,30 às 12
horas e da,s 2 às 5,
Pela manhã, atende exclusivamen

te senhoras.
'Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

Por perrnu
'

a, foi removido o dr,
Polidoro Ernani de S. Tiago, ocu

pante do cargo de Médico L�pro'
legista, padrão N. do Quadro Uni
co do Estado, da Colônia "Santa
Teresa" para o Dispensário Cen
tral da Profilaxia da Lepra, do
Departamento de Saúde Púb.Ice,
onde está lotado Homero de Mi
randa Gomes.

Foi concedida dispensa à profes'
soro Maria de Lourdes Machado
Cardoso, do Curso Complementar
anexo ao Grugo Escola "Professor
Venceslau Bueno" da cidade de
Palhoça.

Resic1ência
(Rnhl'adn).

- Rua Tiradentes 7

O sr. Joel Vieira de Soúsa, oH
cio I administrativo, lotado na Di
retoria Reqional do D.C.T. nesta
capital, por ato,da presidência da
República, foi nomeado para exer
cer o cargo de Diretor Regional de
Santa Maria, no R. G. do Sul.

Dona Ester de Melo Lentz foi
nomeada para exercer o cargo da
classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Unico
do Estado, vago em virtude da
promoção de Rômulo Gonçalves, e

designada para ter exercício na
Secretaria da Justiça, l:.ducação e
.; aúde Diretoria da Justiça e Soú
de.

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

Cnrms a s, Gravatas, Pijames
Meias das melhores pelos me

nores preços só na CASA MI.:;:;
CILANEA - Rua Traiano, t2

ÚLTIMA HORA
Melbourne, 11 U. P. - Os fuzilei

ros navais nort'e-americanos com

pletaram a ocupação da zona de
Talosea na peninsula de Nillmez,
na Nova Guine.
Os norte-americanos ohtiverant

essa vitória importante 4 dias de
pois do desembarque, o que de
monstro que a ofensiva na Novo
Bretanha está-se processando de
fórma rápida. Outros despachas
acrescentam que as forças aéreoS
norte-americancs continuam ata.
cando Ponape e Kusaie, importan
tes bases que protegem o flanco
oriental da ilha de Truk. No últin o

ataque efetuado pelos aliados, fo.
ram visados especialmente os aero
dromos ,e as instalações de Pona.fe
e Rusaie.

Londres, 11 U. P. - Roma voltoU
a ser atacada pela aviação aliado,
durante a manhã de ontem. Foi. o

que informou a emissora da capi
tal italiana. Ainda segundo ames'

I ;na fonte de informações, coiram
,Inúmeras bombas nos bairros de
Puerto Nacion e Montasacco sendo
grande o número de vítimas:
MQdrí, 11 U.P.-Chegou ontem:!!

capital espanhola, a primeira dosa
de penicilina brasileira, solicitado
pela embaixada do Brasil. paro
ser aplicada no jovom Jhnparito
Peinado, de 9 anos de idade, que
se encontra em estado grave, em

consequência de pertinaz septic.·
mia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


