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O caso ainda não está enee "��";:I!P
ESTOCOLMO, 14 (U. P.) --- OS CíRCUtOS POLíTICOS SUECOS NÃO CONSIDfRAlVI TOTALMENTE .", Ã!f&��REs.
POSTA RUSSA AO GOVÊRNO DE HELSINKI SôBRE A PAZ RUSSO-FINLANDESA. AINDA SEGUND �-; M:JijtOS,jN
FORMANTES, NÃO É DE SE ESPERAR QUE OS MILITARISTAS FINLANDÉSES, COM O MARECHAL ':,wEíi .�
FRENTE, PENSEM EM REPELIR AS CONDIÇõES RUSSAS COMO INACEITÁVEIS, POIS ISSO DESENtADEARI,A UMA

GUERRA CIVIL AGITANDO TODO o PAIS.

Umo nota do Itcmorcti I Na fotografia aparecem o eorone,-'Juan Bertossi, diretor 2�a Es·

Pio, 15 (A. N. )- O Itamaratí. por intermédio da Agência I
cola de Engenharia Militar do Chile e o coronel Walton Ojeda,

�. diretor da Escola de Cavalaria do mesmo país. Esses dois ilus·

Naci�nal distribuiu .0 seguinte c�m�nicado: "Acham-se .sa...tis- tres militares que se acham nos Estados Unidos em visita aos

fatoriamente concluídas as negociaçoes pa.:a a troca d?s inter- I principais acampamentos militares, aparecem manejando um

nados brasileiros na Alemanha, por alemães no Brasil e bem upurelho para descobrir rn irros ·ente:-rodas. [Inter.Americana].
encam�hrudas as medidas pua a execução dêsse acôrdo, paral������������__��������������������������

o qual contribuiu decisivamente o govêrno dos Estados Uni-IDebates P�ra eplteaçêo de capttaísdos, também interessado juntamente com outros países ameri-I.I U U il1VU Ui

canos em entendimentos semelhantes e simultaneos. Dirigidas L d 15 (U P) A t
..

por intermédio do govêrno suiço e acompanhadas estreita-Ic' fn �es,V t·
..

d P DOr e-americanos
mente pelos governos de Portugal e Espanha, beneficiaram- i ort.e �.a lcano, e'd o

d 6a Belém, 15 (A. N.) - De regresso aos Estados Unidos,
se também as negociações em apreço com a manifesta boa vo:n-I�O lVOgA oje u� ra:b o

t edU- transitou por esta capital o jornalista Magalhães Junior, que
t d d

'
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Bretanha Em virtude dêsse acôrdo I
e na amara os epu a os falando ao "Estado do Pará", declarou que o Brasil será uma e o �overn? a ra-

B '1' ,. f' i á' dí 1
' da Irlanda Livre. O deputado

regressarao muito breve ao rasi varres une on nos lp 0-
C L • grande campo de aplicação de capitais norte-amerkanas, no

máticos com suas famílias, os quais achavam-se confinados osgravc l?etrgund�ouV ler pri- post-guerra. Falando sôbre a colaboração da mulher ianque,
. , . 1 f' I melro mims ro e a era se o

en: Godesberg, desde .que VlChI fOI ocupado pe a� alças a e-
govêrno irlandês estava dís-

declarou que estas preenchel:n .os lugares que os homens dei-

n;as. Entre os repatríados encontra-,se um�, pes-soa por todos
posto a intervir junto aos be .. xara�l ,:_agos em todas as atlVldade.s da guerra. Adiantou que

titulas ilustre: O embaIxador Sousà Dantas:
ligerantes para assegurar 3.

30 milhões de mulheres norte-amencamas trabalham, vendo-se

V
•

6 inviolabilidade do Vaticano. I
mulheres de todas as condições soei.ais. O. lI1eSmO entusiasmo

Morreu, mais uma vez; irgínlo ayda! De Valera limitou-se a infOl"-1 nota�se e1�.tre os homen.s, ha:rend? Jor�alIstas que trabal?a�l
mar que o govêrno irlandês ha-I

nos jornais durante o dia e, a nOI�e,. vao trabalhar nas fábri-

Londres, li) (r. P�) - Roma foi bombardeada esta.tarde, via estudado o caso e que além cas, nos mIsteres em que se espeCIalIzaram,
pela segunda vez, durante o dia. Irradiando a notícia, a emís- de algumas medidas que to_I

uANOSDA Dr l!:'1;JVO TO�-1';01'11 de Roma deu outra Informação sensacional: no ataque mou, nada mais podia acres- IV" K L L1"4 LVIMEN
desta manhã, morreu o conhecido jornalista italiano Vil'gínio centar, por ora. Em Londres, Moscou, 14 (U. P.) - Os russos estão procurando envol-
Gay(la. era a própria Irlanda que esta- ver o porto de Nikolaiev, no rio Bug, afim-de cercar ímportan-

Oa,yda, que parecía ter folel,t'o de gato, pelas vézes �ue sua. va sendo focalizada nos deba- tes efetivos germânicos compreendidos entre essa zona e o oeste
�ol'te foi 11oticiad.a,. desta vez� partiu m�s�no para o alem. El'�� tes da �âmara dos C?muns. de Kherson. Outros despachos, acrescentam que os russos estão
ele o porta-voz Of;lClajl d� B�mto llIussohm, �os .tempos �ureos �hu�chlll deplo�ou as cll'cun?- I investindo na direção da estrada de Cernauti, na Bessarabia,
(lo F.a�cismo. Sozmho, rrYa!lz.a�a com as_. agencias alema� de tâncias que ?bngavam a Gr�- para desarticular ainda mais as vias de comunioação nazístas
l)llbhCldade, tal a extraordínãrta produção de sua pena

mfla.,
Bretanha a Isolar aquele pais 1110 norte da Rumânia. Revelou-se, também que as forças so

mada. Era simplesmen�e. temível a sua �aculdade de �scl:e�er, �a Inglaterra e_ do m�ndo 8a-, viéticas realizaram novos avanços sôbre p;oskurov, Vinitsa e
emhora a faMa de memorIa o levasse a pItorescas conÍIadH;oes, hentando que tao extrema me- lIa direção de Odessa
em doi"'. artig'os sucesshos. Gayda I ultimamente era redatoridida era indispensável para a ----���-�-_._-�-�-------�----
chefe do Giornale D'Itália, I}Osto que devia ao fulecido conde.segurança das forças armadas

Uma poss'lvel conspiraça-oCiRilO. llIol'l'eu com 1)8 unos de ida.de. I anglo-americanas.
I

Aumeôtará�-breve, a violência ,�a luta'Sobre Roma Estocolmo, 14 (U. P.) - As autoridades rumenas estão

Argel, 14 (A. N.) - Melhorou o tempo na Itaha, lllas os investigando uma possível conspiração, cujo objetivo seria

caminhos estão intransitáveis devido ao lodo provocado pelo Argel, 14 (U. P.) - Roma derrubar os partidários dos nazistas. e do pross-eguimento da

degelo. Informações de Argel, adiantam que apenas se regis- foi atacada por aviões aliados guerra. Forças policiais rumenas, auxiliadas por elementos da
traram operações de patrulha' em todos O,S setores de luta da por volta das 11 horas. Faltam Gestapo, revisaram os passageiros que deviam embarcar na

Itália, Acredita-se, entretanto, que dentro de alguns dias au· informações sôbre o ataque, estação de BU0arest ruína ,à Turquia e à Bulgária, a título d�
ll1entará a violência da luta, principalmente na zona <;la cabe- acreditando-se que o mesmo encontrar caI'>tas para o ex.terior que não tinham sido apresen

�a,"l'le-'pop;t$l oe An�\". foi pouço intenso. tadas ii. cenSU1'a postal.· ---- -_ ---'-- �

o banquete
Porto Alegre, 15 (A. N.)

Constituru verdadeiro aconte
cimento, o banquete com que
as classes conservadoras en

cerraram ontem suas homena-]
gens ao ministro Sousa Costa.
Num dos vastos salões do Pa
lácio do Comércio, congrega
ram-se o mundo oficial, repre
sentantes do comércio, indús
tria, lavoura e pecuária do Es
tado, numa comunhão única.

•
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Oficiais chilenoso de Washingíon e Londres
seria mais importante

Nápoles, 15 .(U. P.) - O conde Sforza declarou à United
Press que não tem muita importância o reconhecimento diplo
mático do govêrrio de Vitor Emanuel e Badóglio por parte da IRússia, acrescentando que sua opinião de tal fato não

fortale'-Icerá a posição dêsse govêrno, no que se refere ao povo ita
liano. Sforza assinalou que o fl"econhecimento de Washington
e Londres, ou ambos ao mesmo tempo, seria muitíssimo mais
importante e consolidária o regime do rei e Badóglio, pela im

pressão que isso produziria na opinião pública.

Jamais enfrentara�n situação igual
Moscou, 15 (U. P.) - Em tempo algum foi tão crítica a

situação dos alemães na Ucrânia, desde que os russos inicia
ram sua triunfal série de ofensivas no mês de julho último. O

Primeiro, Segundo e Terceiro Exércitos da Ucrânia, redobram
o furor de seus ataques para expulsar os alemães, não se vis

lumbrando a menor posslhiltdade de que estes possam estan
car a marcha dos rUHSOS em setor algum. Talvez devido a alar
mante superioridade das forças russas, o Quarto Exército de
Tobul.kin se encontra inativo cem os seus famosos cossacos do

Kuban, na parte meridional do Dnieper. Há quem acredite que
caberá a Tobulkin a empresa de varrer os nazistas das mar

gens do mar Negro, de Nikolaiev até Odessa. Nikolaiev, al iás,
não deve continuar por muito tempo em poder dos alemães,
pois os russos já estão executando os planos para o seu cerco.

Capturado êste porto, só ficarão em poder dos alemães o pe

queno porto de Ochakov e Odessa. É verdade que os alemães,
ainda retêm Sebastopol, na Crimeia; mas esta península está
isolada há muito da principal frente de combate, sendo hoje
completamente inútil para os nazistas.

Melbourne, 15 (U. P.)
Nas pantanosas picadas da
Birmânia, os britânicos conti
nuaram sua marcha, depois da

I arr.iscad.a travessia do rio
Chmdwm, no norte do país.
Os britânicos têm o propósito
de atacar o flanco dos japone
ses, cuja retirada está sendo
acelerada pela ação conjunta
dos chineses e norte-america
nos, no vale de Sukaung.

-

A viagem do ministro
Souza Costa
Porto Alegre, 15 (A. N.) -

U ministro Sousa Costa seguiu
as. manhã de hoje para Pelo
tas, sua tei I a natal, em compa
nhia de Antonio Sousa .MeL),
diretor da Carteíra Comercia l
e Agrícola do Banco do Brasil,
Ovídio Paulo de Menezes Gil
chefe de seu gabinete e Otoniel
Martins, auxiliar. O titular da
Fazenda passará o dia de hoje
naquela cidade, devendo viajar
amanhá para São Paulo, aten
dend : convite cas clas-es cOJ'
servadoras d: l�stado bandeí-

I rante. Depois de axaminar na
capital paulista os pr JlJlema,j
que ali o levam, regressara ao
Rio.

Vão aos EE. nu.
.RIo, 15 (A. N.) - Atenden

do convite do "F'oreing Econo
mical Administration", o go
vêrno brasileiro vai enviar aos
Estados Unidos, para ser aper
feiçoar em conhecimentos prá
ticos e teóricos, 100 operários
selecionados.

33 MORTOS
� 31 FERIDOS
Londres, 15 (U. P.) - A rá

dío de París anunciou que a

aviação norte-americana e
britânica bombardeou Roma
à noite passada. Acrescenta �
infor.mação que já foram retí-

Irados dos escombros 33 mortos
e 37 feridos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o estADO-Quarta .. 'eira, 15 de Marco de '944

j á conhecido SABÃO de seu vestido estam-

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

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

Nova York - março - (111- das grandes fábricas de aviões sofridos pelos bairros residên
ter-Americana) - Embora se- na Alemanha Franca e Holan- cias. Só em Berlim, calcula-se
ja impossível determinar o da-I da foram danificada". A pro- i que meio milhão de casas Io
no. causado pelos persistentes cura de operários não especía- ram destruidas em raides re

raides aéreos contra a Atema- lízados, bem corno de carpin- centes, o que significa que os

nha e bases nazistas nos terri- teiros e construtores, testemu- trabalhadores teem de se em

tórios ocupados, é possível for- nha o vulto desses danos nas

I! penhar
na remoção dos escom

� mar uma ídéia aproximada de usinas de aviação. A Alemanha bros. Na Alemanha Ocidental,.

acôrdo cem as Informações de também enfrenta os danos in- é necessário publicar anuncies
correspondentes neutros e das dirétos a usinas onde são f<.:-I determinando aos sem lar a

declaraçõee oficiais vindas da bricadas r::::çb,� e instrumentos
I
onde devem comparecer para

frente. 'I'eruos em primeiro lu- para aviões. Há alguma L'.zÚl serviço. Calcula-se que cêrca de I

gar as advertências do mare- para acreditar qU8 só em Del'-/200.000 trabalhadores qualif'í
chal de campo Kesselring e ou- lim e Hamburgo cerca de 8 mi. cados, bem como prisioneiros
t�'os líderes do. exército. no sen- ,pe9-uenas ofici�a,s que cor�s-i de gue�Ta, tiveram que ser

tido de que sejam poupadas as I troem peças e instrumentos to- transferidos para o Rhur, a

muniçõ�s ..: ,apelos que são o' ram �anificadas ..Até qu� P01;'-1 fim-de. efetuar rep�ros urger;-lCr' 25.00

�- resultado
direto de uma capa- to fOI atacada a índustría ue : teso Fmalmente, ha os obsta-I

cidade produtiva afetada e se'máquinas, pode-se deduzir do ,I culos à produção, como o des_I"'�""·-"'-'J'--'J'_-""_'''''--'''--'''''''''''''''�--,,"-''_'''_''·�·_'A núnr-íos mediante contrato S
.

�

I
tornam significativos, porque fato de que as usinas chíess.t vío de trabalhadores para as n Dr

A.LEXANDRE ti E
o Alto Comando experimentou em Duesseldord foram destruí-: brigadas de bombeiros, e a ine-

I

•

Oq ()riginHi�. mesmo não pu- I MATTOS
bh cadoa. elevar a eficiência das unida- das e reconstruidas tres vezes, vitável baixa do moral devido I �

_

I
não serão devolvi, I I (IRURt:IAdes desf_alcndas a.ume�tando. a - -prova de g.�e há pouca ca-,'à. falta .�e sono

..
Embora os pe-

.

u O DENTISTA

I

dos,
proporçao de art.ilharia de to- pacldade. adicional fora de ntos militares

amda. sustentem. I
Cons. Rua Nunes Machado

go rápido de todos os tipos, Duesseldord. As usinas Krupp] que os raides aéreos por si sós I
n. 7 -- (Edifício S. Francisco/ .

.-\ lllle';8u 08u se respunsa- Não se pode conseguir maior e a Vereinigte Stahlwerke, que não vencerão a Alemanha, é: Consultas diariamente
bí.liza pelos conceitos emín

i poder de fogo sem maior pro- fornecem carrosserias de tan-: fóra de dúvida, em vista do' das duas às 7 horas.
dos nos artigos assinado.

I
_ , ,

t d t d dro aci ----..!d�çao. 82 : !1('c�ssano, econ�- ques e ?y ros pro u. os e aço, qu,,: ro acima, que esses raídes
mizar mumçao, Isto so poue para avioes, foram virtualmen- estao tendo um valor consíde- CURSO PROVISóRIO DE

__ o

������������� d d' EDUCAÇÃO FíSICA
_ ser porque os raídes aéreos re- te arrazadas. A to os esses a- ravel para apressar a derrota (Reconhecido pelo GovêrnoAinda não duziram a produção, A I:.1aioria nos, deve-se acrescentar os que do inimigo nazista. Federal)
comentaram I --- E DI T A L

,
Londres,

-

�U. P) - con-I r_'ffiM�MIU��llI;�-Ç�"-"��-;ill:;--"; er FA(�_r�[!! AI1Ú�C/O PELO ::I�:�f::ii::��!{��rf��o�O q�I:S setmua tensa a situação entre o .; ,

/

'G"�
ichu aberta a mscrição para os exa-

Eire e a Grã-Bretanha e os Es- > Fu!Jdada em 1870 - Sede: BAIA

l ���
.. ""-íi'�/'� Ille� vestibulares, mediante o qual

tados Unidos. Os jornais de > INCK�'DIOS 'E TRA�SPORTES .... 8 (f I., D � , • r}!tf j seru pen11It!da 3i l_nalrí�l�la no Cur-
•• _

I FONE 722 � .::j 'cf./í:, so P. de Educa.çao Ftsica do Es-Dublin ainda nao comentaram ;. Capital e reservas Cr$ 71.656.189,20
TRAJAI10 14. jgArmAn tado.

d
. _

b itâ .; Cifras do balanço de 1942: K

_j () d'a ecisao ri .ãníca de suspen- i Respon saoüídades ,. crs 4.999.477.500,58
RUM DA COflHlTAP/4 (j,'/ÇJU/()'PO ,soo c.nn idatos deverão satisfuzer OS

der as viagens de pessoas en- I Beceita . . . . . . . . . . . c-s 70.681.048,20 � se�L)l!n tss reqlllSltOl�: 'i'

tre a .ilha inglesa e a Irlanda. � Ativo crs 1(}5.961.917,70 b) ='/:r �r����st:\nenos de 30,Acredita-se, entretanto, que < Sinistros pagos nos ururnos 10 anos .... o-s 64.986.957,20 Assume earater de idade;
essa disposição tomada a títu- �

Responsabilidades , CrS 76.736.401.306,20 c) -- Ter bons antecedentes;
lo de necessidade militar será

Bens de raiz (jJ;'écJio, e terrenos)' . . . Cr$ 23.742.657,44 de -fuga d) -- Ser vacinado;, DIRETORES: - n-, Parnf'í lo d'U,tra Freire de Carvalho, Dr. Francisco Moscou
-

(U. P.) - A retí- ) T bampliada a' fronteira entre o �
,e -- er . oa constituição Ilsics,

. .

" de Sá e Anísio Massorra. rada nazista a sudoeste de e mentad.EII'e e o Ulster cUJa fronteira Agencias e sub-azênc.a s em todo o terrlt6rlo nacional. - Sucursal no A'
. - ,

d
'

f h' -

O t d �
�

Uman converteu-se em uma I'
mscriçao sera processada me-

evera ser' ec ana u r'os es Uruguái. HeguladorE's de avarias nas principais cidades da América, Europa t
.

.
-

e Afriea. verdadeira fuga T f
_ (HMl.e. requenmento dirigido ao

pachos indicam que o govêrno ,
_ "

. .ln orma�oes II:spetor de. Ed.uc�ção Fisica, e de-
do Eire por intermédio do seu < :\CRNT1<) EM PLORIANóPOLIS > autollzadas de Moscou, �al�en- vldamenle m�tItlllclo dos compro-,

, .. C AMP () S L O B O &. C J A. - Rua Felipr í'khlllif!t, n. 39 < tam que as tropas germanlcas' vantes das almeas a, b e c__representa.nte em Londle�, � Caixa Postal n. {9 - 'felrfone 1.083 - End. 1'elllg"l'. "AI,L'\.NÇ.'\" :: estão tomadas pelo pânico e I Qua!quer informação a respeito,procurou mteressar a Austra-
>
SUB-AGENCrAS EM LAGUNA. TUBARAO, TTAJAt, BLUME-

\ em "ua fuo'a ã" t b podera ser obtida, diáriamente na
lia a agir junto ao govêrno de l

N AU, BRUSQUF�, LAGES E RIO DO SUL � d "', b n o �o�en e a an- I In�peto,ria de Educ3ição Física' (rua
Washington, para que o mes- '-..��"""""""�-"-"' on�IaJ? seus UZl� e armas .Ioa? PlIlto, 42), no horário do ex-,

Dmobrl�tir�ss: a ndota de�1Vliadat a

O-A--R------E-nRMAlEM o R I t N T[ 11��1�:�� ����,����:�'De���� I P1geF4�4l��;:�IÓPOliS, 5 de janeiro deU m acerca os IP orna as '"
- chos ofici

'

d B 'li '
.

do "eixo", Acontece, entretan- 'Itra pa t alsd e.t e1 .m, pOl ou-\ Cap. Américo Silveira c;!'Avila
to que o govêrno australiano i_", I e, a mI em que ao su- I Diretor
não aceitou o pedido do Eire 'Iaoes�e de Uman aument�_u �...............�

d· d t
'

' Rua V IVe feles, 11 conSIderavelmente apressa0elxan o en rever aSSIm a sua
ex rc'd 1 f

A
,

.

'to A A .,plena concordância com o pe-.
- e 1 a pe.as OIças sovle 1-

.

dido norte-americano para que
PETISCOS - RoH-mops - Herrings - Pickles - Cama cHas. Se,gundo O cOl'�nel , yon, 9On Iaro-es recheados - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos de ammeI observadoI' mIlItaIDublin rompesse relações com "

,
. .

o "eixo". A imprensa de Lon- tainha fumadas - Pernil -- Pasteis - Empadas da emls�Ola de !3erllm, as 11-

d Itdres, por sua parte, destaca Salame - Peixe frito, etc. etc. nhas nazls�asA estao sendo �ta- aque a decisão de impedir as
cadas pOI }orças numeuca-j Sm aviagens entre as Ilhas Britâni- i r::ente s.upellor,e�. Na frente do

..

cas e a Irlanda não constitue I �1O Bug, que
_

fOI atr:;tvess��o I A�lvlada em Poucos Minutos
uma represália ou sanção Tra- IlUlTIa extensao de dOIS qUllo- Em poucos minutos a, no"a receita. -

•

I metros pelos sold d d'
Mendaco - começa a CIrcular no sangue,

ta-se na realidade de uma me- I • a os o gene- ailvlando �s acessos e os ataques da uSina
. 1'al Konev pereceram mais de ou bronqUIte. Em pouco tempo é passiveidIda tomada para t o r n a r - ,

_
dOI'mi,· bem,. respirando li\'J'e e l'acillllE'lite.

maI'or a segurança das foArças 2.500 soldados alemaes, nos �e!,d",co allVla-?, mesmo que o mal sl'j't
t t d

' , antIgo, porque dIssolve e remove o mucus

aliadas que abrirão a segunda encon ros rava os nas ultl- que obstrúe as vias. respiratol'ias, minalldo
mas horas. O avanco do g'ene-

a sua enel'gl�, al'l'umando sua saúcle, I'a-frente. ' zendo-o sen tH-se rremfltUl'alllente "01110.
___"..,."..".. -�__........,..___ ---"'or�_ ral Konev prossegue numa Mandaco tem tido. tanto êxito ql1� se orp-

MACHADO & CIA 'd' d
. A rece com a garantia ele clm' ao -Paciellte

.

me la e um qUIlometro e respiração livre e raci! l'apidamente e com-

meio por hora através das de- }eJeto .alivio do sofrimento da asma em POIl-
"

cos dias. Peça Mendaco, hOJe mesmo elll

sorganlzadas e destrocadas li- qualquer farmácia. A "ossa gamnli!! 'é a

h d d f
' 't N

sua maIOr proteção.n as e e esas naZIS as, o ..setor de Nikolaiev, uma colu- ....... en €I a co A�a::Il�:,m
na russa do general Malinovs- AGORA TAMBEM A CR $ 10,CO
ki já se encontra à vista do es- --.-.-..........---- ....-.....---------.........

tuário do rio Bug. Acredita-se

I que menos de vinte quilôme
tros separam as fôrças russas

I do importante porto de Niko-

Ilaiev, cuja ocupação permiti-
rá aos russos envolver as tro

:

pas nazistas encarregadas de

I defender o setor de Kherson

I
parte meridional do Dnieper.
Também nos setores de Vi
nitsa, Proskurov e Tarnopol,
as fôrças soviéticas continuam
empenhadas em violentas ba
talhas que estão se desenvol
vendo de forma favorável pa
:t;a os russos. Nos meios bem
informados, acredita-se estar
iminente a queda da Tamopol
e a ocupação de Proskurov.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n f} 13

!Ql l022-Cx. posta] 139

.4SSINATflRAS

>\no era:
Snmpqt1"'. Crf
Tr-im estr-e Cri
Mês CrI
·Número 8VU'�O Cri

Nr! Inferior.'

Cr'
CrI

70,00
40_00

20.00
7.00
0.30

Ano 80.00
45.00Semestr-e

Agilncias e Repre�entações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Clesciúma

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

do Estado

LIVROS
USADOS

Comprrr e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico·

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

Aérea, Geodésia, Física, Quí
mica, Mecânica. Carpintaria,
etc etc.

D.L.ROSA
Ru� DeQdQ.(Q, 3,3,

pado, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pejo novo processo

"Stirnol", uma grande novidade. Não se pr e o cupe com as rnonchos

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

PRIMEIRA estCí a varejo Resolvendo o dificil problema da lavaçãosendo vendido,

" '". nam.__ ....

Zoraide Silveira
E

zua Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Execu tom quaisquer serviços
,
concernentes à profissão,

Otimo aparelhamento, siste-
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).

i Os efeitos dos raides aéreos contra a Alemanha I

Ãs anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação m8n"�

Jadas pela "quinta-coluna",
(L. l!. �.l. '

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Roa CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
J;Dtre,. I domicqi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o CASO DO flRE r-:
..·....·_..

-::"I rn�MIi.].I.� :0
Londres, (U P.) A IVida Sneiel]Grã-Bretanha resolveu, ontem �••CH1�.0.( .....e....

à noite, isolar o Eire do resto ANIVERSARIOS

do mundo, fechando as duas Faz anos hoje o nosso conterrâ-

f teí trãnsít d 1 neo sr. des. Henrique da Silvaron eIras ao ransI o e qua -

Fontes, presidente do Instituto
quer espécie, salvo no caso de Hist. e Geogr. de Santa Catarina.
comprovada necessidade mílí- Por tão festiva data, enviamos ao

taro A medida em questão des- ilustre des. Fontes as nossas efu- 1 que, além da cana e da
tina-se a impedir a ação dos sivas congratulações. beterraba, existem mais 192

plantas das quais se pode ex-espiões nazistas, quanto ao Completa hoje 15 primaveras e trair açúcar em quantidadesmovimento de tropas brítâní- gentil e prendada sr-í to - Sônia apreciáveis.
cas e norte-americanas, neste Daux Boabaid, filha elo casal Jacó
momento em que os Aliados es- e Soraia Daux Boabaid. A aniver

sariante, que se encontra presentão empenhados na abertura temente na Laguna terminando
da segunda frente. Salienta-se ,eus estudos, não deixará, por

que os irlandeses que se en- certo, de receber as mais sinceras

contram na Inglaterra, em nú- dernos troçêes de apreço por parte

mero de 250 mil, também não de suas amiguinhas e parentes..

poderão regressar ao Eire, nem Decorre hoje o natalício do sr.

poderão seguir para a Grã-Bre- de. Ivens de Araujo, ex- Secretário
tanha ou para a Irlanda do da Segurança Pública.

Norte os nacionais ou outras
pessôas do Eire. Acredita-se
que em vista dêssa medida o

Eire ver-se-á brevemente a bra

ÇOS com terrível crise econô
mica.

hemisfério ocidental terá maior o
sistema de transportes aéreos do

mundo no após-guerra
Washington, março - (In-/ A indústria aeronáutica dos

ter-Americana) - Depois da 'Estados Unidos já tomou suas

C ....... guerra, o Hemisfério Ocidental providências para a adaptação
.....1[____. terá o maior sistema de trans- da produção de guerra á pro

portes aéreos do mundo. Entre- dução de paz em escala consi
mentes, os transportes moto- derável, no momento em que a
rizados terrestres serão feitos medida se torne aconselhavel.

1
em veículos muito mais leves, A atual capacidade da in
que consumirão muito menos dústria americana é de 9.000
gasolina e oleo do que os aviões mensais, que foi o re-

2 que a urtiga é a planta que atuais, foi o que declarou re- cord alcançado em dezembromais se acomoda com todas -

centemente o dr. Carlton H. último. Isso nos dá um total
Schlesman, chefe do Laborató- de 86.000 aviões anuais, ou se-

I
rio da Socony-Vacuum Oil jam 807(' mais do que em 1942
Company. e 400;-; mais do que em 1941,
O dr. Schlesman acredita quando os Estados Unidos en-

que daqui a 10 anos a frota de traram na guerra. Em 1944,
aviões civis operando nos Esta- segundo se espera, a produção
dos Unidos será de 3.600 apare- aeronáutica será muito maior.
lhos, tanto de transporte de Ao terminar a guerra, essas

passageiros como de carga, ou fábricas empregarão os seus

sejam mais de 10 vezes o total recursos para encurtar as dís
de aviões de passageiros que tâncias entre os povos, redu
operavam antes da guerra. zindo-os a uma fração do que
E>\!iIIl').f9 atNt." eram antes da guerra. Os pai-
O santo do dia ses _do He�isfério. Ocidental e�

tarao mais estreitamente UnI

dos, tanto do ponto de vista
S. Clemente Maria Hoffbauer, cultural como econômico, atra-

Confessor vés dos transportes mais rápí-
Nasceu aos 26 de dezembro de dos de passageiros e de cargas.6 que há pouco tempo um j o- O t

.

d 1953vem irlandês tentou enfor- 1751 e morreu aos 15 de março de S au on10veIS e , se-

11820.
Eis duas frias datas. Mas, gundo prevê o dr. Schlesman,

quar:tos sacrifícios, qua�tos atos terão motores de pequenos cí
de VIrtude, quant?'s oraçoes,

quan'jlindros
e alta pressão com ostas obras de cor ido.de , quanto es-. _,

forço pelo progresso humano en- quaIS se obterao resultados
cer�a� esta� duas d�).�as ! Cleme� ve�dade�ramente fantást�co�.te, h1ho "'.0 MOl:'a�lU. conhec in A]eIn dISSO, os motores elétri
desde a ma�s tenra Idade a l?�br�- cos, construidos com metais le-
za. coriheclo , tombem, os rcecns

t
-,

di
-

de uma vida cristã. Com 18 anos ves, es ara0 a nossa ISpOSIçaO
de idade conseguiu uma colocação pela primeira ve!!':, e, com o au
como padeiro nuln oonvento pre- xílio de celulas foto-elétricas e
monstr atense , onde t�v� .

occsroo energia radiante prometemde cursar 4 anos do gInaSlO. De- " ..' ...

1"A "CASA SANTA CATA- po is foi duas vezes para. Roma, uma econorma quasi mcnve
RINAIl está equipada com o alcançando, na segunda visita à - declarou o dr. Schlesman.

.

'

d Ih t I
Cidade Eterna, a admissão à Co n- Quando instalados num ma-mais mo erno apare amen o -

d R d t
.

t Od' , . , .

_ gregaçao os e en or is as. r e- derno veículo aerodinâmicopara <onduls ções permanente» e nado sacerdote foi mandado para -

h 60seu serviço de prática foiadqui'los poses nórdicos. O Núncio do Pa- p�deraO mesm� c egar a

rido em São Paulo. pa reteve-o em Varsóvia, onde por nJ-llhas por galao de combus
mais de 20 anos se empenhou nos tível.
ministérios apostólicos com suce!)- __......"'"....JV"."'-"'J"......._......p>�
s o extraordinário. Além dos traba- Ao tentar esquivar-se às determl
lhos na cura das almas, fundou naeões dos órgãos de Estatística Mio
escolas e orfanatos. Em 1808, os utar, uma pessoa revela o Que ê:
redentoristas foram expulsos de inimigo do Brasil. E para os inlmt-

Comprar na CASA MISCE Varsóvia. Clemente dirigiu-se para lOS do Brasil. a lei é 1l).flexiveL

LA
A

EA
' . Viena d'Austria. Aquí redobrou de ln. R M.)N e saber economizar.

ativi:l.ade e de zelo. Teve enorme
�._.J'_. ..-___,._..,.,.._...,.,...-..._"V"..--__...,..,

...._••w..-..__......-..••..._...� influência sobre a vida católica O PRECEITO DO DIA
como tombem o movimento lite
rário. O que mais admiração me

rece é sua inabalavel confiança em

Deus. Pois, os inimigos da Igreja
se opunham em toda a parte. Mas
quando aos 15 de março de 1820
morreu, desaparecia com ele um

grande lutador coroado de vitól'i·

Fazem anos boje:
os srs. Tomás Gonzaga, João

Ramalho Xavier, Raul Moreira,
dr. Vasco Henrique d'Avila, Plínio
Jorge e odes. Heraclido Carneiro
.�ibeiro, residente no Rio de Jo-
r �iro.
as s ros- Stela d'Amaral Moritz,

,3�lia Leal Medaíz-os Moritz, Ado
Filomena Fontes, esposa do dr.
:'aulo Fontes, e Elzí Ligochi Viei'
ro , esposa do sr. 8010n Vieira.
a srita. Pcrcisquevi Kotzias, Ei

lha do sr. Estefano Kotzias.
a menina Máxima MartineIJi.

Camberra, 14 (U. P.)
John Curtin regeitou a insí
nuacão do Eire no sentido de

que '0 govêrno da Austrália in
terferisse junto ao norte-ame
ricano para que Washington
retirasse a nota que enviou a

Dublin, solicitando a retirada rtajant:f!8: . .

da Irlanda dos representantes SegUl� dia 13.para o RIO,
diplomáticos alemão e japonês, �nde vai prossegu�r seus estu
acreditados naquele país. Cur- I

cos na Escola �acIOnal de Be

tin declarou que o govêrno las Ar,tes, o ]bVe� escultor
australiano foi sondado pelo conterrâneo Moacir Ferna�
representante do Eire em Lon- des, que naque�e estabeleci

dres, por intermédio do sr. mento ten: �abIdo honrar a

Bruce, alto comissário da Aus- cul�ura artística de Santa Ca

trália na capital britânica. "O tarma.

govêrno da Austrália - acres-

centou Curtin __: deixou bem \ TEATRO
claro que não aceitará o pedido Mais uma vez. a população de
de Valera e deu a entender que / João. Joã�, Pessôa ap�;tudiu o .já
estava de completo acôrdo [v i t or-í oeci llrt.e C}u�e ,na n o

í

te
. ele segunda feí ro ulhma e' por sua

COln OS Estados Unidos quanto vez, os componentes daquele gru-
a necessidade da retirada dos p o artístico souberam corresponder
representantes alemão e japo- u espectativa geral.
nês do território do Eire, mani
festando ao mesmo tempo a

necessidade de que Dublin
saiba achar um meio para che

gar a acôrdo".

CASA MISCELANEA. distr i
ouidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos
Rua Trajano, 1 '2.

alimentos, petróleo e máquinas
Londres, 14 (U. P.) - Espe- manhã de hoje, sai� d.e L0:t;

ra-se que a próxima medida dres um trem correIO Irl�ndes
dos Estados Unidos e Grã-Bre-I para a Irlanda do Sul. Ja �1a
tanha, ante a negativa do Eire quase completamente ,vaslO.
de expulsar os representantes f Em lugar do elevado numero

a fronteira setentrional desse: de pes.sôas que todas as segun
diplomáticos do eixo de seu. das-feIras partem para a 11'

território, seja, além do fechar Ilanda, viajava� apenas uns

país, reduzir suas remessas de i poucos passageIros.
•

Uif �m �m ir :�
lia • �

a abertura da «8 Crediária
PARA-TODOS»

os climas; e que em quase to
das as paragens do globo ter
restre se enccntram algumas das
dezoito variedades até hoje clus
sifi.cadas daquela planta.

3 que a oerirnônia do casa-

mento é celebrado nalgumas
ilhas da Polinésia com a ausên
cia completa do noivo, que du
rante a cerimônia e os festejos
é obrigado a internar-se num.

bosque quo lquer-,

4 que nos reg;istros ele ito ro ia
da Suiça figuram um milhão

e setecentas mil mulheres.

5 que Rabelais, já moribundo,
disse aos médicos que o cer

cavam: «apreciáveis senhores,
deixai-me morrer de morte na

tural».

car .. se três vezes consecutivas,
não o conseguindo; e que a ra

zão dêsse insucesso residia no

fato de que aquele jovem tivera
em criança uma enfern-üdade
que lhe havia endurecido a tra
quéia, tornando-a rija corno um

osso.

as.

A gripe não é, própriamente, uma
doença grave. No entanto, as com
plicoções aumentam a duração da
moléstia e são responsáveis pelo
nl.aior número de casos fatais. E
as complicações, na grande maioria
àos casos, são causados pela falta
de cuidados e de assist&ncia mé
dica. SNES.

DESEJA UMA ONDULAÇAO
PERMANENTE PERFEITA?

Travessa Guarany 3.
(Praça da Bandeira).

15v.-14

QUARTO �����a sO�;��::r
um quarto, sem pensão, nas
proximidades do centro da
cidade.
Ofertas a J.

Redação.
M., nesta
5 v. alt

"
1

ZES
4a.teiraHOJE HOJE

� - - -_._...._-----..-.-..;;-.-.,.._�

PERDERAM TODO SENTIMENTO
HUMANO

A Ag&ncia Católica Polaca de
Irr.prensa comunica:
Dezenas de milhares de jovens

I polacos, de 'catorze anos mais ou

menos, estão sendo capturados e

enviados para a Alemanha afim
de serem empregados em traba
lhos que oferecem todo o aspecto
de trabalhos forçados. Informações
secretas provenientes da Polônia
revelam que estes meninos são
sequestrados por força nas ruas,
nas igrejas e até nos próprios la
res. De vários episódios que a este
respeito se cenhecem, o de Lublin
não é o menos grave, Em uma

igreja dessa cidade em cuja cripta
uns coroinhas se reuniam periódi
comente para ajudar a s. Missa
em segredo, apareceu, de repente,
a Gestapo, O sacristão que se ne

gara a entregar as chaves da cripta.
foi executado imediatamente. O
pároco foi preso e seu coadjutor
açoitado e deixado por morto. Os
meninos foram fechados dentro de
caminhões e levados para um des
tino desconhecido.
(No'dcioso Católico Internacional).

tr_-_·.......-_..-.-.-",,_-.........__- ...-......... __ ...

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar.
�io de Janeiro, onde passa Q
oferecer os seus préstimos ..

Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e e:n ...

pelope selado para a rea,

vos\�.!

A's 7.30 horas
U'ltimas Exibições

Quero casar""me contigo
com John Payne, Sonja Renie, Nicholas Brothers, Glenn Mil'

ler e sua orquestra

O sargento imortal
com Henry Fonda e Maurren O'Hara

Ação! .. , Heroismo I
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

FLORIDA TERRA DAS FLORES (Técnicolcr)
Preços 3,00 2,00, e 1,00 Impr, até 10 anos

que oFerecerá ao d;stin�o públiCO de

Floritinópolis Lm valÍóclo e�toque
de no vi dd des em:

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas
(ConFecções de luxo)

cavalheiro s e

para senhoras,
clÍançtu.

TOMEM NOTA: Havrlrá uma secção
especial para «Roupas sob medida».

Rua Felipe Schmidl, 38
Esq. Geronimo Coelho

'- ,.1 ..
III

CINE « DEON�)

CI E «IMPER�
6a,·feira às 5 e 8 horas

Reaberrura de cinema chie da cidade com a maravilhosa
pelicula em técnicolor:

l\1inha secretária brasileira \

Carmen Min"nda, John Payne, Betty Grable,
Harry James e sua orquestra

Amanhã no Odeon às 5 e 7,30 horas
Bela Lugosi, Claude Rains e Warren William em:

O lobishnmem
Rigorosamente proibido at� 18 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••••••••••••••••••8 Negras perspectivas• •
• • põra o Japão

;1:8 O'I"$ (;0,','""O'.$' .::i A:�r��a���k����dO�I��I�
Washington - março -- (Serviço Especial da Inter-Ame- ,,� ousados assaltos desta guerra,ricana) - Mais uma vez o Secretário ela Marinha, coronel

uma poderosa fôrça naval
Frank Knox, se referiu à cooperação das forças armadas brasi-

americana desfechou outro ar-
leiras na campanha anti-submarina do Atlântico Sul. Defen- : CONTINENT L

: razador golpe contra o anel de
deu o ilustre político nort.e-merfcano junto da Comissão de Es- : A

-

: defesa externa do Japão, nas
trangeiros da Câmara dos Representantes de Washington a. •

ilhas Marianas. Êsse ataque se
necessidade de se dar maior extensão à Lei de Empréstimos e: As mais famosas musices, com os mais i verificou poucos dias após um
Arrendamentos, e entre outros argumentos que apresentou na :. f I golpe similar contra a impor-defesa da sua tese, aduziu o exemplo do Brasil, exaltando i) amosos artistas. tante base naval inimiga de
brilhante papel que teem desempenhado a aviação e a marí- : ÚLTIMAS NOVIDADES : Truk, nas Carolinas. Ao mes-
nha brasileira na preservação das linhas de comunicação nes- : : mo tempo, as fôrças america-
sa zona do Atlântico, de importância fundamental, como se: Na « RAD eOLAR''» : nas estão realizando continuos
sabe, para a estrategia de guerra das Nações Unidas. Esse tes- : I • ataques navais, aéreos e ter-
temunho não é apenas valioso pelo significado do cargo que o •

R T
-

6 : restres, contra o inimigo, num
81'. Knox ocupa no Govêrno da presidência do sr. Roosevelt, mas : ua raJano, : campo de batalha que se ex-
também porque se trata de uma alta autoridade norte-ameríca- : • tende por mais de mil milhas,
na que já por duas vezes visltou, no decorrer desta guerra, as

oo•••••••a••a.
desde o ponto extremo seten-

mais importantes bases aero-navaís que se estendem ao longo Carlos Hmpcke SIA Comércio e Indústria trional das ilhas Marshall até
da costa brasileira. Para a defesa calorosa que fez em plena Câ- Assembléia Geral Ordinária a costa setentrional da Nova
mara dos Representantes, da contribuição do Brasil para o es- CONVOCACÃO Quiné, e desde Rabaul, na No-
forço de guerra, o Secretário da Marinha dos Estados Unidos

. va Bretanha, a Saipan. Dentro
não se baseou, pois, sómente nas informações dos técnicos nor-

.

Convoco de acôr�.o com os e�t�t�tos sociais, os srs. AclO-
dessa área a frota americana

te-americanos mas nas próprias observações que teve ocasião de ?lstas para a asse,mblela. g,end ordiriár ia , .no dia 27 do cor:ente, está agindo á vontade, conter
fazer pessoalmente nos pontos mais importantes dêsse teatro as 14 horas, na sede SOCIal, com a seguinte ordem do di a: nando ousadamente as bases
de operações. Os jornais, tanto desta capital, como de Was- a) - exame, discu 'são e a provação das contas da Dire-

inimigas que poderiam írnpe
hington dão o maior realce às declarações do sr. Knox, acen- J toria, do, �aladnço 1 �4�0 Parecer do Co nsêl ho Fiscal, referentes dir esses movimentos agressí-
tuando, sobretudo, a frase em que o Secretário da Marinha ao exerCICIQ

.

e_;:;; A VOS; OS aviões atacam as mais
proclama que as forças aéreas e navais brasileiras constituem b) ---:- e�elçao do Conselho Fiscal.

poderosas bases inimigas sem
as maiores forças entre as outras Repúblicas Americanas que Fto r ianópclis, em 9 d� Mal ço de 1944 I

encontrar nenhuma oposição
cooperam com as Nações Unidas. Já é ampla a folha de servi- ADERBAL RAMOs DA SILVA, Diretor-Presidente. séria, enquanto as fôrças ter-
ços do Brasil na atual guerra. Um poderoso contingente do seu 3 v. 3

restres aniquilam as guarní-
exército se prepara para lutar nas frentes da Europa; esqua- ções inimigas isoladas que ro-
drilhas de sua aviação estão sendo treinadas nos Estados Uni- Os órgãos da Estatística Milita! Prestigia o Govêrno e 8� ram deixadas entregues á sua
d I Conti

.

b d N I têm apôio legal, quando 'ntimam I d " -

os para partirem para o Ve ho .ontínente. A ase e ata se I' asses arma aI!!, - ou ser � propria sorte. Essas acoes cons-
o produtor e o vendedor a mostrar -

atribue, segundo declarações das mais destacadas individuali- o que possuem em seus estabeleeí- I ro "'quinta - colun�.ta". (L tituem uma dramática de-
dades norte-americanas, entre elas, do próprio Presidente .aentoL (D. II....). D. �.). monstração da crescente supe-
Roosevelt, um papel de relevo no desembarque da Africa do � ElIlI .. "l'ilI_..JiIll "".,..� rioridade aliada na guerra con-
Norte e na campanha anglo-americana que teve como conse- tra o Japão. Além disso, de-
quência a expulsão do inimigo de todo o Continente Africano. C d-I M

'

t P di I monstram também o fracasso
O êxito do abastecimento aos países afetados pela guerra e das re 1 O U uo re la de toda a estratégia defensiva
remessas de material para as mais longiquas frentes de ba-

p
. .

J M & C' I japonesa. Quando o Japão 88

talha, especialmente para a Rússia, também se deve, em par- roprietanos -. oreira Ia. atreveu a desencadear a guerra
te, às bases do Brasil e à vigilância que suas forças armadas O maior e mais acredítado Clube de Sorteio de Mer· I contra os Estados Unidos e a

exercem constantemente sobre as linhas de nt.'vegação. Não cadorlas do Estado.
I Grã Bretanha, calculava, se-

esquecem, da mesma forma, os norte-americanos que foi do Sort+tes nos dias 4 e 18 ele cada mês.

I gundo declaram seus porta-vo-
Govêrno e do povo brasileiro que partiu o primeiro gesto de PRÊMIO M� 10R CR.$ 6.250,00 zes, que, na peor das hipoteses,
solidariedade quando do ataque a Pearl Harbor e que o exern- Muitas bonificações e inscrições de pagamentos. o Japão seria inexpugnável,
plo da lealdade e da decisão do Brasil muito contribuiu para ,

Médico gratís por não haver meios de os alia- .

estabelecer a coesão deste bloco compacto de reservas huma- NOTE BEM todas estas vantagens por apenas dos atacarem eficazmente os

nas, materiais e políticas que é hoje o Continente Americano. , Cr $ 1,00. Tudo que promete cum- seus pontos vitais: Nos seus

Na frente da produção, à qual se deve, em última análise, as pre tncontínente. Não existe igual. Não reflita e não cálculos, o Japão considerava
posições vantajosas das forças das Nações Unidas no Conti- duví.ie um só instante, Co ncor ra para o próximo a vasta expansão do Pacifico
nente Europeu eAsiatíco, também figuram os brasileiros com sorteio, tenha cotíança, que, quando menos esperar; a como U!11a 'barreira íntranspo-
todas as suas realizações econômicas e industriais e o imenso

I"
sorte virá ao seu encontro nivel, defendida pelos perta-

potencial que significam as riquezas do seu territóório nacio-
_

Conserve bem na memória os dias ft e 18 aviões "inafundaveis" que
nal, que é, em extensão, um dos maiores elo mundo,

_

eram as bases insulares nípô-
As conveniencias da guerra não permitem que se saiba _,. am -= nicas. Mas as fôrças armadas

em toda a sua amplidão o que tem sido até agora o esforço do ......""""_..,..,......__... "'.........._....."..............._-=rm='IIDII amerícanas estão demonstran-
Brasil na guerra anti-submarina do Atlântico Sul. Mas já se I do agora que o oceano é tam-

sabe, pela declaração oficial do Secretário da Marinha dos E;:;- Q /\ N G1-1 T �� lN ( '\] _ II bém uma estrada que permite
tados Unidos, que êsse esforço tem sido o mais importante de �� Á ... .... - J 1_.. J - i O avanço sôbre distâncias con-

todas as repúblicas latino-americanas, registrando-se ao haver Contém oito elementos tônicos I sideradas impossíveis. se a

dos aviadores e marjnheiros brasileiros a salvação de sobrevi- I marcha tivesse de ser feita por
ventes ele navios mercantes torpedeados no Atlântico, o atun- Fósforo, Cólc o, Vanadato e terra. As Marianas estão a me-

damento de submarinos, a danificação de outros e a defesa da Arsen";oto de nos de 3.800 milhas de Pearl

navegação aliada por meio de contra-ataques dirigidos contra Sódio, etc. Harbor, e Pearl Harbor a me-

os agressores piratas pela esquadra elo Brasil, em serviço no nos de 2.500 milhas das princi-
Atlântico Sul. pais bases americanas da costa

Os Pálidos, Depauperados, :lcid0ntal dos Estados Unidos.
Esgotados. Anêmicos, A]ém ri.j[;so, as Marianas se en-

Magl'us, Mães Que Criam, centram a apenas 1,300 milhas
Ortanças Raquíticas rece- de Tóquio, -e a sombra dos
berão a tonificação geral

:

aviões que as bombardearam
do organismo com o deve ter enegrecido ainda mais

as perspectivas da. guerra para
')05 militaristas do Mtcado. O
vitorioso assalto contra Truk
precipitou uma nova reorgani
zação do alto-comando e do ga
binete nipônicos, O golpe COI1�

tra as Marianas constitue um

desafio ainda mais ousado que
os lideres navais nipônicos não
poderão suportar imóveis, sem

ficarem diminuídos aos olhos
de seus patrícios.

Os combatentes brasileiros

-

I L!��:,J.�����" �IO'�!�'
Consulte nossos orçamentos para pegamentos a

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

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

Rua Felipe Sehmidt n? 44 - FLORIANÓPOLIS

�-������.��� Agradecimento e Missa
Missa e agradeCImento Laura T�:qi��C!�'�:n.Pf��:i��.���::=�,o, ., o

Beatriz de Souza Brito, convida os parentes e ami- perda de sua inesquecível espôso , mãe e sogra,

gos de seu querido esposo tenente FRANCISCO LAURA FRANCISCA PEREIRA (Santa), apresentam
BARNABE' DE BRITO, para assistirem à missa de seus mais reconhecidos agradecimentos, ao sr, dr.

d Paulo Fontes, pelo esforço e dedicação empregados.7.° dia que manda celebrar na Cate ral Metropolitat a. Ao revdo. padre Rodolfo, por ter ministrado os ú.ltimos sacramentos.
no altar de N. Seohora, sábado, 18 do corrente, às Aos srs. Tamarindo Silva, João Bonatelli, aos bons vizinhos e a todas
7 horas. Outrossim, agradece a todos que se dignaram as pessoas que enviaram coroas, telegramas, cartões, enfim a todos

confortá-Ia, aos �que acompanharam até a última morada o que acompanharam-na à sua última morada.
.

fl 1 Aproveitam o ensejo, para convidar a todos os parentes e pessoasquerido companheiro, aos que enViaram ores, te egramas, amigas, para assistirem à missa de sétimo dia, que mandam celebrar,
cartas, cartões e finalmente aos que assistirem a êsse ato de dia 16, quinta-feira, às 7 horas, no altar de São Sosê, na Catedral
santa relegião, 5 v . 2 Metropolitana. 2 v, . 2

I

--------------------------...--...----- ..... ------------�

)

\.
�

A!l autoridades responsiveie pell
fiel execução das Estatísticas MiII·
tares podem exigir, sempre que bop
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, Que cada in
formante prove o Que declarou. A
má-fé constituI:) crime contra a ...

punnea nadon.l (n. JiJ. II.).

«CasaMiscelânea)Para entrega do prédio,
a tradicional

liq u ida.çãc))
Todo seu grande estoque será vendido

Iniciou uveI"dadeira
excepcionaislPreçosCl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMPRAS E VENDAS
Vendem-se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 su

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

ra. todas alugadas. terreno plano,
medindo lOx58 por Cr$ 20.000,00;
Uma na Rua Rui Barbosa, com

4 quartos, banheiro imbutido, 2

do Ar e Aval' f. C.IO Oloa do I1ronl�sta salas, garagem, porão habitave!,
U em fim com todo conforto exigido,

terreno plano medindo 16x65 por

Esportl·vo Cr$ 50.000,00: .No próximo domingo, no es- campeonato de amadores. Uma na Rua Quintino Bocaiuva
tádio da F. C. D., será travado I O S1'. tenente-coronel Epa- --(}-, (João Pessôa) com � quartos, cozi-

um gigantesco embate pebo- minondas Santos, comandante Uma data que passa esquecida nho. sala, dispensa, var:mda. me-
, ,

l' dindo o terreno 8x30,50 por .' ..listico, entre as equipes de Ida Base Aerea de Florianopo IS
,

d
..

d t' d E t d
Cr$ 7.500,00;

amadores do Aval F. C. e do e esforçado presidente- e-hon- nos meios espor IVOS o s a o Uma em Coqueiros, com 3 quar-
Caravana do Ar. ra do Caravana do Ar, mais tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
A renda desse monumental uma vez vem de instituir uma A imprensa esportiva brasí- água, medindo o terreno 30xl2x1.5

encontro será revertida em

be-I
riquíssima taça que será ofe-,leira comemorou no dia 12 pp. po�::':$ nl; O���O. Almirante Alvim,nefício da Legião Brasileira recida ao vencedor. a passagem do "Dia do Cronis- com 2 quartos, sala, dispensa, vo

de Assistência. Não há dúvida que o gesto I ta Esportivo". ronda e tc.. terreno com 22x50 por

Ambos os esquadrões estão do sr. Epaminondas Santos é I Em Florianópolis, os cronís- Cr$ 25.000,00.
, .

ótimamente concentrados e es- elos mais notáveis e que esse tas-esportivos tiveram apenas l!ma n.a Praça da Bondeiro, co�
, .,' , ' dois pc.vírrierrtos, 3 quartos, borrheí-

peram fazer bôa figura na tar- ilustre militar é um dos mais a elogiá-lo e homenageá-lo, os.
ro, cozinha, etc. Aluguel 610,00.

de de domingo. fervorosos entusiastas do es- cabeçarios das notícias espor-I Preço de venda Cr$ 60.000,00.
O Caravana do Ar, que tão porte bretão em Santa Catari- tívas da capital e do exteri?r. I' TERRENOSbrilhahtemente abateu o Pau- I

na. Os abnegados e mal admira- V d A id TI . . en em-se um na ve rn a rorn ..

la Ramos pelo "score" de 2 x 1, I É possível que os dois esqua- dos cronístas-esportívos flo- I powski, terreno plano, medindo I

pretende vingar-se dos 3 x 1 drões concordem sôbre a rea- rianopolitanos, esquecidos de "

12x37 por Cr$ 15.000.00;
impostos pelo Avaí quando da lização de uma preliminar en- tudo e de todos viram o seu i Um na Avenida Mauro Ramos,

realização da semi-final do tre os 20s quadros. dia passar desapercebidos. idem idem, 15.5x45 por Cr$ 12.0�O,OO;
N' id

., . Um na Rua Jaguaruna. idem
OS, que 11 amos diàriamen- idem, IOx32 por o-s 7.500,00.

te, com o noticiário esportivo Um na rua Camboriú. terreno

Pintado e <iualter no
-,

I Vraja Améri�o e talvez Xavier da cidade e do Estado, elevan- plano medindo 30x50 por 24.000,00

Canto do Rio Fomos informado, que o do-o, dignificando-o, honran- cruzeiros.

Rio 13 _ Os Jogadores Pin .. "center-forward" Américo,. qu.e do-o e fazendo-o conhecido no CHACARA
taclo � Gualter que pertenciam, � integrava. ? e.squadrão prmci- exter.ior, nada. tivémos, que Vende-se, na Trindade, a melhor

respectivamente ao Bonsuces- pal do Figueirense, acaba de festejasse a magna data. chocara dalí, com onibus à porto,
I •

di t t d I De lapis m pu h c área de 71.000 m2, com uma bôa Iso e ao São Crtstovão, foram rescin 1.1' seu con ra o, ev�n- 1 e � o e om o
casa de moradia, muitas árvores

transferidos para o Canto do elo seguir dentro de breves dias pensamento VOlVIdo para a frutíferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.
Rio. I para Curitiba, onde será expe-I croniqueta desportiva, nós, os

I
rímentado no Clube Atlético obscuros e desconhecidos cro- COMPRADORES I

O VaSco quer renovar contrato Paran�ense., . I �istas fl?rianopolitanos, reste- Tenho diversos, para casas não I
, " I Xavier, tambem do alvi-ne- jamos somente a nossa data, muito retiradas do centro. IIcom. o «coach» Oadino Vieira

I goro, pretende rescindir seu
I
para nós mesmos, porque ela _A_._L_._A_L_V_E_S_._�'(_u_a_D_e_0_d_0_ro_3_5_. .-"����-� _

R.IO, �3 _ O Vasco da Gama
I compromisso e seguir para os foi alvidada pelos desportistas "cadern,·a de f'o\;-neFreio de Sa'uta üatarínapediu licença ao C. N. D., pa,1'a pampas. I conterrâneos. 11 U m !

r�nova1' o c?ntrato ?om o. �ec-I Esta notícia porém, não está Esquecem-se os amantes dos
IllCO unuguaio Ondino Vieira, I de tôda confirmada, motivo esportes catarinenses, que so-
1101' mais um ano. porque damos a publicidade,

-

mos nós, que fizemos o verda-
com a devida reserva. deiro esporte, apreciando e te-

Genovês regressou cendo comentários, que por ve-

Acha-se ít 1 Uma temporada
'

com zes chegam a fazer explodir o
em nossa capi a, Ib' entusiasmo de algum apaíxo-

Procedente do Tubarão, o jo- cu es uruguaios d dê tna o es e ou daquele clube.
vem e excelente extrema-és- Rio, 13 _ Deu entrada na

Sim, nós os esquecidos rabís-
querda R2nato Genovez, ex-in-, C. B. D. a autorização d� C. �. cadores das colunas esportivas
tegrante do "eleven" do Fi- D., para que a Fede:'açao RlO

de Florianópolis, não fazemos
gueirense. '(

Grandense de Futebol promo- êstes comentários, para atín-
Genovêz porém veiu a esta va uma temporada, em Porto .

êst I d d, , gir es e ou aque e pare 1'0 es-
capital, afim-de continuar seus

I

,�l�gre, com clubes uruguaios, portívo, por que isso não se
estudos, alimentando contudo,' tiliados. coaduna com o nosso feitio, '

a esperança de algum dia, vir I
. ., nem tampouco com os dos ou-]

a atuar pelo "esquadrão de' Leleco deixou o FI�uelrense tros colegas.
aço" caso lhe seja possível. I Ao que conseguimos apurar, No entretanto, somos nas,

10 conhecido "entraineur" Le-
i léco deixou a direção técnica horas precisas, procurados pe-

do "Esquadrão de Ac
.. o", deven-

los dirigentes de certos clubes,
-

para nos dar algum "furo" es-
do, dentro de breves dias, ru- portivo, e então prognostica-

Ria, 13 _ A Confederacão mar para o Rio Grande do Sul, mos o nosso noticiário, certos
Sul Americana de Atletismo I onde irá preparar o Riogran- de que estamos cumprindo
comunicou a C. B. D., por in-

I dense.
com o nosso dever.

termédio do Ministério da E a' amos nós 0<: CI'O
I

'

1 FI" I' 1 ,SSIm, v ,u-
Guerra que, em face da desis- plfanga X orlan�po IS

'I nistas-esportivos da cidade, en-
tência do Uruguai, os jogos de

.

No gramado da.VI!a Oper�- frentando os apulpos dos des
Pentathlon Sul Americanos se- na do Saco �os LI,m?eS realí- portistas, sem, que no entanto,
rão realizados em Abril, na cí- zou-se, domlI�go último, um sejamos por êles lembrados.
dade de Lima. I

encontro am:stos� entre os I E, dêsse modo, ,passou o dia
quadros do. Ipíranga F. C:' d�-112 do corrente mes, sem que

Espetacular choque qu�la locallda�e e do Floríanó- tivéssemos a satisfação de nos

Sábado à tarde, no Estadio da polI? F. C., s�un�o venced?ra a ver lembrados pelos desportís
r.C.D" o poderoso esquadrão dos equipe do primeiro pela dilata- tas conterrâneos.
"cadetes" enfrentará o conjunto da contagem de 7 x 1. Fazendo esta nota despre-da 30. Companhia do 14' B. C.

,
tenciosa quão obscura, sauda-Trata-se de uma partida que será P I 4 B Odeveras irnpressícrmn te , pois em

a melras x arraso mos os cronistas-desportivos
crnbcs os esquadrões atuam ver- Foi bastante renhido o pré-] do Estado e mui principalmen
dadeiros craques da pelota. A e- lia travado, domingo último, te os da Capital, hipotecando a
quipe dos alunos do N.P.O.R., bem na Pedra Grande entre o Pal- todos êles a nossa imorredoura
treinada pelo técnico Galo, espera meiras F. C. e o Barroso F. C. e sincera solidariedade, noslevar de vencida o esquadrão • 'blin-
dado" da 30. Companhia. Reina Controlando bem as jogadas momentos difíceis que porven-
grande entusiasmo em nossos meios e possuindo melhor preparo tura tivermos que enfrentar.
esportiv09 pelo desfile pebolfstico físico e técnico a equipe do (Waldir de Oliveira Santos ede sábado próximo. Salvo modifi Palmeiras abateu o seu leal Pedro Paulo Machado).cações de última hora, o esqua- adversa'rio pelo "score" dedrão dos "cadetes" piSOl'á o gra-
!:nado assim constituido: Billart, 4 X O.
Osni e Ciro; Osmar Cunha, Wilson O arqueiro do Palmeiras de
I! Saulo; Saul Amorim, Geraldo, fendeu com arrojo e períciaosmuna� " Acácio e Congregação,

um "penalti" batido por Ba-
_.·..· .....-._..-..__-.-__-6-_.-...-.-_ tista, quando este procurava

apagar o zero do "placard".
�""""""'�'

I
O bando vencedor jogou com

JORGE HICÁCIO GARCIA a seguinte formação: Valmor,
e SENHORA Holi (Nino) e Dodoca; Boli-

nha, Célio e Piéga; Cilico,
Currú, GaIvão, Jojoca e Aldo.
Conquistaram os tentos:

GaIvão, Holi, Currú e Cilico.
No jogo entre os 2°s quadros

tambem triunfou o Palmeiras

De ordem do �enl:ior Professor Fernando Machado Vieira, Dire
tor, convido todos os alunos dos Cursos Comercial Básico, Propedêu
tico, -- Técnico de Contabilidade e Contador, para assistirem à aula
inaugural que será ministrada na séde desta Academia, no próximo
dia 16, às 19 horas, pelo Professor Orlando Brasil, lente catedrático
de Contabilidade.

Florianópolis, 14 de março de 1944.
FLAVIO FERRARI, Secretário.

o ISTADO Quarta-Ieira, 1�' de Marco dê 1944
�*WM1PIM"2S 3- DA MM
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CASAS

Caravana
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"Eu Vi
Nascer Um
Vulcão r

Êste lavrador assistiu, pasmado,
ao tumultuoso irromper do mais
novo dos vulcões da América. Em
SELEÇÕES de Janeiro. E, mais:
Como a imaginação causa

doenças. Muita doença e in
felicidade são causadas por uma

imaginação demasiado viva e mal
orientada... Pág. 6.

Já fazem «carne sintética».
De uma tina, vai saindo carne:

«carne sintética» a \lDS cinco cru

zeiros o quilo... Pág. 89.
O grande «Normandie»
flutua de novo. Uma tare-
fa gigantesca, realizada a grande
velocidade... Pág. 13.
Americanos e ingles.es não
pensam da mesma forma.
Um norte-americano trata de co

mo os EE. UU. cooperarão no

mundo de após-guerra ... Pág.52.
O homem que se fez rei da
Arábia. Ibn Saud edificou um

grande reino, onde vive feliz entre
concubinas, com mil automóveis -

e muita fé em Alá... Pág. 59.

Não deixe de ler estes e outros
23 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JANEIRO

AcaDa de sair
Apenas Cr.$ 2,00

Representante Gerol no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A - 2.° andar - Ri.

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

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Os jogos sul-americanos serão
realizados em Lima

tllm prazer em participar Q

seus parentes e amigos o nas-

1_,Cimento
de sua filhinha,

IRIA·MARIA
Fpolis., 8·3-44

��! Ng .i_

SEJA SUA PROPRIA

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer, E as Defenda-se contra esses so-

Senhoras. que dêles pa- frimentos, que são evitáveis.

decern, o sabem muito bem, Use A SAUDE DA MULHER.
Taes são as irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- raso, o poderoso rernedio

riodos dolorosos, que tornam
certas fases do mês um pe-

cado organismo feminino, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas: pe- suas Virtudes: A SAUDE DA

MULHER e uma garantia de

saude e bem-estar.
, .<��.\.,!!

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos .ta1cões da

Casa SANTA ROSA

•

A SAUDE DÁ MULHER
c:
....

SE�ilAS

Diariamente recebemos novidaops
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO - Quarla·'eira, '5 de Marco de '944

Vem inspecionar os nossos

poços petrolíferos
Rio, 15 (A. N.) - Convíríndo pelo Conselho Naeíonal de

Petróleo, vísítarã o Brnsfl, ainda êste mês, um dos mais ara
inndos espeeíalístas em assuntos petrolíferos em todo mundo.
'I'rata-se de J)zolyer, famoso técnico em petróleo que ínspe
clonará os poços petrolíferos Já abertos em nosso país e estu
dará a. capacidade provavel de nossas .ialzidas e o teor do IW
tróleo brasíleíro. Dzolyer é tão conhecldo uos Estados Unidos
que 11 maior parte das cartas que lhe são ilirig'Ílla:s trazem ape
nas seu nome com a indicação "Noya Iorqne " e até hoje não
houve um só caso de estravío de (·orreSI}onilêllcia. ])zolyer de
verá chegar ao Rio de Janeiro no próximo (lia 23 e demorar
se-á entre nós até melados de ahril. Sua opinião sõhre os as

suntos referentes ao petróleo é das mais acatadas e g'eralmellte
valem verdadeíras fortunas.

Ecos e Notícias
"'�

O sr, dr, Francisco Matoso, téc
nico federal do Instituto "Osvaldo
Cruz", que veio a esta capital. a

convite do Govérno do Estado, ori
entar a campanha de combate à
epidemia de gripe, foi homenagea
do, sábado último, pela classe mé·
dica de Florianópolis, que lhe ofe
receu um jantar no Lira Tênis
Clube,
Especialmente convidado, o sr.

Interventor Nerêu Ramos compa
receu àquela homenagem, toman

do assento à rnesa entre o home
nageado e o dr, Polidora Santia
go, presiden te da Sociedado Cate
rinense de Medicina.

O sr. Raul Galiieu da Cruz Li
ma, diretor da Fazenda da Prefeí
tura Municipal de Joinvile, foi
designado para substituir o res

pectivo Prefeito, durante a licença
ao mesmo concedida,

O Presidente do Conselho Adroi
.nistrativo do Banco de Crédito
Popular e Agrícola de Santa Cata
rina, está convidando os senhores
acionistas daquele Banco para As
sembléia Geral Ordinária, a rea·

Iizar se em sua séde, à rua Tra
jano ri' 16, às 17 horas, do dia 28
do corrente mês,

Foi promovido por antiguidade, o
sr, Jorge Nicácio Garcia, do cargo
da classe F da carreira extinta de

Artifice, do Quadro Unico do Es
todo, áo cargo da classe G dessa
carreira, vago em virtude da exo

neração de Horácio Pedro da Silva,

À Orlandina Mafra Micheh,
ocupante do cargo da classe F da
carreira de Professor Normalista,
do Quadro Unico do Estado (Grupo
Escolar «Felipe Schmidt» da cida
de de São Francisco do Sul), foi
concedida licença de noventa dias,
com vencimento integral, a contar

de 2 de fevereiro de 1944,

A ginasiano Aurea Andrade foi
admitida para, como extranume

rário-diarista, exercer a função de
Professor no Grupo Escolar «Pro
fessor Germano Timm», da cidade
de Joinvile, com o salário diário de
Cr$ 9,00 [nove cruzeirosl
•

Foi concedid� ao sr. Arnaldo Mo
reira Douat, Prefeito Municipal de
Joinvile licença de trinta dias, a

con�ar de 8 do corrente,

Foi exonerado Ataliba Cabral
Neves do cargo de Adjunto do Pro
motor Público da comarca de Or
leans, por ter sido nomeado para
outro cargo público.

Criados dois novos
co,�issariados
do povo
Moscou, 14 (U, P.) - o Su

premo Soviet da República So
cialista Soviética Federada da
Rússia (RSSFR), aprovou por
unanimidade, a criação de Co
missariados do Povo para a

Defesa Nacional e para o Exte
rior, A medida tomada pela
F�.3SFR - uma das Repúblicas
que compõem a União Soviéti
ca - vem imediatamente em

seguida à nomeação, pela Re

pública Soviética da Ucraina,
de dois Comissarias do Povo,
para a Defesa Nacional e pa�'a
p Exterior. ...-r---��'\ .

PiETlaLI••
1�IRI[aIR

CO§TRA CASPA,

QUEOn DOS CA·

BHOS E DEMAIS

nFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'iÔNICO, CAPILAR
'P�)R" EXC EL ÊNC 1/\,

Notável operaçao
cirúrgica

Tendo um cliente do sr. dr.
Dja!ma Moellmann, em Iornen
tável acidente, fracbuaclo a ca

beça e ficado em estado de co

rnoçõ o , foi transportado para a

«Casa de Saüde São Sebastião».
Após determinado período de

expectação, o doente peorou. re
pentinamente, apresentando ai
nais clínicos de compressão ce

rebral, sendc então operado pelo
sr. dr. Roldão Consani, que teve
como assistentes o sr. dr, Vítor
Gutierrez e a Irmã Vedcliana.

Aquele hábil cirurgião reo lr
zou delicada operação descom
p resaivo , consistente numa cru

niectomia, ou seja, em lingua
gem vulgar, a extirpação de
certa porção da caixa crania
na, verificando que se havia
dado a rutura do ramo poste
rior da artéria meníngea mé
dia esquerda, cujo sangue ver

tia continuamente. Foi feito,
entõo, tudo o que a Ciência
recomendo.
Não obstante tratar-se de ca

so grave e urgentíssimo, tanto
assim que a i.,.tervenção teve
de efetua: - se de noite, o ope
rado o.p reserrto.-se em estado
rr.uito satisfatório>,
A importante operação foi

presenciada pelos srs. drs. Djo l
ma Moellmann e Angelo La
combe.

Invasão
Londres, (r. P.) - o pre

míer ('hurchlll anunciou 110-
je na Câmara dos Comum;
que as restrições às vlaaen«
entre a .h'ii-Bretanha (' "

Eíre constituem apenas o

Hlll'imeiro-}}aJsso" para ()

isolamento dêste último país
do muurlo exterior, "dufan
te o pertouo crítico que se

está aproxhnando ", 'I'aís de
elarações são Interpretadus
como U HHI coufirmação de
que a Grã-HI'etanlla, efeti
vamente) está preparando
uma série de medidas mais
enérgíens contra o Eire, as

fluais se não forem até o [C
ehamento dn fronteira COEl o

Ulster, Importarão, pelo me.

nos, numa serfssíma fisculi.
zaçãe, afim-de Impedir que
os agentes (lo "eixo" na Ir
landa 110 Sul se inteirem dos
prepa ratívos allados para a

invasão da Europa. "Se aos

exércitos aliados ocorrer al
guma catrnstroíe disse
Churchíll - e se ficar �elH}js
comprovado que ela teve S11a

causa na retenção dos repre
sentantes alemães e [apone
ses em Duhlin, então .::e abri
tOá entre a Grã-Bretanha e Ir
landa um ahlsmo que não de
saparecerá antes do escoa

mento de várias gerações",
"As restrições ontem anun

ciadas, ptosseguíu, con stí
tuem apenas o primeiro pAS-,
so duma polítíca que é des
tínada H isolar a Grã-Ereta ..

nha da. Jrlandn e esta última
do resto do mundo, durante
o lleríodo crítico que se está
aproximando 0'0 A seguir,
CllUrcllill reforda como o

g'oyêrno norte-americano to·
mou a iniciatiYn, ao sug'erÍr
aio g'oyêrno de ])uhlin ({li(l
fizesse com que os ag'entes
do eixo naque1a CHI}ital fos
sem recamhiados paI'a seus

lJaÍses, em vista do perig'o
flue os mesmos COJlstituf'm
1)I11'a as tropas dos Estados
Unidos. Tollus as neg'ocln
ções, conforme disse, fora lU

leyadas a efeito passo a pas ..

so com pleno conllecimento
e apoio da (�rã-Breta\nha.
De}}lorando a necessidu{le de
tomar medidas restritivas
cont.ra. o Eire, l'isto que um

gTande nlnnero de irlandeses
integ'l'um as forças armadm'l
hritânicus, o premieI' jusilli.
ca a atitude de Londres, de
,claraudo (lue se enconti'um
em perig'o não só soldados
hritânicos mas, também, dos
paiÍses a 11a(los e que "ao g'o
yêrllO compete fazer tudo o

que lhe c-stiyer ao alcance
}Jura Iog'l'ul' uma detiva se

g'uranc:a às próximas opera
cões". Finalmente, manifes
tou ({ue o g'OyêrIlO ing'lês
tamhém seria responsável
perante o IWYO dos Estados
Unidos se de IIlg'uma forma
-viesse a ficar provado que
êle não fizerH todo o possí
vel para PI'oteg'(-\r as tropas
norte-americana,s na Grã
Bretanlla.

Esconderam grande quantidade oe gasolina
Rio, 15 (E.) - Pelo procurador Joaquim de Azevedo,

foi apresentada ao ministro Barros Barreto, presidente do
T_ S, N" denúncia contra Osvaldo Erher, Luiz Bini, Al
fredo Machado, Carlos IYJüller, Ambrosina Silva e Dto
Koer tn , residentes em Rio das Antas, Estado de Santa
Catarina, os quais foram presos pela polícia daquela cida
de por ter sido encontrada grande quantidade de gasolina
guardada clandestinamente em terrenos de propriedade
dos mesmos, Julgará o processo o juiz Pereira Braga,

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

12 unidades diárias iPara compensar
Washington, 15 (U. P.) - O I -

Secretário da Marinha, sr. Argel, 15 (U, P,) - Os alia-
Knox, declarou aos jornalís-: dos procuram compensar o

tas que a frota norte-america- i efeito do máu tempo sôbre as

na se expandirá no corrente: operações terrestres reforçan
ano na razão de 12 unidades' do a ofensiva aérea. Cêrca de
diárias. Exr:ressou que a Mar�- i L�OO aparelhos de �ombar
nha necessita quase 500 1111, deío, atacaram nesta Jornada
homens, para atingir a quanti- : as comunicações alemãs, vi
dade proposta de 3 milhões e sando de preferência as ferro-
600 mil para o fim do ano, I vias por onde a Wehrmacht se

acrescentando que uma vez
I
abastece, Toneladas de explo

que se consiga alcançar êsse sivos devastaram os objetivos
total, será diminuido o recru- inímigos em sete pontos ím-
tamento naval. portantes da costa ocidental

--- -----. - italiana e da rêde central de

Dr. LAURO BAURA fe_rro_vias_.__

Seis dias para
uma so=uCio
Estocolmo, 15 (U, P,) -J

Têm os finlandêses um' prazo

I de dias, a contar de ontem,Resid<!ncia - Rua Tiraelentes 7
para dar uma solução defini-(Sobrado) .

tiva a resposta russa sôbre a

paz, A notícia deste "ultima
tum'" foi veiculada por uma

Lémdres,14 (U, P,) - O sr. emissora clandestina alemã,
Winston Churchill confirmou não tendo, portanto, cunho
hoje na Câmara dos Comuns oficiaL Em Washington Cor

I que o govêrno britânico foi to- deU Hull afirmou não ter ne

.

talmente consuLtado pelos Es- nhuma informação sôbre a
tados Unidos e que déra pleno propalada rejeição, pela fil1-
apoio à gestão norte-america- landia, das condições apresen
na junto ao govêrno do Eire, tadas pelos russos para o ar-

i Em seguida, o primeiro minis- mistício. Disse ainda o Secretá-

'I
tro britânico destacou que des- rio de Estado: "O povo e o go
de há algum tempo as autori- vêrno dos Estados Unidos dese
dades inglesas estão tomando ,iam ardentemente que sejam
medidas para reduzir ao míni- bem sucedidas as conversas pa
mo possível, o perigo da ação' ra que a Finlandia rompa sua
dos espiões nazistas que se en-

I
aliança com o Reich".

contram no Eire.

11�SI_)eciillistêl �111 Doenças de Senho

rus - Vtas Ur-már ia s.

Curso ele especialização ele Gineco

logia (doenças ele Senhoras) com o

Professor �Jo, aes de Banas, da Fa

culdade de '>leclirina de São Paulo,
Tratamento espectalizado, médico e

c írúrg ico, das afecções do a parê lh o

gen ital feminino (Ut.er-o, ovários.
trompas, etc.) ,

Cura rad icn l das. lnf'lam açôes elos
anexos (Ovários, trompas) , sem ope
ração). 'I'ra tamen r o ele lodos os dis
túrbios da menstruação e da esterili
dade,

Tratamento moderno da b lenoi-ru

g·i.: aguda e crôn ica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob
comrõ!e endoscópico - Uretroscopia
- e ele laboralürio.

Foram excluidos da lista negra
as firmas seguintes:
Ali,ança Cin�matogr�fica Ltda, Chocaram-se- RlO de Janeiro, Socíedcde Ana-I U U .

nima Metalurgica Otto Bennack, Ante ontem às 12 horas, en-
Joinville, S Catarin?-, ,Leo G. Se'

tre Barracão e Rio Lessa , umazefredo Krapps, F'Ior-ío.nôpo!e, Sta.
, _

Catarina e Afonso Silva, Belo Ho- 1 mO,usme vmda de Lages cho·
rizonte, Minas Gerais, cou-se com um C2 rro de Bar·

racão, do sr. Duca Wagner, fi
cando aquela seriamente ava

riada. Foram vítimas do desas
tre os srs David Alves Bue
QQS, de Lf ges I João Fernandes
e Arnaldo Schwaitzer de Bar
rdcão, cu;os ierim' ntos não ins
)iram cuidado.

FISIOTERAPIA - DIATER:YIlA
- INPHA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
horus e das 2 às 5.
P('la manhã, atende excInsivamen ..

te senhoras.

COllsultório - Hua Tiradentes 14,
Fone: 1.G63.

Tudo de acordo

Comprar na CASA MISCE
r. ÂNEA é saber ecoricmizar .

�...._.,........

Foi reduzido
Rio, 15 (A, N,) -'O govêrno

resolveu reduzir. de 80'/é para
30 % o tributo sôbre lucros nas

transações sôbre películas ci
nematográficas estrangeiras,
---------------------------

As autoridades responaéveís pela
fiel execução das Estatísticas MiIl
\ares podem exigir, sempre que hua
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declaroa. A
má-fé constitue crime contrll a _

'{arane. naeion.t (D_ E. 11_).
----------

83 sacerdotes presos
na Croáda
De fonte autorizada sabe-se que

foram presos, pelos alemães, 83
�Qcerdotes catôlicos na zona de
Zagreh, O seu crime foi terem eles
falado no púlpito, nos seminários
e nas escolas católicas sobre a ati
tude a�sumida por s excia, Mon
senhor Luiz Stepinac, Arcehispo de
Zagreb, quando protestou contra
a destruição da vida da família e

desmoralização da juventude, Nos
seus comentários acerca das decio
rações do Arcebispo" incluidos
num sermão per ele pronunciado
há pouco, os sacerdotes mostra
r:lm aos fiéis que és actólicoB não
podia:rll. deixar de dar todc apôio
à atitude do seu Prelado. Até es

ta data não se sabe o que ficou
dos sacerdotes presos. Quanto a

X't1onsenhor Stepinac presume'se
que não foi molestado devido a

seu alto cargo eclesiàstico e à
imunidade ligada à dignidade ar

quiepiscopal. Por outra parte, o

sermão de Mons. Stepinac foi pú
blica e violentamente atacado pe
lo ministro croata da propaganda
que acusou ao Prelado de intra·
meter-se em questões políticas, O
Arcebispo tinha declarado, no ser

mão citado, que a Igreja não re

conhece teorias raciais nem favo'
rece uma raça mais que a outra,
e afir.mou, tombem, que a Alema
nha não tinha o direito de pro
testar contra os devastadores ata

ques aéreos contra o Reich, desde
que foram os dirigentes nazis quem
começarem a guerra total contra
as populações civís,

Em Pelotas

Foi O prirneiro
Nápoles, 14 (U. P,) - A

União Soviética foi o primeiro
país aliado a reconhecer o go
vêrno de Badóglio, formado
após a quéda de Mussolini. Se

gundo parece, a medida toma
da pelos dirigentes de Moscou
será seguida pelos governos
britânicp e norte-americano,
De acôrdo com alguns infor
mantes, a Rússia não consul
tou previamente os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha àcêr
ca da medida que tomou,

É UXA. OOENÇA.
.Murro PERIGOSA.
PAlU À FAMÍLIA.
li: PA&A. À L\ÇA
-

--------�---

�ào ttln!u,,!; düvlda em de·
Ilunciar um "quinta-coluna",
f)or mais que pareça teu aml·
�o; nio merece tua estima um

traidor 4. P.,trl.. (Lo J)� ��),

Cobrança suspensa
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