
Para cincoeutu

Um cavalo na sala Tenha-se presente

esmagar
MOSCOU, 12 (U. P.) ..n OS EXÉRCITOS DE ZUKOV, KONEV E MALINOVSKI .PHOSSEGUEM EM PLENA. OF
TANDO DE ESMAGAR AS CINCOENTA. DIVISõES DE VON MANNESTEIN SEMIuENCURRALADAS NA UCRÂN
INFORMACõES AUTORIZADAS. EM TODOS OS SETORES DA FRENTE MERIDIO NAL OS RUSSOS CONTINUAM AVAN-

�

ÇANDO, EMBORA A RESISTÊNCIA NAZISTA SEJA AS VEZES BEM TENAZ.

RIO, 13 (E.) - o curir.so
fáto ocorreu em Barbacena,
Minas. O médico Hermont do
Nascimento, quando regressa
va do cinema, encontrou um

cavalo na sala de jantar do so

brado onde reside. Perseguido
pela garotada, não encontra
onde se refugiar, tendo para is-
so galgado os % degraus da es-

cada. Para dalí tirá-lo, foi ne
cessário o auxílio de várias I Ano
pessoas.

H lUAlS ANTIGO HIARIO UE S,D"('_.\ Cl\'I" \ HI\ \

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLO H E�

XXIX M. 9057FlorianÓpolis-Segunda.feira, 13 de Março de lCfQ

o chefe da'
A _

mvoscro

B. Aires, 13 (H. P.) .- O al
to corpo do [udicláiio limitou
se a consignar ° "teul. 't-se pre
sente" ria comunicação que
lhe enviou, ante-ontem, o ge
neral Pedro Pablo Ramirez, na
qual anunciava que havia apre
sentado sua renúncia, ao cargo
de presidente da Nação, peran
te o chefe das fôrças de terra e

mar, general Edelmiro Farrell.

Sério acidente
B. Aires, 13 (U. P.) _.- Está

sendo submetido a reparos no

pôrto de Buenos Aires o navio
"General San Martin", antigo
vapor francês' incorporado à
frota mercante argentina, :t

cujo bordo se verificou sério
acidente, que causou ferimen
tos em cíncoenta e seis traba
lhadores.

I
-----

O quinto--preSidente da Argentina
Buenos Aires, 13 (Por A. nho. O general Farrell vem ser

Cosani, da United Press) _. O o quinto presidente da Argen
general Farrell assumiu, ante- tina depois do comêço da guer
ontem à tarde, a presidência ra, quando o dr. Ortiz presidiu
da Nação Argentina, após a re- a nacão durante um ano. Êste,
núncia apresentada pelo gene- por sua vez, delegou o poder ao
ral Ramirez. Em um comuni- dr. Castillo, em virtude de seu

cada oficial, dirigida à impren- estado de saúde, enquanto o

sa, o ministro secretário do go- último esteve na presidência
vêrno, coronel Tauber, decla- até 4 de junho, quando foi de
TOU: "Não há crise de govêr- posto pela revolução das fôr
no". O general Ramirez apre- ças armadas. O general Raw

sentou sua renúncia ao gene- san assumiu então a presídên
ral F'arrell, na qualidade de cia, onde se manteve durante

presidente da nação, e foi con- dias até que renunciou em fa
siderado pela Côrte Suprema. vor do general Ramirez, que
À tarde, o general Farrell no- exerceu o poder durante nove

tificou oficialmente o fáto aos meses e dias, entregando ago-
.

seus ministros, informando-os ra a chefia do govêrno ao ge
de que assumia a presidência. neral Farrell. Com a morte (10
Todos os ministros manifesta- vice-almirante Aba Smcyro, o

ram sua solidariedade ao novo general Farrell assumiu a vice
chefe do govêrno argentino, presídêncía, mantendo-se à
sem que até agora se tenha re- frente da pasta da Guerra. I)(>

gistrado uma única renúncia pois que assumiu a preeidência
no gabinet.e O coronel Tauber da nação, nomeou para aquele
informou que a investidura do posto, como seu substituto, o

poder pelo general Farrell se- coronel Peron. Modificou ainda
ri confirmado por decreto, a seu gabinete, nomeando mí n is
ser baixado oportunamente. A I tro da Marinha o contrà-almí
modificcaão no zovêrrio era I rante Tehaire. Enquanto isto,
esperada desde àbtarde, quan-Io general Ramirez reintegrou-
do se teve conhecimento de que

I se na vida civil. Pouco depois
o general Ramirez havia deci- do meio-dia, quando já sua re

dido renunciar, motivo pelo núncia era conhecida, apareceu
qual o presidente da Côrte Su- sorridente na sacada de sua ro

prema, dr. Robeiíto Repet.o, sidência, na Avenida da Quin
partiu em automóvel para Bue- tana.

nos Aires, deixando Mar del
-------------

Plata. A sessão da Côrte foi Precaucões
presidida pelo dr. Repeto, o

...

qual não fez nenhuma declara- na Holanda
ção ou comentário a respeito.
O gabinete tampouco celebrou Londres, 13 (SIH) - Prosse
reunião especial para tomar guindo nas suas medidas de
conhecimento da renúncia do precauções na Holanda, contra
general Ramirez e, segundo o a esperada invasão dos' aliados,
comunicado oficial do coronel os alemães transladaram para
"I'auber, o general Farrell abriu Nímegue cidad-e localizada á I
.a sessão anunciando que devia 15 quilômetros da fronteira ale
mudar de assunto em vista das mã a administração das estra
imposições momentâneas. O das de ferro que estavam esta
general Farrell assume a pre- belecidas no centro do país. Ao
aídêncía 16 dias depois 'de ha- mesmo tempo, aumenta conti
ver recebido o poder na quali-! nuamente o transporte de toda
-dade de vice-presidente e nove a classe de materiais para Oés
meses e seis dias depois de che- te e para Léste, em obediência
gar ao govêrno na qualidade as ordens das autoridades mi
de ministro da Guerra, por oca- litares para a evacuação das
aíão da revolução de 4 de ju- regiões costeiras.

o general Eisenhower, do exército norte-americano, chefe supre
mo das forças de invasão das Nações Unidas. aparece aquí em

seu gabinete em Londres. ante um mapa da Europa que geme
sob o tacão I a:!:ista, planejando a campanha da invasão.

[Fóto da Intec-Americana],

Medidas anti-semitas
na Holanda

Londres, 13, (SIH) - A im

prensa clandestina holandesa
informa que, os alemães inclui
ram judeus de nacionalidade
estrangeiras inclusive espa
nhois e turcos, na sua campa
nha anti-aérea O-á smoô eCíd
nha anti-semítica na Holanda.
Estes foram igualmente. colo
cados em campos de concen

tração mas serão enviados aos

seus paises de origem, em lu
gar de serem deportados para a

Polônia.

As circunstâncias o dirão

sexto anive rsário da
ccupacão da Austria I

Em 11 de março de 1938

Hitler, prevendo a indefec
tível derrota dos seus pla
nos de anexação da Aus
tria no plebiscito que a 13
desse mês se realizaria na

quele país para o pronun
ciamento popular sôbre o

assunto, procedia à vio
lenta e brusca invasão des
sa velha nação, impondo
lhes a mais completa sub
missão.

Desde então, há seis
anos, vivem os austríacos
em .cornpleta escravidão
forçados à maior das hu

milhações, que é a de com

baterem ao lado dos seus

algozes contra os países
democratas.
Mas, não obstante o re

gime de terror sob que es

tão os cidadãos da Austria,
não vem faltando demons

trações de rebeldia, Deser
ções, greves e sabotagens
sob a sua resposta diária e

sistemática. Voluntários
austríacos combatem nas

províncias meridionais do

país, nas fileiras dos bra
vos "partisans" do mare

chal Tito.

psderão parncfper
campanha política

Não de

Washington, 13 (U. P.) - O president€ Roosevelt infor
mou que entre o Exército e a Marinha se chegou a um acôrdo
pelo qual se proíbe aos membros das fôrças armadas partici
par de campanhas políticas.

Sem embargo, não se proíbe que tais pessoas aceitem car

gos públicos outorgados sem gestão direta ou indireta. Por
tanto, a medida não impedirá que o Partido Republicano apre-

• sente a candidatura do general MacArthur, caso este permita.
Uma vez eleitos, os membros das fôrças armadas terão

baixa ou deverão apresentar sua renúncia.

,o julgamento
LONDRES, 12 (U. P.) - A emissora de Argel referindo

se ao julgamento de Pierre Pucheu, salientou que o mesmo
não foi considerado culpado da acusação de atentados contra
a segurança interna ou detenções e atentados contra a liberda
de individual. Pierre Pucheu foi considerado, entretanto, cul
pado de ter organizado a Legião Francesa Anti-Bolchevista e

ter convivência com o inimigo, ao qual entregou a polícia
francesa que justamente com os alemães passaram a agir con
tra os patriotas franceses. Por decisão do tribunal os bens de
Pierre Pucheu serão confiscados pelo Estado. A sentença foi
lida na ausência do acusado conforme a tradição. Antes de
constituida a sentença Pucheu falou declarando que o seu jul
gamento devia servir de lição, pois o seu alcance ia além de
sua pessoa. Ainda procurando justificar-se, Pucheu declarou
que sempre obedeceu ao que acreditava estar sendo ditado pela
sua consciência, no que se referia aos interêsses da pátria
francesa.

Pierre Pucheu

:���':.�-:.sc: ::ão Negou atenvão
Farl·oba panl·fl·ca"vel Londres, 12 (U. P.) - Sôbredos «patriotêrts» a negativa do sr. Valera, desta-
RIO, 13 (E.) - A Comissão Londres, 13, (SIH) _ O pe- ca-se que, assim, os nazistas

Executiva dos Produtos de riódico alemão para os Paises poderão continuar livremente
Mandioca vai adquirir dos pro- Baixos, refere-se na sua ultima a tarefa em detrimento dos in
dutores o remanescente da sa- edição, ao recrudescimento da terêsses das vidas dos soldados
fra de raspa e de farinha pani- resistência patrióta na Holan- norte-americanos e britânicos
ficável para adição à farinha da. Acrescenta que, três "Ter- que se apresentam para abrir
de trigo, em virtude do acôrdo roristas" foram mortos á tiros a segunda frente. Os jornais
argentino-brasileiro. ao resistirem a ordem de pri- britânicos destacam que a es-

F A• G bb são numa cidade da província pionagem nazistas no Eire é

aleceU rVln O de Groninga, tendo havido vá- tanto mais perr:iciosa p�o fa

RIO, 13 (A. N.) - Vítima rias detenções de patriotas ar- to de que os aliados estao �m
de prolongada enfermidade, fa- mados em cuja consequência ve��eras de grandes _operaçoes
leceu em Nova York. aos 671 foi estabelecido o toque de

re-] mlllt�res, que poder.�o ser �e
anos de idade, o escritor humo- colh�r,á? 20 horas para aquele nuncmda,s pelos espioes nazis-

rista Arvin Go1b. J municrpio. ' tas na Irlanda.

SAN JUAN DE PUERTO RICO, 12 (U. P.) - A senhora
Roosevelt, que se encontra em viagem de in.speção pela Amé
rica Central, declarou que seu esposo nunca pensou apresen
tar-se candidato ao quarto período presidencial consecutivo.
Entretanto, segundo salientou a esposa do presidente, serão
as circunstâncias que decidirão a atitude que será tomada.
Destacou, porém, duvidar que atualmente Roosevelt tenha a

menor idéia de candidatar-se ao próximo período presidencial.

por brasile'iros
RIO, 13 (E.) - Chegaram de São Paulo, 25 alemães, que

serão embarcados no "Cabo de Buena Esperanza", navio es

_l)anllol que os conduzirá até Lisboa. Na capital portuguesa,
eles serão trocados por brasileiros que se acham retidos na

França, inclusive vários diplomatas que serviram em Vichy
com o embaixador Sousa Dantas.

Serão trocados
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SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema

semana
PRESS INFOR3IATIOX SERYIClj

A Argentina esteve novamente no cartaz, durante uma

semana inteira, desde que o general Ramirez se licenciou
do cargo de chefe do govêrno, que foi assumido pelo vice
presidente, general Farrell. Irias depois, estourou uma re

volta no país, chefiada, ao que se informa de ll'Iontevidéu,
pelo general Rawson. A revolta fracassou e seu chefe, se

gundo despachos de Buenos Aires, se encontra prêso, Ain
da de aeõrdo com informações da capital uruguàía, os re

voltosos queriam a volta de Ramirez, que devia organísar
um govêrno civil e promover, dentro de um mês, as elei
ções para escolha dos n01'OS dlríg'entes da Argentína. A si
tuação criada desde o afastamento do general Ramirez se

tornou mais grave, e as relações entre a Argeutína e os

demais países americanos, ao que se informa a imprensa.
norte-americana, são precárias. Haverá, anuncia-se, con

sultas entre todos os países das Américas, e a atitude a ser

adotada pelos Estados Unidos dependerá das informações
fornecidas pelo Brasil, pelo l\Iéxico e pelo Uruguad, A
guerra, na Rússia, continua favorável às armas de Stalin.
Um exército russo que ataca a Importante posição-chave de
Pskov, já se encontra nos subúrbios daquela cidade. En
quanto isso, anuncia-se que será agora desencadeada a

ofensiva contra Talin, capital da Estônia. Na Itália, a mes

ma situação da semana passada, isto é, ataques e contra

ataques em Anzio, ao sul de Roma. No setor de Cassino,
as fôrças britânicas eonsegutram vantagens locais e avan

çaram. Falando na Rádio de Berlim, sôbre a próxima fase
da guerra, o coronel Díetmar, comentarista do exército,
disse que agora dos alemães devem encarar sériamente a

invasão da Europa pelos aliados, que atacarão, segundo
pensa, por diversas frentes, a fim de desorganizar as ;tr
mas nazistas. Alüis, isto não é novidade. Churchllt decla
rou em discurso, há mais de um mês, que a invasão será
feita por vártas frentes e que constituirá a maior operação,
no gênero, ue todos os tempos. Os norte-americanos obti
veram novos êxitos no Pacífico. Numa brilhante operação,
comandada pessoalmente por l\fcArthur, desembarcaram
nas Ilhas do Almirantado, o maior arquipélago ao norte
da Nova Guiné: O Japão foi bombardeado pelos aliados. Os
aviões das Nacões Unidas levantaram vôo, ao que se su

põe, das ilhas Aleutas. Uma delegação finlandesa está sen

do esperada em ll'Ioscou, oude discutirá com as autoridades
russas a questão da paz em separado entre os dois países.
Supõe. se que com as próximas otensívas soviéticas, os ale
mães sejam obrtgados a abandonar a Finlândia, facllítan
do assim o acôrdo, hoje praticamente Impossível em vir
tude da dominação germânica.

j á conhecido seu vestido estam- i

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

João Pinto 17. - Fone 1428. "Stimol", uma grande novidade. Não se preocupe com as manchas

��;;;;;;L;;e;v;e;,;h;;O;je;;.;m;;;e;s;m;;;o;,;;;�p�a�r�a�;c�a�s�a�,�o�s�e�u�s;a�b�ã�O...��P�R�IM�E�·�I�R�A�.����d�e�s�e�u�v�e�s�t�i�d�o�,�l�e�v�e�-�O�à�'l::\::'n�tu�r�a=ria
G ua r o ny. - Ru a João Pinto 17. I.

Comentário dao ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. posta] 139

ASSINATURAS
Na CarJital�

Ano Cri 70,00
Semestre Cri .0,,00
Trimestre Cri 20,00
Mês CrI 7,09
Núme�o avulso Cri 0,30

No Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre CrI .5,00
Trimestre Cri 25.00

Anúncioe mediante eontrãto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I dos nos artigos assinado.

«Campanha
� do Livro)

RIO, 11 (A. N.) - Em dias
da semana passada reuniram
se na sede da Legião Brasileira
de Assistência os membros da
Comissão Executixa da "Cam
panha do Livro para o Comba
tente" , a-fim-de assentarem
nos últimos detalhes para que
comecem a circular as "Caixas
Estantes", em número de 30,
doadas pela direção da Estra
da de Ferro Central do Brasil.
Ficou estabelecido que a distri
buição será feita logo que seja
aprovado o plano adotado para
a circulação das "Caixas-Es
tantes" nas fôrças armadas de
terra, mar e ar. A coléta do li
vro fez-se de 19 de setembro a
10 de dezembro do ano passa
do, com a colaboração de vá
rias associações, tendo apre
sentado os seguintes números:
Total de volumes arrecada

dos: 1.692; periódicos e revis
tas: 10.952.
Além dos livros que serão

distribuidos pelas fôrças com
batentes acampadas, embarca
das nos navios, ou sediadas nas
Bases Aéreas, existirão ainda
bibliotecas nos hospitais do
Exército, Marinha e Aeronáu
tica, assim como nas ilhas de
Fernando de Noronha e da
Trindade.

CASA MISCELANEA. distei
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
= =

Transferido
PORTO ALEGRE, 10 (A. N.)

- Foi transferido mais uma
vez, "sine die" , o circuito auto
mobilístico a gasogênio, que
estava anunciado para domin
go próximo na cidade de Pelo
tas, neste Estado.

I
I

�-----------------------------------------------------,�

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

COMPANHIA· "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

71.656.189,20capital e reservas •................................ Cr$
Cifra.s do balanço de 1942:

Responsabilidades .... .... .... . .................• Cr$ 4.999.477.500,58
Receita ••.. .•......••••...••...•.•..... Dr$ 70.681.048,20
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,Zo
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

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

Uruguâí, Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Africa.

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. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

e você é acometido de indigestão, oóli
OIS, f'lat.ulênria e I1'lÇlI estar apôs as re

feições. tome Magnésia Bisurada. Esc,es
distur bios estomacais, quando proveni
ente, da condição excessivamente acida
do estômago, cessam rapidamente com

Magnésia Bisurnda, que é urna compo
sição antiacida conhecida em todo muno o

por sua eficácia. Compre-a hoje mesmo.

••Q•••••o••••& a��.$•••••
· �
• •
• t

I SOOSr
· �
• •

! CONTINENTAL I
: :
• As mais famosas musices, com os mais o·
• •

: famosos artistas, 1-;
: / :
: ULTIMAS NOVIDADES ".

! Na (cRADIOLAR» i
I l
•

Rua Trajano, 6 I'
o o
• •
.-- _._.._ '"

F'ARMACIA ESPERANÇA �

A SUA FARMACIA.
Rua Ccaselheire Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

'.

r

LICENCIADOQUIMICO ,:

Oferece-se para trabalhar em Iaboratór io , especialista em

fabricação de caf'eiria do chá ou café, tendo perfeito
conhecimento na manipulação de hipor derrnias em geral
(vitaminas) e ccmpleto conhecimento sobre o ramo da
indústria farmacêutica. Carta por favor, a Francisco F.
Guirar. Rua Arujá, 116 - São Paulo - Est. de S. Paulo.

Para

a preços excepcionais!

I
I
f
r ,

I I

�J

entrega «CasaMiscelânea)
I ri í

oíori

do prédio,.
tradicional

liquidação»
Todo seu grande estoque será vendido

a
«verdadeira
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do diasanto
Sta. Eufrásia, Virgem

Esta santa era filha de um se

,cretário da côrte de Teodósio o

Moço. O pai não se importou com

,o educação da menina, pois, esta

va muito ocupado com os negóci
os. Felizmente, soube a mãe imo

plantar no coração da filha o

amor à virtude. Esta mãe mode
lar tinha um grande medo: a fi
lha era de uma beleza extraor'

dinário, o que, naqueles tempos
licenciosos, constituia um enorme

perigo. Para saivar a filha, vendeu
o mãe, depois da morte do espo
JO, tudo quando possuia e retirou'
se para um convento no Egito,
onde ambas carinhosa acolhida
acharam. Não tardou que a rnorte

levasse a mãe. Eufrásia era em

tudo um verdadeiro mo:ielo de
.santidade, menos numa virtude, a
mais importante que é a obediên
cia. Esta fraqueza punha em pe
rigo todas as outras virtudes. A
superiora, entretanto, era uma

mestra acabada e soube corrigir o

defeito. E tanto se distinguia, de
ora em diante, Eufrásia na obe
.,diência, que foi dotada do dom dos
milagres. Uma santa morte en

cerroU uma vida generoso.

Comprar na CASA MISCE
.LÂNEA é saber economizar.

o diploma não
·era falso
Rio, 11 (E.) - Perante o

juizo da 14a Vara Criminal foi
.denuncíado Jaime de Andrade,
.acusado de exercer a profissão
.de dentista sem diploma ver

.dadeíro e sem autorização le
gal. A fiscalização' do exercício
.profissional, por intermédio da
.polícia, apreendeu em seu ga
binete todos, os instrumentos
.de sua profissão e fez lavrar
flagrante contra o réu.
O juiz Severino Alves de Sou

.sa acaba de sentenciar sôbre o

caso, e divergiu da classifica
ção dada ao crime do dentista,
poi� este juntou uma série de',documentos, inclusive o seu

diploma, fornecido pela Facul
dade Livre de Odontologia da
Universidade da Capital Fede
ral. O réu, assim que foi publi
cado o decreto autorizando a

ele e outros, nas mesmas condi
ções, a regularizar a situação,
'requereu ao Ministério da Edu-
cação o andamento do procés
so respectivo. Por fim, o juiz
absolveu o réu, afirmando que
não se tratava de diploma fal
so e ainda mais, por se tratar
de um homem de vontade e

'honesto.

Dr. ALEXANDRE UE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

MACHADO & CIA.
Agências e Representações ern Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n , 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

"

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

do Estado

r::�1i'JIJ!!!: P'. F" T OI

� Produtod.�'.'��'
Hormo Vivos n.· 1 para os 813los pequenos ou flacidos
Houno Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança,
J .....t. _ Florlanopolie na .. Farmacia. Moderna.
Rauliveira e da Fil - Em Blumenau: Fermeeie..
Sanita" .. Odin - Em Itajaí: Fermaeia SantlJ
r.r••inh•.

Voluna Feminina
OS SEGREDOS DO BATON
Agora que nossas marcas f'a

vo rítas de baton estão se tor
nando cada vez mais raras e

mais caras, convém estudar os

numerosos métodos pelos quais
se pode prolongar a vida de um

tubo de baton,
Autes de mais nada fica mais

barato encher outra vez um tu

bo usado de baton, do que COIU

prar um novo, Os govêrnos alia
dos estão, atualmente, precisan
do dessas belas caixinhas de me

tal que estavamos acostumadas a

usar antes da guerra. É absolu
tamente fácil limpar uma caixi
nha de baton. Um espinho de la

Ianjeira, enrolado num pedaço
de papel, algodão ou lã, permi
tirá realizar a operação em um

momento. Para fazer a substitui

ção convém escolher uma sala
fresca, pois um baton aquecido
é dificil de ser lidado. O baton
deve ser t1xado, delicada mas

firmemente no lugar adequado.
,E preciso que fique absolutamen
te firme em seu lugar antes de
ser usado, pois de outra forma
poderia trazer aborrecimentos.
'Talvez éI6 leitoras tenham no

tado que atualmente muitos ba
tons são muito gordurosos. Para
evitai' o excesso de baton, con

vém passar pó sôbre os lábios
- antes e depois, mas especial
mente antes.
As mulheres que servem nas

fôrças armadas preferem os ba
tons de tonalidades mais es

curas, pois estas combinam me

lhor com o uniforme.
O baton- tem grande influên

cia sôbre ,� moral e muitos ho
mens têm ficado admirados ao

observar que a primeira preo

cupação da mulher, depois de
um reide aéreo ou de uma exte
nuante noite de trabalho numa

fábrica, é procurar em sua bol
sa o mágico baton que fará de
saparecer todos os vestígios do
cansaço � das preocupações cau

sadas pela guerra de Hitler.
Crônica de Mary PRIMER

CONSELHOS
Para se dar ao rosto uma apa

rência fresca e descansada, de
pois de um dia todo de trabalho
intenso, aplique-se sôbre o rosto
uma camada de crême gorduro
so e deite-se por quinze minutos,
na cama, em completo repouso
físico. Tire-se, depois, o creme e

p ro ceda-se à "maquillage".

i.....······
..··e••.•••••J

iVida Social I
.......� .

A .MODA
.

São bem preciosos e modernos
os conjuntos para noite, de duas
peças. Para jantares ou ceias de
certa importância, adquirem, en
tão, um certo "quê" de origina
lidade e distinção que se tornam

preferidos entre todos. Saias
brancas de cetim, plissados ou

drapeados, com pouca roda, com
pletam-se com boleros ou peque
nos casacos do mesmo tecido,
inteiramente bordados de vidr i
lhos dourados, mangas justas e

compridas. Conjuntos inteira
mente negros de jérsei, de mara

vilhosas caídas, a saia ligeira
mente franzida na cintura e es

treita na base, com motivos
orientais bordados nos ombros
e pala, com fios de prata esver

deada.

Há cinco anos, na data de on

tem. após rnem ôrcvel conclave en

cerrado aos 2 de março de 1939,
S ' Santidade o Papa Pio XII era

coroado chefe da cristandc de C:1

tólica. Em meio à terrível guerra
que devasta os continentes, fiéis
catolicos. de todas as nações, vol
taram se ontem para a figura do
insigne pon tífice.

ANIVERSARIOS

Feste{a hoje seu natalício a sra.

viuva Eugênia Bruggmann.

Zelia, filha do sr. Jacinto Avila
da Luz. comemora hoje mais uma

data natalícia.

Fasem anos hoje:
a sra, d- Maria Lacina da Rosa.
professora;

as sritas. Jandira Delambert e Guie
mar Pires;

os srs. Air Silva e Heitor Sousa,
professor;

a menino: Celina Gonçalves.

Noivados:
Com a senh;orita Cecy AIGeste

GonçalVES. ajustou nupcias o sr.

Milton Póvoas.

TEATRO
Conforme noticiamos, o "Arte

Clube" estará, hoje. novamente,
no ·Cine Império" no Estreito.
Em vista do

.
sucesso consequtdc

com o primeiro festival, é de se

esperar que 'o "Arte Clube" apre
sente um programa selecionado.
corzespondendo. assim. ao apoio
da plateia daquela localidade.
_ -_ .,.. _ _-'"

DESEJA UMA ONDULAÇA O
PERMANENTE PERFEITA?

A -CASA SANTA CATA
RINA., está equipada com o

mais moderno aparelhamento
para «ondulações permanente» e

seu serviço de prática Ioiadqui
rido em São Paulo.
Travessa Guarany 3.

(Praça da Bandeira).
15 v ·12

.,..-.-. _-.-_w_w.- -_-.�.....·.-......__-....

Poderão ser

empregados
RIO, 10 (A. N.) - o mims

tro do Trabalho definindo sô
bre o trabalho de súditos do Ei

xo, na situação do país, decidiu
que os propriamente prisionei
ros de guerra, só poderão ser

empregàdos em qualquer ocu

pação mediante autorização es

pecial das autoridades milita
res. Quanto, porém, a mari
nheiros desembarcados, italia
nos, alemães, ,OU japoneses,
contr.a os quais nada haja e que
tenham realmente necessidade
de trabalhar, poderão ser em

pregados por firmas, nas cida
des, vilas ou regiões que lhes
forem dadas por menagem, por
por todo o tempo que durar a

guerra,PORCURSOS CORRESPONDÊNCIA
Acham-se abertas as matrículas nos seguintes Cursos: Ginasial,
curso completo com um ano apenas (concessão do decreto-lei
n' 4244). Concurso no Banco do Brasil. Dasp e outros; Curso
Cornercial Prc:itico, taquigrafia, linguas, contabilidade, etc. Peça

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

"A Bandeira Nacional quando em prés
posição horizontal, e Irã ao centro da
testa da coluna, se Isolada: à direita da
testa da coluna. se houver outra bandei
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
ou mais banden-as", (Deoereto-I"i n. 4.545.

Fabrican te e distribuidores das afamadas con-'
fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai':ltes. que recebe diretamente das

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes
melhores

'Pé r,tJtt '" ,"c

p,' - à graça de suas mãos!

• Jóias fulgurantes, de colorido singular,
cheias de vida! - eis o que são as unhas

transfiguradas pela magia inconfundível do

esmalte CUTEX! Tais jóias - o mais encantador

realce das mãos femininas - custam apenas

alguns momentos de cuidado. Sim, porque CUTEX

é de aplicação fácil e secagem rápida,
permanecendo, longos dias, tão lindo e vívido

como no primeiro momento.

Experimente-o e verá quanto contribue para o

encanto de suas mãos!

E-5MALTE

CUT�X
- para a manicura perfeita I

J.W.T.

A VISO
A firma proprietária da �A MODELAR. em virtude
da suo. projetada transformação em Socieda de
Anonima, reforma e ampliação dos atuaes ramos

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

des aos seus fregueses, decidiu fazer

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO

UMA COMPLETA E TOTAL L10UIDAÇÃO DO STOK ATUAL

TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO,
inclusive o sortimento de novidades já ericornerr

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

serãe feitas sómente dinheiro à vista.

SANG1Jl-1JN()L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíuces rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

--------,;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CARLOS HOEPCKE S. A., COMÉRCIO E INDúSTRIA

Senhores ar+ornstas:
Bln ouünprünen-Lo ao prece

í

to lega,J e estatuí.ãrío, apraz-nos submeter à jud i
ciosa apreclacao de VV. 5S. o IJâ.kl'llÇO e coritus do axerc icro de H)'[3.

Resu rn snco as nOY�:52's atividades nesse periodo, l'es-saRalmú.s o fato e1e a nossa
í

ír-ma ter sido excluída da lista negra angío-norre amer icam.a, em ju.lho; em setein

bro fornos d.íspcnsaocs da In tervenção Federal na navegnção; r.na.lmerue conse

gusmos soluciona r a velha pendê ncha da Cio. Pôrto ele S�:O Francisc-o elo SuL

Apesar elas üi.fi(,ull�lades na compra de mercador ías pela escassês e outro" mo

tivos notórios e dadas a.s mudanças que se impuseram no quadro de auxíüa res. ou

tivemos, amda a551111" apreciável movtruento que se evidetncia no resuttado sa tisfa
tório do ano soctal.

AU,lilé':::)I,3.I.L'C,-) G',") orríe oados (Ie todos OIS aux+lio-res, corno prôm io meretrdo é)')

vaí.ioso r-onr-urso em prol (lo des.envolv írueru.o doa soc.ied.ade. Lnd.c n izumo s a LOJ·.JS os

ca e principalmente a natação.
(Ôu,n,ei·cnár'''-lS que se ret.írar-am. Assim foi aumen.tada a rubrica "Despesas Geraki".

A Fábrica d'e Pontas apr-esentou r-esuttado rmu it o menor em compar-ação ao

Vinte e tres piscinas projeta- exercrcío a'nterior, porque esteve paralizaela a maio!' par te do ano, elevielo à falta

d t d
de mat.érja prkma, que não foi possível adiqu ir-lr no mer-cado .['(llcional ou est.rangx.íro.

OS, rese OS quais em pleno Fizemos as provisões que julgamos razoávaís e úteis à maior firmeza elo ativo

funcionamento com os res- social, de acôrdo com a uadação da Casa.
Pondo ii CLbposição. de VV. SS. todos os livros, ·ellocumen.tos e papéis, teremos

pectivos técnicos. Todos os prazer em dai-Ihe» qua lquer otnta:o esclarecimento.

anos realizam-se competições 1<'!oriI3Inópoli-s, 31 de dezembro de 1943.
Adel'lJal Ramos da Silva - Dhretor-presidente

preparatórias e o Campeonato ('ados Letsner - Dir-etor-g'ei-ente

t d
Acelon Sousa - Dir-etor-gerente

es a ual, para a seleção de va- JHT,Ai\('O GERAL EU 31 ,D]!) DEZEUBRO DE 19J;�

1 t Et
ATIVO

ores que represen am o s a- llllobiliz"do
do no Campeonato Brasileiro Prcpriec1larles 1.775.890,20

I' I a' 3C õe 782.903.Go
de Natação. O govêrno minei-

�nl)' I,C �'O S .. ' , .......•.......•••••..•

1'0, dispendeu, para a conquis- Disponível

ta do ponta _ Campeonato,
Caixa: el����i���·�;o�r���ioeee��II��'I1�l?:Z�············· .

vultosa importância, além de �J�:��:â��;as . . ..
" " Ig.zgNZJ:;;;

ter concentrado dois meses I ,,"atéria P1Jma -. . 1.383.2.33.70

seus titulares e r�s�rvas. Mina�, ���;�c�tg��ec1� G�',�;·;·�·::::::::".:::.::::::::::::::.: g��:���:âg
espera ter, no maximo, em tres Dtveisas contas .:'

107.35:;,30

anos mais de trinta mil nada-) Con ta de compensacüo

���es{'e�'��:e�f�g�o detsI�ill���� I
Ações caucíonadeis .

nos certames vindouro. 1
P A S S I V o

Santa Catarina não pode Cap ital
1\ão eXigí\'cI.. . .....

continuar silenciosa a este Hescrva.s .

I··\..I�,do ele previsão ..

desfile esportivo, tantos são as F'unrio para C'Ol1'N1S duvidosas . .

credencias que possivel: um
Fundo para deprecíação ele imó v e ls e errsba'roações ...

Fundo de auxíd ío . .

govêrno arrebatado pelo desen- LUC1'OS suspensos . .

volvímento da física nas esco- �xig'í"el a curto e longo prazo

las e as possibilidades que lhes Z\:;,:���-:� contas ..... . .....

'

: : : :
..

: .. : .. : : ::: 18.0��:gi:��
oferece a costa pontilhando de Dividendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816.000,00

recortes maravilhosos. Conta de compensação

Esperamos, que em breve, Caução ela Diretoria . .. _

.

OS nadadores catarinenses,
com os gauchos, cariocas e

paulistas, ameacem a supre
macia mineira na natação.
Corneteiro de Piquete

])li�MONS'l'RAÇ.\_O DE 1,UCROS l<� }'EUDAS El\I ;H Dl] ))l<;ZJ�l\IBUO DE 194;{

CRÉDI'l'O
Saldo elo ano anterior . .

Sn1dlo fundo )la!'a contas duvidosas . .

Fundo especial Navegação .

Mercador ías . . ..
..

. .

Fábrica ele POO1<ta'S Ri,ta Maria - ..

Canta de iUTOS . . . .. .. ••.••.••.... . ...•...•.........

IDmbaú'caç5es por tuácras e ofic.inas .

Comíssões e despachos .
.

REIn<Í<1 de ca-oita is diversos . .

Lucros d.íversos ........................•.............. _ .

HET,A'l'úUIO DA DIRWl'OHIA

0.800.000.00.
6.700.000,00
4.5-00.000.00
1AOO.000.oo
2.558.7H3,80
276..,523,(jo
81.841.20

DÉBITO
Emprêsa Nacional de Navegação Hoepcke, sob Intervenção Federal,

de 1-9--12 a 15-9-43 .

Bmp,'êsa Nacíonal ele Navegação Hoepcke, ele 16-9 a 31-12-HI43 .

Despesas gerais . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .

Impostos . '. . .

!:)t8g'Ul"Ot; •...•....•..•..••.••••. . .•••••••••••••••••••••• _

F'undo 9Rr'3 ('orna,::; duvidosas . .

Fundo 'pa-r-a deprecíação de imóvejs e embarcações .

GrmUf\caçã-o ii Dlretor ía .

Dividendo _ _ . . . _ .

SaLdo para 1944 . .

37.831.803,":

100.000.00

41.400.9,1,21

22.3l7.158,üG

18.983.i1l2,61

100.OOO,0()

41.400.971,21

113.289,27
96S.GH8,9iJ
600.000,00-

l1.389.7G2.71
117.256,40
211.�.j.j,6L
189.061.3'Ü'
364.230,�;;
140.8G8,oo-
269.512,20'

14.5G6.504,92'

H.5(;I3.504,92

TÊM

SULTADO O POPU.

USADO COM BOM RE-

o Estômago, os

labeça, DôreR
Queda do Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o ElJXlR «91lt» obtendo
sempre os melhores resultados
no tn:tamenta da Sífilis.

Campeonato Brasileiro de Remo

(onc.edidos os passes
_ . I

Aí vem a center-hatt vssceino Recebemos a seguinte carta,
RIO - A Federaçao Baiana Buenos Aires, (U. P.) datada de 9 do corrente:

de Desportes, enviou a C. B. D. Deixou esta cidade com desti- TImo. Sr. Cronista Esportivo
o passe do jogador Luiz Viana, no ao Rio de Janeiro, o fute- de "O ESTADO" - Nesta.

para o Palmeiras de São Paulo. balista Uruguaio Sebatsião Sa- Saudações.
A Federação Fluminense de Iomé Beracvochea, que assinou Em sua edição de ontem, o

Esportes também encaminhou um contrato de dois anos com
J Estado na sua seção esportiva,

a entidade máxima, o passe de o C. R. Vasco da Gama. publicou uma nota, chamando
Djalma para o C. R. do Fla- a atenção dos S1's. Presidentes
mengo.

, IJ
de Clubes desta capital, no sen-

•.•• n a natação em tido dos mesmos tomarem pro-
Do São Cristovão

S
vidências afim-de não se repe- l<'borila.nÓpoli'S, 31 de de"embro' de 1943.

Para o Palmeiras anta I'atarlna til' a entrada de jovens cronis- Ader-hal Ramos da Silva - Dh-etor-pres iden te
U C<lrlos Letsnei- - Dír-etor-grerernte

Rio - A Federacão Metro- tas no gramado da F. C. D., Acelon Sousa - Diretor-gerente

politana de Futebol concedeu I visto terem alguns destes jo-,
FI'ancisco Cândido de SOU"l 1,i(i��;;.;g�,a���ij;�?�

a transferência solicitada pela A Natação é um excelente vens, segundo par�cer de �-t.l-I '.
Os abaix� aS?il1ad"'s���:!,;�::'�s �� ga�����'�?sc�I��A�rlOS Hoep.cke S. A., Co-

anlador Pedro Paulo Cunha, exercício utilitário e educa'ti-: guns, tomado lugares dos Cro- i merclO e LnclusLl'l;a. tenà!O prcw2\diel-o ao exam·e elos livros, do inIVentário. bal,anço <:

do Sa-o Crl'sto'va-o para o ""la- .., I
.

t Legalizados por oca�ião' d1ema'l>S elo.cumentos a'presenLao.os pela Dü'etori-a, tuelo referente ao- exercido. de mil e.

.I? VOo O organIsmo InteIro tra- nls as .' .

;:; 1l10Vlece,ntos e qu'a'renta e três, \I1em eleclaraa: que en<:()'n.tl'ararrn tll'd,o em. pel'feita or-

mensro. b Ih
. - ,

l··t d do jôgo entre FIgueIrense e d'em� clareza e reglllloarildade e S3'Ü de pa,t'ecer que sejam apro,nados pelos acionistas

� a a, a resplraçao e so ICl a a i ,. .

'b
o balaon9,? e _elenyais contas respectivas.

de forma ativa além das ou- I AtletIco, de Cunt� a. ! FlonanopolJs, em 16 de fevereiro ,de 1944.

Spinelli não foi punido tras grandes f�nções. Reune, �omo a refenda nota me

I l��:�n�aJJ����a�c�ntes
Rio - O Tribunal de Penas também, as vantagens brami- atmge, para a9.ueles que nada

�_

J,mz da Costa Melo

da F. M. F., em sua últim� das na higiene pera hidrotera- saben; a respeIto do se,,: com-\reumao, resolveu por unam- pia. Exercício suave e violen- pareclmento naquela pr�,ça d,e
midade ju1gar isento de qual- to, convendo, ao mesmo tem- Espor.tes, quero por melO d�s
quer pena o jogador Spinelli, po, ao adulto, á criança e a

ta deIxar bel? claro �. ffi?tlvO
do Fluminense, em face das mulher. O Estado de Minas Ge- pelo qual asslm_procPdl: SI pa

informações prestadas pelos rais, mais uma vez, surpreen-
ra alg�ns eu n� _podena fa�e._r

delegados e árbitro, do jogo de o Brasil, conquistando o
uma SImples crOlllca ele um .1.,0-

Fluminens� x Vasco, realizado Campeonato Brasileiro Infan- go de futebol, o mesma nao

no dia 5 do corrente. to _ juvenil de Natação. Ven-
aconteceu ao meu amIgo e de

cedores, uma vez em "Belo Ho- dicado cronista da capital, Sr.

rizonte, um em São Paulo e
Hélio Milton Pereira, que por

três vezes no Rio os monta- motivo de sua ida para Blume

nheses apresentam ao Brasil nau com o Avaí F. C., convi ..

dou-me e deixou-me autoriza
admirado, uma superior1dade
incontestável sob os outros do por escrito á fazer a rereri-

cantos esportivos do país. da crônica, autorização esta

E ao que se deve este desen- que foi por mim entregue ao

volvimento prodigioso, em um
sr. Osni Ortiga, dentro do

Estado Central, onde ha pou- gramado da F. C. D.

co mais de cinco anos, a nata- Quero taml1ém deixar claro,

ção era um esporte pratica-
de que a minha educação não Imente desconhecido? permitiria tomar lugares

Inicialmente, ao Minas Te-
"alheios" em campos de fute

nis Clube, uma ativa milagro- 001, caso não estivesse autori-

sa do então prefeito, Ernesto zado.

Hão podem bater·bola Dornelles, um dos mais entu- Agradecendo a atenção pela
Rio - A entidade carioca siastos animadores do êspor- publicação desta, seu, atendo-

f' m' samente Acy Cabral Teive.
de utebol esta enviando novo te no Brasil. .L;ecnicas contra-

N. R: _ Em o devido tempoaviso aos seus clubes filiados, tados em São Paulo, prepara
relembrando-lhes a proibição ram os futuros Campeões. Gul-

daremos a nossa réplica a esta

do "bate-bola" dos jogadores, vanisado pelos resultados ob- missiva, assinada pelo colega

antes de começar as pa.rtidas. tidos rapidamente, o govêrno Acy Cabral Teive.

De acôrdo com o regulamento, mineiro resolve planear a cons- 'Pre!Jtlgla o Govêrno e ••

nem nos int�r.valos dos encon- trução de praças esporte pelo classes armada", - ou Rerá"
tros essa pratIca será permiti- Estado, com o superior objeti- om "Quinta. colunlata", (L
da. vo de difundir a educação físi- D. N.).

Aproxima-se o mês de maio os esportes de sua modalidade
vertiginosamente para a rea- e que lutava pecuniàriamente,
Iízação na Capital da Repúbli- para fazer-se representar nes

ca, do campeon�to ;lac�onal de tas grandiosas competições,
remo, e em Florianópolis, nada mas que no entretanto fazia
a respeito se fala. I apesar dos ingentes esforços.'
.

Florianópolis que é banha-I Comtudo, atualmente não é
da por, duas_ grandes, e .formo-I para se desesperar pois temos
sas balas, nao podera ficar de

I
a F. C. D., entidade máxima

braços cruzados, ante a sensa- no desporto barriga-verde e

cio?�l competição de maio
I

que presidida pelo desporÜsta
próximo. I dr. Aderbal Ramos da Silva,

O motivo por que os "1'0- há, estamos certos de tomar
wers", catarinenses não se en-I as providências que o caso re

tusíasmam pela aludida com- quer.
petição, nós não o sabemos. Remadores não nos faltam
Santa Catarina, que em épo- para nos representar digna

cas anteriores, sempre propug- mente, o que nos falta é o apôio
nava com ardor e denodo no de quem os incentive para as

esporte náutico brasileiro, não lides náuticas do corrente ano.

poderá ficar sUl:da �s próximas Vamos pois, senhores, come
provas sensacionais do remo çar os ensaios, pois seria ver

naci?nal. ,gonhoso para nós, abandonar
Nos, que em 1938, nas aguas

I
a luta, sem que para isso, te

tranqüilas de Salvador, na 13a- nhamos motivos.

h�a, !�vantáv1l;mos o honroso_ e Devemos lembrar-nos, que
dlgn!Íl?ante titulo de �ampeao I

acima de tudo, está o nome de
brasileiro de remo, n� pod�- Santa Catarina, o qual deve

r�mos abandonar o a�lstocra-I mos honrá-lo e dignificá-lo,
tICO esporte sem mais nem para que lá fora não se diga,
me�os.,

. \ que em Florianópolis, não se
Tmhamos e verdade, naque- pratica o esporte. Vamos co

les tempos, uma Liga Náutica, I
meçar senhores, OLinda é tem

que somente se dedicava com po, (W. O. S.).·
Uma carta

Drolhe quer voltar ao apito
Rio - Ainda está na memó

ria de todos, os motivos que fi

zeram o juiz Haroldo Drolhe

da Costa, a deixar o apito, eli
minado do quadro oficial da

Federação de Futebol, no ano

passado. Agora, vem o referido
átbitro solicitar reconsideração
desse ato ao Tribunal de Pe

nas. Este poder designou o sr.

Max Gomes de Paiva para re

lator do referido pedido.

A SI ILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado. o Baçú, o coração

PUlmões li Péle. Produz Dôres de
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira,
belo, '" A.nemia, e abortos
Inofensivo 80 organismo. A.gradável .como Jicôr.
O ELIXIR 914 está 6provado pelo D. N. S. P.
como liuxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem, _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento .da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

DE PESSOAS

LAR DEPURATIVO

DO SANGUEMAHGA REGISTRADA

(al Dr. Rafael BarloleUi

2.538.793,8a

910.373.83

672.227,10<
77.892.90

6.G40.1(i5,(�·
1.44,8.938,80
41(}.645 ,50.

1.400.000,00
2.55-8.793,8a-
460.000,001
816.000,06
81.841,l�

I

I
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,lO caso russo-polonês I
sn.VEIRA PElxorro

o íucirente a que uma díver
zência d' fronteiras deu causa

:ntre a {ússia e a Polônia e

que a �opaganda nazista fez

quanto )stava em suas possi
bilidadE) para envenenar ao

JIláximç- Churchill acaba de

reduzí-) às verdadeiras pro

porçõeG colocando-o no lugar
que at�lmente, l�e dev:e com

petir. 10 seu último discurso,
o "prelier" britânico, exami
nando) caso, fez questão de

logo aJ)ntuar que tanto, o seu

o·ovêd como os dirigentes so

�iéjjc(, todos almejam fazer

que, lssada a guerra, a Polô
nia r6urja, liberta de seus

atuaüüpressores, "dotada de
robus independência ínte

gral, gurando entre as gran
des itêncías da Europa" .

Mas, problema dos limites ...

Sôbrtsso recordou Church íll

que i.mais a Inglaterra 88

"comrmeteu a garantir qual
. quernha fronteiriça da Po-
10ni:Não existe compromisso

de .écíe alguma a êsse 1'88-

peit sendo de colocar-se em

relr que a Grâ-Bretariha
nãorovou a ocupação de Vil
na los poloneses - isto, na
tU}llente, por não estar de
acP com a diretriz então vi
toja. Quando isso ocorreu,
ew20, o ponto de vista bri
tâo ficou sem expresso "nr.

. cItada linha Curzon, que.
epdo caso, trata o problema
i:tIícialmente". Esse ponto
dista, ao que se póde com ..

Inder pelas palavras do
(iJTSO, prevalece ainda hojo ;
,obstante, é claro que "to-
as questões de convênios e

justas territoriais deverão
('ardar o fim da guerra",
s, seria prematuro e inútil
cutí-las num momento em

� não se poderia, mesmo dar
) uma solução cabal. 'I'oda
l, é preciso desde já compre
der a realidade. A Rússia

li sofrido horrôres em con

quência das invasão alemã 2

com o sacrificio de mílhares
" seus filhos que está eruprn
adendo a libertação da Poló
ia; é justo, portanto, que se

,I{ie reconheça "o direito de
�arantir-se contra ataques tu
.uros procedentes de Oeste",
mesmo porque tais preten
ções não excedem ao razoá
veL e aos poloneses serão
dadas "c o m p e n s a ç õ e s às
expensas da Alemanha, tanto
ao Norte como a Oeste". Em
síntese, o assunto poderá ser

resolvido satisfatoriamente,
mediante os necessários enten
dimentos feitos, quando opor-
tuno, os ajutes a tanto índís- CARTAZESpensáveis aí respeitados
pontos de vista que, já se

acen-I·tuou a própria Inglaterra con-
__H_O_.I_E 2_8_._f_e_i_r_a H_O_J_E__

siderava e considerava proce
dentes e, assim, merecedores
de ser levados em conta. For

esses meios, atendidas as rei
vindicações e pretensões ra

zoáveis e dadas as compensa
ções justas - é evidente que
terá de ser atingida a solução
melhor, a solução bôa e certa.
Como se vê, não há motivos
legítimos para a coluna que
vêm procurando fazer em tor
no do caso. E os que, a propó
'sito, falam na "materialista"
Rússia e na tradicionalmente
católica Polônia, assim pres
tando-se a colaborar no jogo
de Goebbels e seus asseclas,
melhor fariam se voltassem as

suas vistas para as injúrias e

humilhações de que Pio XII
vem sendo alvo e que, todas
elas, têm invariavelmente per
tido dos ex-catolteíssímos tas
-cístas.

A luta pela liberdade

Urna cerca de balas de metralhadora marca o tumulo de
um bravo fuzileiro de Tio San, morto durante as ações con

tra os japoneses nas Ilhas Marshall. Seu rifle e o capacete
perfurado. bem como uma cruz tosca, marcam o lugar onde

tombou. (Fóto da Inter-Americana).

Viuva A keste (jonça lves Viuva Ernestina Póvoas

u�r �m�m ir �
A abertura da «I Crediária
PARA-TODOS»

que oferecerá ao distinto público de

Florianópolis um variado estoque
de novidades em:

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas
(Confecções de luxo) para senhoras,.

cavalheiros e crianças.

TOMEM NOTA: Haverá uma sec�ão
especial para «Roupas sob medida».

Rua' Felipe Schmidt, 38
Esq. Geronimo Coelho

lOQUE TODAS AS DONAS DE

j
CASA DEVEM SABEJ:t

A conservação dos objetos
cinzelados - Quando esses oh-

jetos ficam embaciados; mo

lha-se um pano em água salga
da e esfregam-se suavemente
até desaparecerem as manchas.
Quando estão muito escuros,
colocam-se submersos numa

solução composta de 70 gramas

Ide hiposulfito de soda e 500

gramas de água distilada rrla.

IA Iímpesa de objetos .le ou

ro - As correntes de ouro B 1

outras joias desse metal, podem
ser molhados e limpos colo
cando-os numa vasilha de vi

dro, onde previamente tenha
sido 'colocada uma mistura de
200 gramas de água, 50 de sa

bão e 50 de bi-carbonato de
sódio. As joias mais delicadas
devem ser cobertas a pincel
com uma mistura de 20 gramas
de água, 20 gramas de bi-car
bonato de soda, 1 grama de sal
de cosinha e uma grama de elo
rureto de cal.
Contra os ferrões das abe •

lhas - A picada das abelhas é
curada rapidamente, si aplicar
mos na parte atingida um tra

po humido que contenha um

pouco de anil.
Como tírar as manchas da

clorofila das plantas - As
manchas verdes ocasionadas
com o roçar das plantas, desa
parecem com facilidade esfre

gando-as com alcool que é �FU

poderoso diluidor da clorofila.
O cuidado que requer a Iím

pesa dos assoalhos - Antes de

proceder à va�redura dos as

soalhos, deve-se ,-spargir um

pouco de sal sôbre os aposen
tos não encerados a-fim-de
evitar o perigo e incomodo h'
vantamento de pó.

�---To·s--·sóTredórês··�
Ora. L, GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope selado para a res

posta.

"Eu Vi
Nascer Um
Vulcão !"

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

doenças. Muita doença e in
felicidade são causadas por uma

imaginação demasiado viva e mal
orientada... Pág. 6.
Já fazem «carne sintética».
De uma tina, vai saindo carne:

"carne sintética» a uns cinco cru
zeiros o quilo... Pág. 89.
O grande «Normandie»
flutua de novo. Uma tare
fa gigantesca, realizada a grande
velocidade .. . Pág. 13.
Americanos e ingleses nõo
pensam da mesma forma.
Um norte-americano trata de co

mo os EE. UU. cooperarão no

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

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

e muita fé em Alá... Pág. 59.
Não deixe de ler estes e outros

23 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JANEIRO

participa a seus parentes e

pessoas de suas relações que
sua filha Cecy contrq.tou ca-

samento com o sr. Milton
Póvoas.

participa a seus parentes e

pessoas amigas o contrato de
cosornerrto de seu filho Mil-

ton com a Srita. Cecy
Gonçalves.

Re]il"eseRtarue Ge.,.al no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

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

Aos Snrs. Constru=-t
Prefiram em suas construções I
o genuíno CELOTEX 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 Coelho, 13

FLORIANÓPOLIS

IOv-9

II

� --.------

(E(Y e MILTON
confirmam

Fpolia., 4.-3-944

CONTABILIDADE
Curso por Correspondendo

EM 10 MESES
ACADtMIA NACIONAL DE
I=NS1NO POR CORRESPONDENCIA
A escola que nõo dó diplomas
nem certificados que nada valem
MAS QUE ENSINA DE FATO.
InFormações sem compromisso

.....,'--_:s!II�', CAIXA POSTAL 2307 - S. PAULO

UIR E ftRMftZEM OH I (NT(Rua V. lVe reles, 11

PETISCOS - Roll-mopa - Herrings - Pickles - Come

rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

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

DO DIA

(IME
A's 5 e 7,30 horas:

Heroicos soldados de uma jornada gloriosa:

O sargento imortal
com Henry Fonda e Maurren O'Hara

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços 3,00 2,00. e 1,00 Impr. até 10 anos

6a.-feíra
Reabertura do cinema chie da cidade o «seu cinema», com a

estupenda película em «Técnicolor.:

l\1inha secretária brasileira
com Carmen Miranda, John Payne , Alice Faye,
Cesar Romero e Harry James e sua orquestra

Sa.-feira no Odeon, Mickey Rooney, em:

A secretária de Andy Hardy

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIÁRIOS ÍN'l'IlUOS - LEÃO E SO}'IA_ TOLSrrOI - EIHTO

RA VECCHI - RIO, 1944.

A propósito dos DIÁRIOS estava enamorado ... e no e�- <Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

ÍNTIMOS, do conde Tolstoi i3 tanto devia casar-me.". As COll-
��x-interno do Serv íço de CIIDica Médica do Professor Osvaldo Olivelra. 'médico do

Departamento de Saúde
sua espôsa, Máximo Gorki re- seqüências daquele terrível êr- CLíNICA MI1:IHCA _ Moléstias internas de adultos e crianças. CO�SUI,TóRIO

cordou esta frase que o próprio 1'0, suportou-as o genial escrl- e KESW.I<:NCl.\: Rua Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 812. COXSU.LTAS - Das 16 às IH.

autor havia pronunciado em tor durante longos anos, estu
sua presença: ': O hom�n: su-I rando-o sua infelicidade desos
porta com relativa facíltdade peradora. Sofia diz-nos em

os horrores das epidemias e DIÁRIOS ÍNTIMOS quanto so

dos terremotos, as torturas da I freu ela vendo infeliz o seu ma

alma; porém a tragédia mais rido, ela, que, ao terceiro dia de
terrível foi e será a tragédia casada, escrevera a sua mãe:
da intimidade conjugal". Para "Se é isto o que se compreende
êste gênio da literatura eslava por matrimônio, o matrimônio
essa tragédia representou um é uma infâmia". Arrastarulo
suplício constante, cuja trans- suas inquebráveis algemas, os Dos

crição, nua e crua, se encontra dois esposos se mortificavam
nestes DIÁRIOS ÍNTIMOS, es- evitando-se quase sempre e

critos por êle e sua espôsa e aprofundando seu isolamento.
que acabam de ser apresenta- Contudo no correr do tempo,
dos em língua vernácula. um e outro se mostravam re-

Em DIÁRIOS ÍNTIMOS, '1'0- ceosos de ver-Fe substituidos DR. BIASE FARACO
Istoí, como disse Gregoriev, por um terceiro. Para escajar I .MEDICO _ chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde
foi o prímeíro grande escritor a êsse terrível drama conjugal,

I

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
que se atreveu a traçar em le- Tolstoi se refugiou no ascet ís- AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMElliOS E ULTRA-VIOLETAS
tra de fôrma questões que, d11'· mo, 'esquecendo a mísera car- CO�SULTAS: das 2 às_ 5 h. R. Felipe Schmidt, 46

+es dêle, todos calaram. Tolstoi ne para se abrasar inteiramsn- HES.: R. Marechal Guilherme,
__�:___--=-!.�NE .1648 _' _

expõe aos quatro ventos, em te na luminária soberana ele CLlNIC.'\. DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGA"T."

DlÁRIOS ÍNTIMOS, a Intlrni- seu espírito. DIÁRIOS lNTI
dade do seu lar. É a confissão MOS é o livro mais revelado"!".

dI ·;x-Interno de Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos ServIço.mais sincera, o orosa e vee- doloroso, sincero e atrozmente dr, dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Perelra Gomes (S. Paulo)
mente

.

que em ;lOs.sa ép?ca. j� human� que até hoje foi esci �- i (Diploma ele habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
.

c,e eSC! eveu. E ..,ufla, pOl ",ua to... pelo homem que l11aIS !;b .. fe do Servl�o de Oftalmologia do Departamento de Sa60Je e Bosplt/l! de C&rIda""

vez, quanto a ser tranca.tam- se assemelhou a Deus" no di- CONSUI!l'(IHIO: Rua Felipe Schmidt, 8. Fone. 1.259 - CONSULT.'\S: Das 2,30

bém acompanha seu marido, i zer feliz de Máx.ftno G�rki A
às 6 hor-as da tarde - RESIDENCIA: R. Couse lheh-o Ma ft·a , 77 - FI,ORI.'\NóPOJ,IS.

não se furtando a revelar nes- tradução, cuidadosa, fidedigna -- ---------- ----

tas páginas suas mais recata-I e íntegra, de DrARIOS íNTI- iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
das confi�sões. Alguns bi6gra-1 MOS é de Frederico dos ReYH CUNICO
fos� no a.�a de e_�<dtar c::da vez

i
Coutinho. Em elegante e gros- DR. DJALMA

mais a tigura ja por �l gran- so volume de farta leitura, aca-
diosa de Leão Tolstoi, compra- ba de publicar êste livro scusa-Í MOELLMANN
zeram-se em tachar a consorte cional a Editora Vecchi do
d-e neurastênica e incompreen- Rio de Janeiro.
siva. Uma aponta-a claramente w_...._.._..-.._-......,..,....._�

como "a atormentadora até à -- . F , • ,.'

extenuação" do gênio glortoso I R E P R E S E N T A ç Õ E S
que lhe deu seu nome. Além do

Firma de S"ío Paulo deseja
que a própria leitura dos DIÁ- entrar em contáto com Fá-
RIOS ÍNTIMOS nos instrui a

I
bricas deste estado para re-

respeito, Kallinikov, que tão a presenta-las. Cartas para

fundo estudou êste complexo Hunter & Cio. Ltda. Praça
da Sé, 300 - 1· andar sala 101

problema conjugal, sem discri- S. PAULO._ Iminar quem foi mais culpado,
diz-nos que o antagônico casal
de modo algum poderia alcan

çar a felicidade, porque nunca

chegaram a conhecer o verda
deiro amor. Seu casamento foi

conseqüência de um namô!'o

relâmpago e não o fruto bem
maduro de uma atração pode
!rosa, de um afeto que tivesse
lançado lentas e sólidas raízes
em seus corações. Ao ir-se ca

sar, Tolstoi, perplexo, indaga
si mesmo: "E se tudo isto fôs
se apenas sêde, ânsia de amar,
e não o próprio amor?". Nem
mesmo no dia de suas núpcias
estava o conde Tolstoi seguro
de amar Sofia. Ela, uma garôta
de 18 anos, sentira-se deslum
brada, lisonjeada, com a pre
perência que lhe outorgavEo
aquêle cavalheiro importante
que, além do mais, era já um

ilustre escritor ungido pela fa
ma. E uma semana depois da
boda, a condessa Sofia, já de
siludida, escrevia a seu pai:
"Creio que me enganei ... " A
20 de Agôsto de 1910, pouco an-

tes de sua morte, Tolstoi escre
veu nestes DIÁRIOS ÍN'I'I-

.

MOS: Meu casamento foi uma

imposição da fatalidade. Não,

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

P t
fIIttI

além de completo sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos, brins, manteuaux,
· OS �aO boJeros, capas impermeáveis, congoleuns, tapetes, etc. etc., avisa aos fregueses• •

e ao distinto público de Florianópolis que está à inteira disposição 9-05 mes

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIARIO.

Visitem, sem compromisso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
____ ,!� �_�v�_�bro, lt. - (Ao !�!!�_ da !��!�fônica Catarinense) ..

_. ._.________

f

INDICADOR MÉ.DICO CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição <os

exames vestibulares
Comunico aos interessados qe se

acha aberta a inscrição para osexa

mes vestibulares, mediante o 1ual
será permitida a; matrícula no :ur
so P. de Educação Física do Es
tado.
Os candidatos deverão satisfaze os

seguin tes requisitos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos d.30,

de idade;
c) -- Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição Lcs,

e mental,
A inscrição será processada re

diante requerimento dirigido ao

Inspeto-r de Educação Física, ee

vídarnente instituido dos como

vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer ínformação a respo,
poderá ser obtida, diáriamente.ra
Inspetoria de Educação Física la

João Pinto, 42), no ho-rário dox
pedi ente.
Florianópolis, 5 de janeiro le

1944.
Cap. Américo Silveira d'Aa

Diretor

Quàndo ..lguéOl. ta.!_ G_

Ihelro da ilustro.QiIO ...cima, otàrec8r
lhe. em n.màvel gesto, um eã.Iioe do
excelente ..peritivo K NOT. IBmbr&
Me V. Si&. de acrescentar, ao agrad&
-- '" gentileza.:E$TEE1M
BEi'1 O I1EU APEiUTIVO

I'REDlJ.ET(J!

DR. MAO-EIRA NEVES

,

lIffMoouro 011 .rnOTSA./ItO. (0/7. f rEfiUROS
� ITAJAí �

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso !e Aperte! ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C:ONSUL'l',\S - Pela manhã: diariamente 4as 10 às 12 hs., à tarde. excepto 0011

.ábadoa, das 16.:10 às 18 boras - CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7. sobrado -

!'one: 1.461 - Re!Oldêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIO WENDHAUSEN

GRATIS 1 poccr este J-hr

���_�C�"-'C':-;::-_"""E3-=_
DO[�CA$ u�s !:;��-11

II
•
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UZINAS CHlMICAS BRASILEIRAS L7DA
Cci:I;q PoataL ,. - J ABOTI CABAL _ ui. d• .!J. Pàido

Zoraide Silveira
E

Zilã Barbosa
I
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DR.

DR. ARAúJO

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam qua;squer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhalnento. siste
m<1 moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado).

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

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

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

de Caridade

CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRlO: Hua Vitor Meireles, 2ü - Fone 1.40;>

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDBNCIA: ltua Marechal Guilherme, 5. Fone n3

DR. SAVAS LACERDA

I

DR. SAULO RAMOS

JORGE HICÁCIO GARCIA
e SENHORA

têm prazer e:n participar a

seus parentes e amiqos o nas

cimento de sua filhinha,
IRIA-MARIA
Fpolis., 8-3-44

1Il8peclalh,ta eDl moléstia.. de _nhor... -

Partó&.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: ""tI)-

mago, veslcula, útero, ovários,. a�ndlce.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERtNEO - Bérniaa, hídrocele, ve- 1eteocete. Tratamento sem dor e operaçáo
de Heulorroides ti varize@ - t-"'ractur!l�;

Iaparelh08 lIe Itê....o. Opéra D08 Ho�"I .......

de Florlan6pollio.
Praça Per..lra e OHvelra, 10. Fone, 1.0011.

Horário: Du 14 .. 111 horas, diariamente.

'..,n""llu V"lo Uni versidade de Genebra

Com pr'átíca nos hospitais europeus
.nu rca me-d rca em gerai, pediatria. qoen·
;,,� do sistema nervoso. aparelho genlto

urmarto do homem e da mulher

\ ....Iste. TécnJco: UJ:t. PAULO TAYARJilS
Curso de Rad!ologia cnníca com o dr.

�lanoej de Anreu Campanarro (Silo PIlU·

.,)'j _ Especializado em Higiene e Saúde

Púbüca, pela Universidade do Rio de J·a-

0.,,11'0. -- llabinete de Raro X � Electro

Dr'. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal

I
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
V i as íJ fHldl"laS - UlleraçõâS
Consult: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente às 11.30 h...

e'là tarde. das lti hs. em diante ,

Resld: VldaJ Ramos, 66.
fone luo].

S a nu Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS ,.oMICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFORaS,CALCIO

ETC:!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
Eagotado., Anêmico., Mie.
qUI criam Magro., Criança.
raquítica., rcceberio a toni-
ficaçio gc,.1 do organilmo

co.. O

Sa nuue n ai

�ar",iografla cllmca - Metabolismo ba

�i - Sondagem Duodenal - Gabinetf

le flSioter.. pla - Laboratório de mICros

Médico -- Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante lllstalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômag6, are

ções das vias biliares, rius, etc_

Aplica o Pneurno-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur-

CLtNICA M1i:DICA tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Moléstias internas. de Senboras e Cri· Ultra Violeta. Infrazon-Terapia

mças em Geral. ·CONSULTóRIO: Rua Consultório: Rua Deodoro, S.
'i'elipe Schmldt - Edlflcl0 Amélia Neto. esquina Felipe Schmidt
Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

SIDlilNCIA: j Largo Benjamin Telefone 1.475
Constante. 3

Llc. D.N.S.P. n· 199, da 1921

'vVla t' an-alise ClífllCH. - Rua Fernandú

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorianópollB_

DR. ROLDÃO CONSONI
HMico - CirUl·gião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicma

la urllversiaade de Silo Paulo, onde foi
A.ssistente por vários anos do Serv.iço
Cirúrgico do Prof. AUpio Correia Neto
\Prllue<ra cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
c'rof. Sita O. Matos. Assistente do servlç_o
1e partos do Prof. Domingos Delaseio no

·Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias b1l1ares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins.
próstata e bexlga. Varlcocele, hldroceIe,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consulta•. Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR� REMIGIO

OR. ANTÔNIO MONIZ HE�F���!��T���SA
DE ARAGÃO Diplomada (p=lra�aternldade

Clrnrgia e Ortopedia. Clfnlca e Clrurl(ia de F!orlan6pol18
do torax. Part08 e doençu de senhoras. Atende chamad08 a qualq...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did- hora

riamente das 15 às 17 horas. RESID1tN· Praça da Bandeira, III - IIOb.

I elA: Almirante Alvim. 36. Fone 751. (Antla-n l.ara-o IS de MaIo I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazer a diariamenTe ê um dever social!
Apresentar-se, de 'quando em quando, com a barba por fa
zer, é uma falta grave, que contribue para o insucesso - na

vida social ou nos negócios. Fazer a barba todos os dias
é uma regra de "bom tom", absolutamente indispensável. Por
isso, barbeie-se em casa, todas as manhãs, com Gillette.
Gillette faz uma barba rápida, confortável e econômica,
evitando infecções no rosto.

G.e)1IetteCompre um aparelho Gillette ]iTech e use-o sempre com' as
lâminas Gillette Azul, legítimas. c. Postal 1797 - Rio de Janeiro

COMPRAS E VENDAS' Diplomacia na linha de frente
Press Information Service for subjugada afim de premo

para "O Estado em Sta. Catari- ver a unidade. Para obter esse
Vendem-se: uma na Rua Fernan-

do Machado, com 4 quartos, 2 sa- na, por Edward Montgomery. objetivo oficiais e funcionarias
las, cópa cozinha. terreno plano, Londres, pelo telégrafo políticos britânicos estão arris

, medindo 6.40x50 preço Cr$ 25.000.00; Uma das principais tarefas da cando diáriamente suas vidas
Tres na Rua Uruguay, de madei- diplomacia em qualquer guer- nas mais perigosas missões em

:�d��ts IO��§a:�:. c�et�;'�oõ,loo�o. ra de coligação deve ser a de território .que, na major parte,
Uma na Rua Rúi Barbosa, com defender e consolidar a alían- está sob contrôle Ol1 ocupação

4 quartos, banheiro imbutido, 2 ça, suavisando, onde surjam, do inimigo. No ano passado
salas, garagem, porão habitavel, divergências políticas inevíta- houve uma ida e vinda contí
em fim com todo conforto exigido, vies, por maior que seja a de- nua desses homens nas regiõesterreno plano medindo l6x65 por -

Cr$ 50.000.00: voção de todos à causa comum. montanhosas da Iugoslávia e
Uma na Rua Quintino Bocaiuva Essa tarefa exige vigilância e da Grécia, que alí foram levar

(João Pessôa) com 2 quartos, cozi- esfôrço constantes. A diploma- auxílio e conselhos aos exércí
nha, sala, dispensa, var':lnda. me- cia britânica, nos últimos me- tos de guerrilheiros e bandosdindo o terreno 8x30,50 por . . .

Cr$ 7.500,00; ses, foi solicitada de várias di- de patriotas que lutam inces-
Uma em Coqueiros, com 3 quar- reções para tentar compor as santemente contra o invasor.

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa diferenças de pontos de vista Frequentemente não houve OU
água, medindo o terreno 30xl2xl,5 não sómente entre governos, tros meios de que dispuzessempor Cr$ 12.000,00.
Urna na rua Almirante Alvim, representantes de povos liga- para chegar aos respectivos

com 2 quartos, sala, dispensa, va- dos na luta, prol da liberdade destinos, do que paraquédas
ronda etc .. terreno com 22x50 por e da justiça, mas ocasional- nos quais muitas vezes des
Cr$ 25.000,00.

. 'mente, entre fações no seio de ciam em plena escuridão e emUma na Praça da Bondeí ro, com .

l'd d
.

divid
.

E
.

tâncí h
.

dois pavimentos, 3 quartos, banhei- nac:0I?-a I a es ln. IVI uals:. s- circuns ancias em que avia

ro, cozinha, etc. Aluguel 610,00. se último caso fOI exemplíf'íca- probabilidade de cair nas mãos
Preço de venda Cr$ 60.000.00. do recentemente tanto na Iu-l do inimigo. Algumas das -peri-
TERRENOS goslávia como na Grécia onde, pécias porque passaram esses

Vendem-se um na Avenida Trom- além de ocorrerem divergên- oficiais e funcionários, deixam
powski, terreno plano, medindo cias entre os governos em exí- atrás tudo o que já foi ímagí-
12x37 por Cr$ 15.000.00; lio dos dois paises e os movi- nado pelo mias audacioso dos
Um na Avenida Mauro Ramos, mentos de resistência que com- escritores de aventuras. Suaidem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00; batem os alemães no interior I missão, é ainda estabelecer oUm na Rua Jaguaruna. idem

idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00. daquelas nações, houve desín- suprimento de auxílio sob for-
Um na rua Camboriú, terreno teligências. entre os vários mo- ma de armas, munições e ou-

p�no medindo 30x50 por 24.000,00 vimentos de resistência. Essas' tros equipamentos para os
cruzeiros. -

,

Iquestões ocasionais constituem guerrilheiros e aconselha- os
parte inevitavel de um procés- sôbre a organização de estraté
so político fatal quando, como gia de guerra. Procurando har
na guerra, as paixões e emo- monizar os grupos combaten
ções que agitam os homens, tes, empenham-se em que todo
seus receios, ódios e suspeitas o seu poder se concentre con
encontram-se exasperados pela tra o inimigo comum e não se

luta e pelos sofrimentos plon- disperse numa inutil luta de
Tenho diversos, para casas não gados. A tarefa da diplomacia, uns contra outros. É esta a di-

muito retiradas do centro. .

h f tA. L. ALVES. Rua Deodoro 35. aí, é suspender julgamento e plomacia da lin a de ren e

,._._• ..-....-_•.-_-_._-..-_-_-_-_-.-_-_._-_-_..-_-_.� entregar-se ao trabalho de sua- que se afaste extraordinária-
visar as divergências surgidas, mente da diplomacia conven

reconciliando, onde possível, os cíonal das cortes e chancela
pontos de vista contrários e rias, e constitue tarefa tão ár

conseguindo uma transigência dua e perigosa, como qualquer
adequada onde a dissenção no outro serviço de guerra.

CASAS

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

�hacara dalí, com onibus à porta,
área de 71.000 m2, com uma bôa
.casa de moradia, muitas árvores
,frutiferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.

COMPRADORES

LIVROS
USADOS

Compro e Venda
Literatura, Pedagogia, pSico'llogia, Matemática, Direito, En

genhar ia, Medicina, Topografia,
Cinematogr afia, E' etricidade, IRádio, Navegação Marítima e

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

O. L. ROSA.
Rua Decdor o , 33,

L!��:rJe��!��s, �for���' IConsulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

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

R'Ja Felipe Schmidt na 44 - FLORIANÓPOLIS
�� ..

Carlos Hmpcke SIA Comércio e Indústria
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCACÃO
Convoco de acôr d o com os estatutos sociais, os srs. Acio

nistas para a assembléia g eral ordinária, no dia 27 do corrente.
às 14 hor a s, na séde social, com a seguinte ordem do dia:

a) -- exame, discussão e aprovação das contas da Dire
toria, do balanço e do Parecer do Consêlho Fiscal, referentes
ao exercício de 1943;

b) - eleição do Consêl ho Fiscal.
Florianópolis, em 9 de Março de 1944.
ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretor-Presidente.

3 v.-a.

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
HoJe ti amanhá serA a sua preferida

oroc.. Ilactonats ti estrangeiras - Homeopat1u - Perfum_

ArtiJr;08 de borracha.
Garante-N a exata observAncta no recettuArto m6dtco.

PREÇOS MÓDICOS.

SEJA SUA
"'

Á SÁUDE DÁ MULIlER
,ww;;...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um boi bravo em

plena Avenida
Getulio Vargas
RIO, 13 (E.) - Como e de,

onde veiu ninguem soube ex•.

plicar. Mas lá estava êle, um
boi vivo em carne e osso, cor-
rendo desabaladamente e POll
do em pânico aquela via públi.
ca. Todos quantos por alí pas
saram, na noite de ontem, tive-
ram oportunidade de ver uma
cena típica dos nossos pampas
só que, aquí em vez de um boia�
deiro, tinhamos um soldado do.
nosso Exército que de laço em
punho tentava, em vão, lacar
o enfurecido animal ajudadr,
por um automóvel que, rle fa•.
róis acesos procurava tonteá-
lo.

Desanuviou
a agitação

Novas matriculas no H.P·O.R.
Acham-se abertas novas matri·

cuIas no Nucleo de Preparação de
Oficiais da Reserva. Todos os in
teressados, principalmente os eatu
dantes. deverão procurar o senhor
capitão A'tila Barroso, instrutor
chefe do Nucleo. aos quais serão
prestadas todas as informações.

Guerra total
RIO, 13 (E.) - Guerra total

em todos os setores contra os

exploradores da economia po
pular, é o que determinou o sr.

Castelo Branco, 3° delegado au

xiliar. Como já é do conheci
mento público, essa autoridade
vem agindo energicamente,
quando se faz necessário, con
tra os exploradores da bolsa
popular, e ainda está na memó
ria de todos os dois recentes
casos: o da balança viciada da
Confeitaria Tijuca e o da ma

joração do preço da carne, em

que os culpados foram autuados
'em flagrante. Agora chegou a

vez dos apartamentos. Muitos
não acreditaram na determina

ções e instruções baixadas pe
las autoridades competentes 3,
assim, continuaram a odiosa,
inqualificável e gananciosa
transação desses imóveis. Mas a
3a delegacia não concordou e

não concorda com essa patra
nha e o resultado já se fez sen-:

tir, pois ontem nada menos de
dez desses exploradores foram
presos e serão devidamente
processados.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS ca

BELOS E DEMAI�
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CIliI'IL,A�
PO'R' EXCELÊNp'A'

Em homenagem ao sr, tenente-co

ronel Epaminondas Santos, dignís
simo comandante da Buse Aérea de

Florianópolis, jogaram ontem. no

estádio da F. C. O .. os «teams»

principais do Caravana do Ar e do
Paula Ramos, cuia vitória sorriu
aos rapazes do primeiro, pela expres
siva contagem de 2 x . 1.
O jogo transcorreu bastante mo-

• • vimentado , principalmente no l '

Depende de lnquento c<half-time», onde ambos os esqua

RIO, 13 (E.) -

ESClareceUjdrões
esforçaram-se consideravel

O D. A. S. P. respondendo a �ente pa�a não apagar o ri�mo, Vistoso do Jogo. Nesta fase os díon-
unla consulta, que o pessoal teiros de ambos os quadros pro-

extranumerário é admitido a cur�vam enviar o «�a�ão» ao redu;
título precário e sua dispensa to hnal do odver-scir

í

o , o que so

_ .,.

.

.
aconteceu quando o «ployer» Evo l-

nao depende de Inquérito admí- do muito bem colocado abriu a

nistrativo. contagem. Minutos depois Forne-
rolli empata a partida. No 2' «holf
time» o Caravana do Ar passou a

jogar melhor enquanto seu antago
nista nada produzia, visto estar

desfalcado de alguns valores. O
tento da vitória do Caravana do
Ar veio nos minutos finais por
intermédio do tenente Macedo.
E com essa derrota baqueou o

campeão de orncdores de 1943.
O quadro do Caravana do Ar, Atividades Desportivas

pela brilhante li rnerecldo vitória, do 14 B Cfez jús a uma riquíssima taça e
. .

11 medalhas, oferecidas pelo he- Os militares "verde-oliva'"
menageado. preparam-se febrílmente para,
Os dois esquadrões jogaram as· as suas competições desportisim constituidos. Caravana do Ar

Luiz, Waldir e Olcví »; Gato, Harol- vas, coroamento de seu prepa-
do e sqto. Hélio; Odílío , sqto . Eral- ro físico como combatentes,
do, cap. Honorio, tte, Macedo e Desejosos de obter uma tropa,
Hazan -Sílvío-, Paula Ramos, Tatú, selecionada, capaz dos mais di-
Luiz e Anibal; Minela, Jair e Age· f'

.

d' t C
nor -Vacela; Corioni, Fornerolli, IceIS empreen nnen os, o 0-,

Dutra, Lebeta e Nery. mando daquela Praça de Guer- .�
Os melhores do bando vencedor ra, planeou uma série de pro---1

foram Luiz, Waldir, Olávio, Gato, vas, tendentes a verificar as,
Haroldo, sgto. Eraldo e tt.. Ma- qualidades físicas de seus co
cedo. No bando vencido apenas
Tatú. Luiz, Anibal, Jair, Fornerol- mandados: agilidade, destreza,
li e Nery atuaram a contento. To resistência, fôrça espírito de
dos os demais jogaram regulamen- equipe. Nos seis primeiros me .. ·

te.. A ses as sub-unidades preparaf-Arbitrou esse encontro o sr. An' _ _ . _

tôrrío Salum, que revelou-se um se-ao e terao suas competições
perfeito conhecedor do "associa'

I internas,
com o objetivo de se-

tion". lecionar seus valores para re-'

__ presentá-las nas competições,
Em Joinvile I ��talhonais .. Esta.s prov�s �€-'
Na disputa de ontem em Join rao as seguintes: No 3 mes,

ville o Atlético Paranaense ven.ceu lançamento de Granadas em

o América pela contagem de 301. Precisão e Esgrima à baioneta
No 4° mês, teremos as provas
de Corpo a Corpo", Valei e Bo
la ao Cesto. No 5° mês, as de'
Atletismo e Cross-Country. NO"
6° mês, a de Bola Militar. Do
6° mês, as competições serão
feitas entre as sub-unidades do
Batalhão: la Cia., 2a Cia., a=
Cia., C. M. B. e P. E. No 7° mês,
serão realizadas as disputas de'
Atletismo, Bola ao Cesto e v»
lei. No 8° mês, as de Cross-:

Country e Bola Militar. No 9°"

mês, as de Lançamento de Gra--,
nadas e Esgrima à Baioneta.
No 10° mês, as de "Corpo a Cor-

po" e de Futebol. A disputa do

campeonato de futebol centra-
liza as atenções, por estarem
as sub-unidades anciosas e'

preparadas para a decisão da'
título supremo de Campeã do
B. C. No 11° mês, como coroa

mento das sessões de natação,
incluída êste ano, por sua im

portância notável na guerra
atual, teremos um certame de'

natação entre as sub-unidades,
na distância de 50 metros, sen
do vencedora a sub-unidade
que apresentar o menor núme
ro de homens que não conse

guiram atingir aquela distân-
cia.

Cap. Amílcar Outra de
Menezes
Pelo avião da «Vasp». cheqou ,

no sábado, a S. Paula, o capi
tão Amílcar Outra de Menezes,
diretor geral do Depart. de Im
prensa e Propaganda, que foi

àquela capital afim de compa
recer às homenagens a êle pla
nejadas pela colôrrio portuguesa
radicada na terra paulistana e

a cuja frente se acha a «Casa
de Portugal». Essa homenagem
constou, especialmente, de um

grande almôço no salão de fes
tas de «Portugalia Clube». na

capital paulista.

Londres, 13 (U. P.) - O go
vêrno italiano do marechal Ba
dóglio relevou que a cessão de
uma' terça parte da esquadra
italiana à Rússia não será feita
em caráter definitivo e, sim,
durante a atual guerra. O go
vêrno italiano destacou que re-

cebeu esclarecimentos aliados Interessantesôbre êsse assunto, o que desa-
nuviou a agitação que o mes- demonstra�a-omo provocou após ser anuncia- ..,
do pelo presidente Roosevelt. Rio, 10 (A. N.) - Na Escola

Segundo deixa entrever o go- de Educação Física do Exérci
vêrno italiano, não existe ne- to realizou-se, uma interessan
nhuma divergência nem desa- te demonstração por parte das
grado quanto â entrega da ter- alunas do Curso de Emergên
ça parte da frota da Itália à cia de Enfermeiras da Reserva
Rússia, pois essa medida tem do Exército, recentemente cria
como finalidade reforçar o de- do e cujos membros deverão
senvolvímento da luta contra ser convocados para o serviço
o inimigo comum. ativo e incluidos na Fôrça Ex-

pedicionária Brasileira, obten

Castro Alves do os exercícios o mais retum-

B hi 13 (A
A •

Vítória)
bante êxito. O Chefe do Estado

a la, gencia
_

lona
° Maior do E�ército externou aos

-. Tra!}s?orre, ama:r:ha, o 47 jornalistas a magnífica ím
arnversario do f.alecrmento de pressão que lhe causará o que
Castro_Alves. �nlhantes come- havia observado, felicitando,
m�r�çoes terao l.u�a.r .nessa ainda, o general Souza Ferrei
proxima data, por iniciativa do

ra, major Marques Torres e
Departamento Estadual de Im- instrutores pelo magnífico es

pr�:r:sa e Propaganda e com o petáculo que acabará de pre
ap�)lo. e ? �on?ur.so_ das nossas senciar.
prmcipais instituições de cultu-
ra. Haverá a noite, ás 20,15, na
sede do DEIP, uma reunião pa
ra discussão dos pontos do pro
grama dessas festividades em

honra ao gênio bahiano da poe
sia brasileira. Foram, pelo di
retor do DEIP, convidados, pa
ra a reunião preparatória o di
retor do Departamento de Edu
cação, o dirigente de Ala das
Letras e das Antes e os 'presi
dentes da Acadêmia de Letras
da Bahia, Instituto Geográfi
co e Histórico, Associação Co

mercial, Associação Bahiana de

Imprensa, União dos Estudan
tes, Rotary Clube e Liga Bahia-
na Contra o Analfabetismo. Na 'TriE�H--;(�EL-.-AAjQn.U"IIiLE�Sr.(jAAiLilLnOY:TTi1ll1iiiii

-----

comemoração da data do fale
cimento de Castro Alves deve
rão constituir oportunidade
para que, desde já, surjam
idéias e planos destinados à

preparação das celebrações do
centenário do Poeta, neste Es
tado e em todo o país.

o O N O II R S O
Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Filial.

fica 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 reservís ro, certidão de idade e

atestado de so úde : e os do sexo feminino. atestado de sc úde e certi
dão de idade

O concurso constará das seguintes disciplinas: Portugu&!. 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 informações poderão ser prestadas aos interes
sados, 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)

Barnabé de BritoO nosso distinto conterraneo sr.

tenente-coronel Aquiles Gallotti,
que em S. Paulo exercêra as fun
ções de diretor do Hospital Militar
e deleqado especial junto à Cruz
Vermelha dali.

embtcou
daquela

capital. na sexta-f ira, pelo trem
Cruzeiro do Sul. om destino -uo
Rio de Janeiro. .

Na capital da República, vai s.s.

ocupar o alto pasta de chefe do
Serviço Geral de Saüde da Artilha
ria de Costa do Distrito Federal.

Faleceu repentinamente, sendo
inhumado, ontem, no cemiterio
de ltacorobi, o sr' Barnabé de
Brito. oficial reformado da Força
Policial do Estado. O extinto era

espôso da exrno. sro. Beatriz de
Souza Brito, destacado elemento
no nosso magistério e cunhado do
industrial con.errâneo sr. Acelon
Vieira de Souza.

Dr. Antônio Carlos
O antigo político sr. Antônio

Carlos foi, na So.-feira última.
submetido a delicada operação ci
rúrgica, na Casa de Saúde S.José,
no Rio de Janeiro. operação essa

realizada pelo prof, Jorge de Gou
veia

o seu

IULTIMA HORA
ESPORTIVA

Caravana do Ar 2 x Paula
Ramos 1

a seu dono Vasco 4 x Amériba O

Foi-nos entregue e está à dis
posição do interessado. uma carta
com o seguinte endereço; Seiiora
Jovita B, de Barreto, Casilla de
Correo 126 -- Florianópolis -- Brasil.
E' remetente o sr. S. Santos Go
mez, Pueyrredon. 538.

Ontem. à tarde, o Corintians,
disputando a partida final do Tor
neio Inicio, com o Ipiranga, su

grau-se campeão do referido cer

tame. Apenas a diferença de um

____________________________.....' escanteio deu a vitória ao Corin-
tians.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA -Rua Traiano, 12

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAB,CELADAMEM'l'E,

com as VANTAGENS da. compra à, via.,
servindo-se do

,

CREDIARIO KNOT ,",SISTEMA
Roupas
C.1�do5

Móveis
Rádios
Geladeiras

Bicicletas
J6ias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitirl••
ArtlloS para ......entes

Peles
Casacos
Quaisquer artl,"

INDÚSTRIA; COMDGtO E SEGUROS KNOT S, A.
Ría f.Up. Schmldt, '4 - S.la ,I - J.I.fon. 1634

Elrpett1ente, D••• i, n • da. U h 11 ....
-----
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Na Capital da República con

frontaram-se, na noite de sábado
último, em prosseguimento do
"Torneio Relampago·'. os quadros
do Vasco e do América, vencendo
o primeiro pelei "score" de 4 a O.

3a. (ia. 5 x P. E. 3
No estádio da F .C.D. teve lugar,

sábado, à tarde. um encontro pe
balístico entre os "teans" da 30.
Cio e do Pelotão Extranumerário.
Após urna luta renhida. os ra

pazes da 30. Companhia consegui
ram avantajarem se no "placoard",
abantendo os seus leais adversári
os pela contagem de 5 a 3.

Flamengo 3 x Fluminense 1
Prosseguindo o "Torneio Relam

pago, foi realizado. ontem. o elas
sico do futebal carioca. O Flamen
go, jogando muito acertadamente.
abateu o Fluminense pelo "score"
de 3 a 1.

Em São Paulo

Em Blumenau, o "Esporte Clube
Brasil", preliando com o «Ama
zonas F. C.», conseguiu abate-lo
por 4 a 2.

• I

Funda(ão de centros
de missões cotóllcas
Washington, 13, (SIH)

Comunicam de Willemstad ca
pital da ilha de Curacáo 'que,
foi alí fundado o centr� das
miss5es católicas para as In-
dias Orientais Holandesas com
fim de auxiliarem as missões:' .

naqueles territórios depois da �
expulsão dos japoneses.

-

:fi: IDti OOENÇA
.IfUITO PJru.IGOSA
PAlU .... FAlÚLU
li: PA.h Â B.AÇA

Corneteiro de Piquete

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


