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LONDRES, 5 (U. P.) m•• BERLIM FOI NOVAM�NTE ATACADA, ONTEM� EM PLENA LUZ DO DIA, PE \JORfís AÉREAS
NORTE-AM�RICANAS. SEGUNDO INFORMAÇOES FIDEDIGNAS; PARTICIPARAM NO ATAQUE BOMB'Ã: DEIROS QUE FO.

RAM ESCOLTADOS POR MÁQUINAS DE CAÇA ALIADAS.

Berlim sob novo

o
o naufrágio do «Jacíres e o

incidente do (Pinto)

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
-----.-------------------- .------------------------__.------------------------

I

Rio, 4 (A. N.) -- O iate "Ja
eira", naufragou no baixio Ca
beça de Negro, próximo a Na
tal, Rio Grande do Norte; e o

pontão "Pinto", quando a re

boque da lancha "Zé Pinto"
.

'

no no Amazonas, de maneira
inexplicável incendiou-se. Em
ambos acidentes não houve
felizmente, vítimas a lamen�
tar, não obstante foram ins
taurados rigorosos inquéritos,

que constituiram os processos
que o Tribunal Marítimo Ad
ministrativo, por intermédio
dos juizes Américo Pimentel e

b,'omeu Braga, respectivamen
te, acaba de baixá-los em dili
gências afim de apurar a res

ponsabilidade do culpado ou

cu�pados, embora o procurador
Ulíses Gomes de Oliveira te
nha opinado pelo arquivamen
to desses processos.

Ano XXIX Florianópolis-Segunda·feira, 6 de Março de 19-44

Repatriamento Franco protetor
Rio, 5 (A. N.) -- Estão em

vias de conclusão as negocia- Nova Iorque, 5 (U. P.) - O

ções, de que é intermediária a general Franco decidiu conce

embaixada da Espanha, para der, nacionalidade espanhola a

o repatriamento do senhor to<;ios os combatentes estran
Sousa Dantas, que servira co- gelro? que participaram na

mo nosso embaixador na Fran- l�ta Junto ao exército naciona

ça, e o troco de brasileiros re- lista, durante a guerra civil.

ti�os na Alemanha, por 'ale- A .quase totalid.a�e dos estran

maes, que aquí se encontram. gelros que auxílíaram Franco,

JornaltDsta port u
� Assim sendo, é possivel que o e. �ompos�a de soldados e ofi-

.

. ng es repatríamento daquele diplo- CUlIS alemaes. e italianos,.nití-
Londres, ;) (U, P.) - O mata e dos demais compatrro- dame�te nazistas ou �a�cIstas.

general sír Bernard L. Lisbôa, 4 (U. P.) -- Morreu tas nossos se verifique dentro AcredIta.,�e que a decisão de

IUontg'omel'Y, comandante aos. 6,6 a�os d� idade, um dos de poucos dias e que no "Cabo Franco VIsa oferecer a muitos

tias fôrças terrestres brítâ- maiores J�rnall�tas portugue- de Buena Esperanza", navio partidários �o "eixo",,u?l meio
nicas para a segunda fren- ses, Chag.as Franco, q.ue, du- espanhol atualmente em Bue- de escapar a perseguiçao alta-

te, pôs fim a uma ínspe ....ão rante muito tempo, fOI profes- nos Aires ernbarci o." 1 da depois da guerra
'-' sor na Universidade de Rcims, ":' ,. rquem ., fi. e-

.

tias tropas canadenses da maes
Grã-Bretanha as quais

na França, �nde era correspon-j
' . «La Razon» foi'

formarão parte do exéreí-
dente do Jornal "O Seculo". Irar a Lond�es

.

suspenso
ot de invasão que ficará Chagas F::anco d�u a história I

.
,} La Paz, 5 (U. P.) - O gc-

sob seu comando.
da coroasao do rei George pa-] Washington, 5 (U. P.) -- Em vêrno libertou todos os dll;·

:i1fontg'omery não realí-
ra "O Seculo" e voltou a .P?r": I sua entrevista semanal á ím- gentes sindicais que tinham

zou uma inspeção forma], t_ug�l quando a Fra�ça fOI m-I prensll:, o presidente Roosevelt sido condenados pelo govêrno
pois limitou sua excursão vadld�.. Em 1�16, fOI governa-, anunciou que o sub-secretário deposto, pelo fato de participa-
a "reuniões" com os che-

dor CIvIl em LIsboa, ano em: do Departamento de Estado, ção direta na greve de Catavi.

O virus da grípe fotografado f I] d d q,ue Portugal declarou gu.erra, sr. Edward Stetinius, embar- Outra informação oficial, acres-
es e so (a os cana enses. AI h tendo renuncíado icaré

-

pela primêfra vez QURlHI0 as tropas estio
a eman .a, end,? renuncIad,o cara para Londres logo que centa que o diário "La Razon"

Em todos os paises, nos mais veram formadas, IUontg'o- p�ra, �egUlr as fo:'ças expedi- �o�dell Hull regresse de suas foi suspenso, até segunda or-

diversos climas em tôdas as mery percorreu as fileiras CI?nanaS que :r;>aruram para a fe�Ias em F�orida, pois _df;�eta, dem, p.or pub�icar um artigo

épocas, a gripe tem constitui- em um "Jeep" e a seguir, França, onde fICOU. {seJ:3.m resolvidas com os britá- tendencioso e mexato capaz

do um dos maiores e mais de- (leu ordem para que deban- D
... I

nicos umas doze ou mais ques- de perturbar a segur�nça do

sagradaveís pesadelos de cole- dassem afim de que os sol- nas C3nODlzaçoes Itões de interêsse comum. novo regime.

tividades inteiras. Reduzindo a dados tivessem a oportuní-
Angora, 4 (U. P.) _ Gene- Quadri.moto_r de E--M-P--R-E-G---------'

energia individual, ínterrom- dade de palestrar com seu 100
O DE CAPITAL

d b t I 'do d V' h' passageiros Dispondo de v in te mI'1 cru-

endo o trabalho do homem, comandante. Montg'omel'Y ra cap ou, pe o ra 10 e IC 1, .. ..

extinguindo a alegria de viver, esteve acompanhado pelo a notícia de ter lido em presen- E� MIamI� o sr. :Vlrbur L. zeiros, aceito sociedade em

a gripe em certos períodos que chefe do estado maior ea- ça do Papa um decreto apro_I"Mofl:son, vice-presidente da negócio, indústria ou escri-

se sucedem aos grandes cata- nadense, tenente-general vando a evidência
,

dos míla- I ��?�Ir, decla�ou qu� essa em- tório. O interessado deverá

clismas históricos, como a Kenneth Stuart. gres realizados por Michael :l:resa lllanter�, depois da guer- escrever carta para j. A.

guerra contemporânea, trans- ._- Garicoiz fundador da Ordem' Ia, um serviço permanente nesta redação. 5 v, - 5

forma-se mesmo em autêntico Faleceu o construtor I do sagr�do Coração de Jesús, com a América Latina, unindo
p

· -

e temível flagelo. Entretanto, Londres, 3 (U. P.) - Madrí que vai ser canonizado. Tam- �OVt ���'k a: qualquer podo rocesso de tralçao
a grande batalha contra a gri-' anuncia que faleceu em Kiel, Ibém se leu e foi aprovado ou-

a ;11eIlC�?0 S�l em?O h?- Argel, 5 (U P) - Foi ini-

pe travada por milhares de ci- aos 75 anos de idade, o SI'" Hans tro decreto similar, autorízan- r��, ci10 maxl!�.o, mclusn�e as ciada a revisã� d'o processo de

entistas no mundo todo conta Techel,. construtoE da frota do ll: canoni�a�ão de �rancisco � a es d? �1O de Jane�.ro e traição contra o ex-ministro

agora com um auxiliar podero- submarma alema nas duas Xavier Cabrini, patrono dos ueno�. Alr._s, sendo usados, francês sr. Pierre Pucheu ue

80: a fotografia do próprio. vi- g.uerras. mundiais, te.ndo omí- italia��s no exí�io. e �u�dador �X�lus;v,::),mellte, aparelho� ?;la- foi acu�ado de colaborar 'c�m
rus da gripe, o que foi conse- tido a Imprensa berlmense a da Regia dos mlSSIOnanos da nmo ores de 100 passabeH0s. o inimigo. O ex-ministro ad-

guido pelo novo e já quase mi- "causa-mortis". mesma Ordem. Comprar na CASA MISCE mitiu que esteve, durante al-

lagroso Microscópio Eletrônico
I

� .' LÂNEA é saber economizar. ,gum tempo, sob a influência

RCA. . " GASOLINA PARA A ESPANHA I do marecl?-al P�tain, !TIas que

O
-

'_ Preocupados sempre fOI antI-alemao. Acres-

«Grlpsholm) Filadelfia, 5 (U. P.) - O diário "Philadelfia Record" in- .
, I centou o sr. Pucheu que se

Lisb'a 4 U P _ O d'-
I formou que foi enviada para a costa oriental norte-americana .....

Washmgton, 5 (�: P.) -:- opoz ao saque dos recursos

Dloma�' (:.. ,) riS ds uma partida de 250 mil galões de ga�olina, para ser embarca- �abe·se qU,e as aut.ondades lT:1- franceses pelos alemães e que

'd
as alem�es repat ad, da para a Espanha Seo'undo o mesmo jornal o embarque dês- htares nOIte-amencanas estao durante a sua gestão foi dimi-

os Estados Umdos e da Ame- .' b
" '. - preocupadas com o fato do t'

.

rica d
.

, , r- I se produto vital para a Espanha, esta em franca contradlçao ',', ,nu o o numero de franceses

d.
o Sul partnam. est� ta. Icom a política anunciada oficialmente pela Departamento de contra-alnmame Lord MOllnt-,recolhidos aos campos de con-

lí�em trem .co� destmo
i Be�: Estado. Mas ainda segundo o mesmo diário, um funcionário batten, comanda�te e112 chefe centração do govêrno de Vichí.

,

. _Isso mdICa que o nte
do Departamento de Estado afirmou que o embargo diz só- do sudeste da ASla, nao ter

ca.mblO está oficialment,� ��r- mente respeito aos navios tanques e não ao combustível trans- iníci�do sua ofensiva na Bir- Dr. LAURO DAliR.
mmad,?' .�spera-se que.o Gnp- portado em tambores. �ama aumenta essa preocupa- 11
sholm Ja tenha partido para -�.--

cao dos chefes estadunidenses De regresso de sua viagem,
os Estados Ur:idos com os di- O CHILE 'RECONHeCEU porque se aproxima a estação reabriu sua c1íniea.

pIomatas amencanos.. K L das chuvas, tornando impossi-

T
•

. Washington, 5 (U. P.) - O sub-secretário de Estado, vel a luta em grande escala Convidado a deixar
ransporte a familía sr. Stettnius, conferenciou com seus auxiliares norte-ame- até fins de novembro. O pais
de reservistas ricanos sôbre a decisão adotada pelo Chile, considerando Vários militares norte-ame-I Londres, 4 (U. P.) - As au-

Convocados o govêrno do general Farrell como sucessor legal do govêr- ricanos, estratégistas das

ope-I·
toridades convidaram o diri-

Rio, 5 (A. N.) _ O coman- no do general Ramirez. Soube-se que o sr. Stettnius con- rações na China, India e Bir- gente sírio do movimento ára�

dante da 9a Região Militar terenciará ainda com OS representantes latino america- mania, que conferenciaram be, Rashid EI Adra, a abando-

consulta se pessoas da família nos, acêrca da atitude do Chile, no que diz respeito à Ar- com o presidente Roosevelt I
nar o território turco antes do

de rE">I�rvistas convocados têm gentina. durante a última quinzena, dia 3 do corrente. Recorda-se

direito a transporte por conta

d
exerceram pressão para que i que El Adra salientou�se co-

do Estado. Tensa-O entre J'U eus e árabes sejam reabertas as rotas de mo delegado à Conferência de

Em solução o ministro da abastecimento por terra para Londres, em 1921. Rashid El

Guerra, por aviso n. 548, de 28 Jerusalem, 5 (U. P,) -- Um agente de políCia britânica de a China, e consideram que Adra abandonou a Síria em

de fevereiro último, declarou Tel Aviv, foi ferido, ontem à noite, por uma bala no abdomen, luma campanha em grande es- 1934, para não ser detido. Pos

que não assiste direito ao quando �entou l?rend�r um jovem que distripuia fOlhe,tos, ,de c�la co�tr� os jap�neses .n.al teriormen�e residiu em Belgra

transporte por conta do Esta� uma socle�ade IsraelIta. Segun�o const�, ha for�es mdlC�os BIr!lla�Ia e 9 pnmelro reqUls;-1 do e BerIlm e se encontrava

�o qe pessoas pertencentes a d.e que esta aumentar:do a �ensao entre Judeus e �r�bes, prm- to mdlspensavel parll: garantir, em Budapest quando irrom

famllia de reservistas convoca- cIpalmente em Tel AVIV, Halfa e Jerusalem, as maIS Importan- a segurança dessas VIas de CO-i·peu a guerra. Hitler o recebeu

�o�, __ tes cid;;tdes da J?�lestiUa.. municaçõe:;, na França.

Estudantes
inabilitados
Rio, 4 (A. N.) -- Foi aprova-IIdo pelo ministro da Educação

um parecer pelo qual o candi

dato à repetição dos exames de

licença, por não os ter comple- ;

tado ou neles não haver sido
habilitado, poderá eximir-se

das provas relativas à discipli
na ou às disciplinas em que
anteriormente houver obtido
a nota sete pelo menos. Nesse

caso, será o resultado anterior

computado para o cálculo na

nota geral dos novos exames

de licença.
De acôrdo ainda com o alu

dido parecer, os estudantes
inabilitados apenas em Dese
nho ou Latim, e que tenham
obtido nota inferior a sete nas

outras disciplinas, terão direi
to à expedição do certificado
de licença ginasial e os inabi
litados em outras disciplinas
repetirão os exames de licença
das matérias em questão.

H. 9051

Financiamento dos servicos, de água
e esgotos de Santa Catarina
RIO, ii (A. N.) - 'I'eurlo sido aprovado, pelo presíden

te da Repúhlíca, uma exposição de motivos do minlstro do

'I'rahalho, este titular designou uma comissão para opluar
sôhre a solicitação do govêrno de Santu Catarina uo sen

tido do Instituto de Aposentadoria. e Pensões dos Industriá
rios fazer o financiamento dos serviços de água e esgotos
em diversas cidades daquele Estado, A comissão está eons

títuida <los srs. Oscar Saraiva, Jloacyr Veloso, Cardoso de
Olheira e João Lyra jUafleira.

Invasão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Segunda .. 'eira. 6 de Marco de '944

sendo vendido, a varejo Resolvendo o difícil problema da lavação de seu vestido estam-

pado, a' TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

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

de seu vestido, leve-o à 'finturaria Guarany. - Rua João Pinto 17'1

I O j cí conhecido SABÃO PRIMEIRA está

--------

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17, - Fone 1428.

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

Roma não é umc cidade A

como outra qualquer
�OVA lOHQl'E, março - (Interaliado) - O Arcebispo Lang, ex

Primaz eLe Londres, escreveu recentemente no "Times": "A apr-ox ima-j
cão rios exércitos das Nuçõcs Nnirlas, e especialmente rias forças aér-ens
de Roiua coloca-os C!lI Iace de grave e anciosa rosponsabi lidud'e. Ci(L.I
eles e aldeias de todas as partes afetadas pelo conflito têm sofrido des
truição, que a �l!.erra moderna causa inevitavelmente. "Mas Roma não é
uma: cidade como onl ra qualquer. Não pertence a nenhum pais, mas ao I
Inundo. Nos Sl'US nn t igos monumentos e igrejas, r-cpr-esc ní a como ncnhu
ma outra cidndc torln a história da ci vi l iznçáo c rel igiâo européias.
Estou inf'ormnrlo dr que foi nomeada uma alulorid:JKle técnica para
oricntar os l'x('�rcitos aliados na Itália cm assuntos de arqueologia e

arte, e, 11:' algum
í

cmpo passado, Iorom dadax instruções às forças
nérens no sentido de se precaverem contra H possibilidade de causal'

ds.nos e111 etl if'i r io s de importância e intcrõsse particular, em Romn.
"Con lurio. é nossivel qUi!:' os ademâes, a seu própri o modo, estejam de
sejando danificar :I Cidade Eterna antes que sejam expulsos e deSI1Fl
ra liz ados por nossas forças. Se isso acontecer, que a culpa recaia sôhre
eles. ;\ nossn cc.ucicncia estará limpa".

questão das I
laranjaso ESTADO

Diário Vespertino

O� orlltinal�. mesmo não nu

I
blfcados. não serão !1evol"j.

dos.
-

A direção não se responsa
biliza peloe conceitos emiti

I dos nos artigos assinado!

A "questão das laranjas" é,
agora, a nova complicação na

história das relacões anglo-es
panholas. Nos primeiros meses

desta guerra, o gov êrno br itâni
co comprou todo o excedente das
colheitas de laranjas da Espa
nha. O negócio foi feito quando
a colheita ainda se achava nas

árvores e Q govêrno britânico
pagou à Espanha um preço mui
to correto pelas laranjas. Estas
deviam ser, na época oportuna,
colhidas, empacotadas e embar
cadas para a Grã-Bretanha. Co
meçou, então, a história, As au

toridades britânicas receberam
um relatório do "perito" res

ponsável pela inspeção das fru
tas, no qual declarava que as

laranjas estavam muito madu
ras e já apodreciam, devendo
toda a colheita ser considerada
como uma perda total. As auto
ridades britânicas, recebendo
essa declaração do perito, acei
taram a perda como uma des
graça inevitavel. Tempos mais
tarde, porém, descobriram que,
longe de estarem podres, as la
ranjas se encontravam em bô as
condições para serem embarca
das para a Alemanha, onde fo
ram indubitavelmente consumi
das com grande prazer. Em con

sequência de investigações reali
zadas, descobriu-se que o perito
que se manifestára sôbre as con

dições das frutas não era sinão
um agente nazista. Mencionamos
êstes fatos apenas para indicar
as extraordinárias dificuldades
encontradas para negociar com

a Espanha, so b o govêrno do ge
neral Franco. As promessas e

compromissos, de u'a maneira
ou de outra, deixaram de ser

cumpridas. Tem havido numero

sos incidentes, pelo menos tão
sérios quanto à questão das
bombas encontradas em laranjas
que se destinavam à Grã-Breta
nha e a respeito das quais o pú
blico não foi informado. Existir
ou não no govêrno espanhol ele
mentos moderados que adiram a

objetivos recomendáveis, é coisa
que tem pequena importância.
Os falangistas extremistas são
tão poderosos e desenfreados
que podem neutralizar OI;! esfor
ços não somente dos moderados,
mas também dos espanhóis rea

listas que percebem que uma

vitó ria aliada é inevitável e que
a Espanha deve levar êsse fato
er- consideração.

• __.r_- .._....-_w..-�__...�w_.....

Redação e Otlcínas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. l022-Cx. postal 139

�SSlNATURÀ.S
Na Capital'

Cr'
c-s
Crt

70.00
"fI.OO
20.00
7.00
0,30

Ano

Semestr-e
Trimestre
Mês Cri
Númer-o IlVUJIIO CrI

No lnterior :

Cr'Ano 110.00
"5.00
25.00

De 36 H.P.E. completo em estado de novo.

LocomoveI Lincoln 85 H.P.E. semi fixo completo em estado
de novo.

Máquinas para serrarias, Máquinas para desfolhar ma

deira.
Motores elétricos, alternadores, geradores e máquinas em

geral para indústrias.
Vendem se, tratar com Engro. FERNANDO DE AZEVEDO

•. Rua Barão de Paranapiacaba, 24 -- 40 andar -- sala 47 -.

SÃ.O PAULO.

Semestr-e
Tr-imestre

CrI
Cr'

COMPRAS E VENDAS LOCOMOVEL

Anúnctos rnediante eontrsto LOCOMOVEL MARSHALL

«MARSHALL- de 150 H.P.E. completo em estado de
novo e outro de 300 H.P.E. em bom estado.

CALDEIRAS MULTITUBULARES e tipo locomotiva
de 20 a 150 m2 de superfície aqu ecirner.to.

Vendem-se, tratar com o Engro. FERNANDO DE AZE,
VEDO --- Rua Barão de Paranap iacs ba , 24 - 4° andar

- sala 47 - SÃO PAULO.

CASAS
Vende se, 36 H.P.E., alta pressão e f'abr icação 1909,

completo com chaminé.
Tratar com Eng ro , FERNANDO DE AZEVEDO - Rua
Barão de 's>Paranapiacaba, 24 4.° andar - sala 47

Fone: 3-5816 - SÃO PAULO.

Vendem-se: uma na Rua Fernan
do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, c6pa cozinha. terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00; ITres na Rua Uruguay, de madei- 'lo. u,'
1'0, todas alugadas. terreno plano,
medindo 10x58 por Cr$ 20.000,00;
Uma na Rua Rui Barbosa, com

4 quartos, banheiro imbutido, 2
80105, garagem, porão habitavel,
emfim com todo conforto exigido,
terreno plano medindo 16x65 por
Cr$ 50.000.00:
Uma na Rua Quintino Bocaiuva

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

Idindo o. terreno 8x30.S0 por . . •

Cr$ 7.500,00;
Uma em 'Coqueiros, com 3 quar- • .....:

tos, cozinha, sala. dispensa, bôa

���dr$i��Oio�oo. terreno 30xl2xl,S liitler e Himmler executaram
Uma na rua Almirante Alvim, t

.....

kcom 2 quartos, sala, dispensa, VCl res generais Ps OV
ronda etc.. terreno com 22xSO por
Cr$ 25,000,00. Estocolmo.> (U. P.) - Um ex-correspondente do "Aft.on.
Uma na Praça da Bandeira, com bladet", em Berlim diz saber de "fonte diplomatica" que Hi

dois pa�imentos, 3 quartos, banhei-; tler e Himmler efetuaram há pouco "urna visita relampago" à

rpo, codzlnha, detcC' $A610ugoouoeI00G10,OO. : cidade de Pskov, nde julgaram sumariamente tres generais que
reçe e ven a r • ,. h' d d'

. �

aviam 01' ena o a retirada sem autonzaçao do Quartel-Gene-
ral.

Os referidos generais foram executados apesar dos esl'or
ços de Goering para salvá-los. Diz-se nos mesmos círculos que
o "Fuehrer" designou Jold para o cargo de chefe do Estado
Maior, o que ímdíca provavelmente a tendência de uma estra
tegia mais aventureira, uma vez que Zeitler é considerado mo

derado.

CONJUNTOS VAPOR

HA Banrterr-a Nacional quando em prés
posição horizontal, e irá ao cen tI'O da
testa da coluna, se isolada; à direita da
resta da coluna. se houver outra ban deí
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pela.
demais formadas, se concorrerem três
011 mal. bandeiras". (D,,<orf'lto-Iei n. 4.545
.-.-_-....-.-..............-.-.-.-.-......_,._,.w-_._._..,

TERRENOS

Rua V. IV e reles, 11'

Vendem-se um na Avenida Trom
powski, terreno plano, medindo
12x31 per Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x4S por Cr$12.000,OO;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30xSO por 24.000,00
cruzeiros.

CONTABILIDADE
Curso por Correspondencia

EM 10 MESES
ACADtMIA NACIONAL DE
FNSINO POR CORRESPONDENCIA
A escola que não dá diplomas
nem certificados que nada valem
MAS QUE ENSINA DE FATO.
Informações sem cempremisso

CAIXA POSTAL 2307 - S. PAULO

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

chocara dedí, com onibuB à porta,
Qrea de 71.000 m2, com uma bôa
casa de moradia. muitos árvores
frutiferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.

COMPRADORES
Tenho diversos, para casas não

muito retiradas do cenho.
A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

Mesmo perdendO alguns minutos
aeu tempo será bem compensado si V.S.
ai tornar vendedor de folhinhas. Impor ..

tante fábrica, com variado eotoque de cro ..

mos, aceita representantes, viajantes e
vendedores para todas as cidades do país.
MOSTRUARIO A CR.E:DITO. EXGE.

LENTES CONDIÇÕES.
GARANTIMOS LUCRO
CERTO E ADIANTA.
MENTODECOMISÕES.

81R E ftRMAZEM OHI[NT[MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florian6polis
Rua João. Pinto, n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresci'úma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL
Pr6prio}.' Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado

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

Safame - Peixe frito, etc. etc.

-

Dr, ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

"....�...,..��

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO - Ex-

médica do Centro Espirita
. Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu

consultório para a Rua Bue.
nos Aires, 220 - 10 andor,
Rio de Janeiro, onde passa a

ofe.recer os seus préstimos.
Escreva detalhadamen te ,
nome, idade, endereço e eri

velope selado para o res

posta.

4A ter

C()MPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAP1TALIZAQAo

4mor'tizacão de Fevereiro
No' sorteio realiza-to em 2fl de
i'everei O Je 1944 tO'am aortea
das as s. guiotes combinações,

G
C
K
W
5
p
K
X

G
V
F P
H X
Z N
D I
R N
G E

V
B

Os portadorps de títulos em

vigôr contemplados são con
vidados a receber v reemo Ibôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gers ls:

Sociedade Comercial
UVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nilo Interrompam o paga

mento regular das mensalída-
des dos seus títulos.

.

Em caso de interrupção, re
habtlttem Imp,dlatamente os
seus título,". E' suttctente pa
gar UMA' MRNSAJ ID "DE para
revigorar o mePIDO e evitar a

perda do direito sôbre o soro
íeío e salvar 8S suas

economias.

Faça econo:mia,l COD1pre na «A CAPITAL») 1
Ali, V. s. e�co�trará o

.

maior sortimento de artigos para homens e crianças.
estr'lnge'lros e naClonalS _- Casemlras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6riofiMeias - Cal�ados - Roup?s feitas paro homens e crianças - G;ravatas - Jogos de gravatas e lenços.

Chapeus Ramenzom - Capacetes para homens e crianças, - Rua Conselheiro Mafra, a.

� -- I I -- --------

Linho.
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.fizeram anos ontem:

os srs. farmaceutico José
Augusto de Farias; dr. Wan

derley Junior, advogado e mem

bro da Liga de Defesa Nacio
nal em Sta. Catarina; maestro

Manuel Cruz. funcionário do

Tesouro do Estado; dr. Fran

cisco Vieira Boulitreau e Alcin.

do Fanaya;
as sras. Alice Aurora da Silva
e Dilma Tanlois Andrade, espo
sa do sr , Ner e u Andrade', bano
cário.

ANIVERSARIOS
Asstnala-se hoje o natalício

Ido sr. Fernando Pacheco d
'

Avila, telegrafista 'K» do Dept .

dos Corr e io s e 'Telegrafas. Na I

chefia do Trafego telegráfico, o

sr Pacheco d'Avila tern- se ha

vido com eficiência e desvelo.

A sr a , Cecília Belo Wander

ley, espôsa do sr. dr. Wander

ley Junior, festeja hoje seu

natalício.

A srita. Maria de Lurdes
Mendes, filha do sr. Leovegil
do Mendes, vê, nesta data, pas
sar mais uma primavera.

Fnzern anos hoje:
as, sras. Donatila Marques

Nunes, Lacinia Arvirn Schmidt,
Tabita Campos Gonçalves e

Noemia A. Alves;
as sritas. Huld a Marice los e

Denir de Oliveira, filha do sr

Altino de Oliveira, representan
te da Empresa A. V. Catari·
nense;

o menino: Ronaldo Capela.

Casamentos:
Realisa-se no dia 11 de mar

ço, em São Paulo, o enlace
matrimonial do sr, Pedro Woll
da Silva, filho do sr, tte Boa·
ventura Alves de Silva e de
d. Celia8 .Woll da Silva, com

a senhorita Olgp Casemira
Stankevianes, filha do sr. João
Stankevianes e de d Catarina
Stankevianes, natural de São
Paulo.

flaJanteu
'

IDeu-nos, sábado último, o

prazer de s.ua visita, o F. Hei·
tor de Morais, que procede da Icidade do Tubarão, onde cola-
bora na imprensa local IDESEJA UMA OWDUlAÇA C

PERMAN ENTE PERFElTA ?

A «CAS.'\ SANTA CATA
RINA», está eqUipada com o

mais moderno aparelhamento
para "ondulações permanente» e

seu serviço de prática foi adqui,
rido em São Paulo.
Tra vessa Guarany 3.

(Praça da Bmdeira).
(S v 5

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

O'PARTA"mOO 0' OIVUlGAÇÃO

�""�
�NViE UM CRUZEIRO EM SÊlOS PAliA o PORTE poSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TDA

C.POSTAl.14 .JABOTICA�A� Esr.S.PAULO

Prorrogação
As incrições à prova de ha·

bilitação para extranumerário
mensalista (Inspetor XV) da Di·
visão de Educação Física do

bept Nacional de Educação do
Ministério da Educação, e Saú·
de, foram prorrogadas até 16
do Cl;irrente.

!! i
'0 eSTADO Segunda-feira, 6 de Marco de '944
t:"'ilTP" .;.....A1!ms· ·$&k;;Ç!W'..,.,�.���__�.mg_!!IIII!iliIM�_IlIIJ...Pffli'.iG"
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Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n.« 1 para os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.s 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
A ...l1l<I" em F1orlanopolis nas Farmacias Moderna,
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmecies
Sanitas e Odin - Em Itajaí: Farmamia Santa
Terezinha.

�ladame lIimnder
tnu, nota publicada CO'110 pou

LO dcs taqi.e pela imprensa nazi s
la anunciou que um vcl ho l' e�

por imcn
í

arl« membro do pari [
do, "Irau" (madamc) . Fi-ieda
Brunncr, até então "Juchrcrin ",
da associação feminina (;Ia.llb:'
unrl Schocnheit " (Fl' e beleza),
da Guarda de Elite, foi nomea

da chefe da novn divisão f'cmi
uina da Gestapo. Imedialamente
os Ic.ludures deram a "Iruu "

Brunncr o nome de "Frau Hhu
mler". O novo serviço de "Irau"
Brunner é "contra-atacar por to
dos os meios o' rlcrro

í i smo e a

má vontade". Esta "prnga", de
acôrdo com as confissões mais
ou menos francas . dos jornais
I' uzlstas, grassa espccia luicntc
entre as mulheres. Particular
mente significativo foi o rclató
rio da cuef'e de todas as organi
zações nazistas, "Irau" Klinckr
Scholtz, depois de urna visi t I
que fez as regiões onde se cu

contra\'2m os e\'acuados das
úreas nH:is pesadamente boml)ar
dendas e dos estabelccimentos
eliminados, no léste, Em seu re

latório, ela repiza o têma de que:
"J'\ão importa para oncle o

"f'Uiehrel''' nos cl1'vie ou nos eOIl

c!UZlJ,; nosso único dever é segllí
lo cegaJllente", ExistcJll, porém,
llluitos indícios de que lal conse
lho não é popular cntre as mu·

Iheres. E [): tarefa da agente <1:1
Gestapo, frau" Brllnner. é exu··

lamente intimidar todos os "bon
leiros", sabota,dores, lllurlllllra··
dores e inimigos ocultos da Ale·
manha" - aqueles que Pst:1')
perdendo a fé no "fuehrer". De
maneira bast�mte extranha, os

l'studantes que foram em cerla
época os mais decididos defen
sores do na,zisl110, estão agor:l
contando com "ele111c'1tos sus

peitos" em seu meio. "Frau"
tlrllnner iniciou uma campanha
lspecid para combater a Pl't)
paganda derrotista entI'c as Illil

IIH'res esludantes em diyer:i<l.s
U'niyersidadrs da Alemanha me

ridional. C(,l'ca de cem dessas
<'studantes foram presas em

Goetlingen, Freihurg, Slullg'l"lt
c :\Iunich. Al.gUl11HS delas foram
encarcerada,s e outras en viadas
para campos de trabalho. Em
grupo das estudantes aprisiona
das será julgacto pelo "Volksgc
ric11t" - o tribunal especial na,

zisla, para crimes de alta traiçãr).
Este grupo é aousado de ter
prestado homenagem il memória
de uma das estudantes de ::\Iuni
ch executadas, ::\Iaria Scholl, que
se havia dedicado atiY8.Jl1ente,
junto com seu irmão e outros
estudantes cte regresso do
"front", a dis!>eminação elo fa
DIOSO manifesto. dirigido à iu
yenlulrle alemã, concitando-a a

derrubar Hitler, afim cte sah'a,l'
o povo alemão da compl eta des
Iruição.

10v·2

Iauna, conhecimentos que lhe
d crão ser de grande proveito
período escolar como também
título ilustrativo.
A variedade da coleção, 'O ca

pricho das ilustrações a côr es são,
por outro lado, um ótimo meio
para atrair as crianças c ajudá
Ias a ligar o nome da ave a sua cs

pécie,

pa
no

a

A história de
nosso bebê

História do
------•• J'oo"D-..... ";

-

___.._�._:___..----w....�___ tio D iimiáoElevado o numero de ,11nadores mortos As criancas serão os homens de
amanhã. Cumpre, porisso, desde
cêrlo, educá-las, ensiná-Ias, dirigir
lhes o gôsto e a vontade para o

bom e hclo. lIssc iem sido o obje
livo da "Comp. Melho ramen los ele
São Paulo" utruvós da sua especia
lização cm l iterntura infantil.
As "Histórias do Tio Damião"

continuam essa grande obra para

d.
o ensino da poí izud a de () a 8 anos. Acontecem C>l11 nossa vida mu

ia Consistem r-m uma série ele Iivr i- meros falos, de grande importân
nhos, cada um com o formato rl a ci a, quando somos ainda criancns,

55. Perpetue e Felicidade, principal personagem da h istó r i a , xr-m a mais leve noc ão das cousas,
como seja: galo, cachorrinho, pa- mas todos Iates dignos de seremMártires pagaio, uma rn e n i ni nh n , ele. Tô- guartl.ados para sempre. Porém,

Durante a perseguição de elas elas curtas e com felizes ilus- como retê-los na memória, que

, S A truç õcs, que aiudam a criança a ainda é inativa?e vero , feram presos, na rr i,
r-eter na memória fi história c os r� ii mãcz inha, sem dúvida, que

I
C1, Perpê tua, Felicidade, Revo- personagens. cabe essa tarefa, aliás facílima e

cato, Saturnino e Secúndulo, O primeiro volume da série agradúvcl : para ela é sempre um

aOS quais se juntou volunria- apresenta o cãozinho, To íó, que assunto inleressante falar sôhre os

l mente Sátiro. For;m lançados "�lú o que fan:r" =, (,le1'ido as suas Ir-itos de seu filhinho!
,

"
d i abrurus - a Ium i lia da menina, As mãez inhas tudo observam, los

para um carcere Imundo. A 'i'.

I
Dedé. Cm dia, porém, torna-se mínimos detalhes, ludo anolam.

duas, primeiras, eram, ain.da �nesper"l(.lalllenle o herói ele uma Entretanto o regislro para lantos
catcumenas receberam o batis- raçanha... acontecimentos notáveis de nossa

mo no cárcere Foram conde- O segundo narra a história. ele viela precisa ser hem organizado,
, 111l1a merun a que, por uma brinca- p,l'úlico, deve ser um verdadeir-o

nadas a serem devoradas pelas d eir a, ficou com o apelido de álbum de lembranças, que, como
feras no anfiteatro. Felicidade "Baianinha". tal, possa realmente ser guardado
estava para dar à luz e ge- Segue-se-lhe o volume que traz paru toda a viela, ou até maj s.

U d na capa o Papagaio Real, o louro É, pois, 'Oportuno lembrar uma
meu. m dos ver ugo s pergun- que Declé ganhou do lio Damião e novidade que as "Edições Melho
tou-Ihe: "Que farás perante as que só obedecia aos mandados de- ramcntos" acabam de publicar,
ferás, se já agora te queixas?" Ia. sob o título, "A Histór-ia de Nosso
Ela responde u: Age r a , eu estou A quarta história é a c] o gatinho

I
Bebê". tJm álbum encantador, rico

sofrendo, lá estará um outro que Dcrlé ganhou rio vizinho. Era (1(' ilustrações, que certamente não
"Tão Pequenino" que cabia cm há de fallar em nenbum lar. Apre-dentro de mim que wtrerá por mas mãos. :\Ias um dia a garota fi- s�nta, bem ordenadas, todas as fa-

Ique tambem, eu hej de sofrer cou cloenlte e te,,:/, que ir descan- ses do recé1114nasci.clo, onde as

por êle». No antiteatro, foram sal' uns tempos fc:,ta. Quando re- mãezinhas terão sart:isfação em re

tornou, o que fôra feito do seu ga- gistrar a primeira história dosaçoitadas pefê;nte todos os ex- tinho?! grandes homens de ama,nihã. E,
pectadores. Depois, foram ar· Enfim, as "Histórias cto Tio Da- quem sabe, não será jus1amenle
rastadas por urna vaca braba; mião" a.'prescnlam um cunho edu- fosse o rliá,rio de um graluiCle gênio
por fim, tiraram-lhes a vida cati\'o sob forma atraente ele cli- da humanidade, gual'cla.clo e respei-

versão, com mo1'i.menIadas passa- taldlo por llllÜltOS séculos l1'a galeria.
c_��.?�� gens de traqllinices e graves 1110- ele um museu histórico?
-- mentos de obediôucia.

Estocolmo, (D. P.) - Foi sumamente elevado o número
de aviadores nazistas que pereceram durante a atual guerra.
Essa confissão foi feita pelo "Volkischer Beobachter", orgão
central do Partido Nazista. Segundo o mesmo jornal, o núme
ro de aviadores mortos é maior do que o total das vítimas dos
ataques aéreos aliados.

Ao, 50'" CO","U�p,.H,om om 'UM o,",t,uç'"
o genuíno CELO'l'EX STAN
DARD de 1I2" (Natural Fi
nish Topical Ferox)
CHAPAS: 1,22 X 2,44

1,22 X 3,05
1,22 X 3.66

ENCAPADOS ORIGINAIS:
8 Folhas

Tratar com' V. Mendes
Rua Jeronimo Coel�o, 13

FLORIANOPOLIS

o santo do

Autorizado
Rio, 5 (A.N,) - O sr. Boa

ventura Padilha foi autor'iz::.do
a pesquisar carvão mineral e

associados nos município do Tu
barão e Palhoça.

ALVARO RAMOS 4ves do Brasil {<O mistér�o d.o an�l»
EDT(' -I'S 'II'1 fIOHA1IE"TOS I Esta obra lI1fa,nlll, de 1\Ilroel
J • "O�, "' �I' .:"� "

Silveira, que mereceu no ano pas-É o nO!1le cc um. mlelessante

I
sado o prC'mio "Alcântara Macha-

pas.sa�lell1po, que consiste em co- rio", ela· Academi,a Brasileira dc
l�c:()nar"s(', quatly a quatro, uma Letras, t�l11, a par elo empoIgan,te
sene de. 48 �artocs, em cad,: _um interf'sse da própria narrativ; U111
?OS qua_ls figl;ra uma bel!:�sl,11la profundo si,anificado humano: A
ilu�\raça�) (le llllln _nve brasIleu'a. história de PiXJoxó o o-arot'O queO ..Jogo e dese!1V,o!yJ(lo entre paI:- não era compreeucÜdo "pelo cora

cel�'�)S, e, g�ll�hara �,q,u('le que, pr�-' ção frio da madrasta e que não sa
mel! (J fOl l11"ll os CJ:l,d tetos da� loCal

-

bia como podia ela prender seu pai,tas que �he COUh�1 em na par t lha. é bastante comovedora. Êle deixa-
.

A crwpçn, mler.essRcla. pela i ra de um momento para outro o
disputa, sIll1ples, pOl:em 1l1�Yll11e]1111- ll1undo em que crescera: a f:lzen
ta da, tem .a opor tLll11dade ,]e, se cla o vovô a vida em contacto
per.reher,. 11' guardando nomes (�as co{n a nalu'reza os amio'uinhos elas
mais yal'lndas aves de nossa flca correrias pc]os' campos� Fôra para

'l�c!QIlUt•••OOOOeeeQb@0g��§�9�eoGge0GQte"'OQeeGeQ00f Santos, ficara e,ntre quatro pare-
des, sem nenhum amigo como ]H)S

UiiIfliiWii!llJllllE*i!IlIMI1iIIiI'_"_WJlII!lliIIIIIIlIMIiSl!IiIlÍ!i.'m.;iliili'l!l!I__iiII&Blli:'IB!lI!IIi*.z�liiíiIi!IIIlI_.D� bons tempos. É quando se apega
M a'o Maninho filho de d. Lula, sua

l'na(J,rasta. E vêm, então, as fllgas
de ambos para as pnaias distant,�s,
a amizade C0111 Pedro Pescador e

um mundo novo que se lr..,es des
cortina.

:.vIas Pixoxó jmnais podia (,Oll1-

preenrlcr o mistério claquclr a!�ci,
que d. Lula tinha no dedo e que rea
lizava o milagre de prender seu
pni nela.

O passei o que a Jamílin fez a
!lanhaem, apesar�de neJe M:tninhn
quasi morrer, s,ervill para npr(Jxi
mar Pixoxó ,Ja nova mãe. O sl)fri
ll1enlo os llnin, a dnr, diante da
desgraça COllllll11, tr'ouxe a com ..

preensão mútua. E eOl11o Pixoxr')
aprendera a história elo peixe-]H')[o,
que, por anelar ii CUlta ele mislérios,
se transformara no desgraçado
"simbolo do esfôrco inútLl", resol
veu abandonar pal:a sempre o mis
tério do anel.
Surpreenüente a história de Mi

roel SiLveira. Original também,
pois, os ac'olntecimell1tos, descritos

I
com mais realidade, fogem aos 10-
gares comuns: ga,rotols ama'rica
dos, que vivem sile,nciosos eu tre
quatro paredes, 'olbediellllíssimos,
exe']11\plares a].unos., roupa alvíssi
mn, Não, Pixoxó e Maninho são
dois garolos IcomO' os que encol1-

i tralllOS todos ?s dias nos lares: yi-

I vos, ave�turelros, com seus gran
eles defeItos e qualidades. É isto
que torna atraente a histó,ria C]O
mistério do anel. Além do mais, é
instrutiva, pois, recapitula de lJImn
maneira fácil nlguns ·ncontecimen
los da história da colonizacá1o.
Cremos que êsse livrinho, lan

çaldo pella Companhia MelhorameT]
tos ,de São Paulo e ilmstraclo c-apri
cha'same,nte por Augustus, irá mar
car um sue,esso 'saliente no gênero.
rclabóoózreou

',�,

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Esq. Geronimo Coelho

n abertura da «n Crediálfia
PARA-TODOS»

públicOque oFerecerá ao

Floriónópolis um variado
.

de novidades em:

de
estoque

Tecidos, Tapetes e Roupas' Feitas
(Confecções de luxo)

cavalheiro 5

para senhoras,
crianças.

TOMEM �JOTA: Haverá uma secção
'especial para «Roupas sob medida».

Rua Felipe Schmidt, 38
....a. i .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'JUiZO DE nrnmro DA COMARCA DE

rM
-.

de... d··\ IEdital (k Ieil;,o �����(�A�H'''ZO de _20 dias OSCOU oao eXige ren Iça0 IDeou IClona
o doutor Ar-tur da Srlva Gusmao JUi2 M

-.

d'
-

del€ Dil'cilo subsututo da comarca rie Ti- OSCOU, (U. P.) - A moderação das con. içoes o go-
jucas, no exercíc'!o do cargo. na f'orrna vêrno soviético para um armistício com a Finlândia causouda Iei, etc. ,.. ,

Fa� .sabel' aos que o presente eelilal enorme surpresa e satisfação em alguns círculos que o govêr-ele Ieilâo com o 11,'a20 ele 20 dias virem d
.

- 1
'

1ou dêle conhecimento tí verern Que, a l'e� no russo a otou essa excepciona atituc e para que se torne
qucr imen to 510s in tei-essados. o Oficial fácil ao gvoêrno finlandês abondanar a guerra motivo pelode .Iuxtiça deste JUlzO ou quem suas ve-

'

zes fizel', ,[l'aJ';} a público em leilão a qual duvidam de que os finlandeses se apoiem em alguma ex·
quem mais der e malar lanço oferecer, ,.' di

-

no dia 28 ele marco próximo, às 10 ho- cusa paI a r epellr essas con Içoes.
ras,_ os imóveis pertencentes ao espólio Ao desmentir os rumores de que tenha sido exigida dace Angelo Piva. a sabei': Um terreno suo

\

no lugar Hio do Braço, no mun itip io de Finlândia ,a rendição incondicional e mais a ocupação das cí-
Nova 'I'ren to desta comarca, com cin- d d f' I ,'_'" d '

-

qüen ta e cinco 111€t1'OS mais ou menos a es ln andesas, o governo SO\ íétíco emonstr ou que nao
ele frentes, com quatr-ocentos meti-os. abr iaa a intenção de se imiscuir nos assuntos domésticos da1na1S ou menos de fundos. ou seja uma b

área ele cinqüenta e dois m
í

l ímet ros referida Nação, nem lhe ditar uma política determinada, ou
quadrados, extrema a nor-te com terras . A

lme tfde Pedro Piva, ao Sul com 'I'ridapa li. ao nleS1110 InlpOr um regIme Itere.
Oeste corri herdeiros de Vergílio Piva a A imprensa moscovita publicou o texto da declaracão sô-Leste com n,O do Braço, no valor de

. A • • , • ,_

>

•

cinco mil e quinhentos cruzeiros, K bre a Frnlândía se111 tecer comentáríos. A opmiao dos 111e108
para que chegue a notícia ao conheci- di 1 't'

•

d 'f' I d
- ,

Imenta de todos, mandou passar o· p;'e- IP orna 1COS e e que SI os ln an eses nao aceitarem ogo as
sente erlita l que será afixado no lugar condições russas consideradas como as mais generosas nãoelo costume e publicudo na 111111ren5a ele _ ,

' ,

Florianópolis, na foi-rua ela lei. Dario e poderao abrigar a esperança de receber uma oferta melhor no

K7:��(!�0,�e��a (�i�ISaddo em��m��'C�e�I;"e�,i� futuro. Esse fato, se diz, foi frisado aos dirigentes da Finlândia
de, �944, Eu, Hoclolfo Luiz Büc hel e. es· pelos Estados Unidos. Também se acredita que o pOYO finlan-
Ct'LvaO que o CS('l'e,-j. (ass.) Artur ela ;""" ... '" _,.. ....,

Sí lva Gusmão, .l u iz de Direito em oxer- des nao apOIara seu governo, caso este nao aceite as condições
c ício. Selos afinal. Está conforme o ori- ., ,

ginal, a qual me reporto e que cer-tíríco soviéticas.
ter 3'f'ixado n,o lugar el,o costume, O es- Alauns círculos bem informados são otimistas
crivao Rorlolf'o j,IIIZ BlIchele. b

�ww--..-_"""'_"'_�� desenlace da questão finlandesa, porém, ao mesmo
,) UíZO me I)] HRITO nA CO�'I "IH' \ DE I' deri f 1'L'UUCAS

'.,

zem notar que qua quer recateio po ena ser ata.
Edital de leilão com o pi-azo de 2() dias

O doutor Maurillo ela Costa Coímbra.
Juiz de Direito ela comarca ele T'ijucas
na' forrna ela le i etc
Faz saber ao� q1;e o presente edital

de leilão cem o prazo ele 20 elias vnem.
ou dôle conher-unento tiverem que, 110
elia 28 Ce marr-o próximo, às 10 horas:
o Oficial de .Iust iça dêste Juízo, servíndo
ele porteiro elos auditórios, na fl'ente elo
edifício ela Prefeitur-a illunicipal desta
cidade, trará em leilão a quem mais der
maior lanço oferecer O imóvel per ten
cenle ao espólio ele Joaquim José Leal,
a saber: Um terreno silo no lugar Tim
bésinho, do elistrito de São João Batista,
desta comarca, com GO metros ele fren
tes que fazem em telTas de Ângelo Traí
noti até o Ribeirão, e, elaí segue com 143
metros até encontrar terras ele Alvim:
extrema a Leste com terras ele Joaquim
Silvest,'e Leal e a Oeste €m ditas ele her
deiros de Jorge Franco, no valor ele Cl'S
1.000,00, E, ])ara que chegue a notícia
ao conheci111€nto de todos, mandou expe
dir o presente, que será afixado no lu
g.ar elo costume e reproduzido na Im
prensa de Florianópolis, Dado e passado
nesta cidade de Tijueas, aos 29 elias elo
mês de fevereiro elo ano de 194-1, Eu,
Rodolfo Luiz Büchele, escrivão CJlle o

dactilografei e subscrevi. (ass,) illaurillo
ela Costa Coimbra, Juiz de Direito, Selos
afinal. Está confol'me o origina!, que fo:
afixado hoje, por 111im_ escri\'ão na por·
la do Foru111, O escrivão, Rodolfo ]�lIiz
Biichelp.
�--_..-...........-._-..............

JUíZO DB mHEl'l'O DA COllIARCA DE
'l'UUCf\S

Edital de ]ll'af<1 com O prazo de \'Ínte
(20) dias

O doutol' ilfaurillo da Cosla Coimbra,
Juiz ele Direito da comarca ele Ti.iucas,
Estado de Santa Catarina, na forma da
lei. etc,
Faz saber aos que o presente edital

ele praça ('0111 O prazo de vinte (20) dias
\-jl'enl, ou c1êle conhec:inlento tiverenl.
que no elb trinta e lIm (31) ele março
j)l'óximo, às clez (lO) horas da manhã,
em frente fi Prefeitura l\Iunicinal. desla
cidade, o Oficia I de Justiça q1ie estivel'
servindo ele porteil'o, trará a plÍ]Jli'cO
pl'egão ele venda e arrematação a quenl
111ah; eler e lnaior lanço oferecer, acilna
da avaliução, os bens abaixo discrimina·
dos sep31'ados para pagamento elas CllS'
tas e ma is despesas do inven tário ele
Laudelino João Vinotti, que consistem
no seguinte: Vnl terreno situado en1
"Arataca". disll'itO de Tigipió, elesta co
marca, eom tl'Ínta e sete (37) metros de
frentes. que fazem no Ribeirão "'r��jpió
Grande", e quatrocentos e setenta (470)
elitos ele fundos, que fazem n3 chanada
elo morro, em uma figueira, pel'fazenelo
a área ele dezessete mil lrezentos e no-
venta (17,390) melros quadrados, ('xtre-
nl,ando ao KOl'cleste C:Oll1 terras de seu
tio Henrique José Vinotti, e, ao Sll,loes-
.te. (;0111 ditas de Luiz José VinúttL no

,-alo]' ele Cjuatrocenlos cruzeiros (C,'8 "

400,00); pal'te ele lima casa ele macIeira,
coberta de telhas. no valor de cem cru
zeil'os (Cr$ 100,00), edificada no lote
a>Cima mencionado, E. para q1le chegue a

no.tícia ao conhecimento de todos, man
dou passar o presente que cleverá ser

publicado no lugar do costume e repro
duzielo na Imprensa de Flol'ianópolis,
Dado e passaelo nesta cidade e comarca
de Ti,iucas, aos vinte nove (29) elias do
mês de fevereiro ele mil no\'ecentos e

quarenta e Cjuatl'o, Eu, Sebastião Rebê
lo, escri\'ão interino elos Feitos ela Fa-
7.enc1o, o clactilografei e subscrevi, (ass,)
l\IIaurillo ela Costa Coimbra, Juiz ele Di
reito, Eslá oonforme o original que cer
tifico h,avel' afixado no lugar do costu
me, 'l'ijucas, 29 de fevereiro de 1944, O
escrivão interino, Sebastião Rebêlo.
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do prédio,
a tradicional

«vet·dadeira liquidação»
Todo seu grande estoque· será vendido

ALIANCA
, (LTDA.)DO LAR

Séde Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 anda ...

RIO DE JANEIRO

Carla Patente n. 113.-Expedida nale Tesouro Nacional
Resultado do sorteio realizado DO dia 29 de Pe ve reiro

de 1944. de conformidade com o Decreto-Lei n-. 2.891,
cip 20 de Dezembro de 1940, na pr-esença do ar. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Lida" de a corno com as íns
truções baixadas pelo referido Decretn-Le í.

Plano Especial· Premiado o n' 7.392
7.392-Mi!har-Primelro prêmio DO valor ele Cr,;'; 10.00000
392 -Centena no va lo r de Cr 1[, 1.200.00

Inversão n o v�l('r tÜ· Cf.$ 300,00

Premiado c ri" 7.392
Cr.S; 5,000,00
Cr $ 680,110
Cr s iOO,Of!

Plano Popular ..

7,392 -Milhar-Primeiro Pr êtn io
392-Centena

Inversão

DO valor dI:'
no va I"f de
ho valor lit'

«Plano Gilianca»
TIPO LIBERAL

Serie 2 número 5857 llf) valor de Crq; 50000,00
Milhar de qualquer serie no valor de C s � 500,0(1
Centena no valor de Cr$ 600,011
Iuve rsão du milbar, no valo" de Cr$ 200,00
Inversão da centena no valor de Cr$ 60,00

TIPO ClASSICO
Serie 2 número 5857 no v-Ior de Cr$ 25.000,00
Milhar de qualquer série no valol' de Cr$ 1.250,00
CenteDa no valor de Cr$ 300,00
lnversãr, do milhar no valor de Cr� ln!) ,00
Inversão da centena no valor de Cr$ 30,00

OBSERVAÇÃO � O próximo sorteio realizar-se·á no

dia 31 de Març'l, (6a-ftlír,'i), às 1-1 horas, de conformida
de com o Decreto-Lei n, 2.891.

Rio de Janeiro, �9 de Fevereiro de 1944

VISTO: Nelson Nogueira
Eduardo F. Lobo
O. Peçanha

-Fiscal federal
-Diretor íCesoureiro
-Diretor-Gerente

Convirtamos os sentores pre"tamist8s con�E"m Dbidos
que elóltejam com os seus títulos em dia, li virem à nossl1

"éde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nOA

SC) Ret!ulamento,

Importadora Ava-Rádios
s, PAULO-RUA PRATES, 43 - Cx. 4062
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa, 5
válvulas, Cf $830,00; 7 válvulas Cf. $930,00,

Peça catálogos
Enviando 40 centavos em sêl'os.

Para entrega

Iniciou

"'''''''_ •• _:Jl4 "li_ .oe

quanto ao

tempo, f'a-

19U�
pw�

ENFERMEIRA

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

res, roubados aos afazeres e,

ás alegrias da vida?
Alaste de si os p(ldeci·

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo

A aproximação do perio·
Ido mensal é, para as senha·
Iras que não têm boa saude,
,um tormento e um pesadelo.
,A simples lembran�a dos so

frimentos que se ilvizinham
,'perturba-lhes a tranquilida·
�e e as põe em sobressalto,�

nico, anti·doloroso - é o reme·

dio que lhe restituira á tran·

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:,

A SAUDE DA MULHER

Acham·se abertas as matriculas nos seguintes Cursos: Ginasial,
curso completo com um ano apenas (concessã.o do decreto·lei
n' 4244). Concurso no Banco do Brasil, Dasp e outros; Curso
Comercial Prático, taquigrafia, linguas, contabilidade, etc. Peça

hoje mesmo o prospecto à caixa postal n. 3379. �Curso de MADUREZA «BRASIL» - Sã.o Paulo.
-

CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA

••888888888.8••888••8••�••S•••••••8•••8•••••••••-
• •
• 8

i DI\�' OS i
• 8

i CONTINENTAL I
: I
• As mais famosás músicas, com os mais 8

:. Ifamo sos artÍ:;tas.

·i U"LTIMAS NOVIDADES IAs autoridades responsáveis pela

Ifiel execução das Estatísticas MilI

8: Na « RAD·10·LAR» :
'ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in, • - (I)
farmante prove o que declaro•• A : Rua Trajano, 6 0:má-fé constitue crime contra a .. J I •lI:uranca nacional. (D. E. II.). • a.••a.aac•••o ...

Apólices
Compram se quai,quer apó

lices. Propostas ou informações
à Praça General Osório, 37,

15vs.14

«CasaMiscelânea»
a preços excepcionais!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso <te Aperf'eieoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
IÁbado., das 16,30 às 18 horas - CONSULTÓRIO: Rna João Pinto a. 7, sobrado -

Rio, março (Bureau Interestadual

I
fras deverão

,ser
adicionadas às

de Imprensa) - O "Bolelim Ame- 14.465.000 libr-as de correspondên
ricano", c::ue 'Ü Escritór-io Comer- cia transportada durante o mesmo
cial do Brasil publica em New ano em mais de 100.000 milhas de
York, estampou a segninte nota rotas. Os carregamentos durante o
sôbre o serviço aéreo de carga cri- ano, de caráter comercial, e os re
í.re os Estados Unidos e o Bvasil: sultados de contratos com as forças

- "A Pain Amerícan Airways armarias, incluem .estratégicos, for-
iniciou, em janeiro último, pela pr-i- necimentos médicos, materiais de
meira vez, um serviço aéreo de construção, partes para reparos,
cargas entre os Estados Un idos c o maquinár-ia, gêneros alimentícios e

Brasil. Marca, assim, essa cornpa- matérias primais. Durante 1943, o

nhia, o décimo-quinto ano de seu serviço exclusivo de ca rga da Pana
serviço de transportes aéreos paira gra (Pan American Grace Airways),
a América do 5111, com mais um iru- estabelecido em Agosto de 1942, dai
portante setor de suas operações. Zona do Cumal do Panamá para Li
O serviço de transporte aéreo co- rua, Perú, foi extendido a Buenos
meçou antes da guerra com o car- Aires, cobrindo 4.400 milhas de li- i
regamerrto de pequenos volumes; Ilhas

percorridas,
na costa

SUI-ame-j';lOjC, porém, são transportados pro- ricana do Pacífico. Dêsse modo,
dutos e matér-ias primas essenciais fez-se ligação diréta com a Zona,
à conclusão vitoriosa da guerra. O do Canal c por conseguinte com os
novo serviço para o Brasil Iuncio- Estados Ln idos. A carga transpor

Municipal e Hospital nar
á

semunalmcntc, de modo rcgu- [ada, por semana, nessa linha, tem
lar, entre Miarui e Belém; nele s'e- 21tingido ()

í

ot a l ele 15 toneladas.
ru utilizado um "r ljppcr " 5-42, sem Essa é a primcira linha internacío
us acomodações para passageiros, ual de transporte aéreo de carga]
divisões, etc., que Irnportam num aprovaria pelo Civil Aeronáutico
peso de 2.500 libras. O avião trans- Boand dos Estados Unidos. Em No
portará mais de 4 torielndns de Ca1"- vembro foi amuncinda a criação dr
ga em cada vôo, Anunciai-se, ao um serviço semelhante, na Vcne
mesmo tempo, (['ue os carregarnen- zuela, para ligação com pontos do

MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde tos aéreos para qualquer dos países inlerior dêsse pais. A nova cornpa-
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE das Américas Central e do Sul, bem nhia, Acrovias Vcnczolanas, S. A.,
A1\1BOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEH1VIELHOS E ULTRA-VIOLETAS J

C01110 para os das Antillhas e Méxi- terá a orientação técnica da Pan-
CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46 co, poderão f),'gora ser feitos pela American há dois anos, provou ser
RES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648 Pan Amerir-an Airwavs sem priori- l1111 laço inestimável, dur-ante a

---- -----------.----- dade, embora os que tiveram pr io- atual guerra, entre os contingentes,CJ,lNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA ridade 'recebam tratamcnto prefe- para o transporte rápido de merca-

DR. SAVAS LACERDA rencial. O ex traordinário desenvol- dor ias essenciais, sôbre milhares de
vimento do serviço de expresso aé- milhas de oceano. Os "clipper" re-

Ex-Interno de Serviço do Professor Leôn írtas Ferreira e ex-estagiár ío nos Serviços reo é mais bem ilustrado com as gistraram um "record", jamais
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) cifras da carga transportada pelos igualado, de 4.300,000 libras de

aviões da Pan American Airways cat'ga transportadas e de 2.600,000
cm 1943: 49.345.000 libras de carga, I Iibras de mala aérea, desde Setern
c 72.735.000 milhas de vôo, Tais ci- bro de 1941".

,one: 1.461 - Residência: Rna Presidente Contlnho, �3.

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

Ex.interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CLtNICA IUÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSU'I,TóRIO
e RESliJENCJA: ]tua .Felrpe Schmidt n. 38 - 'l.'el. 812. CONSULTAS - Das 16 às Ul.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro,

CONSULTAS: Pela manhã, das lO às 12 - À tarde, tias 3 às 6.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dos

DR. ARMANDO VALÉR10 DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.406
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

nESIDÉNCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Of'talrno log ia)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saú<le e Hospltr.tl de Carldad�

CONSUJ,TÓRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone. 1.259 - CO:SSULTAS: Das 2,30
às 6 horas da tarde - RESIDíl:!NCIA: R, Conselheir-o Mafra, 77 - FLORIAKÓPOLIS,

INSTiTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
-MOELLMANN

I

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos nospttats europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen

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

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAYARES
Curso de Radíologta CJ1nlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Especializado em HLglene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neíro, - Gabinete de Ralo X - Electro·

eardtograüa cllnlca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

ele f18loterapla - Laboratório de mtcros

copia e análise olímca. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florlanõpol18.

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
,Assistente por vários anos do SerV'iço
Cirúrgico do Prof. Al!pio Cor�el31 .;-<eto
(Primeira CadeiTa de ClfIn1ca C=glCa).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. �ila O. Matos. Assistente do servi�o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgill.o do estômago e vias blllares,

intestinos delgado e .grosso, tiToide, rins,
próstata e bexiga. Varlcocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.

Consultas, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. REMIGIO
CLíNICA M�DICA

Moléstias lnternas, de Senhoras e Cri·

ltlças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

�el1pe Schmldt - Ed1ffcl0 Amélia Neto.

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

SlDlllNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

C1rurgla e Ortopedia. CllnIca e Clrw'gla
40 torax. Partos e doen� de senhoras.

CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7Dió.·
rlBmente das 15 às 17 horas. RESID:ltN·
elA: .Almlrante Alvim, 36. Fone 751,

DR. SAULO RAMOS
!l;speclallsta em moléstfas de senhoras -

Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: ealO�
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice.
rumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnia., hldrocele, ve

dcocele. Tratamento sem dor e operação
,Ie Hemorroidas e varizes - Fractnras:

"parelhOB .de gêsso. Opéra nOB Hospltal!l
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

dei Rio de Janeiro,
V ias urinárias - useraeêes
Consult: Vitor Meireles, 28.

A.tende diariamente às 11.30 hs. e,
'õ tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramo!;, 66.
Fone 1067.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante lDstalação

de 200 MA.
l)iagnóstico precoce da tuberculose
Ilulmonar, úlceras gástricas e duo
Jenais, câncer do estômag0, afe
.,:ões das vias biliares, rins, etc.

\plica o Pneumo-torax artificiaJ
,Jara o tratamento da Tuberculose
"u]monar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
las. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon,Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.476

o ,

SerVICO
,

Brasil e

,.-.",:,;<.*;,�"{"::-""'
Eis alguns dos assuntos

tratados no livreto que
os Postos e Revendedo·
res Essa estão distribuin
do gratuitamente como

colaboração ao esforço
de guerra do país.
Peça o seu exemplar

hoje mesmo e veja como

prolongar a vida do seu

carro, economizar oleo,
combustivel, pneus e

como reduzir as despe
sas de manutenção,

S T A H D A R D O I L (O.
OF BRAZIL

I

* COMPRE BOHUS DE GUERRA *

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico·

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

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

O.L.ROSA
Rua Deodoor. 33.

(Parteira)

Olplomada pela MaternIdade
de Florianópolil!

Atende chamadOB a Qualqueoo
hora

Praça da Bmdelra, 33 - aob.

(ADtlltO LarltO 13 de MlIlo)

DR. ANTôNIO MONIZ HEtENA ClIAVES SOUSA
IilNFIilRMEffiA OBSTlllTRIC4

DE ARAGÃO

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Roa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
EntreI. • domicilio

aéreo de carga entre
os Estados Unidoso

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: BA.1
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reservas ,................... Cr$ 71.656,189,20
Cifras do balanço de 1942:

Responsabllldades , .. , Cr$ 4.999.477,500,58
Receita .... "" , .. ,..................... Cr$ 70,681.048,210
Ativo .". . .. , ".,., " .. , '. Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64,986,957,20
Responsabilidades .,.. . � , Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) , ,... 'Cr$ 23,742,657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfilo d'U1tra Freire de Carvalho, DT. Francisco
de Sã e Anísio Massorra.

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

Uruguãi. Reguladores de avarias nas pr íncípaís cidades da América, Europa
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. 'I'elegr. "AI,IANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAf, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

.......,.,_......�._._- ._...._- ••- - ..� ..-"-""""w_"_"...... ..-.-.-_-.-_- __

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

.

Sortpif>s DOS dias 4 e 18 de cada mês.
PR�MIO MA laR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos .

Médico graUs

NOTE BEM todas estas vantagens por apeD8S
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
du�ide um só instante. ConcQrra para o próximo
sorteio. tenba cofiança, que, quando menos esperar; a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias ,. e 18

..........a...ma ..

pais, são encontradas

SA
padrões maravílhcsos, finíssimo acabamento das melhores

noS balcões da

OSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

fábricas do

Casa

A
Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhores e crianças.

E�
O I"IIIIJ

além de completo sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos, brins, manteuaux,

POst�aO bOleros, capas impermeáveis, congoleuns, topetes, etc, etc., avisa aos fregueses
,

•
• •

e ao distinto público de Florianópolis que está à inteira dis,posição dos mes

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIÁRIO.

Visitem, sem compromisso, os nossos mOlstruários, à Praça Quinze
de Novembro, 11. (Ao lado da relc�lônica (;atarinense),. j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Contrabando

Afim de serem preenchidas diversas vogas exisf,:ntes nesta Filial,
Hca aberta; a partir desta data, a inscrição, para candidatos solteiros,
às provas para o concurso de Auxiliar.Praticante, devendo os do sexo

masculino apresentarem caderneta de reservis rc, certidão de idade e

atestado de saude; e os do sexo feminino, atestado de so úde e cert i
dão de idade.

O concurso constará das seguintes discipiinas: Português, Aritmé·
tica, Contabilidade, Datilografia, História do Brasil e Geografia Geral.

A inscrição encerrar·se·á no dia 14 do corrente, às 14 horas.
Quaisquer outras inforlT'.açÕes poderão ser prestadas aos interes·

Iodos, diariamente, das 14 às 16 horas, na Séde desta Filial.
Florianópolis, 3 de Março de 1944.

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

(Gerente) (Contador)

PI'IDL�IR
1�IRn[aIR

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCÓES DO

COURO CABELUDO.
T'ÓNICO C�P-ILAR"
PQfÊXéE�i�C'A

Delicadíssima
operação
Entre os importantes oper-n

cões realizadas ultimamente na

;<Casa de Saúde S. Sebastião»
.. e que havemos noticiado para

simplesmente realçar o progres·
50 sensível dos recursos c ir ú

r

gicos de que já dispõe F'Ior-í on ô

polis,.. devemos mencionar o.

que, no sábado, foi alí feito.
numa cliente do sr. dr. Djalma
Moellmann, a quol sofria de
bócio com hipertiroidismo.
O operador foi o tão modesto

quão competente cirurgião dr.
Roldão Consoni, que efetuou
uma tiroidectomia sub- total de
licadíssima, com pleno êxito.
Serviram como assistente o dr.

Vítor Gutierrez e como auxiliar
a irmã Veridiana, achando·se
presentes os srs. drs. Djalma
Moellmann e Fernando Ribeiro.

de penicilina
para a Argentina

Porto Alegre, 5 (U. P.) -- Como resultado de investiga
ções que vinha realizando há algum tempo, a polícia conse

guiu esclarecer que, no avião internacional, era contrabandea
da penicilina para a Argentina.

Segundo se presume, alguns casos de aplicação desastrosa
desse medicamento no vizinho país, teria sido determinados
pelo uso de produto em más condições, colocado no comércio
por contrabandistas, ávidos de um lucro fácil.

A trama agora desmacarada pela polícia tinha sua fonte
de ramificação no Rio de Janeiro, servindo-se do avião da car

reira para transportar o produto. As diligências policiais fo
ram realizadas pela Secção de Ordem Política, sob a chefia do
inspetor Paulino Teixeira de Freitas.

Conforme constatou aquela secção da Delegacia de Ordem
Política e Social, os agentes, no Rio de Janeiro, acondiciona
vam as ampolas de penicilina no interior de uma garrafa ter

mica e, após, a colocavam, clandestinamente, no avião que ae

destinava a Buenos Aires. No aeroporto Santos Dumont, no Rio,
a garrafa termica contendo ampôlas de penicilina era entregue
ao aercmoco Pedro C. Louzada, pelo também funcionário (Ia

empreza d� transportes aéreos, Enio França de Sousa.
Quando o avião chegava a Buenos Aires, devais de ter feio

to escalas em outros portos, a mercadoria era entregue a Ho
ratio Pontao, que a passava às mãos de outro agente. Cesar
Aboaff. Este, por sua vez, transportava o medicamento para o I

estabelecimento da Cia. Comercial Meryland, onde o mesmo Iera submetido a um processo de laboratório, para efeito de des
dobramento. Ficando atenta ao movimento dos contrabandís
tas, a polícia numa das viagens �o avião int�rnaci�nal, co:r;se-I
guiu aprender uma garrafa terrníca que continha OIto ampolas

Ide penicilina.
A polícia local enviará para a capital da República o re-

sultado das investigações realizadas. �le�ta. capital, para que �s li "Sc'-o-r-e'-'-d-o-F-O-L-E-p�;�":;';;:ª;'d:autoridades cariocas concluam as diligêucias no RlO de Jariei-
Fevereiro:

1'0, onde existem dois dos agentes contrab.andistas.

5 2 1De acôrdo com o que foi possível, os componentes do gru-
po teriam feito cerca de sete embarques de penicilina, dois dos

quais perfeitamente legalizados.

00

A representa�ão
do Vomité
Rio, 5 (A. N.) - O Com�té

Francês de Libertação Nacío
nal vai nomear, segundo foi

noticiado, os adidos militares,
naval e aeronáutico á sua re

presentação no Brasil. As no

meações recairão no coronel
Michel, capitão de mar e guer
ra Cairal e comandante Cha
bíré,

COMPANHIA DE
SEGUROS
- O Instituto de Resseguros

do Brasil inaugurou um curso

para funcionários das compa-
nhias de seguros.

•

Autarquias para
as Universi aades
Rio, 5 (A. N.) - Na ú\tima

reunião das delegações à.$ta
duais para tratar da modifica
cão do ensino superior, foi de
batida a questão da organiza
ção das universidades em sis
tema autarquíco, tendo sido
nomeada urna comissão, que
estudará a manutenção, erga
nízação e direção das universi
dades.

«Pão dormido»
Rio, 5 (C. M.) -lEstá d� pa

rabens a populaçao carioca.

Foi definitivamente suspenso o

odioso convênio firmado entre
proprietários e empregados de

padarias para a mudança do
horário de trabalho, e que re

sultára, afinal, na entrega do

pão fresco depois das 8 horas
da. manhã, obrigando os habi
tantes madrugadores da cida
de ao consumo do pão dormi
do na primeira refeição do dia,
Q ca�,é matinar,

.Os «sertões-
Washington, 5 (U. P.)

O jornal "New-York Herald
Tribune", em nota sôbre o cé-
lebre livro brasileiro "Os Ser- C JI

da á

I
te senhoras.

tões", de Euclydes da Cunha alU a arvore Consultório - Rua Tiradentes 14.

t d íd
.

IA Fone: 1.663.
- ra UZl O para o mg es por Tendo trepado, com o a.uxílio de

I
Res.dência - Rua Tiradentes 7

Samuel Putman, com o título uma escada, a uma árvore de seu (Sobrado).
de "Rebellion in the Back- quintal para colher uma fruta, o

lands" - diz que "não é de sr , Alvaro de Campos Lobo. sócio! A idade militar abrange um
da conceituada firma Campos Lo·

.

.

d d 25admirar que êle revolucionas- be & Cio., sofreu uma queda, re peno o e anos
se o Brasil, quando publicado, cebendo ferimentos que o levaram Rio, 4 (A. N.) - O sr. Mar
pois é um livro que ainda ar- a recolher-se à "Casa de Saúde S. condes Filho exarou o seguin-
de". Mais adiante, em sua cri- Sebastião". te despacho:
tica, o mesmo jornal declara Despedida "c? �indicato das In�ústri8:sque o livro tem "o sentido cós-

Tendo sido transferido para o Rio Mecânicas e de Material Ele-
mico do drama tolstoiano" de Janeiro, para onde seguiu, on I trico do Rio de Janeiro consul-

(arte.-ra de reservl-sla
tem o capit.ão.ten"nte Howard

Ale-I ta qual a "idade militar" a quexander Whlte despede-se, por nosso
se refere o decreto-lei n. 5.689

O sr. Hermogenes Pereira perdeu int�rmedio, do grande círculo de
d 22 d

.

11 d 1943 O as:'
sua carteiro. de reservíatu e solicita, crniaode que em nossa terra sou I

e e )U 1.0 e .

a quem a encontrou, o obséquio be atrair, agradecendo as atenções sunto esta regulado pelo de
de entregl.l·la na Imprensa Oficial de que foi alvo durante sua per ereto-lei n. 1.187, de 4 de abril
do Estado. I rnuriênciu entre nós. de 1939, em seu artigo 6°, que
_.____ dispõe: "O serviço no Exército

ou na Marinha de Guerra, ati
vos, e nas respectivas reservas,
abrange um período de 25
anos (classes de 21 a 45 anos,
inclusive") .

Io da guerra neste ano, quebrando
as linhas nazistas numa profund í
dade de 50 quilometros e numa

frente de 180 quí lorn-rtros, nos ar

redores da importante via ferrea
Odessu-Var,;óvia. Em comunicado
especial, Stalin referiu-se a êsse
grande êxito, salientando que as

torças do 1· Exército Ucraniano'
estão agora sob o comando do mo.

rechal Zhukov. Uma informação
oficial russa informa que o famo
so general Vatutin encontra-se
enfermo e que por êsse motivo foi
substituido pelo marechal Zhukov
vice comissário da Defeso. da União
Soviética. O marechal Zhukov, oH
cial de 50 anos de idade, é consi
derado um dos mais valiosos com

ponentes do exército russo, sendo
mesmo denominado de "carebro do
exército soviético".

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!

Dr L IlURO D fiUR II J Chegou o Lísbôa o cargueiro
• 11 li, 11· português "Melo", procedente

Especialista em Doenças de Senho- do Brasil. Êsse navio, em 13 de
ras - Vias Ur ímárias.

Curso de especialização ele Gineco- setembro de 1943, incendiou-se
!ogia (doenças de Senhoras) com o .las costas de Buenos Aires e
Professor Moraes ele Barros, da Fa- foi rebocado até o porto de Re-
culdade de Medicina de São Palúo. cífe por um navio suíço,Tratamento especializaelo, médico e ..,,_.._..,_ .....................................-.._-....._..................

cirúrgico, elas afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários.

trompas, etc.).
Cur-a radical elas inflamações dos

anexo". (Ovár io s, trompas), sem ope

ração). Tratamento de toelos os dis
túrbios da menstr-uação e da esterili

dade.
Tratamento moderno da hlenorrn

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

controle eneloscópico - Ure troscopía
- e ele laboratório .

FISIOTERAPIA - DIATEHMIA
- INFRA·VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

ULTIMA HORA
ESPORTIVA
Avaí 5 X Blumenauense 3
Da pelejo. travada domingo. ori

tem, entre o Blumenauense e Avaí,
na cidade Blumenau, resultou a

vitôria do Avaí pelo score de 5 a 3.

!7\tlético Psranêense 4 X Figuei.
rense 1

No jogo realizado ontem à taro
de nesta capital entre os supr-oci
todos esquadrões; venceu o pri
meiro por 4 a 1. Amanhã, pub lí
coremos ampla reportagem sobre
o desenrolar da peleja.

Caxias 8 X América 2

Desastre em
Blumenau

Adqu.ira TUDO de que necessitar,
de UMA. SÓ VEZ,

pagando PARCELADAMEMTE,
com as VAN'lIAGENS da. compra. à, vista,

servindo-se do

SISTEMA
,

CRED I ARIO KNOT
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitária.

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT 5, A,
RI' Fellp. Schmldt, 3>4 - S.I. J - Tel.font 1634
Expedl.ntel D•• 8 ii ii • u. 14 i. 17 ht.

----

�.•TLR�

Encontraram-se ontem no gra·
modo do Abrigo de Menores o

Caxias desta capital e O América
do Saco dos Limões.
O quadro do Caxias estava os -

sim constituido: -. Cozinho, Filho
te e Elesbão, Dícc , Atacinho e

Paulo, Oravio, Russo, Alemão,
Fadinho e Nica.
Os goleadores do Caxias foram,

Alemão -5 , Russo ·2- e Oravio -1-
de cabeça.

Vítima de um desastre de avia·
ção ocorrido ero Blumenau, em
dia da semana passada, faleceu
sábado, naquela cidade, o jovem
piloto civíl sr. Douto Caneparo,
instrutor do Ae rc-Clube local.
O extinto deixa viuva, a exma.

src , Mario. de Lurdes Caldeira Cu
neparo, e duas filhinhas.

Missão oficial
urgente
Lisbôa informa ter partido

para os Estados Unidos da
América, em "missão oficial
urgente", o engenheiro Mar
cial Freitas e Costa, sub-díre
.or de postos e estradas de fer
ro em Lourenço Marques.
� . .."...""...,.........._,...."._.....,.._... ..._...........--�

Procedente
do Brasil

horas e das 2 às 5.

Pçla manhã, atende exclustvaruen-

Franceses
condenados à m�rte

É Uli OOENÇA
ImITO PERIGOSA
P.llU .t FAMÍLIA
1il P..&.lL.A. A RAÇA

Londres, 4 (U. P.) - A rá
dio de Argel, anunciou que o

I'ríbunal que julga nessa ci
dade os elementos contrários
ao regime livre francês e à cau

sa aliada ditou hoje oito

sentenças de morte.

Novo despacho
Rio - O juiz RIbas Carnei

ro, despachando um processo
iniciado em 1911, convida o au

tor, Manoel Casais, a ir levan
tar em Juízo 500 cruzeiros que
lhe pertencem. "O sr. Casais
talvez não se lembre mais dis
to. Êste despacho talvez o des
perte. Quinhentos cruzeiros,
depois do Carnaval, sempre mi
tigam as despesas feitas", es
creve humoristícamente o juiz.

Já está em ação
A esquadrilha oferecida à R.A.F.

pela "Fraternidade do Fole" do
Brasil. participou hoje ·dia 6 de
fevereiro', com sucesso, de um
"raid" levado a efeito contra a

costa do noroeste da Bretanha na

França, onde foi atingido com um
dmpacto direto, a rne iu-rmu , um

I caça'minas alemão da classe "M",
ancorodo numa baia da costa.

OLTIMA HORA
Caracas, 6 U. P. � O govêrno àa

Venezuela desmentiu categorica.
mente o informação segundo o.

qual os dirigentes venezuelanos ti.
nham reconhecido oficialmente o

govêrno italiano chefiado pelo ma
rechal Badoglio.

Londres, 6 U.P. - Foram confiro
modas oficialmente as informa
ções de que o embaixador britâ
nico na Argentina, sir Kelly, rece
beu instruções do govêrno de Lon
dres para que se abstenha de ati
tudes que possam ser representa
das como reconhecimento do go.
vêrno do general Farrell. Assim
sendo, o govêrno de Londres tcmou
a mesma atitude das autoridades
de Washington, suspendendo suas

relações diplomaticas com o go
vêrno da Argentina.

Buerios Aires, 6 U,P. -- O minis
tro das Relações Exteriores, gene
ral Diego Mason, regressou ontem
à tarde à capital argentina, de
pois de passar vários dias repou·
sondo na região de Mar deI Plata.
Informações oficiais ·adiantam que
o general Mcaon celebrou vários
conferências no edifício da chori
celaria, com inumeros represeri
tantes diplomáticos de poises es·

trangeircs.

Montevidéu, 6 U. P, -- O embai·
xador russo em Montevidéu, sr. Ser
gei Orlov, chegou ontem à. tarde Q

$Ista. capital.
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