
\ -,asolína derrama
Ex·lDle. inflamou-se

vw t Paz, 31 (U. P.) - Quatro
ti RESli soas resultaram feridas em
- nsequêncta do incêndio que

.estruíu parcialmente a sala
'le espera do aerodromo da Pa
nagra na capital boliviana. O

, incêndio foi provocado pela in
'.

h j flamação de gasolina derrama-
I <la por um empregado da Pa

nagra, que fazia a limpeza do
SOa.1I10, nas proximidades da 1- Ilareira que fôra acessa para Ano XXIX Florianópolis-Sábado, 1 de Abril de 1944
aquecer a sala. ..

.

------------�------------------------------��-------------------------------

Prossegue o avanço russo, e os alemães recuam �:u��:::et::an
Moscou, 31 (U. P.) - Os tos e invadir a Hungria. Mais mesma fonte de informação, os Chung-King, 31 (U. P.) E I dalemães admitiram que as fôr- ao sudéste, os soldados do ma- nazistas, que foram derrotad9s Soldados chineses ocuparam a XC usão autoriza�a

ças de Zukov quebraram as li- o rechal Konev ampliam seus; em cruentas batalhas, estao localidade de Laban, na mar
nhas �ermânicas, em grande

I êxitos e agora �st,ão proc�lran-I fugindo desordenadam�nte, gem do rio Mogaín, ao nordes
extensao, na parte sudoeste da do chegar a Chissinau, afim-de abandon�ndo no terreno .gran- te de Myingyina. Informações
frente de batalha germano- cortar a estrada de Odessa, que de quantidade de material de oficiais acrescentam as fôrcas
russa. Segundo despachos fide- passa por Tiraspol e vai até guerra. Despachos de �stocol- chinesas continuaram avan
?ignos, as v�nguardas rus�as Jassy. O� combat�ntes de Ko- mo, por s1;la parte_: adiantam çando em perseguição ao iní
mvestem rapidamente na díre- nev realizaram amda outros que os nazistas �st�o procurar;- migo que se retira acelerada
ção da fronteira da Checoeslo- avanços no território rumeno. do. transpor�ar .mumeras ma- ment�.
váquia e da Hungria. Outros A emissora de Moscou revelou qumas de fábricas rumenas e

despachos adiantam que os que o avanço russo, mais rápí- húngaras, situadas nas vizí-

russos já se encontram de pôs- do, nestes momentos, está-se nhanças da frente de batalha, O trem com dl-p'omatas nossosse de uma estrada que lhes processando na dírecão da afim-d�. impedir que as mes- 11

permitirá atravessar os Cárpa- Checoeslováquia. Segundo a mas calam em poder dos rus- Lisb0ll:, 31 (U. P.) - Um trem com 39 diplomatas brasíleí-
_______________-_______ sos. Todas as estradas-de-ferro lOS repatriados, que se encontravam em Vichí, atravessou a

� d d d
· -

e de rodagem estão cheias de I fronteira de Portugal, em vila Formosa, a uma hora e meia

'-raza oras o II as e aVloes vagões ou caminhões transpor- dê&ta tarde. O grupo em apreço chefiado pelo embaixador
., �oz.'lP .. tando máquinas e outros equiJsousa Dantas, será recebido por João Mendonça, representan-
tf' Washington, 1 (U. P.) _ Falando aos jornalistas, o gene- pamentos para o interior da

I
te .do govêrno. P?rtuguês, e sr

..Ri?eiro Cout?, delega�o do cm-

/' tal Arnold declarou que os grandes preparativos da invasão Rumânia, Hungria e Ches baixador brasileiro. _Esses. brasileiros r�patnados estao sendo

( estão em pleno desenvolvimento, e os alemães não lhes pode- coeslováquia. esperados nesta capItal amda esta nOlte .

.. I, .riam. paralisar a 'marcha, por mais que se esforçassem. Acres
;'1 centou que fantásticas ondas de aviões, ultrapassando os cál

<: cu los mais exagerados, de 20 milhas de largura e 100 de pro-
\.

'

.' ,1
,

=ttidaâe, em formações sucessivas de quadrimotores e caças
:J u-. "adas os tipos, serão lançadas contra a Alemanha e a "for

taleza européia" de Hitler, na mais gigantesca operação com

binada que registrará' a história. Arnold disse que a invasão já
havia sido iniciada com bombardeios intensivos. "O inimigo
sabe que não poderá deter a investida".

I

!
l.

, I

I,

Os aliados' repelem os assal
ARGEL,31 (U. P.) •.. NÃO DIMINUIRAM DE INTENSIDADE OS COMBATES DA .'RENTE DE ANZIO·NETTUNO.
ÇAS NAZISTAS LANÇARAM INúMEROS ASSALTOS, CONTRA AS POSIÇõES ALIf\DAS; QUE CONSEGUIRAM REPELIR o
INIMIGO. NA FRENTE DE CASSINO, OS ALIADOS ESTÃO-SE CONSOLIDANDO NAS NOVAS POSIÇõES DE DEFESA QUE

OCUPARAM NESTES DOIS úLTIMOS DIAS.

Enérgicas medidas do
interventor Barata
Belém, 31 (A. N.) - Devido

enérgicas medidas do interven
tor Barata, o serviço local 'de
abastecimento de carne vem

melhorando sensivelmente.
Para garantir a eficiência na

fiscalização da venda de carne

ao público, sem explorações, o

interventor encarregou oficiais
ela Fôrça Pública para zelarem
pelo exato cumprimento da ta
bela do preço da carne, nos

mercados e açougues. Em con

sequência dessas medidas, já
foram presos vários infratores,
os quais serão levados ao Tri
bunal de Segurança Nacional.

o"

o

Rio, 31 (A. N.) - 'O ministro
da Guerra autorizou a exclusão
dos corpos de tropa, contingen
tes e estabelecimentos, dos sar
gentos e praças que foranl
aprovados em concurso de ad
missão à Escola de Aeronáu
tica.

f
____.. \1 ----------------------------------------------�

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CA'fARINA

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTlNO FLORES

I H. 9074

o mais violento ataque 'colltra Nüremberg
Londres, 31 (U. P.) - Entre chado contra Nuremberg. Ou-

2.500 e 3.000 toneladas de bom- tros despachos adiantam que a

bas explosivas e Incend iár ias cidade atacada ficou convertí

foram lançadas pela RAF,

na!
da num imenso mal' de cha

noite passada, sôbre. o impor- mas, que podia� �er .avistadas
tante centro índustr ial de Nu- desde grande distância. A re-

80 centavos por engraxadela !
remberg que Hit�er transf�r- sistência oferecida pelo aviões

..... mau no centro VItal do naZIS-
,

F�io, 1 (E.) - Os donos dos salões de engraxates resolve- i mo. Acredita-se que mais de Os nazIs inundam a Holanda
ram aumentar os preços da limpeza dos sapatos, a partir de mil bombardeiros pesados bri-

�. depois de amanhã. Assim os sapatos serão engraxados por 80 tânicos participaram no ata
centavos e a limpeza dos mesmos, quando brancos, custará de que, que foi considerado o

três cruzeiros a três cruzeiros e cincoenta. mais violento até hoje desfe-

ele caça e pela artilharia anti
aérea nazista foi enorme, mas

não suficiente para impedir que'
os aliados atacassem com êxi
to a cidade de Nuremberg. No
venta e seis avíões britânicos
não regressaram a suas bases.

Londres, 1 (U. P.) - Os ale- lhas ao norte de Amsterdam,
mães começaram a inun- - e no estremo sudoéste da
dar a Holanda - anuncia o Holanda. A evacuação da po
Bureau de Informações da Ho-

I pulação civil, como medida

Petrõleo, espíões e voltra
.....

mi-o
landa - como parte do seu pla- 'I preliminar para a inundação
no de combate à esperada in-da área nas vizinhanças de
vasão aliada do oéste da Eu-I Amsterdam, foi realizada em

Londres, 31 (U. P.) - Fon- WASHINGTON, 31 (U. P.) - Está sendo esperado para rapa. A não ser uma ou duas o faixas de terra de cerca de 15
tes dignas de crédito dizem que breve o reinício das exportações de petróleo dos Estados Uni- cidades no grupo de ilhas co- milhas de largura, ao norte e
á Rússia tem representado pe- dos para a Espanha. Segundo informantes fidedígnos estão nhecido como as ilhas do sul ao sul da cidade;
rante os Estados Unidos e a adiantadas as negociações entre o embaixador norte-ameríca- da Holanda e na Zeelandia, to-
Inglaterra, por meio da diplo- no em Madrí, sr. Hayes e o ministro do �xterioI' espanhol, se- da a .região foi evacuada, co- A

."

bl-macia, em prol de um govêrno 17er.al Jordat;;a. Yrr: dos p�;1tos .das refendas conversaçoes é a
I
mo preparativo para a sua

o

O pU ICO
democrático mais forte na Itá- 1 etírada da DIVIsa0 Azul da frente russa. Soube-se que tam- . inundacão. Os alemães inicia- Já começaram as conhecidas
lia. Sabe-se que os soviets to- h��n está .sendo discutido o caso criado pela presença de es-

I
ram a inundação do país ao sul «DOIDEIRAS» de abril, das «Casas

maram essa iniciativa mais ele pioes naztstas em Tanger e a exportação de volframio para a I de Helder, na província do Pernambucanas», Faça hoje mes-

d '1' Alemanha. norte da Holanda em que Ams-
mo suas compras.

duas semanas depois a u tuna
reunião da comissão de centro-

L
terdam está localizada, e tam- flessou a grl·pe t.le aliada na Itália. Sabe-se, ocomotivas e motores brasileiros bém no Beenster Polder - U

igualmente, que, até agora, área drenada de cerca de .... Londres, 1 (U: P.) - O mé-

nem a Inglaterra nem os Esta- Rio, 31 (A. N.) - Realizou- moradamente uma locomotiva 8.000 acres, a cerca de 13 mi- [dica-chefe do Ministério de

elos Unidos responderãm à se, na manhã de hoje, com a da primeira série de 5 construi- Saúde, Sir Wilson Jameson,
Rússia, por isto que a proposi- presença do chefe da Nação e

I
das inteiramente naquelas ofi- declarou que a epidemia de in-

ção soviética ainda se encon-
altas autoridades civís e milí- cinas. Depois o ministro da Quotistas fluenza foi dominada, acres-

tra em estudos. tares a cerimônia de entrega Marinha propôs fôsse o major centando: "A população, tau-
simbólica dos primeiros moto- Alencastro Guimarães conde- para completarem o capital to quanto sabemos, está em
res c?n�truidos nas oficinas corado pelos seus serviços. de uma emprêsa de respon- ótimas condições e apta para
especíalfzadas da Central do Atendendo o pedido do titular sahllídade limitada em oraa- levar por diante o esfôrço de
Brasil por encomenda da Ma- da Marinha, o presidente da níznção, cujo total é de trin- guerra". A epidemia teve Iní
rinha de Guerra. A cerimônia República conferiu ao diretor ta e elneo mil eruzeíros, do nos primeiros dias de no

veio marcar nova etapa para da Central do Brasil a Ordem IJnOCUnA-i'fE. vembro e os casos fatais se ele-
os destinos industriais do Bra- do Merito Naval. Quotas mínimas de qui. varam rapidamente, verifican-
sil, porque constituiu demons- nhentos cruzeiros e máxi- do-se nas duas semanas terrni-
tração eloquente da cornpetên- Comprar na CASA MISCE mas de três mi], Integralíaa- nadas em 18 de dezembro, 1.000
cia técnico profissional do ope- LA

A

NEA dos em dois pagamentos: óbitos.é saber economizar.
rário brasileiro capaz de cons- ------ ---___ Um no ato da assinatura (lo
truir, com os requisitos indis- Voltou do Reel·te contrato social e outro de·
pensáveis da técnica, máquinas pois de passados 60 (lias.
como aquelas que irão servir Rio, 31 (A. N.) - Retornou Garante-se um I u c r o

às unidades de guerra nacío- do Recife, onde esteve inspe- anual mínimo de 20 % sôhre
nais num prenúncio soberbo cionando as bases aéreas e pre- cada quota.
nosso futuro-industrial. O pre- sidiu várias solenidades de ca- Para maiores informa
sidente da República percor- ráter militar, o ministro Salga- ções, queiram dirigir. se por
reu todas as dependências da- do Filho, que foi recebdo por carta para: QUOTIS'I'AS,
quel�1'l ofici:rH\.I:?/ Rllrecja,nclo oe .. �.lta·s patent�s m.ilit.ares, 1.lt'li!tJl. l�ed3çno�

A Rússia deseja

Para não sairem
informac;ões
Londres, I (U. P.) - A BBC

anuncia que o govêrno britâ
nico estuda uma temporária
proibição sôbre a exportação
de alguns jornais, "afim de im
pedir a saída de informações
vi.tais" •

-

---'-0- __�

Redobra a luta
em Cassino

Napoles, 31 (U. P.) - Os
alemães levaram 'reforços adi
cionais para Cassino, por meio
de um sistema subterrâneo. Os
nazistas procuram alijar os

Aliados dos limites da cidade.
Patrulhas germânicas em Cas
sino e nas colinas adjacentes
atacaram repetidamente. A ar-

. Olharia aliada, por sua vez,
continuou alvejando os nazis
tas em operações nas monta

r)las, enquanto que os morteí-
1, ·,1.)S alemães lançaram intensa
St\�ortiJla de fogo sôbre as posí
�1.cões aliadas., 1

,
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ASSINA TURA.S
Na Capital:

Ano Cri 70,00.
Semestre CrI 40 . .00
Trimestre CrI 20,00
Mês Cri 7.00
Número avtJ.lso Cri 0.30

Ano
No Intertor:

CrI 80.00
CrI 45.00
Cr' 25.01\

Semestre
Trimestre

Anúncíos mediante contráto

o� orllÓnais, mesmo nllo po·
blteados, 010 serão devolvt

dOI.

A direção DAo se responas
biliza pelos conceitos emiti.
doa nos artigoa ••sinado.

� ------_.

Algarismos dos rou ..

bos nazistas na

Europa
Segundo estimativas oficiais,

baseadas nas informações re

cebidas através os patriotas
europeus, os nazistas já arre

cadaram na Europa mais de um
bilhão de esterlinos ouro, ou

seja em nossa moeda aproxi
madamente 180 bilhões de cru

zeiros, das reservas de onro

dos países .ocupados, Na Itália,
os nazistas arrecadaram ....

'

120.000.000 de libras, da Bélgi
ca 228.294.283 libras, e da Po
lônia mais de 84.000.000 libras.
Os alemães apoderaram-se ain
da de parte das reservas ouro

da Checoslováquia que possuia
antes da guerra mais de ....

61.000.000 libras, da Dinamar-
ca 44.000.000, da Grécia .

28.000.000, da Noruega .' , , .

84.000.000 e da Iugoslavía
83.000.000. Ainda é desconhe
cido o destino dado às reservas
ouro da Bulgária, Hungria e

Rumania, os quais antes da
guerra eram estimados em

24.000.000; 23.000.000 e ... , ..

152.000.000 respectivamente.
Somando-se a esses algarismos
o valor total das requisições
forçadas, das pilhagens efetua
das por ocasião da invasão e

do pagamento das indeniza
ções e despesas de ocupação,
iremos encontrar cifras que ul
trapassam qualquer calculo e

que teriam deixado boquiaber
to o maior saqueio da história
moderna, e que é atribuido à
Napoleão na Itália. É verdade
que sómente depois da guerra
poderá ser feito um computo
criterioso do verdadeiro prejui
zo causado às nações civiliza
das pelos criminosos nazistas,
porém as informações de ho
je, não deixam entrever esta
tísticas consoladoras a êsse
respeita. O continente apresen
ta-se na atualidade desprovido
de qualquer valor material e

é de acreditar-se que muitos
dos valores subtraídos já te
nham sido enviados para os

países neutros, onde os ale
mães garantirão a sua posse.

Camisas, Gravatas, Pijamee
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços s6 na CASA MIS'
CILA N�A - Rua Traiano. 12

COMPRAS E VENDAS, Faça seu,
anuncio

Vendem-se: uma na Rua F'ern on-

nodo Machado, com 4 quartos, 2 50-

(as, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6,4Ox50 preço c-s 25.000,00; EST IlD_� =-_-:-

_

Tres na Rua Uruguay, de madei- II

:�d����sIO���a:�:·C�rr;ô.ooó.1ao�o. Nas- margens do Dnl·est·erUma na Rua Rui Barbosa, com
4 quartos, banheiro imbutido, 2
salas, garagem, porão habitavel,
emfim com todo conforto exigido,

Press Information Service tos vermelhos, continuarão fir- depreender que as fôrças i

be:;e��oOó.�O�o medindo 16x65 por
Por Observer I mes em suas posições nas r.i.c:_r- viéticas se empenharão, pro' .so-

Uma na· Rua Quintino Bocaiuva Londres, por cabograma - gens do r�o Dniester � tratarao velmente, num ataque em dí va-
(João Pessôa) com a quartos, coai- A tremenda derrota na frente de aperfeiçoar suas linhas de ção ao sul, visando alcance re-
nha. sala, dispensa, var':1nda. me- t t 'comunicações e suprimentos essa segunda ferrovia. Se 1··strl1,.rd d 8 30 russa, que os nazistas en am, .

" .. u" •.

,_. VIrin o o terreno xc ,50 por . . .

t h t 1 d f n de se der, novas e sangrenta" lu- \Cr$ 7.500,00; reduzir o mais possível, era com o in er an. ' a 11

t t
_

U

I
Uma e� Coqueiros, com 3 quor- por consequência o colapso po�er levar a efeIto. com o a� se �avarao n�sa região,

\I
t,os. cozlI,!�a, sala, dispensa, bôa completo da frente política na maior suces�o pos.slVel; um pois a lmha alema, que cobre
agua. meamdo o te rr-erio 30x12xl.5 E' o.' ntal E a sítuacão

I
avanço atraves do no. Ja de- essa estrada de ferro deve ser

por Cr$ 12000,00. Ulopa Ile.
" . i ., .

"d'
-'

Um« na rua Almirante Alvim. creada nos terrenos estratégí- j ram mIClO a essa tarefa, ::m- consi erada posiçao cha�e.
com 2 quartos, sala, dispensa. vn- cos e políticos, fornece a me- I pan�o a estrada de ferro Kle�-IMas tendo-a, o mlI;ll�O nao
ronda etc" terreno com 22x50 por Ilhor prova da eficiência do pla-]Mogilev, que passa por VI-/ somente prova os exércitos ver
c-s 25.000,00.

. nejamento em conjunto daS)'
nítza e Sl1merinka. Daí a gran- melhos de uma via de comuni-

al!ma n.a Pratça d3Q Bantdeirba, Ch°r;t'Naço-es Unidas A prop;_ganda de importância das recentes li· cação, com.o também protege o015 povrrnen os, quer os. an

el-"
. .,

flroo cozinho. Preço de venda Cr$ nazista já se esforça em apre- conquistas dessas l�ca�ldades'l a�co e a retaguarda de SUélS
60.000,00. sentar o desastre da frente Um setor de uma so VIa da- . unidades que permaneceram
Urna n� rua Quintino Bocaiuva oriental como consequência da quela estrada, se encontra ain-I na extremidade sudoéste da

609 (Estreito) com sala. 3 quartos' d
-

d 1
-

.TT' � IUCI"aAnl'a P .;-
t t 11 16 52 5 necessidade em que se encon- a em mao os a emaes. is.iev- . reve-se, pois, e nao

e c. e erreno com .roxoz, por M '1 'd
-

18.000,00 cruzeiros. tra O comando germânico de
.

ogi ev possue, porem, uas �em .razao, para um futuro
Uma na rua Deodoro com terreno proteger os combatentes no VIaS somente, no trecho com- imediato, um contra-ataque

de 10,25 metros de frente P'" 56 de léste contra uma punhalada preendido entre Kiev e Shme- nazista dirigido contra a cabe-fundos por ao.OOO,O? �ruzelros. 1 t Isto equivale à rinka e ao longo do rio Dnies- ça de ponte soviética nas mar-Uma na rua Cu rit ibonos com 3 pe as cos as.
. .',

quartos. VOTando, banhei�o com confissão nazista de que uma ter, u_!lla outra lmha de comu- ge�s .d? pmester. Este ataque
água quente e fria e tc., por Cr$ das grandes contribuições para l1lcaçao. se .extende de Karkhov coincídírá, provavelmente, COl?22.000,00 o terrivel colapso dos exércitos para Ríbnitza, passando por I um novo avanço russo que VJ-
Uma na rua Oswaldo Cruz CEs- f t '," foi a ofensiva Nova Ucrânia e Pervomaisk. sará ampliar e fortalecer as po-treito) 3 quartos, sala etc" terreno na ren e russa

O t Per
.

k Ribnít
. -

l'
.

t dcom 16x32 por 16.000,00. contínua e tremenda, deflagra- se 01' er:,omaIs - I ni za s�çoes an conquis a as espe-
da pela aviação aliada, a forte se enc0l!-tra amda em poder cialmente a cabeça d� ponte
pressão estabelecida na Itália dos naZIstas, de onde se pode recentemente estabelecida.

e, antes de tudo, a ameaça da

CLUBE QUINZE DE OUTUB�RO'--abertura de uma enorme fren-
_te de batalha na Europa oci

dental pelas fôrças de liberta

ção, atualmente concentradas
na Inglaterra, O ponto vital
na frente russa é, sem dúvida,

cruzeiros.
a cabeça de ponte soviética nas

Um na rua Almirante Alvim, S
com 9x45 metros por 11.000,00. margens do Dníester. e os

Um na rua Camboriu com 25x45 russos conseguem manter sua

metros, veride-se também a me- linha em toda a extensão do
tade por 20.000.00 cruzeiros. rio, isto significará a quéda do
Informações com A. L. ALVES.

mais forte bastião que os ruRua Deodoro 35.
--.------ menos possuem. As consequên-

:---------.----�
cias serão das mais desastrosas
e envolverão a perda de Odessa
e provavelmente também a da
Críméía. Assim sendo, os na

zistas não poderão poupar es

forços para liquidar essa cabe
ca de ponte, que representa
uma terrível ameaça soviética

Ao tentar esqutvar-se às determí- e qualquer demora de um con·

iacões dos órll:ãos de Estatística MJ.. trá-ataque alemão só poderá
lia r

..
omll pessoa revela (I �ue é: ser interpretada como conf'ís

almlR'O do Rrasil. E �8�1I os Inímt- são aberta de fraqueza extre-
..s do Brasil .• leI I' IrJlellivel I .

t
. r • Guarda-noturno , .. , .. , .

n K .u ma. Nesse m erIm, os .��I- I Savas & Cia. - nota _

, .

I

I Total da despêsa ", ,.,. Cr$ 3,0%,90

j. Saldo:No Banco N. do Comércio ".

I em Caixa .

�=._�---��������

CASAS

TERRENOS

2m

Vendem·se um na Avenida Trom
powsld, 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, lOx32 por Cr$ 7,500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,Õ)

FUNDADO EM 1921
Programa soeía I para abril

Dia - 8 - sábado - Soirée com início às 22 horas.
Dia - 23 - domingo ,_ Domingueira das 21 horas

diante.
'l'esouraria

]}[OYimellto do mês de março

� J

7
\tone(�.,ita

Saldo de fevereiro "., ' .

Mensalidades e rendas eventuais .. , , .

20.072,80

Cr$ 24.405,:30

ALVARO RAMOS D e s p e s a

Aluguel da sede . , , .

José Elias - nota -

, .

Carlos Hoepcke S/A _ faturas .. , .

Ordenados e comissões , ,.,., .

Capitalização - Aliança da Bahia ", ..

Luz e telefone , , , .

Livraria Progresso - nota -

.. , .

Previdência - Inst. Comerciários .

CIRURG IÃO· DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

600,00
600,00
902,00
603,00
120,00
146,90
75,00
25,00
15,00
10,00 I

Venda folhinhas e guarde dinheiro
"Irnpor-torrte fábrica procura vendedores ativos rios Capitais e

no Interior, dando adiantamento de comissão. Cartas direta
mente à fábrica. Caixa Postal, 2286, São Paulon•

20.072,80
1.235,60 21.308,40

Cr$ 24.405,30

Contramestres e operários de fiação Florianópolis, em 31 de março ele 1944.
EmÍflio Curdoso .TilllÍO), Da 1m iro l>u:lrte Sih'n

PrMidente 10 Secretário
ArtUI' Ph'es

10 TesoureiroImportante fiação de algodão de S. Paulo
(Capital) procura contramestres e operarIaS

para seções de Íiondeiras e retorcedeiras.
Cartas para Snr. Carlos, Caixa

Postal, 3482 - S. Paulo. BAR E ftRMAZEM Unl[NT( •
(

Rua V. Me reles. 11-

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Caridade
MISSA DE RAMOS

PETISCOS - Roll'mops - Herrings - Pic,k1es - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas ........

So[ama - Peixe frito. etc. etc.

Sociedade Anônima Comercial Moellmann
Acham- se à disposição dos srs. acionistas, os do

cumentos de que trata o art. 99 do decreto-lei nU 2627,
de 26 de setembro de 1940'.

HUGO MOELLMANN, Diretor-gerente.

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital,
faço público que. domingo próldmo, 2 de abril. às 8 horas, haverá
missa e distribuição de palmas nesta Igreja do Menino Deus.

Convido, portanto. a todos os fiéis, para assistirem os mesmos

atos e bem assim os Irmãos. para se revestirem de balandráus.
Consistório, 30 de março de 1944.

JULIO VIEIRA, Secretário.

Para
a

«verdadeira
«CasaMiscelanea».do prédio,

tradicional
liq u idaçãon

Todo seu grande 95 toque será vendido

entrega

Iniciou
Preços e�cepcion(lisl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l- Aguavdern as "Doideiras" de Abvil
J. .

das
.

Casas Pernarnbucanas

\

PEDE-SE o COMPARECIMENTO
Por nosso intermédio, o sr. instrutor-chefe do N. P. O. R:. ca

pitão Átila Barroso, comunica a todos os candidatos insc:ritos para o

N.P.O.R., que os exames da nova turma terão início, dia 3, segunda·
feira, às 8 horas da manhã. Todos os candidatos deverão comparecer
no 14 B.C.. àquele dia, munidos de lápis, papel, régua, borracha, etc.,
afim de se submeterem aos exames.

VIVED 10 principal jôgo paraK --- amanhã no Rio
• , , I Rio 1 - O jogo principal daPrepara-se todo o Brasll, Dava gosto em epocas ante-I I d' dtO .

.. I . . . roc a a es a semana lnaucru-
para as sensaciouais regatas de rrores, assístlrmos as regatas d "'1'

. M' .. OI"maio proximo. I estaduais, onde frente a re- ran, o °t OrneI? untlC.IPalMais uma vez, o Brasil colo- presentações dos municípios
sera en re vascalll1o� e n�oso-cará nas águas tranquilas da I vizinhos, sabíamos brilha!', res,. no campot cfe. enera e-

venano. Qual' a- eIra a tarde Decorre hoje o natalício da gen-
Guanabara, os representantes para elevar o bom nome de r

-

d 1 b' t
. 'til srita Maria Augusta Neves,

máximos do esporte náutico do Santa Catarina no conceito es-
a c ireçao �ssets cdu es fr�ll�a- ..

P
,

ti d B '1
ram os ccnjun os e pro ISSIO-

als: . _

por IVO. o rasn.
, nais. Em São Januário os titu-

O sr. Sebastião Eleutério da Sil-
1110 de Janeiro, Sao Paulo, HOJe, parece ate um so- 1 J t

' va, apreciado musicista, faz anos

Espírito Santo, Bahia, Rio nho, nem regatas oficiais tive- 4ares1 )da eramt os reservdas, por hoje.

I d S I
.

d
x , e pon os marca os porGranc e ou, preparam-se mos maIS: :. apesar es duas L: L I' I' C

. Nesta data, ocorre o aniversário
tusi dent d l' d baí

.

d enme, e e, salas e hICO
com en usiasmo e eno o para .m as alas, que circun am a

t d Ad
.

E AI' do sr. desembargador Alcibíades
,

ti
.

1
con ra um e emIr. m :-

V 1" d Sconcorrer ao certame nau 'lCO nossa capíta .

Ch t bé
a er io e ousa.

. ,. ,

b E
,.

d" f'
varo aves, arn em os reser-

de maio proximo em aguas ra- 111 cronicas passa as, ja :1-
d 4 2 O

•

, .

I
_

d d
vas per eranl, por x . ,s Hoje faz anos o conhecido espor-

sflicas,
_

êso víb d
zemo� a usaof 1

e que rema 0-
pontos foram feitos: Adilson tista sr. Carlos de Campos Ramos

A naçao em peso VI ra e en - res nao nos a tam para repre- S· 11' lVI
.

Pi
' (Leléco).

tusiasmo de norte a sul, e o sentar-nos dignamente no d p�ned 1,
N

ara�al e ��l, contra •

p.ovo brasileiro acompanllu grande certame do mês de maio
OIS e ogueira e iana,

I O sr , A;m�:mdo �ant'Ar:a, com-

com interêsse o dia do desen- próximo. petente tec_nlco d� t,lp.ograha e che-
. .'

E AI'
fe da secçao de hnobpos da I.O.E.,

l'?lar do. grandioso cotejo nau-. speram e es, cC:111 en.�uslas- Barroso x Palmeiras I faz ('nos hoje.
tir-o nacional. mo, a sua escala?ao, afim-de- No gramado da Pedra

Gran-I
--

O tempo na sua marcha ve- meçar os seus tremos. de será realizada amanhã à Fazem anos boje:
10z se aproxima, e no entretan- Mais uma vez lançamos por 1 tarde uma Interessante peleja ,sritas:. Gutenbergina Silva e Mar-

, b FI
. .

t . 'd' dest 1
' ' h da SIlva Furtado'

" "to, aqui em nossa oa torra- 111 er me 10 esta. s co una o nos- futebolística entre os esqua-] M '_o D 1 G
'

d f
. r

I
'
,.' AI 1

srs. 0.10 a ran e, uncicnu-
n ópol is, nada se faz para a so veemente ape o aos sen 10-1 drões do Palmeiras e do Bar- rio da D.R.C.T:;

, grandiosa regata de maio pró- res respons�veis pelo remo em raso, em disputa da 2a. partida men�na Neus� Má�c!a; .

\ xímo. Santa Catarina, para que acor-I da série"melhor de três". memno Hornilton ueo Nunes Pí-
-

_

Nós, que em 1938, nas águas der:1 do letargo e iniciem �s I res.

Iri ���n���a�t����d�a�:�p��n��� ���:amentos de suas guarm- ESPNeran�a lC Corinthians Fazem anos amanhã:
/'

I
I ,

'

_

.

, _,
O campo interno da Pení- sres Zulmira Machado Dias, Ma·

I \
brasileiro do remo, achamo- Este apelo, nao e somente tenciária do Estado será dispu- da Gallotti Peixoto e Verônica

I nos agora na inércia, sem que no.sso, mas de. todos os ve.rda- tada a partida final da série Nürnberg;
.

ha
í • 1

'

d d t t sritas. Ida Poli e Celina Cobr-o-
para ISSO raja motivo p ausi- erros espor IS as, que ainda "melhor de três" entre os pos- lina Teive;
vel. �maI? ,e .querem �er no mas�ro santes esquadrões do Esperan- menino Hugo Grams Nàvak.
Florianópolis, que desfruta ela VItOrIa a gloriosa bandeira ça F. C. e do Corintians Cata-

nas meios náuticos do Brasil. de nossa terra, ao lado das dos . Bôdas:
nn/:ense. hcom renomados "rowers ", jaz irmãos dos outros Estados da H' Comemora oje suas bôdas de

a grande animação na tor-
Petrificada antes às sensacio- Federação. prata o nosso conterrâneo sr.

I
- cida esperantista pela realiza- Edmundo Simone.

:> naís regatas do corrente ano Vamos, senhores responsá- ção de tão importante cotejo.
":) Fomos, e com orgulho no'; veis pelo remo barriga-verde,
j recordamos, os representantes começar, visto que ainda é
do remo brasileiro, na velha tempo, pois antes tarde do que
Europa, quando da realização nunca, diz, certo adágio popu
da última olímpiada, que teve lar.

por sede a cidade de Berlim. Santa Catarina tem e faz
Lá, nas Iongíquas águas eu- questão de ser representada no

ropéias, concorremos com os grandioso e sensacional cotejo
mais renomados "rowers" náutico de maio próximo.
diais, conquistando para a nos- Vamos, começar, pois, Santa
sa querida Pátria, lugares dp. Catarina, exige dos senhores,
destaque, no cenário desport:i� êste compromisso de honra,
tivo do universo. para seu explendor no cenário
Após uma brilhante" perfor- desportivo do Brasil.

maftoCe", esqueceram-se os di- Aquí fica o apêlo que faz o

rigenü�s do remo em Santa Ca- público esportivo de Santa Ca

tarina, de incentivar O aristo- tarina, que, estamos certos, há
crático esporte em n08SO Esta- de ser atentido. (Waldir de OH.
do. yeira Santos).

Entrega de prêmios
Presidida pelo destacado es- Competição do I. (. F.
t· t W lt L !'!II__IIIAA_""IllI...,B_: IIIÍII..,.por IS a sr. a ler ange, reá- Realizal'-se-á a 111 a n h ã a

lizou-se terça-feira à noite, na grandiosa competição a vela do.
sede social do simpático clube r. C. F., patrocinada por êste

Portanto, todos ao estádio da colina, uma sessão que teve mesmo clube.
Como partida preliminar da F. C. D. por finalidade a entrega dos Após as corridas que se rea-

prêmios conquistados pelos ve- lizarão na baía norte os diri
•

1 leja?o:es do club� �a Prainha, gentes do r. C. F., oferecerão IFoi durante nove anos 19 a!lOS; ganhou ao todo, a lIT,-, na ultima competIçao de barco· aos seus associados e cronistas-.
O rei da pista portancla de 376.744 dolares, ! a vela, prêmios êsses üfereci-I esportivos da cidade uma sucu-

I

Binghamton (Estado de No- para seu proprietário, que era � dos pelo Lira '1'enis Clube. lenta feijoada, em sua aprasí-
va ,Iorque), 29 - Sur: Beau, o

I
o falecido Willis Sharpe Kil-I ,Fez entrega dos �esm�s o

I
vel sede em Pedras Grandes, :'13 :

maIO!' ga,nhador das pIStàs n�r-, mer, de Binghamton. O total SI. dr. Osvaldo Bulcao VIana, 12 horas. I
te-americanas de 1931 a 1940, I I que teve para os rapazes do I Gentilmente convidado o

k.,'"I,:�.,1 0':'1
1110rreu hoje subitamente 110 dos seus prêmios ganhos foi. "Veleiros", palavras altamen-I "Estado" esportivo, far-se-á I

': stud em que se achava, na Vir.- sobr�tudo, em 1941, por Seu te e�ogiosas, terminando por rep!'esentar, nesta festa de
Iginla. 8un Beàu, que contava Bselllt. I felicItar os vencedores, tendo \ amIzade. fii; •• _l.

,
,

1 I

RECORDARSE E'
ANIVERSARlOS

Faz anos hoje a exma. sro , Irací

Lopes da Silva. espôsa do sr. Nar
boI Silva. guarda-mor da Aduana
local.

..

*

Enfermos:
o cavalo Stuka foi vendido Foi operado, na «Casa de Saude

S. Sebastião», o sr Gilberto Gheur,
por 70 mil cruzeiros, alto funcionário do Banco do Bro-

R,iO, 31 - Para o turf pau- si!.

lista acaba de ser vendido em
MISSASPorto Alegre pela soma de Cr$ N ,.

70 000 I·
a proxirno segunda. feira será

. ,00 O cava o riogranden- rezada missa de 3' mês, na Cate-
se StuJ.{a, por Stefan e Linda: dral Metropolitana, em intenção
Flor, que se assinalou com um: à alma de d. Maria da Anuncia·

dos melhores representantes da i ção Pereira Lentz.

turma que então IlllClOU sua' -------------
campanha das pistas.

;
de r

I
..u!""miCI'...g-..,........."",......_............._..........__..... ' '

Bilulú no Bangú
Rio, 31 - Foi solicitada a F.

M. F., a tranferência do back
Bilulú, do Fluminense para o

Baúgú A. C.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.
....._..........-.---_-..--..."_..--.-.-......._-.-........"..,....,,.

agradecido em 110me do clube
o vice-comodoro sr. Orlando
Filomeno. Aos presentes foi
oferecido uma cervejada.

Roberto MUller e Senhora(ontratos registados
Rio, 31 - Foram registrados

ante-ontem na F. M. F. os no

vos contratos firmados, entre
Adauto, com o Bangú e João
Alberto, com o Fluminense.

participam o nascimento
sua filha

Catarina-Maria
Fpolis., 16-3-44.

Dois sensacionais encolltros marcados
para amanltã no Estádio da F. C. D.
A-tim-de não passaI'mos U1� i ;onfrontar-se:ã� os fo�tes con

"domingo em branco", as Dl· Juntos do Cnspml MIra e do
retorias dos clubes abaixo ré� América. Bocaiuva x Caravana
solveram organizar duas se11- do Ar será a partida principal
sacionais pelejas que muito que promete revestir�se de bl'i
agradarão à assistência que Ihantisl1lo,

comparecerá ao estádio da rua

Bocaiuva.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Prívado dos

prazeres da
bôa m e za?

Por que?

PILULAS DE

REUTER
otornarAo
apto a co

merdetudo.

�

Alphêo e Leocádia ITolentino de Sousa
participam aos seus parentes
e amigos o contrato de casa

mento de sua filha MARIA

�DE LOURDES corro o Sr.
FRANCIS C. RABELO.

I

Florianópolis, 30/3/1944. M
Horário das Santas Missas

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

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

Igreja de St. Antêinio: 7 e B horas,
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Terezinha: B horas.
Igreja do Rosário: 1,30 é B horas.
Capela do Monserrat: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: B horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos). 8,30
horas.

Capela de S: Luiz: 6,30 e B horas
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas.

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

Estreito: 7,30 e 9,30
horas.

São José: 7,30 e 9,30 horttS.
�����������.�

«Salão americano»
Recentemente instalado

nesta capital, para ondu
lação permanente, equi
pado com todo conforto,
já está funcionando o
c' SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizonte,j).

Preço3 módicos e

serviço garantido

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

a SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta c<:lpitalj
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J do dia (Eu afundei 22 subA
mariDOS nazistas»
Uomandante Harry o. Malhol'u
(Exclusividade do CEC para

o Estado).
Dover Nunca poderia

imaginar que pudesse ser tão
fácil um avião "Sunderland"
afundar submarinos Inimigos
em alto mar. Não resta dúvida
de que quando ingressei 11a

Royal Air Force depois de cur

to período de treinamento em

aviação de guerra, práticamen
te nada entendia a respeito de Ium ataque contra um subma

rino. A primeira experiência
deixou-me emocionado ao ver

a vulnerabilidade daqueles
monstros de aeo às nossas ter-l
ríveis bombas' submarinas. No
início das operações navais no

mar do Norte, os submarinos

I nazistas ainda tinham coragem
para enfrentar à superfície os CURSO Pl'tOVISóIUO DE
nossos poderosos "Sunder- EDUCAÇÃO FíSICA

lands" porém a medida quo (Reconhecido pelo Govêrno
Federal)íamos afundando unidades iní-

EDI T A L
migas, os nazistas recusaram Declara aberta a inscriçãu aos

oferecer combate, submergin- exames vestibulares
do assim que nos percebiam. Comunico aos interessados que se

A' , acha aberta a inscrição para os ex a-Entretanto, a eficiência no
mes vestibulares, mediante o <llI:1I

nosso treinamento nos havia será permitida ai rnuí riculu no Cur
proporcionado os elementos $0 P. de Educação Física d" Ls-

para o combate ao inimigo tado.
Os candidatos deverão sntisrazcr osmesmo depois de submerso,
seguin tes requisitos:usando como guia a esteira (la a) _ Ser normalista;

hélice do submarino, ou então b) - Ter 18 anos e menos de :10,
a cleslocacão da água ao sub- de idade;
mera ir o submarino. Desde que c) -- Ter bons antecedentes:

� d) -- Ser vacinado;ingressei no Comando de Costa e) __ Ter boa constituição físico.
da RAF tenho em meu haver a e mentaJl.
destruição de 22 unidades in i- A inscrição será processada me

:)�ip.-as, que procuravam hostílí- diante requerimento dirigido ao
J

,j'SjJelUI" ue Educação Física, c <le-
zar a navegação aliada em vidarnente instituído dos co rnp ru
ágU3S do continente europeu. \ antes das alíneas a, b c c.

A maioria desses submarinos Qualquer informação a respcito,
foi afundada em consequência poderá ser obtida, diár iamen tc, .nu

inspetoria de Educação Física ("'Iade nossas bombas submarinas, João Pinto, 42), no horário d() e�-
porém vários não resi.st.iram pediente. .

ao poder de fogo dos nossos i Florianópolis, 5 de [ancir. de,
canhões, Hoje, Ul.l1 piloto bri-' 1944.

C A" S'I' I' A u ,.
•

A

.

, " ap. menco 1 veun ( ...H a ,t ân ico de bordo de um Sun- .

Diretor
.

���'�a�����o�l�:i�:l��: !����= ----�------E� .,.__�\ \

ta certeza ele que o adversário O Chefe do �. M. �". convi- hy
não lhe escapará, dada a grau- da ;:Js. senhores mdu�tn�ls esta-

de eficiência desses aviões no! bele�ldo.s n?s sub distritos _de
combate contra os submersi-I Florianópolis, Saco dos Limões

veis nazistas. e Trindade, que ainda não fi
zeram o registro industrial, a

"'1\ 6ulldeJr'a "",..,iollal quando em ·prês. comparecerem com urgência,,)o,içllo horízomaj, e irá ao centro da
S·' M

..

I d E t,('st,1 'Ia coluna, se isolada, à direita da ao "e1 VIÇO unIcIpa e s a-
('sla da coluua, �e houver outr-a bandeio tístíca no edifício da Prereítu-
'a; à frente e ao centro da testa da co-

. . 1.
.una, dois metros adiante da Unha pelas 1'a MUnICIpal. 1
oielt,'.Js formadas, se concorrerem três! Avisa outrossim que a falta'II lIIals handeh·as". (Decreto-Ieí n. 4.545. I :'.. )

• �e ..... ..._._....__w_..__·W"....._-_·_......_......_...� ele registro ímplícará em n1Ul-film •

tas de Cr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros) a Cr$ 20.. 000,00
(vinte mil cruzeiros), previs
tas no art. 7° do Decreto-Lei
nO 4.081, de 3 de fevereiro de
1942, que instituiu o registo
industrial.
No presente edital não estao

compreendidas as industrias
moageira ou de produção Agrí-
cola.

•

Florianópolis, 20 de marc:o
de 1944.

Ivo Côrte
Chefe do S. M. E., em exel'-.

cício. "

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

COMPANIDA ·'ALIANÇA DA BAtA" IFundada em 1810 - Séde: B A tA
lNCENIHOS E 1_'UANSl'OR'fES

Capttat e reservas . Cr$ 71.656.189.20
Cifras do balanço de 1942:

Responsabilidades
Receita

4.999.477.500,58
70.681.048,2.0
105.961.917,10
64.986.957,20

A's 7,30 horas'
Dia � ULTIMA EXIBIÇÃO do maior espet âcuo de tojos os ternp is!

S Francisco de Paula Contes-
M I St fi�;)J(_"Jma cidadezinha da igue rogoCalá-

(O Correio de CZ:H)bría de nome Paula viu nascer,
Walbrook. Akim Tamiroff Elizabeth AIIan e

numa casa de pobres, mas pie- com Anton
Fay Bain ter .dosas pais um menino que, ! ( B N

graças à sua educação cristã, 1) - COMPLEMENTO NACIONAL DF) at

2) A VOZ DO MUNDO .. Atualidades da Guerrabem cedo começou a trilhar as :

3,00, e 2.00 "Imp. até 14 anos»sendas da virtude. Depois de 1 Preço� .:_ _
uma viagem a Roma e Assís,! AMANHÃ, _ finalmente no ODEON e IMPERIAL, o

retirou-se, com apenas 21 anos. nacional fenomeno:

��:����' ��:�l�l�olig:o�i�t�d�� I BERLIM NA BATUCADA·
juntaram-se-Ihe outros jovens. i O Ih ti t melhores musicas'O I b't do"

-

� I S me ores ar 1S as e as I .

.

s
.

la 1 antes a reo1ao c<:.nj,,-. ATENÇÃO! A partir do dia 15, simultaneamente com_RIO,tnuram-lhes celas e com esue
I S PAULO e CURITIBA e em homenagem à LEGIAOfato e�t�va fundada a Ordem
i

'

BR SILEIRA DE ASSISTENCIA:dos Mllllmos. O Papa aprovou j A. - Ba nova ordem. Luiz XI, rei da I A Leglao rancaFrança, chamou o santo para
que intercedesse por êle; pois, I com Paulette Goddard e Claudette Co)bert.
moribundo reconhecia que al .. ....
sua vida não fora o que devia
ter sido. Nos braços de São
Francisco expirou o monarca.!
O filho dele, Carlos VIU erigin!
para os religiosos ele S. Fran-

I

cisco o convento de Plessis-Ies-ITours. Também a Espanha e a

IAlemanha queriam ter seus

frades Mínimos. Quando, aos I
2 de abril de 1507, S. Fra.ncisco
fechou os olhos para êste nulU

do e sua obra estava bem con

solidada e produzia precioso
frutos para a salvação das al-

santo

Atlvo ..

Sinistros pagos nos Últimos 10 anos .

Responsabilidades ..

Bens de raiz (prédios e terrenos) .... .... Cr$ 2:!.742.657,44
DIHETüRr�s: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. �'ranciseo

o-s 76.736.401.306,20

de S� e Anisio Mas8orra.

Agências e sub-agênctas em todo o território n actonal. - Sucursal no

Uruguái. Heguladort>s de avarias nas principais cidades da América. Europa
e Afrlc8.

.... ............a:

OITO ELEMENTOS TONICOS:

,A,RSENIATO, VANAD"·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS ,MUSCULOS .

StO Hug'o, Bispo
Hugo nasceu em Chateau

neuf, no Delfinado, pelo ano

de 1060. Desde cedo manifestou.
aquelas inclinações de alma:
que, cultivadas sístemàtíca
mente, deviam fazer dêle

tgrande lutador pelos direito
de Deus. Soube unir com sin
gular piedade um ardente de
seja de saber. Uma viagem ser

via-lhe de último retoque para
sua formação científica, en

quanto moldava sua alma se

gundo o exemplo dos santos
pela prática das virtudes e rt
:�orosa penitência. De volta de
sua viagem, recebeu a dignida
de ele cônego na catedral de
Valença. Achando-se em Avi
nhão junto com o Legado do
Papa, foi designado para bispo
de Grenoble. Hugo recusou a

dignidade. Mas, o Legado, re
solvido a não privar a igreja
ião necessitada de Grenoble de
11m bispo tão digno, levou
Hugo consigo para Roma, onde
o célebre Papa Gregório VIr
obrigou-o a aceitar o fardo de
pastor e o sagrou êle mesmo.
Em Grenoble, o estado religio
so era o mais lastimoso possí
vel. Não somente os leigos vi
viam em pecados escandalo
sos; o mesmo clero dava o

peior exemplo. Além disto, via
se Hugo durante os primeiros
anos absolutamente sem recur

sos; pois, seu antecessor tinha
arruinado as rêndas do bispa
do. Hugo conseguiu, por meio
de suas orações contínuas e
suas penitências severíssimas
às quais se sujeitou para obter
o perdão divino para seu reba
nho, que êste se convertesse.
Teria o st" bispo gostado de ab
dicar seu govêrno para entrar I
na recém fundada Cartuxa.1Mas, a obediência manteve-o

Ino seu pôsto até poucos meses
antes de sua morte ao IOde
abril de 1132.

mas. ,

.��.-,.,..-.-.-..-.- ."..-..- - .....

�tlem 80negar informações à .Il'.a
(.atística Militar, trabalha em pró]
de país inimigo. E, nesse caao,
será Julgado, militarmente, como

;�.jmUro do Brasil (D. E. M_).

AGIi;NTE EM FLORtANóPOUS
C À iH P O S IJ O n O & C I A. - Rua Felipe Schrntut, II. 39
Caixa Posta l n. 19 - Telefone 1.083 - End. Tclegr. "ALIANÇA"

� SUB·AGENCIAS P':M LACU!\A, TUBARÁO. [TA.lA1, BLUME-

�
, NAU, BRL;SQUE, LAGES E RIO DO SUL

__._.._......_-........._........................ -d�...... ........_.�

nn. Hl'};R.REIRO lU F'OXSI';CA.
lVIÊDICO

Clínica de Adultos e Crianças
H()ellçfi� tIa Péle - Iroeueas Venérens

CO,,"SlJ11rÕRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO -- Das :2 às 5 horas

Às zas. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas .. ,.

(P.USENTE)

ualldo a.lguém. to.l como o ....

Ihelro da ilustraçil.o a.·citna, oferecor
lhe, em lIJllé.vel gesto. um câJica do
excelente aperitivo KNOT. lrunbr&
oe V. Si... de acrescentar.-ao agra�
"'" .. g-entiJeza:E$íE.É 1.41'1-
I3Ei'1 O NEY AfJEí?/TIVO

PIlEDlJ.ETtJ!

CARTAZES DIA

DiiI��('l1
I
{/I'fmODuro DA /(!10TSA.IIfO./0I1. é SE6UROS

, ITAdAI �

O. Pálido.. DCPlup.rldoO�
E d ... A. M- a-
Igotl OI, ",nemICOI, ae.

que criam Mlgrol, Crilnça e-
, . b

-

t .'ilXraqUlllcll, Icce crao I em:

ficação gcral do organ\,mo

DO
---�--

HOJE SARADO

L·�A". OA//·f"Sl;'Al [%-etc)II). / \ 'I" .' '

.. .

I ''''!III:. .

. � �
".

(lHE
A's 4,30 e 7,30 horas

E .o e tacu lar progr am a duplo
JOHN SHELTON e VIRGINIA GREY

Loura inspiração
no f'urne cheio de mister ios

de
BORIS KARLOFFp

Noite terror

Máquina Singer
'-Lende-se uma Máquina Singer de

pé. com cinco gavetas, não borda,
antiga e bem conservada. Tratar
na rua Conselheiro Mafra, n. 134.

6 v. 5
"'• .....,. -�....,...v.,.""_,.. ... ...,.,_-.....,.�__...._ ...

MACHADO & CIA.

COMPLEMENTO FACIONAL I DFB Nat)
ARMADA DE UM SO' HOMEM (Desenho

Preços: Cr$ 2,00 (UNICO) 1,00. Imp. até 14 anos

(lHE «IMPERIAL)}

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMiO MA IOR éR $ 6.25000

Muitos b9niflcac;ões e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RLVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
hOilS e baratos, algodõoi!s, morins e aviamentos
para alíai ..ües. que recebe diretamente das

chcma a atenção dcs Snrs, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

compras. MATRIZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"

visita antes de efetuarem suas

L. �..� .---..--.. ...... �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO - Sábadq, 1 de Abril de '944 5

INDICADOR MÉ.DICO

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Menlcína da Universidade do Brasll)

&X.Lnt.erno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
'

VUNJCA MJi:HWA' - Moléstias Inter-nas de adultos e crianças. CONSUIll'óRIO

e HESIIlIi:NCIA: Rua Felipe Schmidt 11. 38 - Te!. 812. CONSULTAS - Das 16 ii!? 18.

DR. ARAÚJO
,

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GAR6ANTA
.{specialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

/ CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, rias 3 às 6.
.'

Rua Vitor Meireles. 24, Fone 1447

Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

Empresa ((Líder» Construtora Ltda.
Em Combfnacãe com o Banco Cruzeiro do Sul

:>

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45 - São Paulo -' Telefone, 3-3245 ••Fone, 938

Resultado Oficial do Sorteio do dia 29 de Mar(o de 1944
l ' Prêmio da Série C. n. 857320 - Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.000,00

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr.$ 7.000,00
Cr. $10000,00 Cr. $ 20.000.00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
c-, $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-. $100.000,00

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

81798 Uma construção de
91798 Um terreno de
01798 Um terreno de
11798 - Um terreno de
21798 - Um terreno de
o final n." 1798 (Milhares)

" 798 (Centenas)
" " " 81798 (Invertido

" " 1798 (Invertido
98 (Dezena)
8 (Final)

TituloPrêmio1.0 n."

DR. MADEIRA NEVES
< Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
I Curso :!<! Aperfe íeoamerito e Longa Prática no Rio de Janeiro
oJO.NtlU IlI'AIi - Pela manhli: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOI

llébado., das 1(;.30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua Jolio Pinto a. 7, sobrado -

"'one: 1.461 - tte"'dêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

2.0
3.0

"

" "

4.0
5.0
10

100
120
240
1000

10000

"

Pr êrnies - Os títulos com
" "

" "

" ""

" " "

" " "

Total dos prêmios dístribuidos em cada série Rs.

" " "

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital a) ROGERIO AGUIRRE
de Caridade

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

Consultas das 10 às I:! e das 14 às 15 horas
HESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Gerente geral
(a) ANTÔNIO MUNHOZ

Dir-super ,

'Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

,
..

O prõximo sorteio será realizado a 29 de Abril de 1944
o resultando do sorteio é irradiado pela" Rádio Excelsior" de São Paulo, às 17, 18, 19 e 20
horas e pela "Rádio Tupí", do Rio, às 21,15; serà ainda publicado nos jornais "Estado de S.

DR. BIASE F"ARACO I Paulo", "Diário de S. Paulo", "Folha da Manhã", e Folha da Noite", de S.Paulo, e pelo "O

('O ·1 f d S
'

I Sifili d Centro de Saúde Globo", e "Jornal do Brasil", do Rio, no domingo seguinte ao dia do sorteio.
MEDI. - c re e o erviço l e I I IS o •

DOI·:NÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GEN1TAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E U�TRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Ma'rechal Guilherme, 33 - FONE 1648

Atenção Srs. Associados da "Lider"! - Foi entregue aos contemplados da apólice
n , 'tO 707 - Serie A, um prédio no valor de Cr$ 30,000.00 (inclusive o terreno) à rua Germano
Wendhausen, nesta capital

Gabinete Dentário-Procurai o sr. Cirurgião Dentista A. Ramos que prestará seus ser-

CI,fNJCA DE OI,HOS - OUV11l0S - NARIZ - GARGANTA viços, por preço modico, a quem interessar, apresentando o seu titulo em dia.

DR. SAVAS LACERDA Escritório da Lider e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).
l!:x-lnf...rno de Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagíârto dos Serviços I

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (1iO. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cbp'" do Serviço de Oftalmologia do Deparlamento de Sajjde e Hospltlll de Caridade

('ONSUl,TóRIO: Rna Felipe Schmidt, R. Fone. 1.25!l - CONSUI,TAS: Das 2,30

às fi horas da tarde - RESID1J:INCIA: R. Conselheiro Mafra, 77 - FLORJANÚPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

,WR. DJALMA
�wVlOELLMANN

�'�l'uw.<lO pela Universidade de Genebra

i;'t>01 pr-auca nos hospitais europeus

ç.i.,�ICIt médica
em gerai, pedíatría, doen

.� do sistema nervoso, aparelho geníto-
,

urmario do homem e da mulher

4.....tste, 1_'écnico: DR. PAULO, TAYARES
<-)urso de Rad!ologia cnnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (S:io PhU

lo? Especializado em Higiene e Sallde

pública. pela Universidade do Rio de .Ja·

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electra

ca.rllhograUa cnníca - Metabol1sm.o ba-

1181 - sondagem Duodenal - Gabinete

(1" fltiioterapla - LabOl'atórlo de mtcros

cO�'\a e anál1se clíruca. - Rua Feroanao

Ma' ;nada. 8. Fone 1.195. - Florianópollti"

HELENA CHAVES SOUSA
Jl:NHRlIUlmA OBSTaTRICA

(Parteira)
DIplomada pela MaterDMade

de Florlan6pol18
4tende chamad08 a q"'q...

hora

Praça da Bandeira, lia - IIOb.

4Antllr:o LarIr:O 13 de 11810'

-DR. REMIGIO
CLíNICA :m::eDICA

Molésttu internas, de Senhoras e CrI

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Scbmldt - Edlflclo Amélia Neto,

J'one 1592,9 às 12 e 14 às 17 horas, RE-

SID�NCIA: J Largo Benjamin
, Constante. 3i

,I
1\
I ANTôNIO MONIZ

DE ARAGAO
�� CtM1rrlll e Ortopedia. ClJnlca e CIrDrJr:l.

. I �'- 40 tor8X. Partos e doeneaa de senhoras.
, \ ... CONSULTÓRIO: R. 10ao Pinto 7 Diá

.

,lamente das 15 às 17 horas. RESID:tN'
,

lÃ; ÃlmJ.rwte ÃITIm, 36, FOIlll 761,

DR.

UR. ROLDÃO CONSONI Rumânia,barril de pólvora
Do Press Information Service por OBSERVER

LONDRES, - (pelo telégrafo) - A Ru

mânia, que sempre foi, nos Balcãs, um perigo
latente para os demais vizinhos, verdadeiro
barril de pólvora, turbilhão em cuja voragem I
desapareciam os políticos, arrastados pelas
correntes vertiginosas de uma luta partidária
sem treguas, procura encontrar a saida do ter
rível impasse em que a deixou o ditador-mare
chal Antonescu, servo de Hitler. Partidos se

movimentam, líderes confabulam. E vários
desses grupos estão hoje interessados em des
cobrir os termos pelos quais será possível ao

país is/alar-se da guerra. Um desses grupos é o

"Comité da Ação Nacional", reconhecido por
Antonescu há seis meses atraz. Seus chefes

são, todos eles, conhecidos no exterior: Júlio

Maníu, Dino e Jorge Bratianu e Oregory Ju
nian. Já ocuparam altos postos governamen
tais mas, no momento, perderam todo o con

tacto com a realidade, uma vez que parecem
esperar uma intervenção, por parte dos anglo
americanos, para Impedir a ocupação militar
russa. Todos os aliados possuem o inegável di
reito de participar dos trabalhos que estabele
cerão as condições de paz a seren1 apresenta
das aos estados partidários do Eixo. Mas uma

tentativa desse género," tendendo a estabelecer

diferença entre um e outro satélite, será posi
tivamente regeitada. Outra fação de influência
muito menor é a chefiada por Tatarescu, pri
meiro ministro na época em que foi assinado
o convenio que cedeu, em 1940, a Bessarabia
à União Soviética. Entre seus partidários, en

contramos vários generais idosos e políticos,
como o professor Ralea e Chemegenau, que já
serviram no gabinete do antigo rei Carol.

Outro grupo, ainda, porém muito pequeno,
tem mentalidade fascista acentuada. Seus che
fes são o nonagenário professor Guza e dois

antigos premiers, Waide e Oigurtu. Não che

garão a ter influência sôbre os planos do futu
ro do país. O mesmo já não se pode dizer de
um quarto grupo, denominado "Frente Patrió-

tica", que desautorizou a atividade do Prínci
pe Stirbey e elaborou uma proposta moderada
de paz, baseada em 6 pontos. Os dirigentes
mais proeminentes desse grupo, o professor
Conatantínescu e Demetri Grosa, se encontram
atualmente em Moscou. São ambos comunistas
e o primeiro deles conhece, pessoalmente, o

sistema de prisões políticas da Rumânia. Há
ainda outras personalidades de destaque, que
cooperam ou estão dispostas a cooperar com a

"Frente Patriótica". Entre elas, encontramos
o antigo embaixador rumeno em Moscou, Da-'
vila, cujas irradiações, nos Estados Unidos.idu
rante a guerra, contrabalançaram -, eficiente
mente, as atividades propagandistas do ex-rei
Carol. Foi Davila que preparou o terreno, para
o convenio firmado entre Titulescu e Litvinof
e que ainda poderá salvar a Rumânia da sua
atual situação embaraçosa. O rei Carol exilou
o e cassou-lhe a nacionalidade. Outros partidá
rios do grupo, são, ainda, Jon Christu, sobrinho
de Titulescu, antigo Ministro do Exterior,
atualmente residindo na Suiça e Giuntu, anti
go Embaixador em Moscou. Muitos dentre eles,
foram membros da Liga das Nações, em suas
várias comissões. Á parte, mais vivamente in
teressado em todos esses grupos, vemos o ge
neral Antonescu, cuja estrela está em evidente
declinio, pois não mais pode confiar nem mes

mo na "Guarda de Ferro" que o levou ao po
der. A maioria dos combatentes dessa guarda
juraram fidelidade ao dr. Maniu, desde que Hi
tler presenteou, em Viena, a Hungria com a

Transilvania. Mas detestam igualmente o co
munismo e a União Soviética. Dizem eles que,
se a Alemanha ganhar a guerra, a Rumânía
perderá a Transilvania e a Bessarabia. Se os
aliados a ganharem, talvez seu país receba a
Transilvania de volta. Enquanto isso, Horta
Sima e seu bando são postos em reserva por
Hitler, afim de manter a ordem nazista, em
caso da queda de Antonescu, cujos dias estão
contados.

S E 1-:fJ A S
padrões maravilhosos. finissimo acabamento das melhores

fábricas do pais, são encontradas nos balcões da

Oasa SANIA ROSA
Diariamente recebemos novidaoes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE'1514,

Ilédico - Cirurgião - Parteiro
J!'ormado pela Faculdade de Medi.cina

Ia Universidade de São Paulo, onde foi
xssístente por varíos anos do Serwíço
;ll'úl'gico do Prol. Alípro Cor�eia Neto

Pr írneir-a Cadeira de Clínica Cír-úrg íca) .

: om prática na clínica g ínecológ'íca do
r'rof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
e partos do Prof. Domingos Delascio no

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

ntestinos delgado e grosso, tiro ide, rins.
10�LaLa e uexiga. v arrcocele, nícroceie,
ar ízes e hérnia, Doenças de Senhoras �
.artos.

Consultas, Das 9 às 12 horas nu

_:asa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Dr. LAURO DAURA
Especiali.,ta' em Doenças de Senho

ras - Vias Urínárías.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, ela Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamen to especializado, médico e

eirú rguco, das afecções do aparelho
genital femInino (Utero, ovários,

trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovár-ios, trompas), sem ope

ração), Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruação e da estertlt

dade,

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrõle endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATEHMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

110l'a8 e das 2 às 5,
Consultório - Rua Tiradentes 14,

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose

flllmonar úlceras gástricas e duo

znais, câncer do estômage, afe
.

çóes das vias biliares, nns!. e�c.
I Aplica o Pneumo-tórax ar-tificial

\
'

para o tratamento da Tuberculose
, Pulmonar - Tratamentos m�der

nos e eficazes desta moléstia II

'Completo gabinete de Eletricidade
medica: Ondas c.urtas e ultra-curo A t L d'A -.
tas, Raios Infra·Vermelhos e R�lOS ..,r. New on. VI a

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia - Médico -

Consultório: Rua Deodoro, 3 Ex-trrterrio da Assistência Municipal
esquina Felipe Schmidt e do Serviço - de Clínica. Cirúrgica

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs I a cargo do Prof. Ca.stro Araujo
Telefone 1.475 do Rio de Janeiro,

V i as u rínárias - Opelilções
Consult: Vitor Meirsf•• , 28.

Atende diariamente àll 11.30 hs, e,

à tarde, da.li 16 h•. em diante
Resid: Vida1 Ramoe, 66.

Fone 1067.

Fone: 1.663,
Residência

(Sobrado).

- Rua Tiradentes 7

DR. SAULO RAMOS
IilspecialJsta em moléstJu de senb07U -

Par�
elLTA CIRURGIA ABDOMIN li: eaw.

mago, vesfcnla, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERIN'EO - Hérnia., hidrocele, ve

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de BemolToides e varizes - Fracturas:

aparelhos de gêsso. Opéra n08 Hospltalll
de Florlanópolls.,

Pra'ça Pereira e Ollvelra, 10. Fone, 1.0011.

Rorirlol D.. 14 li 10 bqru, dtNiamoJate.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO-Sábado, 1 de Abril ele t944

"olooa Evangél.·ca Washington, 31 (S. r. H. ) -

\J Em Old Greenwich, Estado de
� Connecticut, Estados Unidos daOs elementos da Fé América do Norte, a viuva do

"Orl1, li fé é o firme I conhe�ido .

escritor holand,ês
fundamento dlls ('oisas I Hendnk Willem Van Loon, l�

cebeu uma mensagem da RaI
nha Guilhermina, dizendo que
a Holanda havia perdido um

dos seus maiores vultos. e gran
de amigo, denodado campeão
da Causa da Liberdade.

Assume tremenda importância a batalha dos Balcãs
Moscou, 1 (U. P.) - Contí

nua o avanço russo na direção
da divisa setentrional da Ru
mânía, ao sul de Cernauti e

para a fronteira checoeslovaca,
nos Cárpatos. Com esta luta,
aproxima-se o enlace das fôr
ças de Zukov, a curta distân
cia das fronteiras geográficas
de ambos os países citados,
com o grande exército de Ko-

.

nev, que se concentra ao longo
do rio Prut, na Bessarábia, à
espera do sinal de atacar. Es
ses acontecimentos fazem pre
ver transcedentais aconteci
mentos. Os exércitos verme

lhos encontram-se nos um

braís elos Balcãs, prontos para
penetrar pela primeira vez em

território estrangeiro. A ques ..

tão da cooperação aliada, nessa
regrao, está destinada a ter

grandes reflexos políticos, se

gundo os círculos melhor in
formados. Com a batalha nas

front.eiras balcânicas e com o

fato de os países ocupados pe
los germânicos estarem, agora,

dentro da zona de operações, desmoralização quase comple
convém recordar o ponto fUll-! ta. Cita-se, mesmo, um exem

.damental apresentado ontem plo, dizendo que as tropas so

pelo jornal" Izvestia" , de Mos- viétícas avançaram tão rapi
cou, sóbre a situação da Itália, damente, que se apoderaram
alegando que a Rússia não tem de várias posições inimigas. As
estado representada na penín- vanguardas de Zukov ultrapas
sula. A tese russa essencial- saram Cernauti, e ainda não
mente supõe um princípio de se vislumbra nenhum sinal de
"qui pro quo"". E sob êste que os germânicos consegui
ponto-de-vista. a batalha dos ram reagrupar suas desconcer
Balcãs assume proporções de tadas divisões, para enfrentar
tremenda importância para as . as potentes investidas que se

relações entre a Finlândia e os vão desenvolvendo contra seus

soviétes. Os despachos da tren- .al iados rumenos e hungaros.
te dizem que, como as tropas Tão pouco se observa o menor

de Zukov já se encontram nas sinal de que os nazistas obte

margem de Seret, tôdas as po- rão menor êxito no impedir a

sições alemãs na Rumânia, a transpostçâo do rio Seret. O
léste elos Cárpatos, se torna- avanço 1'USSO através dos Cár
mm franqueáveis. O mesmo patos também está mantendo

pode ser dito sôbre os desfila- seu ritmo, pois as vanguardas
deíros que conduzem à Hun- já estão à vista da antiga fron

gria.. Por sua vez, as reporta- te ira da Chescoeslovaquia, que
geris recebidas de Cernauti dão hoje faz parte da Hungria.
conta de que, sob a pressão e Moscou, 31 (U. P.) - Mais
'velocidade dos avanços russos, urna vitória das tropas sovíétí
'1S tropas nazistas estão envol- cas se divulga através de uma

.vidas por extrema desordem e ordem do dia do marechal Sta-

lin. Trata-se da captura, pelos
russos, na terceira frente ucra

míana, da grande fortaleza de
Ochakov, importante baluarte
da defesa germânica, selando
a entrada no Dnieper e na baía
do Bug. Ao mesmo tempo, as

sinalou-se que os russos chega
ram a menos de 58 quilômetros
de Odessa, numa marcha tão
veloz, que poderá frustrar a

tentativa dos alemães de con

verter êsse grande portodo Mar
Negro numa segunda Tobruk.
A ocupação de Ochakov deu aos

russos o domínio estratégico
de ampla zona, donde poderão
concentrai' fôrças navais, para
a operação eombinada contra
Odessa, cousa que poderia ser

necessária se, como se acredita
provável, os alemães ensaias
sem uma elefesa a estilo To
bruk.

quI:' se esperam, e ii pro.
vn das coisas que se não
vêem ",

PARA FERIDAS,
E C Z E 'M AS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Fé é aquela mudanca volun
tária na mente do homem, do
pecador, na qual êle se volta
para Cristo. Sendo essencial
mente uma mudança, ela en

volve uma mudança de ponto
oe-vista, de sentimento e de
proposito. Fé é uma atividade
do homem como um todo. Ve-

NUNCr=I EXISTIU IGURL

Mais um traidor condenadoPorto Alegre, 31 (A. N.) jamos os seus elementos:
Informam de São Gabriel'. que I _ Elemento intelectual:
se processa com grande ativi- Argel, 1 (U. P.) - O tribunal militar especial condenou a � É a mudança de ponto-de-
dade a ?�l�eita de an;oz r:aque-Imorte. o. coronel Pierre �ristofiní, p<?r. alta trai�ão, em vista vista: Um ato da inteligência,le m�lllClPlO, a qual e estimada das atlvldade� d�s�nvolvldas na Tumsu'!" nos �1.tImos meses de pelo qual admitimos como ver

e�ll_ ..20.0.00 sacos. As estradas 1�42 e no prmclpl� .d� 1943, guand?, esse n:.lhtar �:ecrutava I dac1eira uma doutrina atestada
e"ta? apinhadas de carretas e franceses para o e�elclto a1emao �a trente oriental. E acusado

I ,pela autoridade divina, o que

c�mlllh�es empregado no! de ter entregue Blzerta aos alemaes. 'antes não admitíamos. Embo
ti ansporte de cereal para os,

E d d" lOta
a fé salvadora não consista

moinhos da ci?ade. Os traba-l n�rega e Ip �mas navio «Brasil» .nessa mera aceita�ão intelec-
lho_:; da colheIt�, entretanto, RIO, 31 (A N.) - Bnlhante I

. . tual ela verdade, nao deixa ela
estao se ressentindo com a fal- cerimônia realizou-se hoje na I RIO, 31 (A

.. N.) - C?Yl1U!ll- de conter êste elemento ínte
ta de braços. Escola do Estado Maior do. cam de Washlr:gton t�l "SI?O lectual, que é o reconhecer a

Exército, quando foram entre-II��Ç�dO �o ma�, o. navl� Bra- verdade revelada na palavra
gues os diplomas aos oficiais' Sll,.' do tIP.o do Llb<:rty.? re-

de Deus.
que terminaram o curso na- fendoA navio t�ve pOI madllnh.a São Lucas não hesitou em

quele importante estabeleci- a .esposa do vlce-�onsul bras!- afirmar, 11 o Livro dos Atos dos
mento. Entre os diplomados I�Iro em Los A�geles, sr .. Otá-

A ist I C 8 '13 t'.

O Á t D C' 1'0 O pos o os, ap. . ,que ate o
estão dois oficiais estrangeiros VI ugus o las arneiro. ,'.' S'

-

Maa ,"
. .' discurso inaugural da cerimô- proprro irnao rago CI eu ,

A comissão do livro um paraguaio e outro da Boli- .

f'
.

dI' mas, mostra-nos também que
didático via, bem como um tenente co- Rma 1 BOl pronu�cIa 10 bPe <?l .SI. a crença de Simão não era un:la

, 1 d FAB A I id d fOI' au opp, consu rasi erro
, ..

O presidente da República rone
..

a . so .em a e
'd d fe que salva, pOIS contmha so-

assinou decretos na pasta da' presidida pelo presIdente, Va:- I;:_'mesma.. c: _ � o :._ .._�.�__..._.._......... mente êsse elemento inteloc-

Educação nomeando Arduino gas, que. d�scera de.Petropolls tual, sem nenhum valor ético
Bolivar, Álvaro Ferdinando

I para fLSSIS.tI�' a? �esfIle <:lo.Cor- FRACOS e ou espiritual.
Sousa da Silveira, Adalberto p� Expedicíonário �rasllelro e ANEMICOS II - Elemento emocional _

Menezes de Oliveira, Cândido ali compar�cer. Apos a a_bertu- TOMEM É a mudança de sentimentos:
Firmino de lVIelo Leitão, Car-. ra da sessao, pelo presidente Vinho Crelsotadl Sentimos que o poder de Deuiõ
los Delgado de Carvalho, Eu-; Vargas, f�lou, em nome da t�r� "SILVEIRA" e a graça de Jesús Cristo são
elides de Medeiros Guimarães ma, de .dlplomando�, o !lla]o.r aplicaveis à presente necessi-
Roxo, Jonatas Arcanjo da Sil- Jose. Smval Mont�lro Lmder- Gr.nd. Tónico dade da alma. Nasce em nós
veira Serr�no, Joaquim Rufino berg. Falou: tambeI_ll, agrad�- um sentimento de confiança.
Ramos, José Júnior, João Ba-' c�ndo seus mstrutores, o �apl- Regi!tadas como nos merecimentos de Cristo,
tista Pecegueiro do Amaral, It�O �ugo Beth:em: � ?egUll', o permanentes os quais são transmitidos aos

Leonel França, Maria Junquei- preSIdente V.argas mlClOU a en- Rio, 31 (A. N.) - O Consê- pecadores. Há, em última aná
ra Schmidt e Teobaldo lVIiran- trega dos dIplomas, fazeJ?do-o lho Nacional de Imigração e lise, o desejo de entregar-se a

da Santos para membros da ao tenent� .. coronel aVIador
Colonização acaba de decidir Jesús Cristo. Esse despertar

Comissão Nacional do Livro ;Carlos Rodngues Co.elho. Sau-
que sejam registradas como ,dos nossos sentimentos, quan-

Didático ,'dando os que termmaram o
permanentes na Brasil todas çlo não acompanhado pela fun-.

.
curso, fa.lou o cor.�nel Fernan- as mulll·ereh estrang'el'I'as c'asa- d t I d

. -

db . d M 1
-

. amen a eClsao a vontade,

A data do S.,. T. M. do Sa Ola Bandena e e o.

���_�?n:�'asi1eiros. que eOl1stitue o último elemen-

Criado pelo alvará de 1° de Os r�·seguros
abril de 1808, assinado por d. de Vida
Francisco Portugal, ministro
do Reino, o Supremo Tribunal
Militar, que primitivamente se

chamava Supremo Conselho
Militar, completa, portanto,
hoje, 136 anos de existência.

Arroz bastante

... tencãO. CorneçoJ4. y • ram hoje
pela manhã as «DOIDEI.
RAS» de abri}, das «Casas
Pernambucanas».

SANGTJENOI_
Contém oito elementos tônicos

Rio, 31 (A. N.) - O p!'esi
dente da República assmou

decreto, estabelecendo que os

resseguros do ramo vida, exis
tentes entre sociedades de se

guros nacionais ou entre estas

P f te quaisquer outras, ficam ex

.or serem or es, tintas de pleno direito, a par-

foram mortos tir do mais próximo aniversá
rio dos contratos de seguros,

Londres, 31 (S. r. P.) - Des- imediatamente após a data
pachos aquí chegados, através em que o Instituto de Resse
da rádio-difusora "Swit", assi- guros do Brasil iniciar opera- Inalam que foram sacrificados, ções no referido ramo e trans
há dia, dois poloneses por se ferindo para as sociedades de

.

mostrarem bastante fortes pa- seguros cadentes as reservas

ra aguentarem todas as humi- técnicas corespondentes à par
lhações impostas pela Gesta- te ressegurada na data da ex�

F 'l1,1e 0$ tinha pl'e.so$. 'ti;p,ç�o do& .re�seg:1.lros.
,

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, " etc.

Os PAlidos, Dep�uperlldos,
Esgotadus. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam,
Crianças Rl1quilíeas rece
berão li (onificação geral

do orgl:1ois'vo eum o

(
Três mil�ões (
de retuqíedos

�i.Nova Iorque, 31 (8. r. P.) -
'

O número total dos refugiados
poloneses, atinge, segundo cál
culos recentemente efetuados,
três milhões de pessôas.

Mais fuzilamentos
Londres, 31 (S. r. P.) - Che

gam novas notícias, da Polônia
ocupada, sôbre o fuzilamento
de mais alguns réfens, por oca
sião de serem verificados .aten
tados contra as pessôas de sol
dados alemães aquarteladosçna
Palônia. a

- - - - - - - . - -��
l1ozl·nbel·ra. Precisa-se de"
li 41 uma na Pra-
ça Pereira Oliveira, 18.

,-.JI't..- ••

�...,.

Ecos da. morte de
Van Loon

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão à

farmácia Sto. Agostinho, na rua

:::onselheiro Mafra.

o franco ouro

Rio, 31 (A. N.) - Os Correi
os do Brasil resolveram man

ter, em seis cruzeiros e qua
renta centavos o equivalente,
do franco ouro, para conversão,....das tarifas postais. J
�_' -'J',,-'-"_-'-"_'-"_._._�._..-._._-,-".-."._,........,.....
to da fé, não é ainda a fé S�!-vadora. �".)
III - Elemento vnlitlvo ; -

É a mudança de propósito: Fé
não é meramente uma matéria
do intelécto, nem mesmo elo
intelecto e das emoções combi
nadas; é também matéria ela
vontade que determina a. dire
ção da vida, um ato ela alma
pelo qual ela busca o seu ob:-1 -

to e o abraça.
.

.,

Êste terceiro elemento ('dii�
siste em uma confiança pes
soal em Cristo como Salvador
e Senhor, o que inclue uma en

trega da alma como culpada e
.

manchada a Cristo; e a recep
ção d'Êle como fonte única ele
perdão e vida espiritual. Dis
se Jesús: "Eu sou o pão da vi
da; aquele que vem a mim não
ferá fome, e fluem ('rê em mim
nunca terá sêde". São .T05.0
6: 35.
A salvação dos pecadores é

pela fé em Cristo Jesús. O ,
apóstolo Paulo, em sua carta.{\
aos Romanos, escreve no· cap:t. -

I: 16: "O evangelho é o poder
de Deus para a salvação de to·
.w IIquele, flue ('rê"; porém, a

fé que salva é aquela que eonl
tem os três elementos: intelec
tual - conhece a eVerdade;
emocional - sente a necessi
tual - conhece a Verdade;
yolitivo - confia na Verdade,
isto é, em Cristo. "Eu sou o.

caminho, e a Verdl1de e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por
mim. (S. João 14:6).

A. P. l\f.
Igreja Presbiteriana Inde

pendente de Florianópo1is-
Rua João Pinto, 37.

.

ESfola UominiclIJ - às 10,00
horas - Assunto para ama
nhã: "O Julgamento de Je�
sús" .

Culto Público - às 19,30 ho
ras - Pregará o Rev. Aretino
Pereira de Matos .� Teil1U:
"Um grande convite",
Entrada fl'ança,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


