
Sofia foi bombardeada pe)os::;;:,:"Allfr
LONDRES, 16 (U. P.) --- SOFIA� CAPITAL DA SULCARIA, FOI BOMBARDEADA A NOITE PASSADA PELAS FôRÇ
REAS ALIADAS. FOI o QUE INFORMOU A EMISSORA DE BERLIM. SEGUNDO A MESMA FONTE DE INFORMAÇ

BOMBAS LANÇADAS PELOS ALIADOS CAUSARAM CONSIDERÁVEIS DANOS NA CAPITAL BÚLGARA.

sabotag�m contra
depósitos de
inflamáveis

Washington, 16 (United) -

A Comissão Mixta Parlamen
tar chegou a um acôrdo sôbre
o projéto de lei segundo o qual
se autoriza o poder executivo a

O MAIS AN'fIGO. DIÁRIO DE SANTA CATARINA inverter 1.350.000.000 de dóla-
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES res a favor da "UNGRA" insti-

------I--------------------------------�����eM���Ano XXIX F'orlanópolis-SextaJeira, 17 de Março de 1944 H. 9061 aos paises libertados do julgo
nazista.

o
Auxílio Ianque

Argel, 17, (SIF) - Alguns
membros da luta subterrânea
francesa atacaram com êxito
um depósito de carvão para
aparelhos gazogênío, cuja ca

pacidade era de 800 metros
cúbicos, incendiando-o com

pletamente. Esta ocorrência
teve lugar em La Rochelle.

Esteve em
Parnamirim

A resposta definitiva da Fin.lândiail'Nova modalidade IPagou' com a vida o seu crime
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a sorte as negocraçoes e paz russo- in an esas. respei o tr itíd 1
" �'i sao e entcnví le, o agente secreto alemao Oswald John Job.

dêsse assunto, estão correndo os mais desencontrados rumores, �a�?mI á. o pe a emlss�a .: Segundo uma informação expedida pelo Ministério do Interior,
salientando-se que o parlamento de Helsinki rejeitou as con-.

er I�, dIZ qIue elm am ast, aj" iJob, que contava 58 anos, era súdito britânico, porém, filho de
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e pa: e amt elltl dOSCOU es atrIa I�pods o a ad�e� a gt'u- Kirovograd as trenas alemãs I a emaes e c legfou . aOd pais em novemb�'o último, fazendo-se
mas a eraçoes no ex o e sua no a envia a aos irrgen es ,

tã , 1" d ,,� '" t ,passar como re ugra o, quando na realidade havia recebido
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de desligamento", conforme o jIlustrbuçobes PdaI:a co ler mformaçoes ,s?bre os danos causados pe-
Fm �n_ la eu regara oje a sua respo� a e im iva so re as

plano recentemente transmí- os orn ar elOS. e o esta�� de espírtto do povo b:_itânico. Não
condlçoes de paz propostas pelo Kremllm.

tido que consiste tanto em obstante, anunciou-se oficialmente que sua missao resultou

ações de ofensiva quanto de- num completo fracasso.

fensíva. O comunicado refere-
---------------------------

se também ao vigor das aco- Reedícão Violentos encontros
metidas russas.

"

(Sociedade
detestável)

_

Buenos �ires, 16 (U. P.)
.

- Argel, 17 (U. P.) - Mais
.

. Execucões Revela a Imprensa argentina uma vez as ruas de Cassino fo-Natal, 16 (A. N.) - A vísí- Washmgton, 16 (U. P.) -- u � que nasceram em Buenos Ai I
' .
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- ram o cenano e VIO en os en-ta a sen ora ooseve acres- u ra vez, o presi e� e OOSe: n res os quintuplos Diligentí, fi- contros entre Aliados e ale-centou à já movimentadíssima velt aconselhou os f'inlandeses em rraga lhos da sra. Vallotta de Dili- -

A' f tarí tid da base de Parnamírtm a az irem com rudência Dis- . . .. Imaes. .jn an aria nor e-ame-
VI a , I::l

• • p.' Londres 17 (SIT) Anun gentí, de origem italiana, e de ricana foi ao assalto para des-
um aspecto de agitação ainda se o prrmerro magistrado que

'

"
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maior. A esposa do presidente t

. '" ciam relatos vindos da Capital
um a OI una o
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ornem e ne- baratar os reforços que o ma-
- os nor e-americanos jamais gócíos da 1 �.' it 1 S- ..

dos Estados Unidos, prOSp8- r-onseguíram compreender a do Protetorado, que foram
do'

I
.

que a t:�PI a. .

ao �echal Kesselrmg enviara
. .,. executados acusados de sabo-

IS menmos eles memnas, aquela praça. O plano do ma-
guindo seu programa de vísi- parcerra da FI.nlandIa com ,a, tagem cin�o operários checos

chamados Carlito, Franquito, rechal nazista visava adean-
tas às diversas bases norte- Alemanha, SOCIedade "detesta-j , 'Fernandita Maria C

.

t· t
. .

americanas nas diferentes par- vel" na expressão de

Roose-I
acompanhados de suas res-

'MarI'a Esth'er qu'e dnsf mta e
I a!-se ao movIme_nto. ofensivo

.,
.

. pectivas famílias. O crime, .'
es ru am I alIado, na frente italiana. Nas

tes do mundo, chegou a PaI nu- velt. Depois a c r e s c e n t ou,. . . .". . -

" de pérf'eíta saude, desde julho demais frentes não houve alte-
mirim dia 14 do corrente ten- ., Quanto mais tempo a Finlân- tambem incluía alta traição i d d d t d

.
- .'

do naturalmente desemb�1'qLle (lia permanecer ao lado da Ale-I aos principios da Nova Ordem.: o atno I?assa o,. a a
.'

o naSCI- raçao dep�Is da
..captura de

"

Na m it 1 doí t b
.men o Gesses cmco gemeos. duas posiçoes nazistas do setor

concorrjd ísaimo, estando pre- manha, maiores serão os seus
esma capI a, OIS .r�. a-I _ _ de Anzio

sentes, além das autoridades I sofrimentos. Penso poder in_llhadores rurais foram ,�gu�l- Reunau-se O gabinete ----.-- _

locais, o embaixador norte- terpretar o pensamento de �ente executados, po� "porte boliviano .
.

D
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americano e �enhora, a senho- meus compatriotas, ao �firmar ,Ilegal
de armas de fogo.

I .

La Paz, 16 (U. P.) _ O ga-
nas poslçoes

ra Salgado FIlho, representan- que todos esp�ramos slllce::a-IAtacada a base onde Ib:�ete celebrou hoje duas reu- Argel, 16 (U. P.) - As í'ôr-

d? d. Darc! Vargas e a� seriho- T�en�e o rompimento pela Flll- fundeou «Von Tirll"llitz» moes e, c?nqua:t;tt.o nada haja ças do general Clark ocuparam
rítas Dedei Aranh,a e .Lla Am�- lândia de seu pacto com a Ale- ,

ri'

I transcendido oficialmente sô- mais duas posições fortificadas
ral, pertencentes a LIga Brasi- manha. I Estocolmo, 16 (U. P.) - Se- bre os assuntos tratados, a nazistas, na zona da cabeca-
leira de Assistência e postas à gundo notícias fidedignas da "Uníted Press" soube que em de-ponte do sudoéste de Roma.
disposição tIa senhora Roose- Um banquete Noruega, a aviação russa ata- ambas as ocasiões se tratou da

B b b T kvelt. cou a base naval nazista de consideração inicial do projeto om as 80 re ru
Ofen".-va Comercial a lac A.rtbur Kaafjord, onde o "Von Tirpitz" Ide decreto convocando as eleí- W hínet 17 (U P).. havia atracado no dia 13 de cões para a convencão nacío- T kas ll?g on, .:

-

Inglesa Cambcl'l'a, 17 (United) fevereiro. O navio não foi alvo nal. Dias passados, o Gabinete

I
ru a llnp�r�ante �las.e Japo-

_ O primeiro ministro da diréto das bombas embora al- !havia designado uma comissão
llÚ'sa no PacIfICO, fOI vIOlenta-

Londres, 16 (United) - O
gumas caissem pe'rto dele.' Os !de ministros com o fim de es- me,nte .bombardeada pelos Li-

jornal "Daily Sketch" diz, em Austrália, sr••Jolm Curtin,
caças nazistas não' opuseram i tudar o projeto de lei de elei- beratols.

um artigo, que se acha em via-, anunciou que, por motivo ------------

do se!!'undo aniversário da resistência, razão por que os :ções gerais. As elel'co-esgem pela América Latina o �

1------------sub-secretário da Liga do Co- cheg'ada do g'eneI'al Mae noruegueses esperam
I
que d?S Segue a ofensiva i,a BoUvia

Arthur ao território aus-
russos regressem qua quer la

,mércio, com o objetivo de "pre- . . .

t I aerea
parar o caminho para a

-

nos- traliand, ser-lhe-á ofereci- para remIClar o a aque; La Paz, 17 (U. P.) - O mi-

sa ofensiva comercial, após a do um banquete, pelos par- Debate se(retc Folkstone, 16 (U .P.) _ Às nistro ?O Exter�or da Bolívia

guerra". Expressa ainda que a lamentares do país. O g'e-- primeiras horas da tardé de
sr. Jose. ,!,amalO declaro.u-se

Grã-Bretanha está prestes a lleral llIac ArtJlUr cheg'ou à Londres, 16 (U. P.) - O i.\1i- hoje, prosseguiu a ofensiva aé .. p'�las eleIçoes, em carater Irro-

firmar um acôrdo com o Chile, Austrália no dia 17 de nistro do E:zterior sr. A!l.thcny II rea-aliada contra o norte da gav�l.:. Antes ?e. conhecer-se. a
para a aquisição de 750.000 to-' março de 1942, comemo- Eden, anuncIOU hoje que, no ,França. Pouco depois de ha- �ecIsao do mmIstro !amalo,
neladas de nitrato, por ano, du·· mndo-se, hoje, o seg'undo quarto àia da próxima série de 'verem regressado da Eurooa l!l�ormara-se que? governo bo-

rante o período mais longo pos- anhersál'io da tl'lmSfel'ên- sessões d:;t Câmara dos Co- :várias f�rmações, outras cr-u- llVlan? estuda ?Uld�dosament�
sivel, pretendendo conseguir da. do Q. G. do Pa,cífieo muns, sera efetuado um deba- zaram sobre a costa sudoéste

o proJet? _?e leI pala convocar

300.000 toneladas, até o fim IJllra o tel'l'itól'Ío Ilustra- te secreto referente il produção' da Inglaterra. em direção da I
as �le�çoes parlamenta�·es.

do corrente ano. Todavia, du- liano. de tanques. I zona de CalaIS. I Acre.dlta se, que. o decreto I es-

pectIvo sera assmado a qual-rante a semana passada, a
quer momento. Os deputados

f��%����:�;q��n��r�:����: Jerrível é a luta entre as ruinas de Cassino ��1:�:J�!t��:i:H��:s*!i�fiam realizadas negociações" dR'bl'
pelo menos no momento. Em Arg�l, 16 (U: P.) - .As for-!

.,

norte-americanas que operam _a__e_p_u__lc_a_. _

seu regresso, o funcionário alu·- ças alladas de mfan.tana e tan- te para abnr camm�o entre em Anz!O empreende�'�m novo I1ter ho'J-e ,·nVI·SIFVe,·Sdido apresentaria informações ques abrem :r:assagem, .

pelas I os escomb�os prodUZIdos pelos at�que a zona. de ApnlIa e c��- 11
sobre suas observações e for- ruas de Cassmo, sob VIOlento

I ataques aerec;>s de ontem, sen- qUlstaram 9-OlS pont�s fc::rtlfl- .

mula1'ia sugestões sobre as tro- fo�o das reforçadas t�opas .ale-: �o q�� tambem as chuvas �or- cados alemaes. A .artllhana d� B�enos AIres, 17 (U. P.) -

cas necessárias nos sistemas mas,. que volt3;ram as rUl�as I r��CIaIS e o con�equente lodo longo alcance alIada � �lema PrecIsament� quando todo o

comerciais britânicos com vis- da CIdade, depOIS dos

mortlfe-I' dIfIcultam a açao dos atacan- desenvolvem grande atlvldade, povo argentmo acompanha o

. tas pa�a uma camp�nha co- ros bombardeios de ontem. �n- tes:_ Os alemães, ao que parece travando-se, na cabeça-de-p�n- misterioso caso ,das .5 g�m�3;s
mercial em o-rande escala, no trementes,. os norte�amenca- I e�tao empr�gando grand.es re- te, constantes duelos, aSSIm de. Belgrano, a�e hOJe mVlSI-

após-g. erra
I::l

. nos conqUIstaram dOIS pontos forços e reSIstem encarmçada- como escaramuças de patru- veIS, surge na CIdade de Avel-
u ,

fortificados em frente a Anzio, I mente com o fogo de fuzís e lhas. Por outro lado, nas ime- laneda outro caso incomum:
Relido em,paranaguã coincidindo com um recrudes-! granadas de mão e morteiros diações do caminho costeiro de mais 4 gemeos nasceram na

Rio 16 (A. N.) - Persistin- cimento de atividade no setOI< de trincheira múltiplos. En- Ortona, frente principal do,manhã de hoje na maternida
do o �nau tempo em parana-I do Adriático. Informações da' quanto prossegue, com violên- Quinto E)ijército, os franceses de de Fiorito, filhos da senho

guá o ministro da Fazenda, I frente anunciam que as tropas cia a batalha dentro das ruinas i rechaçaram um ataque alemão ra Maria de Angani. Os pimpo
até '12 horas, ali se encontrava de choque aliadas e os tanques; de Cassino c::utras fôrças al�ada; na. zona. �o monte, a u� e' l1;:os formam dois. casais e es

retido. É pensamento do minis-; vão desalojando g!adualmente, abrem camI:t;tho pelo noroe�te, I melO qUllometro ao noroe.ste. tao p�s.sando mUlto bem. Ao

tro Sousa Costa caso o tempo· os alemães das rumas do que ameaçando Isolar os alemaes, Num dos setores de Cassmo, contrano do que aconteceu
não melhore 'reiniciar sua fôra a cidade de Cassino. que se encontram na área da as tropas indús desbarataram com as cinco gêmeas de Belgra
Viagem direta�ente para esta! Acrescentam que os sapadores cidade. Por sua vez, as fôrças com, sua art�haria uma aco- no, os heróis de hoje não for�m
ça,Pital. I realizatn l,1.ma tarefa esgotan- metlda alema. segredados do mundo ��t�n9..r�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No decorrer dêste ano, o petróleo será

ainda mais escasso para uso civil
Washington, março - (Inter-Americana) - Os consl!-

midores civis de gasolina e outros produtos tirados do petró
leo nos Estados Unidos, estão preparados pelo menos para
mais um ano de escassez. Acentuando as necessidades cada
vez maiores de petróleo para o prosseguimento da guerra, o

presidente Roosevelt declarou,: _.

"As necessidades de petroleo para as Naçoes Umdas au-

mentam cada vez mais, á proporção que aumentam as suas
!
operações de ofensivas, que são sempre crescentes.

I "O aumento de número de aviões, navios e tanques, ,q�e
I tomam parte nessas ofensivas exige também, como corolano,
o aumento de quantidade de gasolina, oleos e lubrificantes.

I "Alguns países teem grande necessidade de petróleo, en-

quanto outros dispõem de quantidade que podem exportar as

sim por força dos acôrdos para cumprimento d� "lei de em-

I préstimos e arredamento", foram tomadas medidas para. e�
pansão do produto, eliminação de alguns tratamentos dISCrI
mínatóríos no comércio e a reducão das barreiras alfandega

I rias, medidas essas que assegurarão aos Estados Unidos e ás

loutras Nações um acésso equitativo ao petróleo de todas as

partes do mundo".

Diário Vespertino

Redação e OficinW! à
rua João Pinto no') 13

T@!. 1022-Cx. postal 139

&SSINATDRAS
Na Capital:

Ano CrI 70,00
Semestre CrI 40,.00
Trimestre Cri 20,00
Mês Cri 7,00
Númer-o 8V11Il!0 CrI 0.30

No Interior:

An" Cr' 80.00
'Prn e�tr!' Cr' 45,00
Tr+mesrr- r.r' 2fl.Ofl
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A propaganda e a

produ(ão do Brasil
CARLOS VASQUES

"Exclusividade do CEC para
O "Estado'"
As cifras de nossa produção

atingem em certos setores ca

racter de verdadeiro recorde

continental, demonstrando so

bejamente, não sómente a ri

queza de nossos centros produ
tores como ainda o valor tra
balhista do brasileiro e o seu

acentuado padrão patriótico.
Entretanto, abre-se nesse se

tor de nossa vida nacional
uma lacuna que precisa desa
parecer. Trata-se da propa
ganda em torno de nossas fon
tes de riquezs, de produção e

de capacidade de trabalho do
homem brasileiro. Patrióta co

mo é o brasileiro, a propagan
da em torno de nossas .reaís
possibilidades proporcionaria
um sensivel aumento de toda
a nossa confiança no esplendi
do futuro que se delineia para
o Brasil.
Acompanhemos de perto a

propaganda de paz e de guer
ra que realisa a Inglaterra e

encontraremos a satisfação Idos ,�istérios dos seus extrao�� Idínários sucessos no campo mi

litar, político e econômico. Sa
lientando o esforço da propa
ganda britânica, apreciemos
ainda a contribuição da propa
ganda norte-americana na

guerra atual, e não carecere

mos de novos recursos de ima
ginação para julgar da impo
nente transformação opera
da nesses grandes paises,
transformações que abriram
para os seus exércitos o cami
nho da vitória e da consagra
ção no panorama libertador do
mundo de hoje. Ergamos a

nossa propaganda, imprima
mos-lhe diretrizes seguras e do
temo-la de suas reais caracte
risticas, e teremos com isso
conseguido mais vitórias do

que um verdadeiro exército em

campo de batalha.
....................---••.".•••-.- � -"'I

Para entrega

Iniciou

Um pedaço
da França

(Silveira Peixoto)
Um jornal daqui de São

Paulo acaba de publicar em

"fac símile" para não haver
dúvidas possíveis do
cumentos sobremodo im

pressionante, que vale co

mo um retrato da triste si

tuação em que hoje se, en

contra a Franca. Em todo o

mundo - convem salientar
antes do mais - era a Fran

ça o país onde a riqueza es

tava mais bem distribuida.
Os depósitos em caixas eco

nômicas haviam ali atingi
do a índice dos mais eleva
dos - o que é prova de ge
neralização' do bem estar.
Mas, um dia, as hordas hi
tleristas pisaram o sólo
francês, confiscaram, depre
daran1, devastaram, arrasa

ram . .. E a nação, antes

próspera e feliz, agora sofre
misérias inenarráveis des
graças que as palavras nem

sabem contar. O documento
a que, faz pouco, aludí, cor
robora inteiramente o que
estou dizendo. É uma sim

ples carta de firma das mais
cenceituadas - A. de Cla
víêre & Co., de Lyon - a um

velho cliente da capital pau
lista. Aí, o signatario, de
pois de mencionar que a

"Maison Clavíêre" vai reini
ciar suas atividades confor
me "sera possible" solicita

que lhe envie, a titulo gra
tuíto, pequenos pacótes de
amostras de gêneros ali
mentícios. Em suma: pede
um pouco de comida! A
grande fábrica não alude a

encomendas, não fala em

negócios, não sugére propos
tas comerciais. Refere-se a

"amostras" de gêneros ali
mentícios, diz que todos lá
ficarão muito gratos se da
qui se lembrarem de a eles
remeterem comida - a in
significância de comida que
o correio possa transportar.
É dolorosa, é confrangedo
ra, é trágica essa carta. É
um pedaço da tragédia que
a França está vivendo. É
um pouco da tragédia que a

miserável ditadura de Hi
tler desencandeou sôbre o

mundo, que se contem nas

linhas angustiantes dessa
carta.

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort-res nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas estas vanta.gens por apeuas
, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum

nre tnconttnente. Não existe igual. Não reflita e não
duvlue um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coítança, que, quando menos esperar, 8

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias '-! e 18

i
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Iheiro da ílustração a-cima, ofereeer
lhe. em amável gesto. um câlice do
excelente aperitivo KNOT. lemllr&
"" v. Sía. de acrescentar, ao agrade-
oeJ .. gentileza: E$,TEE TAl"1.
BEí'1 () NEli Aí'ElUTIVO

l'tlElJ/!.ETOI

lVII, BORGES Is CII.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nosses orçamentos para pagamentos a

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

trução moderna. mediante uma entrada pequena.

Compra, venda e administração de im,áveis.
Rua Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANOPOLIS

I
(/1'1 »oooaro DA KI10TSA./IID••COI7. E Sé6UROS

, ITI..U.I _

�--...._....I........�

S·A.

S a no oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS 'fONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

Comercio e Indústria de Madeiras
Assembléia Gera! Extraordinária

Ficam convidados os Srs. Acionistas para uma Assembléia Geral
Extraordinária a realizar·se meia hora após terminar a Assembléia
Geral Ordinária marcada para as quinze horas do dia 25 de Março
corrente, na Séde Social à rua João Pinto n. 44, afim de tratar·se da
reforma dos estatutos.

Florianópolis, 12 de Março de 1944.
SIDNEI NOCETI, Diretor Presidente.

3 v.-2'

issa de sexto mês
Desembargador Gil Costa

Narina Costa, Luiz Viana (ausente), senhora
e filhos, convidam os amigos de seu querido

�!I!!II!�!)
e inesquecível e sp ôso , sogro, pai e avô, de
sembargador GIL COSTA, para assistirem à
missa que mondam rezar pelo eterno das
canso de sua bo n ias irno alma, no dia 18 do
corrente, sábado, às 7 horas, no altar do Sa
grado Coração de Jesús, da Catedral Metro

rolitana. Antecipadoml'nte agradecem a todos que com

parecerem a êsse ato de piedade cristã.

O. Pálido.. Depauper.dos,
EIlJotado., Anêmico., Mã ••
que criam Mlgrol, Criança.
raquíticl', rec.b.rio • toni-
ficlção ge,,1 do olglnilm.o

COI1' o

S8 n�ue n 01
L1C. D.N.S.P.· n: '99, da 1921

MACHADO & elA .

Missa e agã'Wadecimento
Beatriz de Souza Brito, convida os parentes e arn i
gos de seu querido esposo tenente FRANCISCO
BARNABE' DE BRITO, para assistirem à missa de
7.° dia que manda celebrar na Catedral Metropolitana,
no altar de N. Senhora, sábado, 18 do corrente, às
7 horas. Outrossim, agradece a tocos que se dignaram

confortá-la, acs 'que acompanharam até a última morada o

querido companheiro, aos que enviaram flores, telegramas,
cartas. cartões e finalmente aos que assistirem a êsse ato de
santa relegião. 5 v. - 3

Prêços excepcionais!

«CasaMiscelânea)do prédio,
a tradicional

«verdadeira liquidação»
Todo seu grande estoque será: vendido

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

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

do Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Sextantelra, 17 de Marco de '944

I o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, Q varejo Resolvendo;!. o dificil problema da lavação de seu vestido estorn-

e por atacado, no posto de venda instalado na rua pado, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

João Pinto 17. - Fone 1428.

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

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

de seu vestido, leve-o à 'l'inturaria Guarany. - Rua João Pinto 17. ,

I O santo do· dia O pre�o do a�úcar A �inlãndia perante
" \I o «Impasse.o Prefeito Municipal de Florianó-

S. Patrício Apóstolo da polis,. no uso de IDU<:S atribuiçõelil, , .

, e devidamente cru toz-izodo pelo CO-! (Mano de Miranda Val-

I Irlanda missão de Abastecimento dêste verde)
-

Uma mocidade cheia de sofri" Estado, resolveu modificar, para a

,---------------- mentros e provações preparou a seguinte, a tabela de preços rncixi- Os termos de paz oferecida

1,••••••••••••••••••••••
0•• , Patrício, que pelo ano de 372 nas- mos p�ra a venda de <:ç,úc;ar brcm- pelo govêrno de Moscou à Fín

cera na Escócia, para o seu Eu tu- co �ehnado, no. rnurucrpao desta lândia são considerados mag-

IV.d S
8!11 :. ra apostolado. Ainda jovem, foi Capital. os quo rs passam a ser: ,.

'1' b itâ
.

I .1 � O�. lal·... feito p r laione ir o pelos piratas e, Atacadista -- saco ds 60 Kg. --
nanimos nos cIr�u os n an�-

U " vendido como escravo para o nor-I c-s 135,00. cos e norte-amencanos. A 11-

• "
te da Irlanda. No ambiente pagão Varejista -- Quilo o:. Cr$ 2,50. beração de Leningrado, como

:•••••••f •••••$.� desper-tou �o piedoso escravo o de-
.

A presente resoluçao entrou er:n resultado do êxito da ofensiva
sej o de se rormar sacerdote e cori- VIgor ontem, data de sua puhlí- d d d 1 1 G
verter os povos da Ilha Verde. Ccri- cação. esenca ea ,a pe o genera 0-

seguiu fugir para a França, onde r................._��
vorov, poz termo a todas as es-

recebeu instrução e· tendo corriple-

LIVROS
peranças, que alimentavam o

todo os e&��d?s foi ordenado �a- \." govêrno de Helsínki quando to-
cer�ote. DmglU se para Roma

. af�m mou a decisão de lutar ao lado
de Interessar o Papa pelas m rsaoes

USADOS
- , .

na Irlanda. Mas, os tempos eram
dos a�e�aes contra a Ru.sSIa.

tão desfavováveis que o Sumo Pon- Ora, e somente os extremistas
tífice não. podia, at�nder. Numa Compra e- Venda que alimentam a ilusão que
sagunda Viagem a CIdade Eterna uma Finlândia maior do quealcançou que fosse mandado para Literatura, Pedagogia, Psico- .

"
' .

Irlanda' Durante a viagem pela logia, Matemática, Direito, En- antes da guerra pode ser cria

França foi sagrado bispo. Quereri- da em terntono russo. O quegenharia, Medicina, Topografia,do desembarcar no condado de está em jogo é o futuro de uma
Wicklow, �oi receb2do a pedradas Ci,ne.matogr afia, _

Eletricidade, Finlândia diferente como. di-
pelos pagaos. Entoa, escolheu a RadlO, Navegaçao Marítima e

f t d derá
.

Província de Ulste� Agora começou A' G dê Física, QUI'
eren e epen era da rapidez• .. \ erea, eo esta, 1""aquele apostolado abençoado que· MA'
com que seus íderes retiraram

d ' I 1 d dí Iíd mica, ecamca, Carpintaria, is d
.,

de '';Ilhr adn o SO tIr�,lt°E Oab ape I_O etc etc
O ,paIS � uma gue�ra que ja es-

e a os an ?s. . 1:'. ora nao' ta perdida. O governo de Hel-
faHasose� a Potr-íc io dificu Ido.des O. L. ROSA sínki mal aconselhado na sua
sobre d ificuldedes , vericeu-rrs corr- R D d 33"

'
- . . .

fiando em Deus, que recompensou ......- ...._w.-.........-��-.-.-;�.-�..:..?.:.._ ':"'V concepçao InICIal d� campa-
a santidade do seu servo corn o O PRECEITO DO DIA nha russa, agora esta calculan

�om .dos milagres. Seg�ndo fontes do, erroneamente, as especta-
fidedIgnas alcançou a, �dade de 120 Não se ignora que a gripe pega tivas de uma vitória nazista.
anos Morreu S Potrfcío em Saul quando o doente apresenta os pr-i-
em 493.'

,

me iras sintomas. E' preciso, po- As dificuldades internas são
...__- -.___._.-_oh.-._-.-_-...........-..-J rém, não esquecer que a doença graves: Calcula-se que se en-

já se transmite, antes dessa fase, contram entre 100.000 e
isto é, durante o chamado período 2 Osilencioso ou de ir.:llubação. SNES. 1 0.0 O O montante das tro-
......... -.-.__-__-_-.-.-...._..-..........__-.·oJ pas nazistas em território tín-

lândes e que há uma minoria
de socialista nacionais que se

levantará no dia em que se de
cidir definitivamente acabar a

guerra abortiva. A Rússia tem
prometido à Finlândia auxí
lio militar caso sejam aceitos

_____ .. -=
i os seus têrmos de paz.

........--.......

rRepres;;tações e conta própria
F_ TELLES BRASIL, aceita em geral, dá as melhores
referências bancarias, C. Postal, 80 - Pelotas, R. G. S.

A�IVEnSÁ]UOS :

Fez anos ontem o sr. José Car

doso da Co�'ta, motorista

Na data de hoje Jecorre o nata

lício do estimado conterrâneo sr.

Osvaldo Machado, diretor da Fci

zenda Municipal.
Largamente conhecido em nOSiOS

meios social e comercial. sercí , por
certo. muito felicitado.

Assinala a data de hoje o ani

versário da sra. Carmelia Ramos
Ribas, esposa do ar , cap. Lara

Ribas. del da O.P.S.

Faz anos hoje a sra. Santinha
Machado Vieira, esposo do prof.
Fernando Machado Vieira.

A data de hoje marca

sário da sra. Anastacia
Pascoal. esposa do sr.

Pascoal. comerciante.

o aniver
Spyrides
Apóstolo

A veneranda senhora d. Anália
Freitas completa hoje mais um

aniversário natalício.

Faz anos o sr. Patrício Freitas,
dedicado empregado da conceitua

da casa "A Capital".

"Fazem anos hoJet
�8 sritas. Odália Abigail de Oli

veira e Ondina Vieira de Sousa;
os srs. Donato Martins dos San

tos e Díorriaio Sousa, telegrafista
aposentado;
o menino Fernando, filho do

cap. Newton Machado Vieira;
as meninas Arlete Gonçalves e

Aladia Sebastião Vaz, filha do sr.

José da Costa Vaz.

Noivados:
Dia 11 do corrente, com a se

nhorita Ilma da Rosa Luz, ajus
tou núpcias o sr. Nelson Silveira,
\funcionário público estadual.

tiS Ibtr.
.... 1.1

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA
ViaJantes I Cons. Rua Nunes Machado

.......-.--",--••."..--.....----••-.............-...

De sue, vl'agem ao sul do Estado,

I ( Camisas, Gravatas, Pij ame s
� n. 7 -- Edifício S. Francisco).

regressou o sr. ArS: Lentz, alto Consultas diariamente
Meias das melhores. pelos me-

funcionário da Prefeitura Munici- / das duas às 7 horas. nores preços só na CASA MIS'
pnl. CILANEA � Rua Traiano, L::!

����������-�"����------------------------
MISSAS

Será rezada amanhã. às 7 horas,
no altar do Sacrado Coração de
Jesús , na Catedral Metropolitana,
missa pela passag�m do 6' mês do
falecimento do des. Gil Costa.

1 que a maior estátua de bron
ze existente na mundo é a

de Pedro o Grande, em Lenine

grado, na Rússia; e que essa

estátua, que foi respeitada pela
Revolução Bolchevista, pesa
1.100 toneladas.

2 que a casa real mais antiga
de toda a Europa é a de

Mecklemburgo, a qual descende
de Genserico, que saqueou Roma
no ano 455 de nossa éra.

3 que, segundo George Bernard
Shaw, a diferença entre civi

lização e barbárie está em que
«a civilização consiste em ma

tar o inimigo de longe com o

auxílio de canhões ou bombas
aéreas, e a barbárie em matá-lo
de perto, por meio de pauladas
ou pedradas».

4 que a mina de carvão mais
profunda do mundo e!!tá

situada em Mons, na Bélgica;
que sua profundidade chega a

1.220 metros; e que todos os

anos os engenheiros. têm que
vencer novas dificuldades para
poder continuar os trabalhos de
exploração.

5 que a superfície sólida do
globo terrestre é de 148.671

milhões de quilômetros quadra
dos e a líquida de 361.379.

6 que o turbante de um turco
abastado contém geralmente

25 metros de musselina.

DO DIA

No altar de N. Senhora, na Ca·
tedral Metropolitana, será amanhã
rezada missa de 7' dia em inten

ção à alma do tte. Francisco Bar
nabé de Brida.

CARTAZES
HOJE tia.feira HOJE

(lHE
A's 7.30 horas
U'ltima Exihicão

Sinistro, Pavoroso. O monstro que ataca nas sombra! da noite:

O lobishomem
Faleeímentose

Faleceu, ante-ontem, em suo. ra

sidencia, o sr. Estefano Nicolau
Sovas, antigo comerciante nesta

praça. O seu sepwl to.merrtc eÍetu"
OU-Se, ontem, às 17 horas, no Ce
miterio �úblico.

Cinemas:
Finalmente, hoje, o "Cíne Impe

rial" reahirá suas portas, apresen
tando o luxuoso filme "Minha se

cretaria Brasileira".

Sorteios
A Crédito Mútuo Predial

zn amanhã, mais um d06
sorteios·

reali
seus

DESEJA
�

UMA OHDULAÇAO
PERMANENTE PERFEITA?

A «CASA SANTA CATA
R1NA., está equipada com o

mais moderno aparelhamento
para «ondulações permanente» e

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

(Praça da Bandeira) .

15 V 15

com Bela Lugosi, Claude Rains, Lon Chaney Jr. e

Warren William
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

AO MAR O QUE E' DO MAR (Short em Português)
A VOZ DO MUNDO -- (Jornal)

Preços 3,00 2,00. e 1,00 Impr. até 18 anos

Maravilhoso e lindo Técnicolor com Carmen Miranda, John
Payrie , Betty GrabJe, Cesar Romero, Edward Everett Horton,

Harry James e sua famosa orquestra.
Um deslumbramente em côres, beleza e romance

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Na t.)
PLUTO ENTRE AS FERAS (Des. CoI. de «Walt Disney

Preço: 3,00 (único). Livre de Censura
ATENÇÃO: - Estão suspensas todas as entradas de favor

para as sessões de hc ie.

(lHE «(IMPERIAL)}
REABARTURA

A's 5 e 8 horas
Um espetaculo que se transforma num lindo sonho

A temporada do Romance, da Melodia, de Prazer e da Alegria:

l\1inha secretária brasileira

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

BAR E ARMAZEM OHI(NT(Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - Ro ll-rnops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

a abertura da «I Crediária
PARA-TODOS»

que oferecerá ao distinto

Florianópolis um variado
de novidades em:

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas

público de
estoque

(Confecções de luxo)
cavalheiro 5

senhoras,para

crianças.

TOMEM NOTA: Hav�rá uma secção
especial para «Roupas s'ob medida».

Rua Felipe Schmidt, 38
Esq. Geronimo Coelho

..................................................

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
A idéia em boa hora feita pe

lo "Veleiros", veiu pôr em pol
vorosa os amantes de uma boa
peixada, regada, natural com a

"eau-de-vie" , que passarinho
Nós, das colunas dêste jor-, Paraná, Estado ainda novo nes- não bebe.

nal, por inúmeras vezes temos se salutar esporte, o Coritiba e O "Veleiros da Ilha", que
chamado a atenção dos diri-: o Atlético empolgam a assis- i tem em seu meio os mais càte
gentes do Avaí e do Figueiren- tência, em Porto Alegre as pe-I gorizados "Yactmens" do Es
se para que os mesmos entras- i lejas entre o Internacional e o I tado, viverá domingo próximo
sem em entendimentos sôbre a Gremio ou o Cruzeiro deixam um dos seus grandes dias.
possível realização de uma par-lo espectador em suspense; e

tida entre os dois clássicos ri-, em Florianópolis, nerís. Palmeiras x Améri,a
vais do futeból catarinense. Saudosos, recordamos aque-
E por várias vezes os nossos les tempos em que no nosso fu

apelos foram ouvidos, discuti- teból existiam clubes de escól
dos e ... rechaçados. agora extintos: Clube Atlé-
E porque apelamos? tico Catarinense, Irís F. C.,
Para satisfazer as exigências Barriga Verde e Externato, es

do público esportivo de Floria- perando que algum dia desper
nópolis, que há quasi um ano tem do seu longo sono de inati
anseia por assistir a um prélio vidades, recuperem o moral e

entre os dois mais renomados se encaminhem para as futuras varzeanos.
esquadrões de Santa Catarina. jornadas futebolísticas. Salvo modificações, o clube
E o público tem direito de Hoje, sómente Avaí, Figuei- palmeirense jogará assim for-

exigir? rense e Tamandaré honram amado: Valmor, Holi e Dodoca;
Naturalmente que sim. San- nosso futeból. Bolinha, Célio e Piéga; Cilico,

ta Catarina, terra de bons es- O esporte em nossa capital Currú, GaIvão, Jojoca e Aldo.
portistas não pode ficar des- não pode ficar em situação de Iprovida de um clássico que foi i inferioridade. O que devemos
a atração das multidões nos I é, mais uma vez, apelar para Regata de longo-curso
velhos tempos em que o espor-I os srs. Celso Ramos e Orlando Realizar-se-á domingo pró
te bretão dava os primeiros] Scarpelli, mui dignos e esfor- xímo às 9 horas, a regata de

passos.
'

çados presidentes do Avaí e do longo curso, com que o I. C. F.,
Se, 'nos outros centros espor-I Figueirense, lespectivamente. abre a sua temporada náutica,

tivos do Brasil, os jogos entre Espero que os nossos apelos no.,corrente a�o. , I
os principais clubes atraem I não sejam discutidos nem re-

.

Esta sensacI?nal p�gna nau

verdadeiras multidões aos es- chacados

porqu,e
nós

represen,-,
tíca, que dever-ia realizar-se no

�"tádios, ansiosas por presencia-I tam�s o público. i �?min�o p. p., �or motivos vá-]
rem tão esplendido espetáculo, E nessas crônicas diárias 110S nao se realizou.

I'porque será que em Florianó-I continuaremos incentivando e
1 O"Estado" esportivo, faz �

polis n�o aconte�e o mesmo?1 engrandecendo o no�so .espor�e votos, pa�'a que a regata .de 'INo RlO de, Janeiro o F'lá-Flú '
para que todo o pais fique Cl- longo CUISO de domingo vlll-I,

faz delirar a assistência; em
1
ente do valor do jogador bar- �o�lro, alcance o mais completo I,

São Paulo, as rendas ultrapas-] riga-verde. êxito. .

sam cem vezes as nossas; no \ Pedro Paulo l)Iachado

Por que razão não teremos
o clássico da cidade?

Será realizado, no prOXIl110
domingo, no gramado do Pal
meiras F. C., na Pedra Grande,
um interessante embate amis
toso entre este c-lube e o Amé-
rica.
Esta partida está sendo viva

mente esperada pelos fans"
dos dois excelentes gremios I

...,._- -- _ - ---

I
nu 48TO Moço, solteiro,
11 l:l pr ecrso alugar
um quarto, sem pensão, nas
proximidades do centr� da

I cidade.
.

Realizar-se-á no próximo do- dos. aos seguintes preços: Ar-I Ofertas a J. M nest., a
mingo, no gramado da F. C. D., quibancada, 2,00 e geral 1,00. I Redação. 5 v. alt . 2
sito à rua Bocaiuva, o sensacio- Aguardemos, pois, o jôgo de
nal prélio pebolístico entre os domingo próximo.
esquadrões principais da cate-Igoria de amadores do Avaí e

•

-- '

Caravana do Ar, ambos desta O Aval não mais irá
capital. Segundo podemos adiantar

O Avaí tudo fará para man- aos nossos leitores, o esqua
ter o seu cartaz, pois é o vice- drão alvi-celeste, campeão es

campeão estadual de 1943, nes- tadual de 1943, que deveria se

sa categoria. guir sábado próximo para Blu-
Por sua vez o clube dos rapa-!menau, afim-de preliar com a

zes do ar pretende levar de S. D. Blumenauenso, em contí

vencida o seu leal adversário. nuação a série de "melhor de
,

O "Caravana do Ar", conta três", não mais irá áquela ci
com o concurso de conhecidos dade.

futebolistas, e querem e estão O adiamento da ida do esqua
dispostos a vencer o vice-cam- drão "azurra" a Blumenau, foi
peão, de uma vez que já vence- motivada por fôrça maior, de
ram o campeão, que foi o Pau- vendo,. ao qU? pudemos apurar
la Ramos no domingo p. pas- excursionar aquela comuna no

sado.
'

próximo dia 25 do mês em cur-

O sr. coronel aviador Epamí- soo

nondas Gomes dos Santos, ofe-
recerá uma rica taça ao clube Peixada do Veleiros da Ilha
vencedor. O vitorioso clube da Prainha
A renda dêsse prélio será oferecerá no próximo domingo,

doada à Legião Brasileira de dia 19, às 10 horas da manhã,
Assistência, em Santa Catari- uma suculenta "peixada", a

na. seus destacados timoneiros, as-
Os ingressos para êste sen- saciados e imprensa desportiva

sacional encontro serão vendi- I da capital.

Vai dar que falar

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇAO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa
mes vestibulares, mediante o qual:
será permitida ai matrícula no Cur-l'so P. de Educação Física do ES'Itado.
Os candidatos deverão satisfazer os I
seguin tes requisitos:

i

Ia) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) -_ Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição física

e mentaJl. IA inscrição será processada me
diante requerimento dirigido ao
Inspetor de Educação Física, e de
vidamente instituido dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diárramente, na

Inspetor-ia de Educação Física (rua
João Pinto, 42), no horário do ex.

pediente.
Florianópolis, 5 de janeiro de

1944.
Cap, Américo Silveira d'Avila

Diretor

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ol A. WETZEL INDUS1"RIAL-J'()INVILLE (Merce regisr.)

CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

o sabão

_ _ _.".. • ._� w.w_ ..., _
..
_
..w w_...,..w w_ _._.�

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA" !Fundada em 1870 - Séde: B A 1 A
INCENIHOS E 1.'ltANSPORTES

71.656.189,20 �
4.999.477.500,58 �

70,681.048,20 �
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ,' , o-s l�::::�::��:�� ���Responsabilidades , ..'. ' , Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 2-3.742.657,44

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

de Sá e Anisio Massorra.

'1Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguái. Reguladores de avar-ias nas principais cidades da América, EurojJa
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS

�C A l\J P O S L O fi O & C I A. - Rua Felipe Schm idt, n. 39

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - Hlnd. 'I'elegr. "ALIANÇA"
SUB·AG�NCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJA1, llLUM.t;· �.. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ,

� �
��-.-_",,,-,,,-_-.-_""-_-'-.,._-......,........-_-..,.;:tIO..�..�� __

...,..,.__�

Capital e reservas ... '............................. Cr$
Cifras do balanço de 1942:

Responsabilldades , .. , "., . ' , ...• Cr$
Receita ,." ,... . ,........ Cr$
Ativo .." "" , .. ', .. " ' Cr$

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua pretertda

Oro".. nacionais e estrangeiras - Homeopattas - Perfumarl ...

Artt&'o. de borracha.

Oarant_ • .."ata obser-vâncta no reeetrnãrto

PREÇOS �fóDICOS.

- ,

VO IFILH E !IM
Todas cleve ce usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVI fARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Emprq!!i·Be com vantagernpe
ra como-ter as irregularidades
das runções periódicas das 88·

nbo ras. E calmante e regulador
dessas Iu eções.

/1.' ,-<>,��� FLUXO-SEDATINA, pela SUEi

.1......-:-çr'r....�'jI comprovada e íicácia, é muito re-

t�'I�\ N
,_,

'

ceitada. Deve ser usada com

��."'" �\�� �<::>-, conllanr a .

�1;>'��',,� /-/'?- FLUXO-SEDATTNA eucontra-se

�FllHA;' lMAt em todli parte,

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

4,0 taZQY' QUa
�ltgtd de com-

""V

PVdg, neo eq-

�UºÇd de i11-
,

C lUlr o mard-

V;l�dg0 9dbdO ��
iiy'",

.

',}
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INDICADOR MÉ.DICO

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ·jê Aoerfe íeoamento e Longa Prática no Rio de Janeír-o
CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10' 12 h 't das s., a ar e, excepto oos

IJábados. das 16.30 às 18 boras - CONSUVróRIO: Roa João Pinto •. 7. sobrado -

Fone: 1.461 - Re91dêncla: Rna Presidente Continbo, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medlcína da Universidade do Brasil)

Ex·lnterno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

De�rtamento de Saúde
Cl,INJCA MÉJ)ICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUI,TóRIO

e HESltHl:l\CIA: Roa Felipe Sclunidt n. 38 - TeJ. 812. CONSULTAS - Das 16 as IH.

I

'DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSlJLTAS: PeJa manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 as 6.

Rua Vital' Meireles. 24. Fone 1447

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor �IeireJes, 20 - Fone lA05

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
I1ESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. MaTechal Guilherme, 33 - FONE 1648

-----

cr,tNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NAIUZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno de Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagtárto dos ServIços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

eh ..r" do Serviço de Oftalmologia do Depart arnento de Sa6iJe e Hospítnl de Caridade

CO�SULTóRIO: Rua Felipe Sclrmfdt, 8. Fone. 1.259 - CONSUI,TAS: Das 2,30

às 6 horas da tarde - RESIDEINCIA: R. Conselheiro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

II DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela UnIversidade de Genebra

Com prática nos nospítats europeus

cnnica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urbnár ío do homem e da mulher

AS8iste. Técnico: DR. PAULO TAVARES

HELENA CHAVES SOUSA
Ii:NF'ilRMJilIRA OBSTlIlTRICA

(Parteira)
DIplomada pela Maternidade

de Florianópollil
Atende chamadO!! _ Q.ualq.'"

hora

Praça ela Bandeira, 53 - ..,b.

(ArrUgo Larl[o 13 de Malo)

DR. AURtLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo

denais, câncer do estômago, afe

ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica O Pneumo-tórax artificial
para u tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas. Haios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Inf razon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

DR� REMIGIO
CLíNICA M:J!!DICA

Molésttr: 'Internas. de Senhoras e Crí

. lnças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

ll'elipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

;Fone 1592,9 às 12 e 14 às 17 horas. M·

SIDltNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Ch'ur!t1a e Ortopedia. CI1nJca e Clrurl(i.
do torax. Partos e doençaB de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
riamente das 15 às 17 horas. RESIDltN·

CLA.: Al.m1rWlte AlvUn, 36. Fone 751,

DR. ROLDÃO CONSONI

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senlro-

"as - Vias Ur-inár ias.

Curso de especia'l ízaçâo de Gineco·

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

cu ldade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

círurg ico, das afecções do aparêlho
genitai feminino (Útero, ovários,
trompas, etc.) -.
Cura radical das inflamações dos

anexos (iÚ'vários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os d is

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopta
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

ResIdência

(Sobrado).

Rua Tiradentes 7

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
,e do Serviço de Clínica Cirúrgica
Q cargo do Prof. Castro Araujo

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067 .

DR. SAULO RAMOS
IilspeclaJlsta em moléstias de senhor-as -

Partoe.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesícula, útero. ovários. apêndice.

tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERtNEO - Bérnlas. hJdrocele, ve

eícoeele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroidas e varizes - Fracturas:

aparelhos de lI;ês80. Opéra nos Hospltal!i
de Florianópolis.

Praça Pereira e OIlveira, 10. Fone. 1.009.

Hor4rlu: Du 1. A� �6 bOrBs. dJartlllllep,te,

SE�iJAS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento

fábricas do

Casa
das melhores

nos .balcões da·

BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

o comandante do assalto aéreo contra as
ilhas Marsball· fez toda sua

carreira na Marinha
viu em muitos navios de guer
ra e foi chefe de maquinas do

"Cushing", no patrulhamento
das aguas inimigas e na escol
ta de navios de tropas e abas

tecimentos, quando foi conde
corado com a Cruz Naval.
Desde que serviu em Londres

e Greenhock, na Escocia, em

1918, comandou divisões de na

vios e submarinos, serviu no

Gabinete do Chefe das opera-Ições Navais em Washington,
comandou as Estações NavaiS-IAéreas em San Diego, Califor
nia, e em Nofolk, Virginia,
serviu como Chefe do Estado
Maior, comandou a aviação
naval e foi professor no Cole

gio de Guerra do Exército.

Washington, março (Servi
ço Especial da INTEn.'·AMERI

CANA) - O Contra-Almiran
te John Howard Hoover, da

esquadra dos Estados Unidos,
antigo comandante dos por
ta-aviões "Lexington" e "Lan

gley" durante varias anos, foi

quem dirigiu todas as opera
ções dos aviões com base ter
restre no recente assalto con

tra as ilhas Marshalls no Pací
fico Central, como o fez tam
bem no ataque dos Estados
Unidos contra as ilhas Giberts.
Foi comandante do Decimo

Distrito Naval em Pôrto Rico
e Comandante da Fronteira do
Mar das Caraibas, com o pos
to temporário de Vice-Almi
rante, antes de ser designado
para a esquadra no Pacífico. O Almirante Hoover serviu
O Almirante Roover, nasceu como Chefe do Estado Maior e

ha 57 anos, em Seville, Ohio, auxiliar dos Vice-Almirantes

graduou-se pel� Academia Na-I Charles A. Blakely e William
vaI de Annapolis em 1906. Ser- F. Halsey, :)

\,(édico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

la Universidade de São Paulo, onde foi
Assístente por vários anos do Serviço
c_'irúrgico do Prof. Alfplo Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cír-úrg'íca) .

__:om prática na clínica ginecológica do
"rof. Sila O. Matos. Assistente do servíço
:e partos do Prof. Domingos Delascio no

Hospital Leão XIII".
Cirurgiâo do estômago e vias biliares,

ntestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
.rostata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
ar ízes e bérnia. Doenças de Senhoras e

Curso de Rad!ologia onmca com o dr. partos.
-

Manoel de Abreu campanarío csac pau., Consultas, Das 9 às 12 horas nu

lo). Especializado em Higiene e Saúde -::asa de Saúde São Sebastião.

Pública, pela Universidade do Rio de Ja· Opera na Casa de Saúde

neiro. _ Gabinete de Ralo X - Electro- São Sebastião

1)IU"a110grafia clinica - Metabolismo ba-

\ sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de f16loterapia - Laboratório de micros

copia e 8Jnálise cnníca. - Rua Ferrulndo

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S, A.

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 16 horas, na séde social, com a seguinte ordem do dia:

a) - exame, discu ssão e aprovação das contas da Dire

toria, do balanço e do Parecer do' Consê1ho Fiscal, referentes
ao exer cicio de 1943;

b) - eleição do Consêlho Fiscal.
Flor; anó onli s. em 15 de Março de 1944
ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretcr -Presid en te.

3 v.-2

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

«Lar dos Móveis)
(antiga seccão de móveis d' Ia Modelar)

Ruo Trajano, 15

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

salas de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

"Eu Vi
Nascer Um
Vulcão !"

Êste lavrador assistiu, pasmado,
ao tumultuoso irromoer 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 uns 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 nêio
pensam da mesma forma.
Um nor te-arner icano trata de co

mo os EE. UU. cooperarão no

mundo de após-guerra ... Pág.52.
O homem que se fez rei da
Arábia. lbn 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

5ELEÇÕ� para JANEIRO

Acaba d� sai'í
Apenas Cr.$ 2,00 ,

_____-'==-.:::31
• -r-r-r-

Representante Geral no Brasil:
FERNANJ)O CIJT"iAGLlA

Rua do Rosário; 55-A - 2.° andar - RiI

COMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem·se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

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

ra, todas alugadas. terreno plAno
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;

,

Uma na Rua Rui Barbosa, com
4 quartos, banheiro imbutido, 2
salos, garagem, porão habitavel
em fim com todo conforto exigido:
terreno plano medindo l6x65 por
Cr$ 50.000,00:
Uma na Rua Quintino Bocaiuva

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

dindo o terreno 8x30,50 por • • .

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

tos, '�)ozinha, sala, dispensa bôa
água, medindo o terreno 30xi2xl,5
por Cr$ 12.000,00.
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.
Uma na rua Quintino Bocaiuva

609 (Estreito) com sala, 3 quartos
etc. e terreno com 11;16x52,5 por
18.000,00 cruzeiros.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski , terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos

idem idem, 15.5x45 por Cr$ 12.000.00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 7.500.00.
Um nll rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00
cruzeiros.

CHACARA
Vende.se, na Trindade, "(1 melhor

chacara dalí, com onibus à porta
área de 71.000 m2, com Uma bôo
casa de moradia, muitas árvores
frutífer.as etc. etc. por Cr$ 50.000,00.

COMPRADORES
'renho diversos, para casas não

muito retiradas do centro
A. L. ALVES. Rua Deod�r(l 85.

...,.._,.,�...,..-.....--.�
CASA MISCELANEA, distrr

buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos
Rua ,Trajano, �2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA-

Os alemães em fuga desabalada 158.000 aviões foram produzidosMoscou, 16 (U. P.) -- Os ale-I . . , W ,. .t 16 (U it d) O -t
.

tâ-

tã f
.

d '.- nos pontos a menos de 20 qui- daaos do marechal Zukov Nos asrnng on, m e -- s nor e-americanos es ao

F�e� es aOt ugm..(j v�o desa-
lômetros d� estrada que sai de meios bem informados a�redi- produzindo 350 aviões por dia, ou seja mais de 10.000 avioes

a �, amen e � crarua, .que Odessa e vai até Smerinka De ta-se que os nazistas não ore- por mês. Segundo informacões fornecidas pelo sr. Charles Wil

a�k·otr�as dque oney edMalll�O- acôrdo com informacões a�to- recerão grande resistência na son, presidente da Junta de Produção Aeronáutica, os Estados
vs 1 em e avançar e noite o

U id duzí t 'lt· t
,.

êrca rí-

f : 'tunid rizadas a artilharia do aene- parte sul da Ucrânia devendo ni os pro uziram, nes es u Imos res anos, cerca e .

Pdara n.a� o, erecAer Op01 .uru a-
ral Ko�ev já está atacando a tentar organizar uma nova li- 153.000 aviões, dos quais 105.000 eram aviões de combate.

e ao lllImlgo. o que parece,. .

-

os nazistas na fuga, não con- refend� estrad�, ,que fOI corta- nha de �efesa ao long� da mar-

M· d 3' -I t I d d b bse�uem momen.to de �olga
da maIS ao noroeste pelos sol- gem oCIdental do Dmester.. ais e mi one a as e um asafim de construir nova linha

S
-.. ·

t
r

f
...

Ide defesa na zona do Dniester. ao Ina-cel aves na sua orma origina Londres, .16 (U'.!?) - Mais de 3 mil toneladas .de bombas
Outros despachos salientam explosivas e incendiárias foram lançadas, pelos Aliados, du-

que, na jornada passada, os Estocolmo, 16 (United) - O "Rikhdag" finlandês, que se rante a noite passada, sobre Stuttgart, Munich e outras cida-
russos avançaram cêrca de 30 reuniu ontem em sessão secreta, para discutir as condições de des alemãs. Segundo informantes autorizados, cêrca de mil e

quilômetros, chegando as tôr- paz ,soviéticas, afirmo�l q�le os. �eis. pontos apresentados pelo r qu_inhellt?S
aviões estiveram .em açã_o sôbre o territ�rio ale

ças do general Konev a menos governo de Moscou sao inaceítáveís, na sua forma or-iginal. mao. Mais de 40 aparelhos aliados nao regressaram as suas

de 40 quilômetros da margem Foi o que se informou em círculos bem informados da capital bases.
oriental do Dniester, que se- suéca. As condições de paz russas foram levadas ao "Rikhdag" I--------�----------------

_.

pa�'a a .Rússia da Bessarábia'j pelo .pri.meiro m�nistro Lincomi: e.' segundo ínrormações _de Comeca a faltar potencial bélíceAlem dISSO, os soldados do Se-: Helsinkí, o refendo assunto sera discutido na proxima sessao.' •
l

gundo Exército Ucraniano,
I Outros despachos deixam entrever que os russos deram seis J

-

depois de atraves�a! o rio Bug, dias aos finlan�eses, para decidir sôbre os escl�recim�n!os pI:e�- para o apao
em quase 100 quilômetros de taríos pelo governo de.Moscou, acerca das seis condições bási- Chung-King, 17 (SIC) ._ Um viajante recentemente che-
seu curso, chegaram, em vá- cas para a paz russo-finlandesa. gado de volta à China, disse que oscritores japoneses organi

zaram um clube com o fim de angariar munições, compensan-
do assim, a falta de potencial bélico no Japão. Estão sendo

I
enviados funcionários japoneses ao território Chinês conquis
tado, afim de explorar materiais essenciais à fabricação de
aviões.

'IEcos e Notícias
Argel, 17, (SIF) - No De

partamento do Sena-Inferior,
um grupo de p'atriotas france- De regresso de Porto Alegre. pus-

s ou ante onts rn por esta capital o
ses levaram a efeito uma ação s r , dr. Artur de Sousa Costa. Mi-

a f b I d
contra os policiais alemães de nis�ro da Faze.r.:da. S. excío . que

e ens o ao eses um quartel de polícia, tendo "laJO;v� em a.vlao da. Fôrça Aérea

em consequência havido um
Brcisfle iro , Io

í

cumprlmentado no

f zl·lado' , , . . compo de pouso. pelo sr' dr, Ne-

Moscou, 17 (U. P.) - O Segundo exército do general Ko- U seno combate, dos quais saI-llêu Rumos. Interventor federal no
ram feridos numerosos SOlda-I Estado.nev cortou a ferrovia de Odessa a Zmerinka, depois de captu- Londres, 17, (S. I. H.) - Foi .

t d•• -
A' •

d
.

t t dos naZIS as. O grupo e pa- . .
'..rar a Importante CIdade de Vapyarka. Este êx+to vem colocar anuncia o recen emen e, que tríotas tomando a séde da po-

o ofício.l o d rn irt is tr-ot ivo , classe
O Segundo Exército a 27 milhas da fronteira da Bess,arabia. A os, alemães fuzilaram mais

r' l' 1 d
.

_ d tod
H

.. Est�l' de Melo �entz. lo;ado nu

estrada de Odessa a Zmerinka corre quase paralela a frontei-j tres refens holandezes, por ICIa. oca, esp�Jou a e as Dlr�torlQ da Justiça. � So úde , foi

ra da Rumânia e constitue' uma linha vital para a fuga dos crimes cometidos em diversos as arm�s e supnment�s de bo- des1gnado parn: au:nhar o encar-

., ,. . I di t . ca fugindo logo apos para regado do exped1ente da Secretaria
numerosos contingentes nazistas acossados na Ucrânia OCl- IS ntos �a Holanda pelos I' d

..

'

r do Justiça. Educação e Saúde. I
dental. Ademais, Konev e Malinovski estão conduzindo suas, mesmos. E curioso lembrar, jseus

escon enJos.
. I --

operações com vigor cada vez maior para desalojar os nazis-I que, poucos meses antes, ou-

Q ui.. Beatriz Roberg Siqueira. p r c fes-

tas da última trincheira natural, qu� pretendiam erigir na
i tros três jovens holandezes fe-l uer uiVOrCHlf-Se I soro estaduaI., juntando prova de

, . . ., . .

'
., I t f '1 d

manter nove Hl hos menores reoue-
Ucrânia: O no Bug: �travessado o_ no em vm:lOs POI:tOS, fOI; ram igua m�n e UZI a os, pe- i reu abono familiar que lhe' foi' de'
selada a sorte de Vin ltsa. Os alemães agora so poderao ofere-: lo mesmo cnme. Fort Worth, Texas, 16 (U. ferido. Tendo a requerente mais
cer nova resistência no rio Dniester isto é na fronteira da

I

P.) _ A sra. Ruth Roosevelt W'\10 filha, de maioridade. mas

Rumânia. Desmantelada como já se' encontI:a a linha alemã AqUI" fnra estar quer divorciar-se de seu rnari- inválida. foi-lhe .deter�inado que
. , .. , . u I \J [ a submetesse a 1nspeçao de saúdedo no Bug, espera-se. �a::a os proximos (h�s uma serre de. no- •

,
do Elliott Roosevelt, f'illro do na Centro de Saúde mais prôximo

vas e retumbantes vitórias russas, a medida que os naztstas
I rUim presidente dos Estados-Unidos, ao local de sua residência. Apesar

se retiram, perseguidos, para a fronteira. Quanto à captura da, R' 17 (E
. O processo de divórcio será pa-

de du.as vezes cientif.ica�a. pelo
cidade de Vapyarka, assinalada em ordem-do-dia do marechal .

10, .) - _DOIS senten- trocinado. de parte da senhora r":.s�ectlvo Chefe. do Dlstnto So.n i-
_. ,
,_ cíados, que cumpnan1 pena na ,,' �

tarIO. da necess1dade da inspeçãoStalm, ha a acrescentar que a pOüta-de-lança de Ko.nev, ao COf- cadeI'a de Nrac
.'

f' h' huch, pelo advogaao I-0:,b8r:; determinada a requerente e t
• r" ... elO uO'Iraln a, J, '

"

n en·

tar a ferrOVIa de Odessa a Zmermka, expoz perIgosamente o dias Valde 'F 0: .

_ d Hanger, que ,undamentara seu deu de Juntar ao seu inicial pedi r

flanco superior das forças alemãs na parte central do rio Bug. Am�ral e L�a� er�e�ra", o
pedido em "uijúri2s" TItio espe-

do um simples atestado n,édico.
- I �'

Ulenço epO",laTIO cificadas. A senhora Ruth Sendo do seu .exclusivo interêsEe

E'
, · h I

'- aS",Irn se chalnam - deran1 . Submeter sua fllha ao exame de-

neCeSSarlO pre enc er OS c aros um passeio e foram parar em M�Oglll .Roosevelt _negou-se n � finido. o abono �amiliar ser·lhe·á

IPalmeira dos Indios. Por fOlmul.ar d,ecl�.uaçoes. O ca;:;aL �ago. ,com ex�lusao do referente a

t· .
que contraIU nupclas em 1933 e essa fllha, ate que prove o cum-

Washington, 16 (U. P.) - O dãos empregados na indústria
es �vessem ::,rrependldos, ou tem 3 filhos, primento do despacho do sr. In-

diretor do Serviço Militar Sele- e agricultura cuja incorpora- pOIqU� _achas"em melhor es�ar ....... 'V'......- ...............__
terventor Federal.

- . .

' no pnsao com casa e comIda Itivo, sr. Hersey, ordenou que cao fOI adIada exatamente em
garantI'das f t' 1

o sr, Pelágio Parigot de Sousa
J

.

d R t f' d
-

d
� ,o a o e que e es se' f .

das
.

untas lOCaIS e ecru. a- �ce as oC1;lpaçoes a que. se e- apresentaram a' deleg'acI'a de
01 nornea o para exercer o cargo

t . m para d F nalmente re t de Prefeito Municipal de Videira.men O se prepare lll- Icavam. 1 ,1 era a polícia da loc l"d d d' É mu OOENÇA
cprporar às fileiras do exército· necessidade de adiar o menos i que fossem

aI ll: � e pe Iram
lfUlTO PERIGOSA

m�itos cida?�os que já
. eram; possivel a incorporação de ci- 'I' mente para ae�v� . osd_ nov�� P.AlU A FAMÍLIA

paIS de famIlIa a�tes de lf1t:)m-
I dada?s. me�ores de 26 anos. A tal al�goana.

a eIa a capI 1il PAJU .A JU.ç...

per a guerra, aflm-de preen-I proposIto dIStO, lembra-se que, I J.1JXILIE A. 0011.-
cher os claros que) desde. �utu-I a!1teriorm�nte o sr.,Herse� h�-, IIssegurada ao

,B.A'l'EL-A. OO:M ()

bro passado, se vem venfIcan- VIa mamfestado a Comlssao 11 HIl'AI'IIJI:[II�IJijlífldo, pois os alistamentos não: de Agricultura do Senado que
I

f·
·

i d I! r,l 1�IjUUI
têm atingido 100 m�l homens seriam retirados da indústria O leia convoca o .-------- - .. _ _ -�--.�

por mês, conforme as necessi-1200 a 250 mil cidadãos das - A juventude holi;nde ..

dades ?as fôrças armadll:s.' Na classes de �8 a 26 anos,. mas Rio, 16 (A. N.) - O ministro se está sendo
nota CIrcular, que expedm, o que, da agncultura, era Impos-I da Guerra baixou o seguinte destruida
sr. Hersey diz que, para preen- sível um cálculo imediato dos ato: "Em �ditamento dos avi- .

chimento de tais claros, devem homens que, nesse limite de sos 1690 de 2-1 de 4 de julho I
-

Está habilitada
ser convocados também cida- idade, seriam aproveitados. I de 1941,'declaro' a todo oficial

/.
Londres, 17, (S..I. H,) � A

incluindo unI'd d d C 'Impre�sa clandestma hol�n- Recebemos comunicação da firo
____________________________ ,

,,' ,

a e � arpo deza mforma que os alemaes
ma O. L. Rosa. desta praça. de

ExpedlClOnanO,
_

que Ílca asse-

'I; estão recrutando J'ovens holan-
que está habilitada a atender pe

aurada a 1 c d didos de bandeiras. flamulas, esb
.

O �ç�o a casa em

I dezes para os trabalhos de re- tandartes. de lã e de seda. destina'que vlllha resldmdo; ao de�en-,moção de escombros de cida- das a quaisquer agremiações sindítor do ?argo novo o.u. C�I�do; des' alemães bombardeadas. cais, esportivos, etc.
nas umdades eXpedIC}On.anas, I

Depois de reuni-los no conven-deve ser dad� a preferencla pa- to de Rermond requisitad _ Clube Náutico
ra a ocupaçao da casa que se .

'
. ,o pe

vagar citado e mediante pro- l�s ::az�stas, e SItua?o a pouca «(Marcílio Dias»
t

'

dI'
dIstanCIa da fronteIra germa- o simpático «Marcílio Dias» daP?S a a ser aprova a pe o mI- no-holandeza dalí são envia- vizinha cidade de ItoJ·aí. a quemnlstro". '

. .

dos em trens eSpeCIaIS para as muito deve o esporte náutico bar-

'd d d d' t·t d R h riga-verde. comemora. dia 19 pró-CI a es o IS rI o o u r, xI'mo seu 25' . ,.

d f
d

- . . an1VerSarIO e un-
on e sao obngados .a trabalha- dação. Durante todo êsse tempo.
rem 18 horas por dIH, sem des-. soube c «Marcílio Dias» cumprir
canço, muitos dêles

.

não re- I a
_

verdadeira finali�a�e de. s,ua cria
gressando de tão cruel cati-I

çao e por. suas hle1ras J� possou
. uma plelade de verdadelros des-

VelrO. portistas. No seu quadro sociol,
I cento o «Marcílio» com as m is"A Bandelt'a NnclonaI quando em pré.· d d' ..

a

posição horizontal. e irá ao centro da es�a�a, as flguras da sOCIedade de
t.esta da coluna. se �olada; à direlta da Ita]aJal.
testa da coluna. se houver outra bandel· Pela amabilidade do convite parara; à fr'ente e ao centro da testa da co· f t'

.

d d t.hllla. dois metros adiante (la linha pelas
os es IV1 a es comemora lvas. o'

(]emllls formadas. se con("orrerem três «Estado» confessa-se grato e ante
PU mllls l)jlfldelras". (De<uretOo)el n. 4.545, ,cipa seus cumprimentos.

Cortada importante ferrovia

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
,j,O,N!'.o,: ,C��I�!-,�'
'P.PII �J(<;:ElbIC�A'

Saneamento

�:ombates entre
patriotos e policiais
alemães

A V.I s o

Montevideu, 17 (U. P.)
Notícias de Santiago, anun

ciam terem sido efetuadas no

vas e diversas prisões da rêde
de espionagem nazista, desta
cando-se a de Armando Ces
pedes sub-comissário do Bu
reau Federal de Investigações
em Valparaiso.

Reassumiu suas funções. o sr.
dr. Rogério Vieira, Prefeito Muni
cipal.

A firma proprietária da «A MODELAR .. em virtude
da sua projetada transformação em Sociedade
Anonima, reforma. e ampliação dos atuaes ramos

comerciais. bem corno do seu sistema crediário,
isto no sentido de oferecer ainda maiores facilida-

des aos seus fregueses, decidiu fazer

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO

UMA COMPLETA E TOTAL LIQUIDAÇÃO DO STOK ATUAL.

TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO,

I Em portaria :latada de 17 de fe
vereiro. pelo exmo. sr. Ministro do
Trabalho. foi determinado que to
das as entidades sindicais. federa'
çõ�s e confederações, deverão pOS'
SUlr duas bandeiras nacionais. u
ma destinada ao hasteamento na
sede social e outra paro ser con
duzida nos desfiles e solenidades
cívicas

inclusive <) sortimento de novidades já encomen

dado para o próximo invérno.

Durante o periodo dessa liquidação, as vendas
serão feitas s6mente dinheiro à vista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


