
LONDRES, 30 (U. P.) --- O COMENTADOR MILITAR DA EMISSORA DE BERLIM CONFESSOU QUE OS NAZIST
PERDENDO GRANDE QUANTIDADE DE HOMENS E DE MATERIAL BÉLICO, NA LUTA DA CABEÇA.DE-PONTE
SEGUNDO O MESMO INFORMANTE� OS ANGLO-AMERICANOS TÊM A INTENSÃO DE TRANSFORMAR AQUELA
BATALHA NUMA IMPORTANTE FRENTE, CAPAZ DE CAUSAR GRAVES DANOS ÀS FÔRÇAS DO M A R E C HAi

KESSELRING.
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WASHINGTON, 31 (U. P.) - "A batalha E Hitler, de sua toca, exortou todos os alemães
Cassino não deve ser vista como prova da po- a empunhar as armas para a defesa do solo pá
tência aliada, porque somente um limitado nú- trio. Em seu dramático apelo, o ditador vienen- Transferência e
mero de nossas tropas foi lançado à luta". Es- se frisou que todos os homens, sem distinção dassificacão
ta é a mais autorizada de todas as opiniões só- de idade, deviam mostrar sua disposição de ga- Rio, 30 (A. N.) - O ministro
bre aquelas operações, partindo como partiu da Guerra por aviso, recomen-
do secretário da Guerra estadunidense. O sr.

rantir para seus filhos a terra de seus antepas- dou a fiel observância do dís
Htimson reconheceu que os esforços aliados sados. Entrementes, da Bélgica, transmitem posto nos artigos 22 e 23 da
para tomar Cassino foram anulados pelos ale- novas notícias sôbre os preparativos dos ale- Lei de Movimentos dos Qua
mães. Acrescentou ainda que a infantaria ale- mães para se defenderem da invasão que se dros. Para isso, tão logo seja
mã lutou com denodo descrevendo seus solda- aproxima. A zona portuária de Antuérpia, por publicada oficialmente a trans
dos como elementos obstinados, que não retro- exemplo, foi completamente evacuada e todas ferência, classificação, ou no

cedem quando recebem ordem de manter suas
as edificações próximas ao litoral transforma- meação de um militar, a Díre-
das em ninhos de metralhadoras. Nos rios 8 +

. .
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.

didos em furiosa batalha na zoo posições a qualquer custo. Em Londres, tam- torra ln eressa a, Via ra 10,
na entre o Dniester e a

cidad':'l
.ém falou o secretário da Guerra, sir James canais, mais para o interior, estão sendo cons- comunicará ao comandante da

rumena de Jassy. Segundo in- }rigg. Referindo-se à próxima invasão do no- truidas trincheiras, fossos e mii e uma arma- F':2gião respectiva que dará
formou oficialmente a emisso- oeste da Europa, disse que britânicos e ame-

I
di lhas contra os invasores, o que é bem um sino. imediatamente conhecimento

ra de Berlim, os alemães e ru- icanos lutariam como um exército unificado. toma da hora grave que o Reich está vivendo. ao corpo, estabelecimento ou

menos estão sendo atacados repartição, para os fins dos ar-

J' ���', ����r����e��:i�:nt:,O�t�.�� Invasão Churchil e seu govêrno venceram! t�gOS
acima citados.

..

vessaram o Prut e estão inves- Estocolmo, 30 (United) Londees, 3] CC. P.) _ Reg'eitando por 4�5 votos contra 11 nossa cooperaçaotindo diretamente sôbre Jassy, Viajantes de Berlim aqui 28 a emenda sôbre os salários do magfstérto britânico, a Câ- Nova York, 31 (A. N.) _ A
chegados, informam que os

mara dos Comuns, mais uma "Vez, reafirmou sua Inquebrantá- imprensa e o rádio dos Estados
militares alemães dizem, vel fé no govêrno de Winston Churchíll, O projeto em questão, Unidos divulgam duas notícias
particularmente, que o alto embora de ímportâncía secundária, foi transformado pelo prl- do Rio de Janeiro, salientandocomando alemão espera meiro ministro num "test" de conííança geral em seu govêr- a participação do Brasil na
"com impaciência" a inva-

no; daí a atitude assumida pela Câmara dos Comuns, voltando guerra e a sua cooperação na

����e:ci�;�' oio���f�s �\�� 'atrás na votação daquele projeto, anteriormente aprovado pe- solidariedade pari-americana
,

tares do Reich, de que a
la diferença de 1 voto. Durante os debates, Churchill perma- - a parada, que terá lugar ho

ofensiva aliada será contida
neceu sentado diante da mesa da presídêneía. Sua única inter- je, na capital brasileira, do

I venção antes da votação foi para dizer o seguíute e "SaI-vo se primeiro contingente de tropastão rapidamente quanto o
formos fortalecidos por um voto de confiança, representado que em breve seguirá para a

foi a da Itália. O que eles
pela supressão desta emenda, o govêrno não se julgará autorl- frente de combate, e a medida

esperam é saber onde os 't d I
�

exércitos invasores tentarão zado a trabalhar, apoíado em promessas. Uma declaração que que sera ama a pe o governo
reflete bem o recuo da oposição na política interna, é a da au-

I brasileiro concedendo livre
o golpe principal. Acrescen-

tora da emenda, que disse o seguínte s "Acredito na
Iclausula trânsito ás mercadorias do Pa-

tam as informações que tal como está. lUas votarei contra a mesma para demonstrar raguai pelo território do Brasil.
muitas divisões alemãs, que

Iagora estão distribuidas por
minha Incomeusurável confiança uo primeiro ministro, espe- !!I.<I

cialmente ag'ü<ra, quando dias extraordinários nos esperam. rtor�eram em
toda a costa de invasão, po- --

_I
servlCOderão ser lançadas contra

C t R b I Selvageret8 nazista Rio, (V. A.) - Foram pro-
as russos que, dizem, são on ra a au movidos "post-mortem" á gra-mais vulneraveis devido ás

Q. G. do Pacífico do sudoés- "
.

_ _ I duação imediatamente supe-
suas extensas linhas de

b ..tacaram hOspitais ríor os marinheiros Oton Gur-
b teci t O ilít te, 30 (U. P.) - Bom ardeiros

a as ecimen o. s mui ares
"Mitchell" e "Dauntless" e I de campanha .gel e Aloísio de Souza e Silva,

germânicos sustentam, des-
I ·t· d

.

t d
se modo, paradoxalmente, avioes torpedeiros "Avengers") Argel, 30 (U. P.) _ Os VdI ima os no cumpnmben o 'noolancaram 93 toneladas de I ever no caça su mari
que a invasão em realidade, bombas sôbre Rabaul, segundo

canhões nazistas atacaram
i "Guaporé" e na Base da Flotí-

libertará muitas tropas comunicado do general Mac
novamente diversos hospí- i lha de Submarinos, respectiva-Morreu Imprensado nazistas ao em vez de tais de campanha aliados mente.

Rio, 30 (E.) - Manoel Allan distrai-las. Até que ponto é Arthur.
nn cabeça-de-ponte de An-

Kardek e Antônio- Victorino verdadeira esta convicção Atacadas as zio. Informações de fontes "pll·Ca�a-o suspensaMonteiro trabalhavam na lím- germânica, ou si ela nada
Marshall autorizadas, destacam que 11 '"

pesa e conservação dos eleva- mais é do que o resultado de o ataque alemão foi deli- Rio, 30 (A. N.) - Por aviso

dores do edifício da avenida uma campanha oficial, é di- Washington, 30 (United) - herado e que segundo pa- do ministro da Guerra, ficou
.

E t d O comunicado do Q. G. da fro- . -

d
.

Rainha Elisabeth n. 137 quan- ficil dizer. " m o o o ca- rece os nazistas preten- suspensa a aplicação o aVISO

do ali se deu um acidente de so a história está sendo con- ta do Pacífico informa que no-
(liam efetuar outros seme- n. 63, de 13 de janeiro do cor-

consequências funestas. En tada, com algumas varia vas posições inimigas foram
lhantes, Em consequência rente ano, que manda Iicencian

, bombardeadas nas ilhas Mar- ,

quanto que Vitorino se entre- cões, por quasi todos (1.<:; ,,'?- da, Inomlnável acão nazis- do serviço ativo do Exercito os

d t d shall no dia 27 de março, pelos Y

b' t itgava a seus afazeres na casa Jantes proce en es a Ale- ta, pereceram 35 pessôas e ca os reservis as e conscn os

das máquinas o mesmo fazia .nanha, sejam suécos, ncc aviões de mergulho e caças da
'resultaram feridos outras e os soldados reservistas de la

d d
.

t 4a fôrça aérea naval, e pelos 3a teaori di
-

Allan no teta do eleva ar e tros ou naZIS as. ,
- 128. Entre os feridos, en- e ca egonas, nas con içoes

serviço, que estava parado no
bombardeiros Mitchell, da 7a

eontram-se diversos solda- ali discriminadas.
ad CASA MISCELANEA. distri- fôrça aérea do exército. No

Ipav+nento terreo. Inesper a·
buidora dos Rádios R. C. A mesmo dia um aparelho da 2a dos alemães aprisionados Manteiga de primeiramente, o outro elevador se paz
V' Vá 1 D

. frota aérea naval lançou bom- na, frente de Anzio, os
em movimento e o compensa- ictor, vu as e SICOS •

t d I Rio, 31 (A. N.) - Causou
R T' 12 I bas sôbre a ilha Pakin. quais es avam aguar anr o

dor desceu sôbre Allan que,
UA raJano, embarque para campos de excelente impressão nesta ca-

distraido, não se apercebeu do

C-ondenado O cap·lla-o Pell·lll-er Aconnocevutal'açdãOiraebt·aOdorsi·a
pital, a notícia de �ue o dgOvêdr-perigo, imprensando-o Foram no argentino havia a ata o

chamados os bombeiros de providências no sentido de evi-

Humaitá, tendo sido arromba- tal' ser exportada, para o Bra-

do o elevador e dali retirado o Argel, 31 (U. P.) -_ O Conselho de Guerra de Argel, con- Iclo, 30 (U. P.) - Está defi- sil, manteiga ordinária. O pú-
operário porém já sem vida. denou à prisão perpétua com trabalhos forçados, o capitão Da- nitivamente marcada para 4 blico, que no ano passado fica

segundd está apurado, Victori- niel Pelitier. No julgamento de Pelitler, a Côrte chegou à con-' de abril a posse da diretoria do ra decepcionado com o produ
no inadvertidamente.. acionou clusão de que o réu empunhara armas contra a França, carac-: Sindicato dos Jornalistas pro-j to argentino, aguarda, agora,

O butro elevador dando causa

I
terizando, assim, o

c.
rime de traição. De fato Pelitier trabalhou. fissionais

.dO
Rio.

O.
ato

.se.
rá produto

de. primeira
qualidade,

ao desastre e morte de seu ativamente em pról da causa nazista, quando recrutava sol-' presidido pelo ministro Mar-, que -é o único. que poderá sair

çompanheiro de trabalho. dados para a falange africana sob a ordens de Vichí. l condes Filho!.
_ .. ;I,,'il" _

daquele !t�ª. _ _ __---"

Vonsequências da
queda de Cernauti
Moscou, 30 (U. P.) - Se

gundo informações fidedígnas,
os russos continuam avançan
do entre 20 e 25 quilômetros
por dia, em todas as direções
da frente sul. Ao que parece.
as fôrças do marechal Zukov

já estão a menos de 40 quilô
metros da fronteira da Hun

grta. Com a ocupação de Cer
nauti, os russos passaram a

dominar um importante en

troncamento ferroviário que
lhes permitirá avançar na di

reção sul, sôbre Botosani, atim
ele cortar as vias de comunica

ção de Jassy, na direção oci
dental. Por Cernauti, passa a

mais importante via férrea ru

mena que liga Bucareste e a

região petrolífera de Ploesti
com a cidade de Lemberg.

Diretamente
sobre Jassy
Londres, 30 (U. P.) - Rus

sos e alemães estão empenha-

Ações aéreas
Argel, 30 (U. P.) - Bombar

deiros médios e pesados norte
americanos e britânicos ataca

ram, ontem, as instalações ter
roviárias de Sofia. Informa

ções autorizadas, salientaram
que o ataque foi sumamente
violento e concentrado, sendo
consideráveis os danos causa

dos. Na frente da Itália foi,

I'também, considerável a ação
aérea aliada durante a jornada
passada. Os aviões aliados f'i
zeram 800 sortidas atacando
Turim e Bolsano, bem como as

posições inimigas na frente de Ibatalha. Foram derrubados 22
aparelhos inimigos. )CamIsas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Trajano. 12

A' espera dos
- -

mpoes
Londres, 30 (UnitedJ - O

jornal "Evening News" insinúa
a possibilidade de que o almi
rante Sommerville esteja, nes
tes momentos, á frente de uma

formidável esquadra de bata
lha britânica em aguas da Ín
dia. A referida esquadra esta
rJa (formada por oito encoura

çados, grande numero de cru

zadores, destroiers e porta-'
aviões bem como submarinos e

aviões. Essa frota poderia en

frentar qualquer esquadra ja
ponesa, por mais forte que
fôsse.

o
" lUIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARlNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Duas opiniões
IFlorianópolis- Sexta-felre. 31 de. Mar�o de 1944Ano XXIX H, 9073

e um lamento de Hitler

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Sexta-feira, 3t ti. Marco de '944

o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, c varejo I Resolvendo o dificil problema da lavação de seu vestido

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

pado, a TINTURARIA GUARANY Icvo.'.e passa pelo novo processo

"Sti..mol", uma grande novidade. Não se preocupe com as manchas

de seu vestido, leve-o à Tinturaria Guarany. - Rua João Pinto, 17,

José Vilar San Juan
O Brasil está a caminho de

conquistar a plenitude de toda
a sua fôrça política, econômica I

------------------
e financeira, graças à clarivi-
dência que se vem operando
DO espírito do povo brasileiro,
frente aos enormes problemas
que lhe apresentou o conflito
atual. Conscios de seus deveres IIpara com a Pátria, cientes da
sua missão histórica e aglgan-]
tados com a magna colabora-

':-•••••••••••� e: cão que lhes foi solicitada por
o I um mundo em vésperas de de-
:

DI%$COS·
bacle, os brasiletros personiti-

.0.:: ;_),) ;'
_ '_",'__

\ C _' I· cam na atualidade a maior Iôr-

" ça política da América. As
atrozes realidades políticas

•
• desvendadas pelos regimes dos

•

CO TI E T
•: N N N AL países do "eixo", alertaram os

. I brasileiros que procuram con-

••
0

A f I solidar todas as conquistas da

I
li mais emoses musicas, com os mais sua política de liberdade, imu-

::
famo SOS artistas. : uisando-a das intromissões

U/LTIMAS NOVIDADES I·
exóticas é menos

de,mOCrátiCas.,E tudo isso vem sendo conse-

:
Na ('JlRADIOLAR) /gUidO numa precisão materná-

:, I
tica e num absoluto ambiente

•: :
. de patriotismo e de são nacio-I

:
Rua Trajano. 6 I: nalismo. Seryem-lhes de égide,

'os exemplos valiosos da expe-I:.... _ 11 riência britânica, quando qua-

INSTIT�UTO BRA�IL E('TADOS UNIDOS
si saturada pela atmosféra na-

II ,_ II zista, a Inglaterra ergueu-se

Curso de Lingua Inglesa como �m _ gIga.n�e para defen-

De ordem do senhor presidente, faço público que

I ?er
.a, I�vlOlabIhdade d.:;> seu

.'__._..__........,._...__••R........__.._..w.,-_..........,

estará aberta, no período de 23 a 30 do corrente, na
terrttórío e a m.alll�te.nçao d.e C

·

h· P'
t 1

'

d I OZI" evra-
recisa-se de J

sede social dêste Instituto, na rua Artista Bittencourt O( os os seus prm.clplOs e ;1-
!ti i • um a na Pra- "

n. o 2, a matrícula no Cta r s o de Língua Inglesa, cujas I bell'dade .e ;le !usdtIça, escor�da ça Pereira Oliveira, 18.
aulas terão início a 3 do mês de abril próximo. pe � .reslstencla .0 seu regI.me

ALTINO' FLORES, Secretário, po lítico e pela fibra leon inn

6 v. _ 6 :10s seus governantes.
.

Tudo
ISSO, que pareceu um milagre

�------------....--IIIIII_-- .._. ao "eixo" não deixou de ser

I ·LYRA, BORGES & CIR. I
uma consequência lógica do

I
Comprar, vender ou alugar

M IN passado histórico da política I só na
inglesa. Fixando os rumos pO-1

!ii Reconstruções, pinturas, reformas llíticos do Brasil, os brasileiros
I n SERVIDORaii Consulte nossos orçamentos para pagamentos a I estarão também consolidando i H

'

longo proso. prestações módicos, e vera como é a sua política para enfrentar,
focil transformar seu prédio velho em uma cons- 'I com otimismo todas as suas

trução moderno. mediante uma entrada pequena. crises futuras. E a coesão da'
Compra. venda e administração de imóveis.

I
sua fôrça política, a unidade

Rua Felipe Schmidt ri" 44 - FLORLo\NOPOLIS ! dos seus ideais e o nacionalis-
I

::.. ram llUimllii I mo dos seus princípios consti-.
I tuirão a mais firme garantia

I
--_ -. •

I da soberania e do progresso do w.-_·.·."._.............................- .........

Brasil.

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

:s:aec _

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E ACiRICOLA DE SANTA CATARINA

2� Convoceçêo
A ressurreição
política do Brasilo ESTADO

Diário Vespertino Não tendo comparecido número legal de Acionistas dêste
Banco. à Assembléia Geral Ordinária, convocada para o dia
28 de março corrente, afim-de tratar-se da leitura a aprovação
do relatório e parecer do Conselho Fiscal, bem como. eleição
do Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercício de 1944 e

outros assuntos de máximo inter êsse do Banco. de acôr do com

os arts. 23 e 24 dos nossos Estatutos, são novamente convi
dados, par a . em segunda convocação. reunirem-se no dia 5 de
abril p. vindouro, quarta-feira, às 17 horas. em nossa séde, à
Rua Trajano n. 16, quando, confcrme art. 22, parágrafo
único dos mesmos Estatutos, funcionará e deliberará com

qualquer número,
ADERBAL R, DA SILVA, Presidente

Redação e Orícínas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. l022-Cx. postal 139

A.SS1NATURAS
Na Copfffl!'

A.n-o Cri
Semestre CI"
Trtmestr-e Cr'
Mês Cri
Número avulso Cri

No Intertor:
Cr'
Cr,
Cr'

70.00
40./)0
20.00
7.00
0.30

Ano 30.00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncio. mediantl' contrAto

Os origina!!!. mesmo llllo pu-

I
blieadoa, 010 serão devolví,

A direçã••:�" '''.0•••.
I

biliza pelos conceito! emiu
dos nos artigos assinado.

--_._--

Os pre-estabeleCldos
de Hitler

(Famoso comentarista brasi
leiro mundialmente conhecido
exclusivo do CEC para o Esta
do) .

Aqueles alemães que tiverem
um pouco de memória, devem
estar aborrecidos C0111 o seu

"fuehrer". Os acontecimentos
na Rússia não seguem os pla
nos pré-estabelecidos, e estão
revelando-se contrários aos in"
teresses nazistas. Quando em

1941, Hitler ordenou a invasão
da Rússia, o objetivo era o de
destruir as tôrcas armadas so

viéticas e conquistar os gran
diosos recursos e matérias pri
mas do país, principalmente o

petróleo do Cáucaso e o trigo
e os minerais da Ucrânia. To
dos sabemos que êsse objetivo
não foi alcançado. Agora estão
as fôrças nazistas retroceden
do, perdendo a favor do inimi
go, tantas vezes "aniquilado",
"destroçado" e "dizimado". A
Ucrania totalmente em poder
do inimigo no início da guer
ra, têm 170 mil milhas quadra
das e atualmente três quartas
partes já se encontram em po ..

der das tropas russas. Os ou

tros objetivos também não fo
ram alcançados pelos nazistas,
como a zona petrolífera do
Cáucaso e a zona ferroviária
de Moscou. Tudo isto, e muito
mais ainda, deve ocorrer ao
n.azista que tenha alguma me

mória, e que se recorde dos di
tos princípais do seu "fuehrcr "
- como, aliás, é a sua obriga
ção. Quanta cousa desagrada- PETISCOS - Roll·mops - Herrings - Ploklea - Como
vel, se ao mesmo tempo se re- rões recheados - Sandwichs -- Cebolinh as - Ovos de
cordarem dos milhões de vidas tainha fumadas - Pe rnfl -- Pasteis - Empadas Compra e Venda
gastas pelo Alto Comando Ger- Salame - Peixe frito. etc. etc. Literatura, Pedagogia, Psico-
mânico para atender aos dese- logi a , Matemática, Direito, En
jos paranóicos de um cabo de genharia, Medicina, Topografia,

â����l�r:xl�c�t�:!ora pretende Sociedade Anônima Comercial Moellmann ��nd��a�:�:�:�ãO E��:ií�:�a:e�
Ao tentar esqutvar-se às determl- Aérea, Geodésia, Física, Quí

uleões dos órllá08 de Estatística Mi-
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, os do- mica, Mecânica. Carpintaria,

lUar. uma pessoa reveJa ° que é: cumentos de que trataI o art. 99 do decreto-lei n= 2627, etc etc.
Iniml�o do Brasil. E para 08 iniml- de 26 de setembro de 940 O L ROSA'08 do Brasil. a lei é lnfled'ul

I
.

.
-

.

10. F.. M_\ HUGO MOELLMANN, Diretor gerente. Rua Deodoro, 33

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS -..-..--.. wI'._ .".••_.,......

MACHADO & elA.
AgênciCls e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 6
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúmc

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

do Estado

Hoje e amanhá será a sua preferida
PrOl.... naclona1a e II!8trangeirll8 - Homeopatias - Perhlmlll1..

Artia-o. de borracha.
,

Uarao t&-ef> • mectloo,exata obaervAneia no reeetraartc

PREÇOS MÓDICOS.

LIVROS
USADOS

OAR E ARMAZEM OOl[NT(Rua V. Me reles, 11

"A' Vrediária Para-Todos"!

estam.'

Dr. ALEXANDRE DE
MATTO�

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

lherro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto. um c:lJice do
excelente aperttívo KNOT. lembr..
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce) & gentileza:ESíEE 1.411-
BEl1 o NEli APEi?ITIVO

j)j]ElJ/!..ET(JI

lfiJ1i1I ��(� I
I
(//'f oooaoro OA KI10TjA_IIIO••COI1. E Sf6UROS

'

�, ITI••IIAI I

MÓVEIS

[a maior organização r.o

gênero nesta c'!lpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

PILUlAS DE

BRISTOL,
que asseguram uma

suave e perfeita lim
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es

tes orgãos, e Isto
Importa em um optí
mo funccionamento.

�����

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

O distinto público de Florianópolis faça-nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de
meihor na praça , além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e cr iança s , de todos os

tipos; Manteaux, Sedas, Lãs, Peles, Case-
miras, Ternos feitos para homens e cr ianças' Calçados, Cortinados. Tapetes e Congoleuos.

NOTE BEM: Temos secção especializada para confe cção de luxol sob ..medidcr.

Crediária Para ...Todos» Rua Felipe Schmidt. lS-Esquina Gerõnimo Coelho-Telefono: 1595
F

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o futeból, o remo e outros desportos
na iminência de desa'parecerem

clube aniversariante, o "Esta
do" esportivo, envia os seus

cumprimentos, extensivos a to
dos os membros da Diretoria.

.........................: OIVida Social i= .

.•••...., .

santo do dia

��_:�� wm
O
..ES.T.A.D.o s.e.x.ta•.•fe.i.ra.,.3.1..d.e.M.a.r_c.O.d.e..'.9.4.4 __�3 ..

Aguavdem as "Doideiras" de Abvil
das

Oasas Pernambucanas

Quando Balbina nasceu, seu pai,
com toda sua família, era ainda
pagão. Mocinha, foi ela atacada
por uma grave doença. Todos os

recursos da medicina falharam.
Então, Qu ir-irio , o pai de Balbina,
que era governador dos cárceres de
Roma, lembrou-se do Papa Alexan
dre 1. que estava preso por causa
de sua fé, num dos calabouços .

Levou a menina à presença do
Vê passar na data de hoje o seu santo hornem que colocou ao re

aniversário natalício a exma. sra. dor do pescoço da doente a cor-

d. Dulce do Livramento Moritz. rente que o prendia à parede do
• cárcere. No mesmo instante a mo-

Não andou errado o satírico gua, mas com medo do mar, Palmeiras e Barroso Faz anos hoje o sr. João Men- cinha estava curada. Impressiona-
. • .

.

ã d
. dança, habil construtor civil, mui- do com este milagre, Quirino seque cognominou a nossa querr- c1:s.te mar que em epocas pr�·- Jogar o ommgo to bem relacionado no comércio fez batizar pelo Sumo Pontífice, e,da Florianópolis como sendo a I tentas, trouxe-os tantas glo- Realizando a segunda parti- local. com ele, toda a sua família se

terra "mater" "do já teve". rias vitórias e sucessos.' da da série "melhor de três", • converteu para Cristo. Pouco de-
Incontestàvelmente, a nossa O remo, que foi um dos es- detroutar-se-ão no próximo do- Decorre hoje o natalício da srita. ·po.is,_Quirino. foi executado por ser

"urbs '\ 'ralo dia a dia, desapa- portes que mais se enraizaram. .

d d PI' Maria Di Bernardi. cr-ís tfío , Balbma, por ordem de Sto.
,

' mIngo, no gran1a o o a :rnel- * Alexandre procurou as cadeias comrecendo do cenário desportivo nos espíritos dos catarinenses, ras F. C., situado na Pedra Transcorre hoje o cníversdr!o da as quais estava ligado S. Pedro e
do Estado. aí está, esquecido ou melhor Grande, os fortes" elevens " gentil srita Maria do Carmo Du- achou-as depois de penosas pes-
Ontem, tinhamos diversos desaparecido, na iminência de varzeanos do Barroso e do paI-I tra, quisas. 'Balbina morreu no. dia 31

b
.

d consorciar-se com o futeból na . * de março de 169. Desde rriutt.o cedoclubes de futebol, que nn a- meIras.
. . foi venerada como santa, em Romavam O numeroso público insu- sua desdita, se não houver al- O Barroso, pretendendo vin- .lV!arca a data de hoj e o ciruver - •

lar, com partidas amistosas, guém que o incentive para a gar-se dos 4 x O sofrido no prl-
surro do sr, Jona! Carvalho.

I� Ique chegavam a eletriz�r os sua _:er?adeira meta.
.

meiro compromisso, levará o Comemcra hoje, seu aniversário Alphêo e Leocádia
amantes do esporte bretão de Nao e com pomposos títulos, seu esquadrão completo e bem natalicio da prendada srta. Lourdes Tolentino de Sousa
nossa terra. nem com fachadas bonitas, que I treinado.

i
:VIela, filha do nosso estimado con- participam aos seus parentes

HOJ'e, tudo ao contrário, da- se conq.uista vitórias e gló�ias, Quanto ao "team" local diS-1 terrâneo sr. Laudelino Melo, resi- e amigos o aontrato de casa-
t b Ih f� mento de sua filha MARIA

I
queles bons tempos. Passan:-�e, mas,.SIm com ra a o, es orço

I pensa
conmentários. �, talvez, dente no sub-distrito de Saco dos

I DE LOURDES core o Sr.domingos e dias de festas Cl�I-1 e per sev�rança. um dos melhores conjuntos da Limões. FRANCIS C. RABELO.
cas, sem que gozemos a satís- Tudo ISS.O, chegou ao ponto nossa varzea. I A distinta aniversariante que go- Florianópolis, 30/3/1944 ..
fação de assistirmos um emba- de s�cumblr .na. nos.sa bela e A direção técnica do Barro-' za ele largo círculo de amizades, de- :- _

te pebolístico. querida F'lor ianópolts.
.

so F. C. convocou os seguintes' verá ser alvo de expressivas man i-
A nossa cidade, sendo a ca- Vamos, s�nh?res desportis- jogadores que deverão consti- I

Iestaçôcs por tão grata data.
pital do Estado, jaz no ostra- tas, responsáveis pelo �utebol � tuir o seu quadro: Aldo, AIírio
cismo, nos meios esportivos remo em Santa .Catarll1a: tra- e Aduci; Laudelino, Orlando e

das outras suas irmãs da Fede- balhar com arínco, afim-de Lang; Walmor, Mando, Zizi-
ração. reerguer, o bom nome que sem- uho, Mascote e Gentil.
Não podemos atinar, qual o pr e gozou no cenário esportivo A .partída preliminar será

motivo da inércia que domina do Brasil a nossa terra. disputada entre os quadros se-
os desportistas conterrâneos. Vamos, que ainda é tempo, cundários.
Em épocas que já se vão per- c para isso a imprensa esportí

dendo no esquecimento, Floria- va da cidade e do Estado, es- fsperança e Corinthians Catari.
nópolis, contava com catego::i- tará a vossa inteira disposição. nense jogarão dominqo
zados clubes de futebol, que tao Trabalhar pelo futebol e re- O Esperança F. C., grêmio
alto elevaram o nome de Santa mo, "é trabalhar pela cultura

que conseguiu despertar a
Catarina, no cartel pebolístico física e aprimoramento da atenção do público esportivo de
do Brasil. raça brasileira", no dizer feliz Florianópolis através de uma

Figueirense e Avaí, são os do nosso grande presidente série de exibições na qual, até
dois únicos representantes da Getúlio Vargas. (Waldir de

o momento, sómente duas ve-

categoria de profissionais, que Olheira Santos). zes conheceu a derrota:, dispu-
ainda aquí existe, mas que no tará a partida finalíssima da VfaJaot.,!u
entretanto há quasi um inter- I.A.P.C. versus I.A.P.E.T.C. série "melhor de três", com o De sua viagem de inspeção à

regno de um ano, não preliam, Aceitando um desafio que Corintians Catarinense, tendo zona norte do Estado, regressou o
, sr. Luis Carvalho. da Fazenda estalvez, um com receio do ou- lhe fizeram diversos funciona- por local o gramado da Peni- tadual.

tI'O em serem derrotados, como rios do L A. P. E. T. C., os f'un- tenciária do Estado.
se fôssem os únicos que por cionários do L A. P. C., prelia- Dado ao grande interesse TEATRO
êste imenso Brasil, sofressem rão no próximo sábado à tarde que a partida vem despertando Em continuação às suas ati- Livro didáticoos amaro-ores de uma derrota. I com o primeiro dêste. I é de prever-se, na tarde de do- -vidades, o

"Arte-Clube" vai .

O mai� interessante, é que
1

Não resta a menor dúvida de mingo uma grande assistência realizar no Cine-Teatro "Im- RIO, 30 (A. N) -. Acaba �e" d
'

A

t t tá d ,.' .
' ..' . . . aparecer nas livrarias do RIOambos contratam joga ores, que es e encon 1'0 es a esper- ávida de presenciar os lances peno do Estreito, dois magrn- 't'

'

di
-

. t
'

gastam com passagens, regis-, tando grande interêsse nos magistrais dos dois preliantes. ficos festivais, nos dias 10 e 12 fhse l'{{Iade ��ao �?�ret e me

tos e outras cousas mais sem meios paraestatais da cidade. Ambos estão otimamente' de abril próximo.
.

I orf·,� ÊO IVrO o

da\� �aque no entanto se encontre em I Achamos que os rapazes do concentrados e esperam ven-) O primeiro constará do dra- �s�o f8;. .. s�e IV�O,
t
�s Ta. o

ll1.atch amistoso e até mesmo

I
I. A. P. C., levarão a melhor cer pois sómente assim será '

ma em 3 atos da autoria dela. mdancIa °1'paIS'd�ds. atO o ICIda-t d I
A

bre o seus colezas do
' ,

d
'

.

f d doi I -

F' '"L
..

d
; iza o Como ivro 1 a ICO ono campeonato es a ua.

.

so s b aponta o o mais orte os OIS Joao ramer, agrrmas e M'
.

térí d Ed
_

Tem razão os "players" de

I
L A. P. E. T. C., entretanto,' esquadrões. esposa" , onde desempenham!. mIS eno a ucaçao.

outras terras, que para aquí aguardemos o sensacional

em-I -- importantes papeis as amado-I Junior, com Jorge Silva, Pa-
veem, em dizer e apregoar ao� bate.

. _ A Xaxá chegou ras Alba Norma, Cecí Guiomar, trício Medeiros e J. P. de Arau-
quatro ventos, que a terrã e Para � rea�Iz�çao desse em- Chegou ontem pelo "Ana", Zule Saibro e a menina Ione jo Figueiredo.
boa, pois se "comem de co- bate, pa�ra dúvidas, se o n:es� a esta capital o "player" pau- T. Freit�s,. ao .lado dos amad_o-j N� dia doze, alén; de um es-
11Ier". mo realizar-se-á no Coqueiros lista Xaxá, recentemente COl1- res Antônio SIlva e Jorge Sll-I colhido ato de variedade em
É o cúm_ulo, n:as é isso mes- ou no gramado d� �. C_: D., .0 tratado pelo Figueirense F. C. va. I que tomarão parte os mesmos

mo. Bem Indenizados, passam que daremos notícia tao logo Ao destacado esportista, o No mesmo programa have- elementos, sera representada
uma vida regalada, pois jogar fique resolvido. "Estado" esportivo, envia o rá a extrea da distinta sen11o-' a hilariante comédia em dois
que é b0111 "neris". E bom que seu abraço de boas vindas e de rita Silvia Cunha, possuidora atos "Sé ela não fosse casada".
se saiba que isto só acontece Clube Atlético Paranàense feliz permanência em nossos de belíssima voz, que apresen- Em ambos os espetáculos ou-
em Florianópolis, a "ilha dos Transcorreu domingo último meios desportivos. tará números de canto e baila- viremos de novo a voz suave
,.�:;;os raros". mais um aniversário do reno- dos. Também teremos a extrea das Irmãs AL, que em sua' an-
Outro ponto que está mere- mado esquadrão curitibano - Termina hoje do Quarteto "Serenata", sob a terior atuação mereceram sem-

cendo amplos comentários, na Clube Atlético Paranàense, um Conforme foi amplamente direção do jovem Emílio Silva pre entusiásticos aplausos.
imprensa esportiva catarinen- dos orgulhos do "s�ccer" lta-, divulgado, expira hoje o prazo
se, é a questão do remo.

, .

cional no sul do paIS. para que as entidades esporti- Irmandade do Senhor Jesús dos PassosTrês grandes clubes nautI- CO�l.um pas�ado : .presente i vas da capital, apresente a re-
cos que em outras épocas _eram de glonas e maIS glonas, esta-Ilação do seu movimento finan- e Hospital de Caridade° orgulho do aristocrático es- mos certos de que o seu p01'- ceiro e registo de suas direto.,
porte em nossa terra, aí ainda vir será de sucessos e de ex- rias.
estão, porém na inatividade. plendor. ,.._,._...,._,. __.._-..............- .........-_.......-_._-_-_-_-_._..�

Duas grandes baías que a Ao fazermos esta nota, sau- Máqul·na SI-Dner'Natureza nos brindou para na· damos OS desportistas da terra
.

.

da serve ao Martineli, Aldo das araucárias, pOl' tão grato I
Vende·se uma Máquina Singer de

LlIZ e Rl'achuelo, porque eis evento,

I
pé, com cinco gavetas, não borda,

-

, - .. antiga e bem conservada, Tratar atos
mesmo jazem pal'alizados, Ao sr. capItao Manoel Ara- nCl rua Con.elheiro Mafra. n. 134.

ç0Its.truidos quasi dentro dá,. .. l1h�, dinâmico presidente do ç v••

ANIVERSÁRIOS

Sta. Balbina, Virgem.

Completa hoje seu 18' cn iveraci
rio natc:.lício. a gentil senhorita
Maria Antonio Vargas, filha do sr.

Inocêncio Vargos. Aluna do Insti
tuto Coração de ]esús, receberá,
por certo, de suas colegas, inúmeras
demonstra.ções de apreço.

•

GenWezas:

Rotarianos no Rio
Rio, 30 (A. N.) - Inúmeros

rotarianos dos diversos Esta
dos do Brasil, que aqui se en

contram para tomar parte no

15° Congresso do Rotary Clu
be, a realizar-se nos primeiros
dias de abril, visitaram o Arse
nal de Marinha. Acompanha
dos de altas autoridades, os
rotarianos examinaram deta
lhadamente todas as instala
ções daquele Departamento,
onde, no momento, se acham
em construção 6 destroiers, 1
caça-submarinos, além dou
tras importantes obras desti
nadas à Marinha de Guerra.
Ao se retirarem, manifestaram
a ótima impressão que lhes
causou, o aspécto grandioso do
Arsenal, bem como a importâ
nica dos trabalhos que estão
sendo ali reaãzadcs,

Deu-nos. ontem, o prazer de sua

visita. o dr. Elyseu Bandeira, que
representará. em nosso Estado. o

Departamento Nacional de Solide.
S.s. 'encontra-se entre nós desde
terça-feira última, procedente do
Rio. tendo sido recebido. ontem,
pelo sr. Interventor Federal e pelo
Prefeito local, tendo-nos expressado
a bôa impressão que lhe causou a

cordial acolhida daquelas c.u toz-i
dades. O dr. Elyseu, sábado pró
ximo, irá a Porto Alegre, onde visi
tará a Delegacia Federal de Salide,
regressando à nossa capital na

seguinte viagem da Cruzeiro do
Sul, quando, então. iniciará suas

atividades.

MISSA DE RAMOS
De ordem da Mesa Administrativa desta Irrna.ndaele t!I Hospital,

faço público que, domingo próximo. 2 de abril. (!§ li horas, haverá
missa e distribuição de palmas nesta Igreja do Mt!!l'Iino Deus.

Convido, portanto, a todos os fiéis, para assistirem os mesmos
e bem assim os Irmãos. parQ se l'eVel5tirem de balandrcíus.
Consistório, 30 de fIlc;lJ'!ijQ de 1944.

-' lULaIO VII:U�AI Secret<ÍriG,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r"CoMP"��;�� V�!�rO (ADN�rip�m rela

� Fundada em 1870 - Séde: B A I A ção às providências tomadas

�
,

INCENDIOS E TRANSPORTES pelo Ministério das Relações
Capital e reservas ........•........................ Cr$ 71.656.189,20

Exteriores a pedido do Minis-
Ci1ras do balanço de 1942: tério da Educação e Saude re-

Responsabllldades ..•.•.•....................•..• crs 4.999.477.500,58 lativamente à obtenção de Ia-
Receita ...• Or� 70.681.048,�0 cilidades para remessa, com
Anívo . Cr$ 105.961.917,/0 prioridade absoluta, de medi-
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
RespoosabUidades .... .... .... . .............•... Cr$ 76.736.401.306,20 camentos contra a gripe, ínclu-
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44 sive sulfanilamidas e vitamí-

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco nas, o Embaixador do Brasil
de Sá e Anisio Massorra. W

Agências e sub-agências em todo o território nacional. _ Sucursa'l no
em' ashington, acaba de in-

Uruguál. Reguladores de avarias nas prtnctpaís cidades da América, Europa
formar, por telegrama, ao Mi-

e Afrlca. nistério das Relações Exterio-
AGENTE EM FLORIANóPOUS

�
.. res, que o Departamento de

C A lU P O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schrntdt, n. 39 Guerra dos Estados Unidos da
Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" , América do Norte, ao qualSUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME. f

L� �����.�����:����.�__��..�����.._._,-.._.1 ���!et�s co��g::"q�e;rio:l�:�s�
quando ligados ao esfôrco de
guerra, só pode fazê-lo' para
particulares, mediante deter
minadas íntormacões, tais co
mo o nome dos consignatários,
seus endereços e ponto de che
gada do avião que' transporte
os medicamentos em aprêço.
Bahia, 28 (Agência Vitória)

. .._... ·.-....-.._..w.·_ ........-.-. _-• ...,.

Intoxicada a família
de niponi(os
Rio, (Via aérea - O japonês

Tsugio Osaki, residente à rua
, Aurea n? 112 realizou um ban
quete nupcial, comemorando o

enlace de uma de suas filhas,
_______________..,. ad Miyoho Osaki, de 19 anos, com CARTAZESNão tenhas düvlda em de- A.s anedotas 6 piadas aparen- o nipônico Hayaski Kemchi, .

nuneíar um "quinta-coluna!'!, iemente Ingênuas são grandes comerciário. de 22 anos. Um --���--------�-----------

por msf� que pareça teu amí- umas de desagregação mane. magnifico peixe, comprado por HOlE tia.teira HOJE
go; não merece tua estima u.m ,Isdas pela "quinta-coluna". Tsugio no Mercado Municipal,
traidor d. Pitrta. (L. D. N.), I ( L. D. N.), figura no cardápio, sendo

Í"

saboreado com deleite pelos
convivas.
Mais tarde, porém, todos A's 7,30 horas

que haviam ingerido o dílício- O maxrmo espetáculo de todos os tempos!
so "petéo, sentiram-se mal, pro-

- A, torturas tártaras e barbarismos num país sacudido

curando o Posto Central de pela revolta!

Assistência, onde os médicos Mt"guel Strogoftverificaram terem sido acome- 1
tidos de intoxicação. Além de (O Correio de Czar)
Tsugio, de sua filha recem-ca-j Cópia Nov i ssima com Anton Walbrook, Akim Tamiroff e

i sada e de seu genro Hayaski, Fay Bai.iter ,

também foram vítimas do pei-Il) - COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
xe, sua mulher Ladol Osaki, de 2) A VOZ DO MUNDO ... Atu al id ad+s ri"! Guerra.
42 anos e seu filho Jiro Osaki, Preços: 3,00, 2.00 e 1,00 "Irnp. até 14 anos»

de 17 anos, estudante. A famí
lia nipônica foi posta fora de

perigo .

Fpolis., 16·3·44.

I t--Q-u-em-I'I�"�;;;';�-;;;';;;;;;;;;;;-=i::n;f;=r=r:"m:;a::;:ç�=e;;;8':;:.=E=:'
catístíca Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse callO,
�erá julgado, militarmente, com,

==�__:__�_�...:.. �_�_:,:_.. ���.. _�_:._;;;;_�_�_:.:_=;;;;;;;;;;;;:;;;�_��;;;;;;;;;;:�'"imiI!'O do "[SAn (D_ E. M.>.

SE�1IAS

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicilie

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitos bonificações e médico gratis
.

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
I

I ,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

..... .

Roberto MUller e Senhora
participam o nascimento de

sua filha

Catarina-Maria

padrôes mcrovilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país" são encontradas nos t'akões da

Casa SAN'A ROSA
Diariamente recenemos novrdaces

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
c, \. W F�TZEIj INDU8TltI A L-J o J N V I I_;IJ.E (MdrCà relSi�, 1

COl\'SEHVA g DESIl\'}�ECTA A 8tJA _HOllPA

o sabão

CLUBE QUINZE DE OUTUBRO
FUNDADO EM 1921
Programa social para abril

Dia - 8 - sábado - Soirée com início às 22 horas.
-

Dia - 23 - domingo - Domingueira das 21 horas em

diante.
'l'esouraria.

.llIovÍmento 110 mês de março
Receita

Saldo de fevereiro .

Mensalidades e rendas eventuais .

20.072,80
4.332,50

Cr$ 24.405,30

Ir e s p e s a

Aluguel da sede .

José Elias - nota -

.

Carlos Hoepcke Si A - faturas .

Ordenados e comissões .

Capitalização - Aliança da Bahia .

Luz e telefone .

Livraria Progresso - nota -

.

Previdência - Inst, Comerciários .

Guarda-noturno .

Savas & Cia. - nota -

.

600,00
600,00
902,\)0
603,00
120,00
14G,90
75,00
25,00
15,00
10,00

Total da despêsa Cr$ 3.0%,\)0
Saldo:
No Banco N. do Comércio .

em Caixa .

20.072,80
1.235,60 21.308,40

c-s 24.405,30

Florianópolis, 'em 31 de marco de 1944.
'Emídio Cardoso Júnior l>ahnh:o Duarte Silva

Presidente 10 Secretário
Artur Plres

10 'I'esourciro

DR,. GUERJ�ElnO DA l"ONSI�CA
MÉDICO

Clínica de Adultos e Criancas

Doenças da Pêlo - Doenças Yenéreal"i
COXSUJ11'óRIO - Rua Felipe Schmidt 34

HORÁRIO - Das 2 às 5 horas
Ás 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas

DO DIA

CINE

(lHE «IMPERIAL»)
A's 7,30 horas:

Grandioso Programa
I) - Ronald Colrnan, Loretta Young e Robert Ycung.

Conquista de um Império
II - DENNIS MORGAN no eletrizante filme:

Segredo de um morto
Lutas!.. Ação! ..

- No Programa:
COMPLEMENTO !,-TACIONAL (DFB Nat.)
Preços: Cr$ 2,00 (UNICO). Imp. até 10 anos
---

DOMINGO - SIMULTANEAMENTE
ODEON e IMPERIAL

I

O Grande Oriente do Brasil
Filmada pela primeira vez. a Maçonaria brasileira.

II

O poder para a invasão
Mostrando o que está reservado 'para HITLER.

III

BERLIM NA BATUCADA'

f .

S��Ã���RCfAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
DR. MADEIRA NEVES

Sobre o exército
brU8nico

," (

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso � Aperteíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

vOllil,uJl,TAS - Pela manha: diariamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto aos

IlAbados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rna João PInto •. 7. sobrado -

Fone: 1.461 - Kesldêncla: Rna Presidente Coutinho, �3.

Press Information Service

Exclusivo para "O Estado"
em S. Catarina.

19n�
Jfldpttd

, ENFERMEIRA

DR. AURÉLIO ROTOLO

Um correspondente mili
tar aliado expõe em resumo!
claro e preciso, a organísa
'cão (lo exército britânico e

sua distribuição pelas diver
sas partes (lo Império.
Existem dados surpreenden

tes sobre a mobilização na In

glaterra. Dos 33 milhões de
seus súditos, entre 14 e 65 anos

de idade, 22 milhões foram mo

bilizados. Este número não in

clue os que dedicam parte do

seu tempo aos trabalhos béli
cos. Isto é tanto mais digno de

admiração quando considerar
mos que 8 meses depois do íní

Municipal e Hospital
cio das hostilidades, as forças
inglesas, em Flandres, não pas
savam de 11 divisões e ainda
não contavam com nenhuma

formação blindada perfeita.
Em situação aflitiva, se encon-

I trava
o exército ao irromper o

. conflito. Não faltavam homens.
MBDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saude

� O recrutamento porém só se
, CAS DA PELE SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE '1939 EDOE� OS SFXOS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS realizou em março de . n-

AMBOS 'CONSULTAS' das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46 tre março e setembro, no en-

ÚES.: R. Ma'rechal Guilherme, 33 - FONE 1648 tanto, a Inglaterra já contava

com o reinforço de 400 mil vo

luntários. Em 10 de maio de

OR SAVAS LACERDA 1940, o exército in?l�s. era r�-•

d P f or Leônirlas Ferreira e ex-estagiário dos servícoa . presentado em terrrtórto contt- contingentes, inclusive a arma-, JUI·ZO de DI·rel·to daEX-intRrndOU �:.S�:;i�l �e _':;�de (RIo) e dr. Peretra Gomes (8. Paulo) ! nen�al por 12 divisões, da.s d� e a aviação cresceram .em I ••(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Of ta lmo log ía ) I quais, 11 se encontravam na

I numero e em força combativa. Gomarca de TIJucasCbpf.. do Serviço de Oftalmologia do Depnr+amento de.,Saúde e H_OSPltJlJ d� C8rl".,8": fronteira belga e uma �a. r_e- .
Uma aviação capaz de enviar

CONSUI,TúRIO: Rna Felipe Schmldt, 8. Fon�. 1._59 -

CONS�LLOT��N��sO��3S aíão do Sarre. Uma dIVIsa0'mil aviões para sobrevoar oàs 6 horas da tarde - RESID1!:INCIA: R. (..'ollselhelro Mah'a, 77 - I

',' blindada chegou a tempo para território ínimíao exige um Edital de Leilão com o prazo
- participar da batalha do Som- contingente hu;'_a�o formidave de 20 dias.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DR. ROLDAO CONSONI me. Sobreveiu a luta contra a Uma armada que além de pro-ICUNICO \Iédico _ Cirurgião - Parteiro I Itálí'a que exigiu da Grã-Breta- teger diariamnte dois mil na- � Doutor l\_1aurilio. d� Costa

DR DJALMA j<'orrnado. pela F'acujdade de MedlCln� I nha um esforço. sobrehumano vios cargueiros se empenha em I COImbra, JUI�. de Direíto da
•

��s��:�;�slg��e v��io�aoa�oasul�o o���y.Jgo no que diz respeito ao d�sloca- ações bélicas e das mais temí- Comarca de !IJucas, Estado de
MOELLMANN ":irúrgico do Prof. AlíP!O Correi_a Neto mento de tropas. No EgItO al- veis E uma indústria que ISanta Catarma, na forma da

i Pr ímeíra Cadeira de Clmica Ctr-úrgrca) .

•

d h
. . "

.

t tFormado pela Universidade de Genebra .orn prática na clínica ginecológica do guns milhares e omens, ln- além de abastecer um vasto lei e c. e c.
Com prática nos nospttats europeus t':o��r��: �� �:�fs'D!:���steD�fa;fov�� cluidos já os p�imeir�s contín- império, presta auxílio aos rus- Faz saber aos que o presenteClinica médiea em geral, pediatria, doen-

Hospital Leão Xlll". aentes australianos, enfrenta- sos onde o deszaste de mate-nervoso aparelho geníto- Cirurgião do estômago e vias b!l!ares, b

"50 000 ld d de Gra- .' ,. , b. • edital de leilão com o prazo de1:8S do sistema
'd mulher .uestínos delgado e grosso, tiro ide, rins, Van1 OS Lo •

_

so a?s ríal bélico e forrnidavel, eXIgeurinário do homem e a
róstata e bexiga. Vancocele, hídrocele, . .

No Sudão havia apenas da ce t d
. 20 dias virem ou dele conheci-

"eis te. Técnico: DR. PAULO TAVARES ar ízes e hérnia. Doenças de Senhoras � zrani.
'K O emprego e een enas e mi- menta tiverem, que, no dia 24

Ourso de Rad!ologla CI1nica com o dr. .artos. 4.500 soldados e no enya .0 lhares de braços . .Isto no que de Abril róximo vindouro àsManoei de Abreu Campanarlo rsac Pau-
I
, Consulta�, Das_ 9 às 12 .�oras nu número era a êste quase equi- concerne ao fator humano. No 110 h

,p
Ofi I d J t'.r d Higiene e Saüde

I-'asa
de Saude Saa Sebastlaa.

1 E t t t as tropas ,. , . , . I oras, o ICIa e us Içaio». �specia iza o em

d d RI de Ja. Opera na Casa de Saúde va ente. n re an o, que concerne a indústrta bélí- deste Juizo servindo de portei-Públlca pela Universlda e o o
-'

li Ií reunidas prove- . ..

d '
neíro :_ Gabinete de Ralo X - Electra- São Sebastiao íta tanas a I

.,.

'
. [ca, na qual o mumgo urante

1'0 dos auditórios, à frente docar«dl�grafia cllnlca - MetabOlismo na-

O LAURO O "URA
nientes da Etiópia, perfaziam os 10 anos de luta, se mante- edifício da Prefeitura Munici-lia! - Sondagem Duodenal - Gabinete r 11 350 mil homens. Dn? a�o mars

ve na dianteira, graças às suas pal desta Cidade trará a lei-de fIBloterapla - LaboratóriO de micros- e
tarde o contingente ItalIar:o �s- conquistas"pacíficas", em par- 'Ião' a quem mais' der e'maiorcopia e a.n:11;e Cl�i�:� -::_R��: Especialista em Doenças de Senho- tava aniquilado. A agressao Ja- te, e em parte, não sangUi.-llan'ço oferecer aos bens per-Macllado, . one. .

ras - Vias Ur-Inár ía s.
ponesa já se mostrava lmmen-

neas, os britânicos alcançaram tencentes ao �spólio de lnezVES SOUSA Curso de especialização de Gineco-
f lt que osIlELENA CIIA Iog ia (doenças de Senhoras) com o te, e puco a ou para. por sua vez a supremacia de ter

I
dos Santos Silva que vão à

Professor Moraes de Barros, da Fa- I nipônicos lançassen; sua ofen- atingido em breve espaço de
praça para paga::nento de cus-JIlNFER��:�TaTRICA cu Idade de Medicina ele São Paulo. I siva já na época da ?errocada tempo a paridade. Os tanques tas do inventário e que são osTratamento especiallzado, médico e de Dunquerqu.e. O perigo e.ntre� ingleses não _são mais infer.io- 'I· seguintes: Lote n'o 1'. Um ter-DIplomada pela Maternidade

cirú rguco, das afecções do aparêlho I 1 s s podia ter -

S bde Florlan6pOlt8
genital feminino CUtero, ovários, tanto pe os mg e e res aos alemaes. uas aterias i reno sito em Morretes nesteAteDde chamados a QualQ.M
trompas, etc.) , sido �ortal. �s forças armadas anti-tanques são �ais eficien-IMunicípi�, que mede �atorzebora
Cura radical das inflamações dos do Reino UnIdo se. desenvolve- tes que as dos naZIstas. No que metros e noventa e treis centí-Praça da Bandeira. 53 - IMIb.

I d'
,

t O_AnU&O Lar&O 13 de Malol anexos (O'Vários, trompas), sem ope-

,raI? extraor In�rIamen e. concerne à aviação. te.mos a metros de frentes que limitamração), Tratamento de todos os dis- .

t t I ano na Aus d d d ,,exerCI o aus ra I, '
-

I prova e uma superIon a e em a le'ste com o Rio Inferninhotúrbios da menstruação e da esteri1l- I d ddade. trália, demonstrou des e ce o máquinas e tripulação, eviden- e dois mil duzentos e trinta e
Tratamento moderno da blellorra- seu valor. E os japoneses pre- ciada todos os dias. Com a en- loito de fundos que limitam aMédico - Cirurgião - Parteiro gia aguda e crônica, em ambOs os feriram; ?epois de. �u� derrota

I trada, na !?uerra, �os Estados Oeste com os moradores doR A lOS X
-

sexos, por processos mooel'nos sob
na MalasIa, nas FIlIpInaS e na Unidos, cUJos contIngentes to- Timbé com a área de 32.571M I possante I'nstalaçao contro-Ie endosc6pico - Uretroscopla .

t 'O( erna �e 200 MA. _ e de laboratório. Birmânia, reiniCIar seus a a- II.laram parte na ocupação da M2., extremando a Sul com
Diagnóstico precoce da .tuberculose FISIOTERAPIA - DIATERMIA ques contra a China. As tropas África, dos ataques contra a Si- terras de Maria do Carmo e ao
pulmonar, úlceras gástr:cas e duo-

- INFRA-VERMELHO anglo-indús na Índia, comba- cHia e na invasão da Itália, o Norte com ditas de Maria Inez,clenais, câncer do estom�g(}, are- CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 teram durante 5 meses na Bir- exército"metropolitano" pode no valor de mil e dois cruzeirosções lIas vias biliares, rms!. e�c, horas e das 2 às 5.
mânia. Poderemos ainda me'u- manter-se intacto, esperando o e trI'n,ta e nove centavosApliel1 o Pneumo-torax artIfiCIal Consultório - Rua TIradentes 14.

Ipara o tratamento da Tuberculose Fone: 1.663. cionar a guarnição de Mada- momento propício para se pôr (1002,39). Uma junta de bois,
Pulmonar - Tratamentos m�der- Resi.clência - Rua Tiradentes 7 gascar e da África oriental, as- em ação. O último desembar-

I
um de pêlo preto e outro pin-nos e eficazes desta mol�s!la (Sobrado). sim como os contingentes da que, na foz do Tibre, de 60 mil i tado, no valor de mil e quatro-Completo gabinete de EletrICIdade

• Líbia, do Irã e do Iraque e as !loldados nos mostrou, mais centos cruzeiros 0.400,00), e�:�Ii���o����:a_�u:rt�sel�o:l!r��f�; Or. Newton L. d'Avlla
I forças

do Levante, inclusive as uma vez, a grande mobilidade um boi barroso avaliado por
Ultra Violeta. Infrazon-Terapla - Médico - da ilha de Chipre. Não

deve-, dos exércitos aliados, cujos mo- quinhentos cruzeiros (500,00).Consultório: Rua Deodo�do, 3 Ex-interno da Assistência Municipal mos nos esquecer também das vimentos dependem d.e compli- E para que chegue a notícia ao.

Felipe Schml t d S
.

d Cl" C" g'caesq�!lla
'

à 17 h
e o erVlço e lnlca lrur 1. tropas aquarteladas em Malta cadas Ol)enações anfíbias das conhecimento de todos, manoDas 9 às 12 hrs., e das 14 s r5 I a cargo do Prof. Castro ArauJo. ,.

1 . ',. .

d.t ITelefone 1.475 do Rio de Janeiro, e aCIma de tudo, o exercIto c 1a- quaIS Os naZIstas preSCIndem. dou expedIr o presente e I a ,

V ias urinárias - Operaç-jes mado "metropolitano" do qual De uma nação pacífica, que I que será afixado no lugar do
Consult: Vitor Meireles, 28. conhecemos apenas o corpo es- detestava a idéia de recruta-, costume e reproduzido na Im-Atende diariamente às 11.3? hs. e,

pecializado dos "comandos". mento obrigatório, dispondo prensa de Florianópolis, naà tarde, dali 16 hs. em d1ante. ,. -

l' 't .

t' f d L' D d pas adResid: Vidal Ramos, 66. Esse exerCIto nao se lmI a a apenas dos contmgentes es n- orma a e1. a o e s o
Fone 1067, estar preparado para resistir a tamente necessários para sal- nesta cidade de Tijucas, aos

DR. SAULO RAMOS
uma invasão, mas antes, aguar- vaguardar seus interesses de 24 dias do mês de Março. da
da a oportunidade para ir esta� vasto império, bem em con- ano de 1944. Eu, Rodolfo Luiz
belecer no continente europeu, I traste ao seu antagonista ale- B.üchele, Escriv��, que a cscre

a segunda frente. A guarda civil: mão - que mantinha um exér- VI. (ass,) MaunlIo da Costa
que conta com 1 milhão e meio 'dto imenso dentro das fron- Coimbra, Juiz de Direito. Se
de- homens foi formada, depois I

te iras de U�l território relati- los afinal. Está conforme o ori
da retirada/de Dunquerque,para

I
vamente pequeno - a Grã- ginal, que foi afixado hoie, por

a defesa do solo inglês. E é ain-
I

Bretanha se transf�rn'lou numa mim Escrivão no lugar do cos-

da digno de nota o grande
I

nação bélica, movida sómente

I
tum.e,

" .•�i
exército interno de feição in-

I

pela necessidade de defender a/-"I'-.
_.

O Escrivãodustrial,' formado em sua maio- 'civilização contra a ameaça:
. _

ria de mulheres, Todos êsses dos barbaros na3is!a§. 1 Rodolfo �],,!iz Büch�l�

DR. MARIO WENDHAUSEN
_,

(Dipiomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasil)

1I'.x-1.nterno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Olíveír-a, médico do

Departamento de Saúde
t;LtNICA Mll:DICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e HESIOEN(.;!A: Rua Fettpe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS'- Das 16 às 18.

DR. ARAúJO

'f�' .1." '.' - -

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, das 3 às 6.

Rua Vital' Meireles, 24. Fone 1447

DR. BIASE FARACO

A aproxima�ão do perto
Ido mensal é, para as senho

Ifas que não têm boa saude,
'Ium tormento e um pesadelo.
IA Simples lembrança dos so

'frimentos que se avizinham

,'Ilerturlta·lhes a tranquilida
{de. e as põe em sobressalto,

No fim de um ano, quarr·'
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres �.

ás alegrias da vida?
Afaste de s'i os padeci

mentos periódicos. A SAUDE,
DA MULHER - regulador, tô-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dus Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade
,

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2ü - Fone 1.40'5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 1� horas
H ESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7S3

nico anti-doloroso - é o reme

dio �ue lhe restituira á tran

qullídede. Êle tem no nome'

,o resumo de suas virtudes:

/

! SAUDE DA MULHER
CI,tNICA DE OI,HOS - ouvmos - .NARIZ - GARGANTA

. ,

i

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

1il8peclallat.. em moléstIas de senh0788 -

Partos.

!\LTA CIRURGIA ABDOMIN.IiL: .,.1(1.

-pR. REMIGIO
CLíNICA. M�DICA.

M.oll!st!as Internas, de Senhoras e cri·

&1IÇ8S em Geral. CONSULTóRIO; Rua

1i'el\pe Schmidt - Ed1ffclo Amélia Neto.

Fone 1592, I} às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SlDJtNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

DR. mago, ve.!cuJa, útero, ovárIos. apêndIce.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERfNEO - Hérnia., hidrocele, v&

1'lcocele. Tratamento sem dor e operaçAo
de HemorroIdas e varizes - Fracturas:

aparelhos lIe &4\8S0. Opéra DOS H08pltah1
de Florian6poJi8.

Praça Pereira e Oliveira, 10. FODe. 1,009,

lIor4rio1 J)IIIJ 14 � 111 bor.., dll1f1llJJ1l1llta.

rlrnrlrlll e Ortopedia. CHnlca e Clrurlfla

do' torRX. Partos e doeD\)8!I de Banhora".

C:ONSULT6RtO; R. João Pinto 7 Did·
riamentR das 15 às 17 horas. RESID:JtN·

QU; AlDúl'ante 41vlln, lia, Fon. 7lil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Melhoramento que se destaca
Ainda que não seja vertígi- servas das melhores marcas e

noso, é, contudo, saliente o tipos, num grandioso sorti

progresso de Florianópolis, mento.

principalmente no que respei- SÔ]Jre tudo isso, A SOBERA-
ta a iniciativas particulares. NA possui um corpo de empre-
Com efeito, apezar de todas I gados hábeis e atenciosos, rle

as dificuldades e de todos os modo que o cliente mais apres
entraves que se opõem à espan- sado pode ser atendido com ra

são das atividades econômicas, pidez e satisfatóriamente.
o nosso comércio apresenta dia O que acabamos de enume

a dia, novas avançadas, realí- rar comprova que A SOBERA
za novos passos que consti- NA graças à inte1igência, ao

tuem brilhante contribuição ao esforço e ao espírito de inicia

progresso da capital. tíva dos seus novos propríetá-
É que, felizmente, temos rios, tornou-se um estabeleci

Afundaram um corsá· entre nós, homens de iniciativa, mento modelar e exemplar,
rio inimigo e serio espíritos esclarecidos que sa- que veiu preencher em nossa

condecorados bem compreender o valor do urbs uma grande lacuna.

Rio, 30 (A. N.) _ Aüm-de
trabalho e sabem estimar devi- Aí tudo nos diz: Comprar na

presidir a duas expressivas so-
damente a movimentação de ca- SOBERANA - é ser bem ser-

lenidades, seguiu, em aparelho pitais. vido.

da FAB, para Recife o sr. Sal-
Entre êles merece destaque Só nos resta, assim, apresen-

gado Filho, titular da Aeronáu-
a firma Moritz e Cia., a quem tar felicitações à acreditada

tica. Ao seu embarque cornpa-
Florianópolis já deve íniciati- firma Moritz e Cia. pelo gran

receram altas patentes da Fõr- vas das mais expressivas. de e notável melhoramento, e

ça Aérea Brasileira, o pessoal Queremos nos referir à nota congratular-nos com F'lorianó

de seu gabinete e reoresentan- que já inserimos em edições polis por esta brilhante de

tes das autoridades.' Uma das passadas, sôbre a transforma- monstração de progresso.

solenidades a que o ministro ção por que P0SS0U

Salgado Filho presidirá, na ca-
A SOBERANA

pital de Pernambuco, é a en- hoje de propriedade daquela

trega, pelo almirante Ingram, importante sociedade comer-

comandante em chefe da -ia ciaI.
•

Esquadra dos EE. Unidos. em Localizada, num dos melho

operações no Atlântico Sul, de res pontos �a cidade, na esqui
condecoracões aos membros da na da princlpal rua com a Pra

guarnição' de aviões da FAB ça 15, A SOBERAN.A deixou

que puseram ao fundo um de se,r .um estabelecimento se-!
submarino do "Eixo" em águas cundarI? para se to:rnar uma

territoriais brasileiras. A outra das mais bem organizadas ca

solenidade é a de conclusão do sas do gênero, não só quarto
curso de adestramento de otí- à sua apresentação interna

cíais da Fôrca Aérea Brasilei- mas também pela variedade,
ra. Em companhia do ministro qualidade e especialidade dos

Salgado Filho viajaram oficiais artl�o� ai expostos.

agraciados pelo govêrno dos. VItrlll_as nova�, mo�ernas;
Estados Unidos com excecão Instalações perfeitas, VIstosas,

de dois primei�os-tenentes
J

e de um acabamento admirável,
um segundo-tenente, que se vindas especialmente de S.

encontram presentemente ro- Paulo e montadas por técnicos
...

ra do pais. paulistas para isso contrata

dos, A SOBERANA dá, de

imediato, a impressão de uma

casa de primeira ordem, de Arroz para a.
raro bom gosto e de uma hi- Inglaterra Igiene impecável. Rio, 31 (A. N.) - Já em maio
Distribuidas pelas vitrinas, próximo, será embarcado para

encontramos a mais variada a Inglaterra um milhão de sa
pal' Hitler a mobilizar tod�s as, coleção de balas e doces, num
tropas .rumenas e

..

remete-Ias' verdadeiro convite ao mais
cas de arroz, dos 8 milhões Regres !am da

.

f t que o Rio Grande do Sul envia-
para a a�ea ron emça ao n.or�', exigente e fino paladar. frente russa
"t d

.

E t H tl
rá àquele país, de acôrdo com

e o pais.
.

m roca, 1 er i Há diáriamente suprimento, o convênio firmado recente-
Nova York, 31 (United) - A

prometeu" reconhecer ,n.?Va- de pão fresco, fabricado pela mente. emissora de Madrid anunciou

me�te a guarda de ferroA ?O .firrila, e das mais apreciadas que mais de 624 oficiais e sol-

regimen Pupet. na Rumama. qualidades, bem como de di- O t t
dados da Legião Azul que ser-

O
• • versos comestiveis de grande U ros qua ro viam na frente russa, ao lado

primeirO na consumo, como pasteis, empa- Nova York 30 (U. P.) _ A dos nazistas, re&ressaram á

A
r.

do S I das, camarões recheados, bo- senhora Har{'Y Zarieff deu á Espanha. O contmgente pas-

merlca U los, t?rtas, etc. etc.,. de q�e a luz quatro criaturas, regís- sou por San Sebastian, Será

Rio, 31 (A. N.) - O ministro acreditada casa Morttz e ela. é trando-se assim o caso simi- desmobilizado em Burgos.
do Trabalho recebeu, duma fá- ins,uperável especialísta, lar número um nestes últimos P;e;tlgf�--õ-Govêrno fi ••

bríca paulista comunicação de! A venda se encontram tam- oito anos Informa-se que os I d
,'. ,

-

. b
'

'1'
. . . A' C asses arma 88 - ou 8erá8

que fora tabrtcado alí o pri- em massas a ímenticías, prm- bebes gosam de boas condi "f t 'I' ..

.
.!' 1 t f d - -IBm qun.·('oul"..... (I.

melro elevador nacional, de CIP�, n;en e a a am: a m�ss.al çoes de saude. n. N.).

alta velocidade, e especial para .de semola e ovos , que e vi- ---------------_,...-----""'- _

grandes arranha-céus. Trata-se I toriosa especialidade da casa, IIdo primeiro elevador fabricado seD:do um dos artigos mais pre-

na América do Sul. fendos pelas pessoas do bom I

__.._ paladar.

Na-o tem valor Há ainda, depósito constan-
temente renovado de bíscoutos 1

Rio, 31 (A. N.) - Segundo I e bolachas, salaadas e doces o l
noticia um vespertino local, que permite à f�'eguezia ser s�r-Iacaba de ser esclarecido, que, vida sempre a contento.
falso ou verdadeiro, o testa- O serviço de fiambreria é
mento da famosa modista ita- completo e excelente. Iliana Maria Camila, falecida Apezar das dificuldades do,
no Rio, com uma irmã em Bue- transporte, a firma Moritz &

.n�s �ires .9-ue A

reclama seus Cia. não poupa esforço e nem

llulhoes, nao tem a menor va- sacrifício para ter sempre em

Iídade, uma vez que pelas leis estoque as mais variadas quali
de guerra, que atingem os sú- dades de fiambre e laticínios
ditos do eixo, não podem êles vindos das mais acreditada�
atestar, dar, J.1ell1 yender seus fábricas.
penso 1IIL_-"1' ._ ..... -�,.. ........ -r..;-

I Não faltan.l, tão PQUco, çon ..

A firma proprietária da �A MODELAR. em virtude
da sua projetada transformaçêio em Sociedade
Anonimo, reformo e ampliação dos atuaes ramos

comerciais, bem como do seu sistema crediário
isto no sentido de oferecer ainda maiores facilida�

des aos seus fregueses, decidiu fazer

'EllIlll1
11111[111

.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
róxrco CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

Lançaram
dois ataques
Argel, 30 (U. P.) - Os na

zistas lançaram dois ataques
contra as posições aliadas na

zona de Cisterna, na cabeca

de-porite do sudoéste de Ror{ia.
Todos os ataques germânicos
foram repelidos. Informacões
autorizadas indicam que

J

an ..

mentaram de intensidade as

operações bélicas entre anglo
norte-americanos e germâni
cos, na frente de Anzio-Nettu-
no.

lÍl UlU. OOENÇA
JllJI'l'O P'ERIG_QSA
PA.1U .Â J'AllILlA.
Ji1 PA&A Â. UÇA

Londres, 30 (U. P.) - Bom
bardeiros "Mosquitos" ataca

ram, onteni à noite, o centro

portuário de Kiel na parte, nor
te da Alemanha. Também fo
ram atacados objetivos situa
dos em outras partes do terri
tório ocupado e navios inimi

gos que navegavam ao largo
da costa francesa.

Hitler o exine !
Estocolmo, 31 (u. P.) - O

"Morgen Tidningen", em des

pacho de Angorá, informou

que Antonescu foi intimado

AV r
I
I
I,

De vitória
em vitória
Moscou, 31 (U. P.) - A

capital russa engalanou-se
para comemorar a derrota
dos alemães em Cernauti.
As fôrças de assalto do ma

rechal Zukov irromperam
na importante cidade da Bu
covina pelo norte, e depois
de encarniçada luta nas ruas

da cidade reduziram as

guarnições nazistas ao si
lêncio definitivo. A ordem
do-dia do marechal Stalin
destaca a importância eco

nômica e política de Cernau
ti, onde os alemães haviam
levantado poderosas fortifi

cações para resistir a ava

lanche russa. Cernauti ocupa
o terceiro lugar entre as

maiores cidades da Rumâ
nia, e é o principal centro
da província ela Bucovina,
cedida aos russos em 1940.
Sua captura pelos soviéticos
exercera no espírito público
rumeno notável influência,
sobretudo quando os russos

tentam persuadir a Rumâ
n ia de que a causa alemã é
umá causa perdida. Por ou

tra parte, a medida que os

russos se aproximam da
Checoslováquia, o rádio de
Moscou encoraja os checos
a se organizarem em guerri
lhas contra os nazistas, con
fiantes como estão os checos
na aliança firmada com os

russos, e que não tardará a

entrar na fase da execução
prática. Na Bulgária, os ele
mentos democráticos arti
culam-se febrilmente, tendo
formado uma frente patrió
tica de oposição ao que o po
vo acompanha com simpatia
os progressos militares rus

sos, dos quais os alemães
transferiram mais duas di
visões para a terra elo rei
Boris, afim-de informar-se
que é cada vez maior a

ameaça que pesa sôbre as

guarnições meridional, de
Odessa. As fôrças de Konev
já estão a menos de 18 qui
lômetros da ferrovia de Ti

'raspol a Jassy, e avançam
sôbre a mesma afim-de cor

tar a retirada alemã. En

quanto isso, outras colunas
marcham diretamente para
Odessa, onde está prestes a

ser travada a última batalha
importante entre russos e

alemães, em solo ucraniano.

s o

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JU�HO

UMA COMPLETA E rorAL L10UIDAÇÃO DO STOK ATUAL.

TUDO SERÁ VE�DIDO PELO CUSTO,
inclusive o sortimento de novidades já encomen

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

"ara0 feitas sómente dinheiro à vista.
.. fiM .;4•.•.,!I't$:;,tu" ..)e. ;:a:: P;:e;! '-"f '., ..-.

Perderam 48
aparelhos
Londres, 30 (U. P.) -Aviões

norte-americanos que ataca-
ram Brunswichk, na Alema
nha, destruíram 48 aviões ini

migos. As perdas aéreas alia
das foram pequenas em com

paração com as sofridas velo
inimigo .

Novos chefes de ser.

vicos nas (ircuncri.
cões de Recrutamento
Rio - o ministro Eurico

Dutra tendo em vista o acumu

lo de serviço resultante do es

tado de guerra, movimentou os

diversos servícos das Circuns
crições de Recrutamento de
Norte a Sul e Centro do país,
dando-lhes novos chefes de ser

viços. Assim é que, por ato de
ontem, nomeou chefes de 1a

secção os seguintes oficiais:
1 a C. R. - Capitão Clovis An
drade Magalhães Gomes. 2u C.
R. - Major Rui Santiago. 3u
C. R. - Major Armando Levi
Cardoso. 4a C. R. - Capitão
Francisco Carlos Bueno Des

champs. 5U C. R - Major
Claudio da Silva Costa. 6u C.
R. - Capitão Jandui Carneiro

I
Toscano de Brito. 7a C. R. -

Major Ciro Goulart Bueno. 8a
C. R. - Capitão Afonso da
Cunha Mesquita. ga C. R.

Major Francisco de Paula Edge
de Mendonca. 10a C. R. - Ca

pitão Osmundo de Almeida
Vieira. 11 a C. R. - Major Au
rino de Sousa Guerreiro. 12a
C. R. - Major Alberto Zamith.
13a C. R. - Capitão Oscar
Luiz da Silva. 16a C. R.- Capi
tão Paulo da Silva Leão. 178.
C. R - Major José de Figuei
redo Lobo. 20a C. R. - Major
Ascendino José Pinheiro. 21 a

C. R. - Capitão Carlos Hanne

quim Dantas. 22a C. R. - Ca

pitão Guilherme Jansen Mül
ler Filho. 23a C. R. - Capitão
Anibal Ticiano Saião Cardoso.
24a C. R. .- Major José Arruda
da Silva. 25a C. R. - Major
Bibiano Chaves. 26a C. R. -

Capitãc João Henrique Gaioso
e Almendra. 27a C. R. - Capi
tão Clóvis Nova da Costa. 28a
C. R.'. - Major Carlos da Silva
Paranhos. 2ga C. R. - Major
Eduardo Reis de Freitas. 30a
C. R. - Capitão Pedro Celes
.ino da Costa Filho.

"A BandelraN;-;:iõnãi quando em pr".·
.osíção horizontal. e il'á ao cen tI'O da
testa da coluna, se tsolada: ,) clh'pifa tia
esta da coluna. se houver outr-a h<.lndej·
;'n; à fl�ente e ao centro da test a da co

nua, dois metros adiante da linha pcl ...
.Iemafs formadas, se concorrerem t .. ll.
-iu mais_bandeh·as". (DMret,o-lcl II. 4.545,

Morto a ponta-pés
Rio,30 (E.) - Não gostando

da atitude de um grupo que,
na rua Barcelos Domingos, se

distra em dizer gracinhas aos

que passavam, o soldado da
Aeronáutica Manoel Acacío
Santos, morador na base Aé
rea de Santa Cruz, onde servia,
travou-se de razões com o ope
rário América Batista, acaban
do por entrarem ambos em lu
ta corporal. A meio desta, o

militar, desvencilhando-se do
rival, entrou a agredi-lo a pon
ta-pés, só deixando a vítima
quando esta, desacordada, es

trebuchava no chão, nos ester
tores da morte.

O soldado agressor foi preso
e autuado no 28° distrito. O
infeliz operário faleceu antes
de qualquer curativo,

Sendo amigo .•.

Rio, 31 (A. N.) - Informam
de Belém que entre os canc1i··
datos às onze vagas da Acaele
mia Paràense ele Letras, figu
ra U111 ferragista, que é um dos
homens luais ricos de Belém.
Acrescenta-se que não se tra
ta dum literato, mas dum gran�
de amigo dos poetas e escrito"
res paril.enses .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


