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Visitou um navio de guerra brasiI8lro:-'
TRINIDAD? 13 (U. P.) --- A SENHORA ROOSEVELT VISITOU UM NAVIO DE GUERRA BRASILEIRO DURANTE8"� :"SQ��_,::

• PERMANÊNCIA NA BASE DAS NAÇõES UNIDAS DE TRINIDAD. o COMANDANTE DA UNIDADE BRASILEIRA, CAeJ.j}j(), @}�
..

, MAR E GUERRA JOSÉ PAULO GUILLOREL� ENTREGOU À ESPôSA DO PRESIDENTE ROOSEVELT UMA BAND.�Jj�·'
r BRASIL E UMA INSIGNIA DO NAVIO.
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Cascavel será
a capital
Curitiba, 14 (A. N.) - Foi

divulgado que o Território do

Iguaçu vai ter como capital a

localidade denominada Casca

vel, situada nó centro da re

gião. Foi lembrado, entretanto,
a mudança do nome de Casca-
vel para Guaraica, em home-

nagem ao indio paranaense
-

que teve a célebre frase: "Esta Ano XXiX
terra tem dono".
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132 súditos
do «eixo)

o �'lAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA C.A.TARIN A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Rio, 10 (A. N.) - Agora, às
15 horas, zarpará com destino
a Lisboa o navio espanhol "Ca
bo Bueno Esperanza", que
conduz 132 suditos do eixo
aqui embarcados, que levam
bagagem de cerca de 600 ma
las. São homens, mulheres e

crianças, entre eles existem
muitos velhos enfermos, de
ambos sexos.I Florianópolis- Terça-feira, 14 de Março de 19-44 I M. 9058

Aproveitam os intervalo�.�. ! I I�!���f�,,) ,- (r�I�a p��i�ta co�!�u q��!!!��os n�el!:)J
Estocolmo, 14 (U. P.) - O correspondente da agencia te- O marecl�al n�zlst.l lOH desvendar o crime de que tôra fixiei-a, sem. saber o que fa

lcgráfica sueca em Berlim, informa que o jornal "Voelkischer Rundstedt l.nspecIOu<:ll todos vítima a menina Maria José zia".
Reobaschter" ao comentar os 4 ataques aéreos diurnos norte-. os preparnfivos alemães con- Cavalcante de 10 anos de ida- E I
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americanos contra a capital alema, dIZ entre outras COIsas as, fi. UH asno (a ° aur .1, .e. de, assassinada brutalmente crime.
seguintes: "Devemos admitir que certos detalhes táticos dos grca e �l'ança. O c]lefe lIlI.h- na segunda-feira de carnaval. .. . �

ataques constituem notáveis elementos novos na guerra aé -I tal' naststa tem coufereneía- O criminoso é Nicola Marco- re!��I ador es das I edondezas,
rea". Acrescenta o correspondente que o coronel Lutsow, co-,

do longamente com os co- ni, viuvo, de 39 anos de idade, I'. .

tados com a sua calm� ,.e
mandante duma divisão aérea de caça declarou aos correspon-j m�ll(lamtes das, Iorças ale- ele apelido "Gambá". c�lllsmo, �pupav�n:-no e dírí-

dentes estranaeiros que os norte-americanos abandonaram sua mas naqueles paises, seguro As autoridades promoveram' g,lam-lhe rmproperios. As auto-
,.
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. .

.. I di "'omo está de qIle '1 11(II'a "lI" I . . _ . I ridades tiveram que usar elevelha tática de SImular ataques, pOlS, agora, se ançam 1- ,
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T
a reconstítuícão do CrIme. O .

retamente sobre o alvo. "Se o povo germânico, acrescentou da mvasao s�, apr��nna. N a assassino foi> levado de bonele
toda a en:_rgIfl: para que os p�

Lutsow, se pergunta porque os aviaelores norte-americanos po- !l0landa, aliás, ja fO�'�m até a Vila Anastácio, para con- pulares nao 1ll1ch�ssem. o cri

Gem chegar até Berlim, a explicação necessária é que os caças Inundadas grandes reg'lo�s tal' como praticara a negrega-
mmoso, tal a Ira: rell1::vnte.

alemães aterrtssam de momento a momento para reabastecer- como por exemplo a de Zm- da ação.
Uma mulher chegou a grrtar :

SE' de combustível e munições, Esses inevitáveis intervalos são I herzee e tudo est� prepara- - "Eu estava embriagado" - Eu queria que êsse assas-
aproveitados pelos atacantes para penetrar através elas defe- (�O para alagar mUl�a� outras. (disse). Aqui me encontrei com sino chegasse agora perto ele
sas" .

Segundo mfor�açoes proce- ela. Caminhei 150)metros mais mim para eu dar uma dentadadentes de Berlfm, os alemães ou menos junto dela. Aqui foi nele!levantaram outra muralha
do At1ântko mais para o in- Loe ll-.B d O d A I

- -

terror, muralha essa que ai ua e cupa a s e eiçoes
consíste num profundo síste- Nova Delhi, 14 (U. P.) -

B I"
..

ma de fortificações. Enquan- As fôrças britânicas ocuparam,na o IVla
to isso, o govêrno eheéoes- a localidade de Buthidaung e' La Paz, 13 (U. P.) - "El
10\':1('0 refugfado Plll Wns. uma posição fortificada japo- Diario" publica um editorial
híngton exortou seu povo a. nesa na zona de Razabil. Ou- intitulado "A constítucíonalí
passar {la resistência passiva tros despachos acrescentam, zação do país", em que expres
para a ativa" fazell(10 um lo- que, mais ao norte, na parte' sa entre outras coisas que cír
vante armado contra o in- setentrional da Birmânia, os, culam rumores ao que parece
laS01'. Dando mais um índí- chineses continuam avançan- de boa origem, segundo os
cio de que grandes aconteci- do sôbre Wallawbun. quais a Junta do Govêrno con-
mentos se avísínham, o go- PERDERAM

vocará eleições "conforme o
vêruo checo fez a seguinte manifesto lançado no dia 20
Irradlação para seu país: A ESPERAN(� de Dezembro". Acrescenta que
"Precisamos passar dos Iei- a revolução se fez em defesa
tos individuais para as ações Q. G. Pacífico Sudoéste, 13 das Instituições e da Consti-
organizadas contra os nazis- (U. P,) - A aviação aliada tuíção, violada pelo anterior
tas". O govêrno russo, se- p.rosseguiu sua. vigorosa ofe�- regime..
g'undo conta a imprensa, de siva contra a� lmhas do arqui- "É para se reconhecer -

:Yo"l"a Iorque, já indicou ela- pelago das BIsmark, en9uanto prossegue - que os revolucío
ramente à Grá-llretan1tn 'e que tropas norte-americanas, I nários se colocarão em verda
aos Estados Unidos que seus em Bougain_vile, � rec�aç�ram I deira posição liberaL" Acredita
exércitos deverão ocupar

um ataque japones, elimínan-] o referido jornal que chegou o

também a Austria e fi Alema- do n;.ais de 100 inimigos. A. ba- momento para que a massa de
nha, ao .lado dos anglo-ame- se aer.o-�aval de Rabaul fOI a:-I cidadãos dê seu voto para a or

ricanos, no período de post- vo prmc�lpal dos ataques ae- ganização de Poderes. A elei
guerra. Ao que se diz, nem os

reos e sobre ela os aparelhos ção deve ser feita por voto di
norte-americanos nem os in- aliados não encontraram opo- reto.

g:leses farão ohjeC]ão a êsse sição por parte de caças nipô-: -_---.-----------
desejo do g'ovêrllo russo. To- nic?s, o que confirma um� vez I �Ierllm flonfessamaIS a crença de que ,os Japo- ... \I
das estas notícias, natural-

neses perderam toda esperanca Estocolmo, 14 (U. P.) - No-
mente, devem estar marte-

de reter essa base em seu po- tícias jornalísticas de Berlim,laudo o espírito dos li<ler(�s
der. Outros bombardeiros ata- I dizem que "o campo de bata

nazistas, que não encontram
caram as posições japonesas lha ao norte de Nikolaiev está

a menor solução para o de-
das ilhas do Almirantado ar-

I coberto de cadáveres literal
sastre. Um deles, o g'aulietel' rojando umas noventa t�nela- mente". Dizem mais que o Al
de Hamburg'o, num momento das de projéteis sôbre seus ob- to Comando alemão concen-
de alucinação, estourou os

jetivos. trou milhares de aviões nos se,-
miolos com uma bala, tendo tores mais ameaçados e quepreviamente o cuidado de es- CASA MISCELANEA. distri- "durante toda semana se "tra-
crecer o seg'uiute: "fui sem- buidora dos Rádios R. C. A varam gigantescos combates
pre um partidário (Ie Hitler, Victor, Vávulas e Dsicos aéreos entre centenas de
um nacional socialista cou- Rua Tn,Jjann. 12. aviões, sob chuvas tOll'rencials
victo; mas tanto eu como o b d fComo deVerãó e so re pontos a rente ucr;l-
povo alemão fomos eng'ana- niana, mas apesar dessas re-
dos e traidos. Que n minha eSCrever servas, elessa poderosa concen-
morte ilumintl' as idéias du· Rio, 14 (E.) - Vários candi- tração, os russos continuam
queles que ainda podem evi. datos têm solicitado esclareci- avançando especialmente ao
tal' a debacle total". mento sôbre a, �rtografia a ser norte de Nikolaiev, onde o

adotada em v�r.lOs �oncursos e exército russo faz pressão sô-

O·cuparam a -Ilha de Wotso Assassinado ��'o;.a� �i����ll�:Ç��I��oD'i!� bre a linha férrea".

forma que, em todas as provas No a Gu"
. I:0ndres, 13 �U. P) - A

I
e concur.sos em realizaç�o ou V, IDe

Pearl HarboUl' 13 (U. P.) - Fuzileiros navalS norte-ame-, emIssora de Berllm mformou: a se reallzarem os candIdatos, Melbomne, 13 (U. P.) �

ricanos. desembarc�ram na ilha ele Wotso, nas Mar?hall, d_e- I qu� desconheci.dos �liminaral!1: deverão escrever de �c?rdo com

I Bombar�eiros aliados lança�.pois de uma preparação ele artilharia. Os soldados ahados nao, a tIros o chefe mtermo de poll-· o Pequeno Vocabulano Orto- ram maIS de 120 toneladas de
encontraram o-rande resistência de parte inimiga, ocupanelo cia da capital belga. Sr. Leon I

gráfico da Lingua Portuguesa,' bombas explosivas e incendiá

rapidamente a'" ilha de Wotso. Com a ocupação dessa ilha, foi Dessaens. O fato foi registrado I editado pela Imprensa Nacio-j rias sobre as posições japo.n��
fO:tllple,tada a çonq,uista. daI' Marshall, n,uma das rul'ts de Bruxelas. nal, sas ele Wevak, na NQvª, Gl-!lpe�
I

Americanos Uma grande ação
d MOSCOU, 14 (U. P.) - Os \

Itd coman o guerrilheiros russos da frente

I'Londres, 14 (U. P.) - Os sudoéste de Leningrado frus

guerrilheiros do general Tito traram uma tentativa alemã
atacam os nazistas nas ilhas para conduzir 100 mil russos I
de Brac e Havar, tentando ex- para a Alemanha. Durante a

pulsa-los dêssas posições. <?s luta, os guerilheiros aniquila
contingentes jugoeslavos sao ram cêrca de 15 mil soldados
comandados por dois oficiais immigos e destruíram seis

norte-americanos, cuja parti- trens blindados nazistas.

cipação na campanha do ma-
drechal Tito é vista como um �u(heu conden a o

indício de que os angío-amerí- a morte
canos já come9am a pe�sar e!lll Argel, 13 (U. P,) - A vida
pontos .d� �pOIO para a mv:asao 10U a morte de Pierre Pucheu,do território europeu. As �lhas 'ex-mínístro do Interior do go
�e Brac � Havar. sao as m�Iores

;
vêrno de Vichy, condena�o á

ne um grupo situado diante morte e acusado de traicao e
da .costa dalm�t!l' a pouco abuso de autoridade, depende
ma�s _de 150 q.Ullometros,. �as da apelação feita pelo seu de-jposiçoes do OItavo Exerc.Ito, fensor, e em ultima instância
que se encon�;� no lado Itfl:- de clemência do general De
Iiano do Adriático .. _A ofen�I- I Gaulle, na qualidade de chefe
va contra �s guar�Içoes naZIS-, de Estado. Este sofreu acerbas
tas !lessas Ilhas esta sendo con- críticas por parte do acusado.
dUZld� com grand�s perdas pa- Pucheu, cinquenta e cinco
ra o mvasor alemao. minutos antes de condenado,
Decreto assinado d�clarou: "Esp�r? que o.s mi" I
Rio 13 (A. N.) _ O presi- I n�stros �o ComIte (de LIberta·

dente' da República assinou çao N�cl�mal) cumpram bem

Decreto-lei aprovando o reg'L"- sua mIssao. Esper.o que o ho

lamento para a execução dos m�m que os do�ma se elev.e
D t l·s 6224 e 6225 de aCIma dos sentImentos partI-ecre 08- eI ,�,. p' C ·t'24 de janeiro do corrente ano, clan�s. orem, se o �mI e

que instituiraLl o imposto sô- cont�nuar em, s�us meto.d9s
bre lucros extraordinários e a a.tuaIs, como governo provIso
Ju t d A 'ustes dêsses lucros. no da lfrança, dentro de um
n a e J ano tera provocado a peor sor-

So'mente
te de dissencões internas".
Disse tamhém que no caso

-I-Ih
- de se realizar eleições na Argé-

ar.1 arla lia todo o Comité seria ex-

Argel, 14 (U. P.) - As más pulso.
A' •

condições do tempo na frente A Corte, mtegrada por cm

do Oitavo e do Quinto Exérci- co juizes, deliberou durante

tos, continuaram impedindo as cinquenta e cinco minutos, �e
operações. Na cabeça-de-ponte claran?o_ o acusado de deht?
de Anzio sómente entrou em de traIçao e condenando-o a

ação a à�tilharia aliada, cujo pena de morte sem circuns-

fogo foi, aliás, intenso. I tâncias atenuantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esforços desesperados para romper
as defesas aliadaso ESTADO

Diário Vespertino

Londres, 18 (SNS): - No setor de Anzio na cabeça-de
praia de Nettuno, o inimigo enviou novos reforços, atacando

desesperadamente, para romper as linhas de defesas aliadas,
prosseguindo alí, com particular violência, os combates. A
mais determinada cena da ação, foi a área ao norte de Anzio.
Os contra-ataques nazistas indicam que o inimigo está experi
montando as posições, aliadas como objetivo de um possível
assalto de grande envergadura. De resto, sabe-se que o inimi

go fortaleceu poderosamente as fôrças já consideráveis que
fazem pressão sôbre o perímetro aliado. De outra parte, já pre
sumivelmente um limite ao tamanho da fôrça que os aliados

poderão suprir e desdobrar no interior da cabeça-de-praia. Ao
demais, enquanto que os aliados poderão suprir e desdobrar no

interior da cabeça-de-praia. Ao demais, enquanto os alemães

I
podem remeter i ropas para a frente em poucas horas por via.

férrea e por rodovia, as fôrças aliadas devem chegar por via

mar-ítima, operação essa muito mais morosa. O domínio do 8.1'
\

e do mar, estão naturalmente; em mãos dos aliados, fatores

aliás de grande importância, muito embora durante estes ult.i

mos dias venham dispensando grandes esforços para o esta

belecimento ele uma completa rede de proteção. Quanto ao ae

ródromo existente nas proximidades da cabeça-de-praia, tem

Juas finalidades, proporcionam uma base valiosa e um ponto
Ie decolagem para os caças aliados, situado a poucas milhas da

linha de frente.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

n�l. 1022-Cx. postal 139

4.SS1NATURAS
Na Capital:

.'\00 CrI 70,00
Semestr-e CrI ,(0,,00
Trimestre CrI 20,00
M(\� CrI 7,00
Númer-o avulso CrI 0,30

No lntnlor:
Ano CrI 80,00
Sernestr e CrI ,(5,00
Tr+mestr« CrI 25.00

AnlÍnri()� mediante eontrãto

Os ortg+naís, mesmo não pu.

I
blicados. não serão devolví,

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emítí

I dos nos artigos assinado.
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LICENCIADOQUIMICOLIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

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

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

O.L.ROSA
Rua Deodoro. 33.

Oferece-se para trabalhar em l aboratór io , esp e cia l ist a e m

f'abr i caçào de cafe ina do chá ou café, tendo perfeito
conhecimento na manipulação de hiporderrnias em geral
(vitaminas) e ccmpleto conhecimento sobre o ramo da

indústria farmacêutica. Carta por favor, a Francisco F.

Guir a r . Rua Arujá, 116 - São Paulo - Est. de S. Paulo

TOGO que apontem os primeiros dentinhos de seu

L filho, ensine-lhe a usar Kolynos. Ele lho agra
decerá quando crescer, tendo dentes sãos c bonitos.

Kolynos também protege as delicadas gengivas das
crianças e destrói bactérias nocivas, evitando muitas
infecções perigosas que se iniciam na bôca. Todas as

crianças gostam do sabor delicioso IÇ refrescante de

Kolynos.Venda folhinhas e guarde dinheiro I
"Importante fábrica procure vendedores ativos rios Capitais e Ino Interior, dando adiantamento de comissão. Cartas direta

mente à fábrica. Caixa Postal, 2286. São Paulo".
---

Mais uma das babeis manobras nazistas
------�-------- -

Londres, 13 (BNS) - Desde a invasão da Itália pelos alia

.los, a Alemanha arranjou uma oportunidade para estabelecer
·1111 novo acôrdo econômico - financeiro, que, segundo a DNB,
constituirá "uma base para a permuta suave de mercadorias

�sp�����:�t� ;::l�ee!�et���t�n�:Ô:d� ��)��:���t!s:a���;��!:��� I ��-----C-O·Mft·p·...-.wA·NHI--A'�:A--L-I�ANÇ·A �-�
1:8 dubio. A frase "permuta suave" é, com efeito, mais uma elas

I � DA BAlA
hábeis man�br?,s �Jemã�s para levar o parceiro à b::ncarrota. � Fundada em 1870 - Séde: B A I A
U�a das principais razoes d?, Alem�I�h� para f�zer esse .novo I < INCENDIOS E TIUNSPOllTES
acordo - dizem os comentaristas br-itânicos - e a necessidade I > Capital e reservas Cr$
de grandes suprimentos de moeda corrente para os exércitos < ClfrM dO· �;l;';���' d�'; ���;

...

alemães que ocupam o norte da Itália. Para satisfazer essas: � Responsabtlidades ,... . 1.. ••• • • •• • Cr; 4.999.477.50(),�3

necessidades, foram introduzidas as familiares "Reichskredit-I
Receita . .,.. . CrS 70.681.048,2ü

kassens Cheine" e a balança de "Cleeting" em favor da Itá- Ativo.... . Cr$ 105.961.917.70
ISinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64986957 20

lia é usada para cobrir as notas assim emitidas. - Ao lado Responsabilidades.... ... .... . .. . . .

. ,.

CrS 70.736:401:306:20
dizem os alemães em condições de desencontrar largas somas Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

que ainda são devidas as f'irmas italianas na parte da Itália DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

pelos aliados, pelas compras anteriores do enxofre, algodão, Ii- de Sá e Anisio Massorra.

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

mão, frutas e111 geral, e outros supr-imentos semelhantes. Os
� Urug'uái. Regulador-es de avarias nas principais cldaães da América. Europa

alemães coletaram uma quantidade de marcos equivalente a e Africa.

essas somas, aumentando assim a montanha já elevada de cré
ditos congelados "para serem liquidados no após - guerra",
A Alemanha levou de fato, essa forma de " permuta suave". A

sutileza de uma verdadeira arte. Nunca houve nem sombra, nos
arraiais do "Eixo" de alguma correspondente 'do sistema "Len
- lease" aliado, nas relações entre a Alemanha e suas parcei
ras. Os países satélites nunca tiveram o direito de escolher, e

sim a obrigação de aceitar a forma de pagamento pela Ale
manha.

DISSOLVE
AêGORDURA
Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercícios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Ver:'!.a ."-� prescrição médica

71.656.189,20

AGENTE EM F1,ORIANóPOLIS
C A 1\1 P O S L O B O & C I fi. - Rua I<'elipe Schm idt , n. :19
Caixa Postal n. 19 - 'i'elefone 1.083 - End. Tclegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

DESEJA UMA ONDULAÇA O
PERMANENTE PERFEITA?

A .CASA SANTA CATA
RINAD. está equipada com O

mais moderno aparelhamento
para «ondulações permanente» e

seu serviço de prática foiadqui
rido em São Paulo.
Travessa Guarany 3.
(Praça da Bandeira).

lSv.-13
.,.,..._......",_,.--..��..,

Ao, Snrs , con't�:JPrefiram em suas coris tru çôes
o genuino CELOTEX STAN
DARD de lt2" (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

DR I [NT[Rua V. Me reles. 11

PETISCOS - Roll-mops -- Herringe - Picldes - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas' - P.ernil - Posteis - Empadas

Salame -- Peixe frito. etc. etc.

Viuva Akeste (ion\alves Viuva Ernestina Póvoas

participa Q seus parentes e

pessoas de suas relações que
sua filha Cecy contratou ca-

samento com o sr. Milton
Póvoas.

participa a seus parentes e

pessoas amigas o contrato de
casamento de seu filho Míl-

ton com a Srita. Cecy
Gonçalves.

Tratar com' V. Mendes
Rua Jeronimo Coelho, 13

FLORIANÓPOLIS
(ECY e MILTON

confirmam
F'pol is v, 4·3-944

lOv-IO

-

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de o as em ir ns , riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para alfai':ltes, que recebe diretamente dos

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na sociedade joinvilense, d. Dul
ce Sá Luz, esposa da sr. dr. Ar·

noldo Luz. goza de real prestígio.
Hoje, quando comemora seu rio tu

[ício ,
d , Dulce terá provas sobejas

do conceito em que é tida.

Possa hoje o natalício de'! d,
Malvina Freyslebem, esposa do sr.

Hugo Freyslibem. Iuncíoncír ío do
Tesouro do Estado.

Festeja hoje seu natalício, o sr.

dr. Zenon Pereira Leite.

Os alunos pobres
A Associação Comercial do

Rio instituiu três cursos técni

cos, nos moldes da nova lei de
ensino comercial. Esses cursos

serão inaugurados no próximo
dia 15, tendo ficado estabeleci
do que os alunos de poucos re

cursos pagarão o que puderem,
ou nada pagarão.

o ROTARI CLUBE
premeia os «melhores compa

nheiros» do Abrigo de
Menores

o Rotari Clube de F'lorfe.nôp o
lis, a!sociação que reúne elemen
tos de destaque social de nossa

capital, colaborando com o Juizo
de Menores na tarefa de assistir
menores abandonados, instituiu,
ao fim do ano letivo de 1943, pre
mios aos internados do Abrigo de
Menores que se revekl.ssem os "rne
lhores companheiros", sendo um

em dinheiro, na quantia de Cr. $
100,00, cem cruzeiros, e dois em

livros didáticos, dos nossos rnelho-
res autores.

.

Em data de 10 do corrente, a di
retoria daquele Clube remeteu ao

dr. juiz de menores os prêmios
em refe1'Í�ncia, afim de que fôsse
feita a entrega, endereçando lhe o

seguinte oficio'" "Exmo. Sr. Dr.
Severino Alves Pedroso. D.D. Juiz
de Menores. Nesta Capital. Tenho
a satisfação de enviar incluso uma

caderneta do Banco Credito Popu
lar e Agricola. com o depósito Irií

cial de cem cruzeiros. a favor do
menor Afonso Izidro de Oliveira,
intert;\ado no Abrigo de Menores,
e o qual foi escolhido pelos seus

colegas como sendo o melhor com'

t>anheiro entre eles. O Banco rece

beu instruções no seni:ido de que
esta caderneta poderá ser movi

mentada por V. Excia. Outrosim,
remeto dois livros inshuHvos, os

quais V. Excia. fará o obséquio de
mandar entregar aos menores Wal
demiro Antonio Bento e Emídio

Oregorio da Silva, segundo e ter·

ceiro colocados no conçurso de

Companheirismo. Sem outro moti·

Vo, firmo-me com todo o apreço e

ponsideração, Atenciosamente -0-

Henrique BerenhaUlUlr. l' Sec�e.
túrig" ,

e ESTADO Terca,,'eira, 14 ete Marco de 1944
'w.ffl'j , -
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0•••••: 1Levantamento

IVida Sociai i'censHário
• : Nos próximos dias 14, 16 e 17 do

:••• IJt••00f •••••••• corrente, será feito o levantamen-
A.'iIV.I<]RSARIOA to censitário da 8u zona de abas'

Transcorreu ori+ern o aniversário tecimento, conforme instruções
natalício do sr , José Pessôa, o rqu i- baixadas pela Resolução n

' 2, de

vista da Secretaria da Fazenda, 9 de fevereiro último, divulgadas
que foi muito cumprimentado. pela Irnprenso Oficial e jornais

locais. O respectivo Serviço funcio-

Assinalou a da'ia de ontem o na no edifício do Mercado Muni'

natalício da sra. Walda Ortiga Fe- cipal, das 8 às 11,45 horas no pe

drigo, viuva do sr. João Fedrigo. ríodo:la manhã, e das 14 às 18
horas no período da tarde, deven
do os interessados se dirigirem pa
ra lá, afim de prestarem as suas

informações. Compreende a 80 zo

na os seguintes locais: R. Silva
Jardim, José Mendes, R. da Trin
cheira, Morro do Mocotó, Morro
do Bócie, Servidão Furtado e ime

diações e Servidão Siqueira.

Sorteio do tO:1neio «initium» carioca I·ca��� f��;I�Pi�so_ Cacuá, o
Rio - Foi escolhida a data partame!lto de Profissionais da

I ponteiro bahiano engajado pe
de 26 do corrente, para a rea- Federaçao, foram formados os lo Palmeiras e que já se tem
lização do Torneio Initium dos seguintes encontros: envolvido em mais de uma si-
teams profissionais da Federa- tuação desacrradavel, vem de
ção de Futeból à tarde, tendo 1 ° jogo - ás 13,15 horas ser suspensob por 10 dias sem

por local o estádio de São Ja-j Madureira x Bomsucesso. vencim.entos, pelo seu clu'be ta-
nuárro. Ês�e torneio que serve 2° jogo - ás 13,35 == to este que revigoriza os rumo-
apresentaçao de todos os clu- Botafogo x Canto do RIO. res correntes de não ser muito
bes da Ia divisão, sempre ofe- 3° jogo - ás 13,55 horas duradoura sua permanência na
rece margem para que se pos- Vasco x Bangu. alvi-verde.
sa fazer um juizo aproximado 4° jogo - ás 14,15 horas

S. (i��gõrio Magno, Pd;Ja da figura dos clubes na tempo- São Cristovão x América. Djalma e o Flamengo
Nascido pelo ano de 540, em Ro rada que e inicia, entretanto, 5° jogo - ás 14,35 horas Rio, _ A transferênciaA srita. Lucy Borboto comemora

ma, dedicou se aos estudos e ficou ° público que sempre acorre ao Fluminense x Vencedor do 10
hoje mais urna data .natalícia. Prefeito da c idode , Reconhecendo, de Djalma para o Flamengo,

porém, que o tumulto da vida ado local dos jogos para apreciar o

I
jogo. custará ao gremio rubro-negro,MISSAS ministrativa o afastava de Deus. desfile dos concorrentes, não 6° jogo - ás 14,55 horas -

de acôrdo com a lei, a índení-
A família Torgino Pereira man renunciou a esta dignidade tão recebe com agrado o desfalque Vencedor do 2° x Flamengo. zação de três meses de ordena-

da rezar, dia 16 próximo, às 7 ho- cubiçada e tornou-se morije, Mas, propositado de alguns teams.
.

7° jogo ás 15,15 horas
ras, na Catedral Metropolitana. o silêncio do claustro não devia ; do ou 50% por cento das luvas
missa de 7' dia, em intenção de retê-lo por muito tempo. Os Papas Como o efeito dessa anormali-I Vencedor do 3° x Vencedor do

que caberão ao clube de origem
d. Laura Francisca Pereira -Snrrtn-. utilizaram-se dele para rrussoes dade é contraproducente, cabe, 5° jogo. neste caso o Ipiranga de Nite-

'·iificílimas que Gregório levou

ao!
aos próprios clubes evitar o 8° jogo - ás 15,35 horas ,.

VlajRntfJSI fim co.m �anta satisfação gera� aborrecimento dos espectado- Vencedor do 40 x Vencedor do
roi,

Para servir como escrivão da Co q�� fOI eleltc� sucesser d.o _Papa Pe
res sempre prontos a aplaudir 60 jogo. pletoria Estadual de Blumenau, se- 100glO II. FOI em coridíções bem '

° .,
rêmlos aos «Veleiros»

guiu o sr. Emanuel Pereira. oticial críticas que êle subiu à Cátedra de os seus grandes trtuntos. 9 Jogo - as 16,10 horas -

administrativo lotado no Tesouro 3. Pedro: em Roma grassava uma No sorteio para a formação (Final) - Vencedor do 7° x

do Estado. epidemia vitimando centenas de do esquema, realizado no De- Vencedor do 8° jogo.
pessoas, ajudada por enchentes e

SOLENIDADES. falta de víveres; no Império, hou-
No próximo dia 9 de abril. serão -re lutas pela posse do trono de

declarados aspirantes da reserva, .":;onstantinopla; a Itália, ainda,
os componentes aprovados da pr-i- ;'1'0 teatro das atrocidades dos po

meira turma do N P.O.R. Sendo o. '105 invasores; na própIÍa Igreja,
primeira contribuição daquele faltava a paz por causa das here

Centro à reserva do nosso exército s ios , provccudcs , principalmente,
não resta duvida de que a sole- pelas ambições de certos bispos.
nidade de declaração constitui.rá Mos. apezar-de tudo isto, soube

um grande acontecimento na vida Gregório marcar para sempre a

social militar catarinense. Para suo época pelas obras grandiosas
orador da turma foi designado o 'lue o colocam entre os maiores

"'aluno Valdir Busch, sendo poro- chefes da Igreja de todos os tem·

nifo o capitão A'tila Barroso, ins pos
: Além de pacificar e reformar

trutor chefe do N.P.O.R· pôde pensar nas missões entre os

O fato da formação desses [o )agãos mandando os primeiros
vens, constitue motivo de or�ulho missionários para a Inglaterra.
para nos, pois, assim, Santa Co

.

Reorganizou a liturgia e a música

tarina contribue com mais solda sacra e achou, ainda, tempo para

dos para o Brasii. escrever livros e poesias religiosas.
Tudo isto ganha em grandesa,

Comprar na CASA MISCE quando ouvimos que, tendo sido

LÂNEA é saber economizar. sempre de uma constituição física
muito debilitada, teve que guar
dar o leito durante os últimos 5
cnos de sua vida laboriosa. Aos 12
de março de 604. veiu a morte Ií
vrn-Io de sua doença e dos muitos
cuidados.

Teve lugar quinta-feira dia
9 na bibliotéca elo clube "12 de
Agôsto", uma reunião, que te-
ve por finalielade a entrega do
prêmio conferido por uma agre
miação, ao "Veleíros da Ilha",
vencedor da competição de bar
co à vela, realizada domingo
último, dia 5.

O dr. Leoberto Leal, presi
dente do veterano e querido
clube da rua João Pinto, dis
cursou agradecendo a distín
ção feita ao seu clube pelo
"Veleiros da Ilha, dedicando-o
uma das provas.
Fez entrega do prêmio con-

Polker na Portuguesa quistado pelo "Veleiros da
Santista I Ilha", o dr. Arnoldo Cúneo,
Rio, 13 - A Portuguesa San- presidente da Federação de Ve·

tista pediu licença ao C. N. D. la e Motor, em Santa Catarina,
para contratar o técnico rum8-' tendo agradecido o sr. Flávio
no José Polker. I Ferrari.

' ...... ..
_
.....r�.._..._...._....�._,.............w..-_..�

dia{) santo do

MACHADO & CJA. INSTITUTO BRASIL-ESTADOS
UNIDOSAgências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis

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

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

do Estado

CARlAZES DO DIA I
__"_O_.I_É 3_a_.feira HOJE II

C INE « ODEON}} -�·_-.......

-

......".--....-J"..--.-.-.a.--.........

-

...M.-.�......,..,.._

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

o Instituto Brasil-Estados Uni
dos de Florianópolis, fará exibir
para seus associados, hoje às 4,30
e 7,30 horas, duas sessões cinema
tcgráficas, com apresentação de
novos filmes.
,..-_-_-.-.......-_-.-....-_.""".-_-_-.,....._...,..._-_._'

EC

IJORGE HICÁCIO GARCIA
e SENHORA

Mais uma brilhante vitória com a seguinte formação: Chl-

do Esperança F. C. nês, Vargas e Mussolini; José,
O Esperança F. C., gremio Albino e Maiá; Miguel, Saul,

Platt, Piona e Pedro.
composto de detentos da Peni-
tenciária do Estado, conseguiu Os" goals" foram consigna
mais uma explêndida vitória, dos por Platt (4), Piona (2),
abatendo o quadro do Impren- Saul, Miguel e .1-llbino.

sa Oficial E. C., pela alarmante No confronto entre as equi-

contagem de 9 x O. pes secundarias, também saiu

E com êsse triunfo que vem
triu.nfante o Esperança F. C.,

enriquecer o seu longo cartel, I pela contagem de 5 x O.

o "team" esperantista confir
ma a sua invencibilidade sôbre
os conjuntos vazeanos.

Pela vitória conquistada os

rapazes da Penitenciária rece

beram um belíssimo troféu.
O quadro vencedor jogou

t&m prazer em participar a

seus parentes e amigos o nas

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

lheiro da ilustração ..-oíma, ofàrecer.
lhe, em o.mável gesto, um céJice do
exoelente aperitivo KNOT, lem�
oe V. Sia.. de acrescentar, aO ..grad&
oer a gentileza:E$íEÉ 1.411-
B,tl1 () I1EU APERITIVO

I'RED/!ET(J!

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA

Toi1E K·N�T.

Cons. Rua Nunes Machado
n , 7 -- (Edifício S. F'rcmcisco].

E Saltara da Cama Disposto para Iud.

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Voe!
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.

extraordinariamenteeficazes. Fazem cor

rei" esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00_ A's 7.30 horas

Programa Excepcional

Quero casar-me contigo

U/'f PRoouro DA KI1OTS..4.lIID. COI1. f SéfiUROS t

: ITI...,.i_.._� .._"""""

Agradecimento
Depois de sofrer, por mois de 4

anos, de bócio com hiper·tiroidis
mo, e quando até já perisovo em

procurar fóra daquí a melhoria da
minha so.úde gravemente abalada,
lembrou-se meu pai de levar-me
ao dr. Djalma Moellmann, que,

depois de cuidadoso exame, me

encaminhou ao dr. Roldão Cori
sorri, o qual me submeteu a rne

lindrosa operação na «Casa de So.ú
de São Sebastião», achando-me

hoje radicalmente curada. Por êsse
motivo, desejo tornar público o

meu eterno agradecimento a êsses
dois dignos representantes do clas
se médica de Flol'ianópolis. Agra
deço, também, o carinhoso trata·

menta da parte da abnegada Irmã
Veridiana, que serviu de auxiliar
na minha operação, e torno exten·

sivos êsses agradecimentos a todos
os bons enfermeiros daquela Casa.
especialmente a srita. Antonina e

o sr. Zeno Trierwailer.
Florianópolis, março, 1944.

JOAQUINA ALTHOF

Henie, John Payrie, Os Irmãos Nicholas,
Miller e sua orquestra

O sargento imortal
com Henry Fonda e Maurren O'Hara

COMPLEME.NTO NACIONAL (DFB) Nat.
FLORIDA TERRA DAS FLORES (Tapete Magico Colorido)

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

com Son i a Glenn

(lHE «I PERi
õa. - feira às 5 e 8 horas

REABERTURA
Carmen Miranda, John Payne , Betty Grable e

Cesar Romero em:

secretária brasileiraI\linha
Odeon 5a feira:

Bela Lugosi. Claude Rains e Warren William em;

O lobishomemCamisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
Cn...ANEA - Ruo. Trajano, 12

Rigorosamente proíbido até 18 anos

......... " ..�w .. a=·
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lOS Estados Unidos não reconhecerão a transferência
I

de valores saqueados pelo «eixo»

I·
Por Douglas Spencer I beleceu-se cambém que, se os .Ihos elétricos na Suiça, etc. O

(Copyright da Inter-Ameri- Estados Unidos averiguarem
I Japão, segundo se acredita, es-

cana em combinação com o
I
que esses valores não foram ad-] tá também usando largamente� "Wall Street Journal") I quiridos direta ou indireta-li o ouro saqueado em Shangai e

I Washington, março - Uma mente das potências do Eixo.] outras grandes cidades da

I·
nova circular do Tesouro decla- então reconhecerão o seu titu- Ásia. Quando a Alemanha es-

ra que os Estados Unidos não lo. Calcula-se que cêrca de um tava obtendo vitórias sucessi
reconhecerão a transferência bilhão de dólares de ouro estão vas a questão do ouro não era

� de valores saqueados pelo Ei-I incluidos nessas restrições. Os I importante, pois podia facil

� xo. O sr. Morgenthau, secretá-] Estados Unidos detem 1 bi-Imente obter entre os paísee
�
rio do Tesouro, anunciou a lhões de dólares dos 35 bilhões neutros da Europa. Agora, po
adoção de um novo programa, de dólares de ouro que se cal-I rém, que a maré virou, os na

I q�e segue os regulamentos pre- cula �xistirem no mundo. �s zist�s uti�izam o ouro dos pai
F. víarnente adotados pelos Esta- autoridades do Tesouro reveia-: ses invadidos para a compra de

i dos Unidos e pelas outras na-\ ram que se tem registrado UI-I matérias primas vitais. O efei

á çes aliadas, com o objetivo de l timamente um aumento da I to da ordem do Tesouro será

J
I
proteger os valores dos paises I quantidade de ouro alemão nos I imobilizar o ouro saqueado pe

� .nvadídos e impedir que os ale- mercados neutros. o. objetivo los nazistas, até que os países
� mães utilizem dinheiro, apoli- I do Tesouro é fazer saber ao

I de onde êsse ouro foi tirado
� ces e outros titulas saqueados

I
mundo que êsse ouro está possam reclamá-lo legalmente.

ao mercado internacional. I "manchado" e que seu titulo As nações que tiveram titulo
Os Estados Unidos adotaram de propriedade não é válido. legítimo de seu ouro, não que

I J. política de não comprar ou- Esse ouro "manchado" tem pe- rerão mais negociar com a Ale

Iro fóra dos limites territoriais netrado na Turquia, Suiça, Es- manha receíosas de que todos
,:los Estados Unidos em nenhu-: panha e Portugal. E grande os seus valores sejam "man

n�a nação que ::ão tenha r?m-I parte procede da I�él�ica, Ro·
1
chados" e. fiquem impossibili

pído suas relaçoes com o EIXO, landa Tchecoslovaquía e de I tados de circular no mercado
ou de qualquer nação que a outros paises invadidos. Os ale- mundial. A Grã Bretanha e a

, I partir desta data adquira ouro I mães têm usado êsse ouro para I Rússia adotaram medidas
i em paises que não romperam I comprar

cromo na Turquia, idênticas às tomadas pelo go
i suas relações com o Eixo. Esta- wolfranio em Portugal; apare-. vêrno americano.

I COMPUS E VENDAS (--.��'., I CASAS
--

i Vendem-se: uma na Rua Fernan-

I
do Machado, com 4 quartos, 2 50'

las, côpo cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço c-s 25.000.00;
Tres na Rua Uruguay, de madei-

ra. todas alugadas. terreno plano,
medindo IOx58 por c-s 20.000,00;
Uma na Rua Rui Barbosa, com

4 quartos, banheiro imbutido, 2
so lc s , garagem, porão habitavel.

_________.....
e

em fim com todo conforto exigido,

êâriõslrmpêke
..

S7fColií[rcro.é�lôdósTrfá bei�y.O��b�:oa �:i:::: ::::i::�
(João Pessôa) com G quartos, cozi
nha, sala, dispensa, var xndo . rrie

dindo o terserio 8x30,50 por ...
c-s 7.500.00;
Uma em Coqueh·os. com 3 quo r

tos, cozinha, sala, dispensa, bôa
água, medindo o terreno 30xl2xl 5
por Cr$ 12 000,00.

'

Umn na rua Almirante Alvim
com 2 quartos, sala, dispensa, vO'1ronda etc. terreno com 22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com Idois pavimentos, 3 quartos, banhei·

ro, cozinha, etc. Aluguel 610,00,1Preço de venda Cr$ 60.000,00.

TERRENOS 1

Agradec.·m&nto a M.·SS8'· po�es�f,em;::r�:: n;I����id�:Ji�r;;'� ft,... ... .

112X37
por o-s 15.000.00; ML F

- -

� Um na Avenida Mauro Ramos, nI 5 li'!. �
.

aura ranclsca Pereira (Santa) idemidem,15,5x45porCr$12.0�O,Oo; U;jJg

Targino Pereira, filhos e genro, pesarosos com a I.
Um na Rua Jaguaruna. idem

l
Beatriz de Souza Brito, convida r s par e ntes e ami-

perda de sua inesquecível espôsa, mãe e sogra,/·
idem, IOx32 porCCr$ b7.5.O,o,OO. g08 de seu querido esposo ter ente FRANCI::;CO

LAURA �RANCiSCA .PEREIRA [So.n to}, apresentam JUm na d:uda 3aOm50°rlu, 2t4eOrOrOeno BARNABE' DE BRITO. para assistirem à missa d e
seus meus reconhecidos agradeCImentos, ao sr, dr. p ,ano. me ln o X por . ,00.

"

Paulo Fontes, pelo esforço e dedicação empregados. I cr-uzarroa. 7.° d ia que m and a celebrar na Catedral Me tro po li t ar a,
Ao revdo. padre Rodolfo, por ter ministrado os ú.ltimos sacramentos. CHACARA

' no altar de N Senhora, sábado, 18 do ccrr en te , às
Aos srs. Tamarindo Silva, João Bonatelli, aos bons vizinhos e a todas Vende.se, na Trindade, a melhor 7 horas. Outrossim, agr ad ec e a todos que s e digna fé m
as pessoas que enviara� coroc;s,. telegramas, cartões, enfim a todos

chocara dalí, com onibus à porto, confor tá-Ia, aes
,.

que acompanharam até a última morada o
que acompanharam-na a sua ultima. rnorada. . . .

Aproveitam o ensejo, para convidar a tedos os parentes e pessoas
área de 71.000 m2, com uma bôa querido cornpanheiro , aos que env ra r a m flores, telegramas,

amigas, para assistirem à missa de sétimo dia, que mandam celebrar, casa de moradia, muitas árvores C rr t as, cartões e finalmente aos que assistirem a êsse ato de
7 h I d S S' C d 1 frutiferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00.dia 16, quinta-feira, às oras, no a tar e ão ase, na ate ra santa relegião. 5 v .. 1

Metropolitana. 2 v. - I
COMPRADORES

Dllirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

«l.ar dos Móveis))
(antiga sec(ão de mõv�:ds ct' n ModeRar)

Rua Trajano. 15

Lá V. S. encontrará salas de jantar, d o r-rn i t ó

r ios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

:4[d taZQf QUa
�llStd dQ (0111-

.......

pVdfi, V1.àO' Qg-
�UºÇd de hl

c lUlr d V\t1dYd
...___.....' vll� oco 9dbdO

Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhore s e crianças,
além de completo sortimento de cosemiras, lãs, sedas, linhos, brins, manteuaux,
bcleros, capas impermeáveis, congoleuns, tapetes, etc. etc., avisa aos fregueses
e ao distinto público de Florianópolis que está à inteira disposição dos mes·

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIÁRIO.

sem compromisso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
lt. - (Ao lado da Teleíôníca Cararfnense),

Assembléia Geral Ordiná"ia

CONVCCACio
Convoco de acôrdo com os estatutos sociais, os sr s. Acio·

nistas para a assembléia geral ordinária, no dia 27 do corrente,
às 14 horas, na séde social, com a seguinte ordem do dia:

a) - exame, discussão e <) provação das co n t as da Dire
toria, do balanço e do Parecer do Co nsêlho Fiscal, referentes
ao exercício de 1943;

b) - eleição do Consêl ho Fiscal.
Florianópolis, em 9 de Mal ço de 1944
ADERBAL RAMO::; D.; SILVA, Diretor-F': es id errte.

3 v.·3

VENDEDORES E REPRESEflTANTES
FÁBRICA DE FOLHINHAS, procura ativos nas

Capitais e Interior. - Dá adiantamento de
comissão. - Informações diretame�te com a

FÁBRICA - Caixa Postal, 4587 - S. Paulo.

I L!��:,Je�����" �for���'
I Consulte 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.

Rua Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANÓPOLIS

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhA serA a sua preferida

DrOIrU aadoDm e estrangeiras - Homeopatiu - Perta.mart..

Artill'o. de borracha.

Garant&fte a exata obsel'TAncla no receJtuArto médico.

PREÇOS MóDICOS.

I A E�l?osição
Visitem,

de Novembro,

I
Tenho diversos, para casas não

muito ·retiradas do cen tr o.

I

A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.
�w.,.-................ .r.......__"_"'�_'
� • trem te _ ' . .! �.� .....

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maior consumo de bananas devido
à sua deshidratacão

,

Washington, março, (Copy- 'I representando 18 bananas, que
right da Inter-Americana) _. pesariam 4 1/2 libras, e se

tJONSlJlJl'AS - Pela manhãs dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos Graças á ciência moderna de riam vendidas, normalmente,
IlAlJados, das 16.30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rna João Pinto a. 7, sobrado -

deshidratação, OS americanos por 12 até 15 cruzeiros. A bana-
agora já podem fazer remessas na seca ainda conserva o pala
de bananas, via maritima, em- dar adocicado da banana fres
bora seja essa uma das frutas ca e pode ser comida como é
de mais facil deterioração; as- vendida ou misturada com do
sim, as fôrças armadas das Na- ces e saladas. Há, também a

ções Unidas, que lutam nos vantagem de economia de es

fronts de todos os Continentes, paço, pois a banana seca ocupa
podem recebê-las, bem como os um espaço 10jr, menor do que
prisioneiros aliados na Alema- a fruta fresca e pesa 25'70 da
nha e as crianças de Stalingra- fruta antes de ser colhida.
do. Antes da guerra, a banana, Uma banana descascada tem
umas das frutas mais popula- 78 j{ de agua, e, quando
res neste Hemisfério, era tão seca, ainda retem 15% dos
comum nos mercados dos Esta- seus componentes. A banana
dos Unidos e do Canadá como em pó, ou em fatias, é um pro
as peras e maçãs ameríca- duto de qualquer forma dife-
nas. Mas era um pro- rente da fruta fresca, mas ain-
duto que requeria cuí- da com as suas propriedades

Municipal e Hospital dados todo especial, antes de altamente concentradas e é ge
ser posto á venda; não podia ralmente apresentada em pa
passar 30 dias o tempo que de- cótes de 100 libras. Êsse pacó
via mediar entre O' córte do

ca-I te, cujo peso bruto é de 112 li
cho e o seu consumo, no Cana- bras, representa, aproximada
dá. Nos Estados Unidos, entre-Imente, 1.000 bananas, com

DR. BIASE FARACO �tanto, êsse t:mpo era ainda apenas 12(1 do l?eso da fr�tal
'CO 1 f d S

.

I S'f'l' I C t d S rd ,menor
e mediava entre 10 a 20 I antes de ser colhida. O pacote

IMEDI - c re e o erviço (e I I IS (O en ro e au e.
t dos os cuíd dDOENÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇõES URO-GENITAIS DE dias. Apesar de o os os Cul

a-I ocupa
um espaço menor o queAMBOIS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERlvIELHOS E ULTRA-VIOLETAS dos, ainda se perdia muita ba- 3 pés cúbicos, que seriam ne-

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 4G nana; uma grande companhia, cessários para caber essas fru-
RES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE lG48

que negociava com essa fruta, I tas, antes de secadas. Um pa-
----CL-t�ICA DE OLHOS - OUVJI)OS - NARIZ - GARGAN'L'A perdeu, só num ano, milhares cóte de quatro onças de fatias

OR. SAVAS LACEROA de dólares, pois as mesmas fo- de bananas é vendido, nos Es-
ram colhidas e transportadas tados Unidos, a Cr. $5,50 e

aos seus depósitos, mas, por equivale a 7 bananas frescas.
qualquer razão, não puderam Diz-se que êsse fruto concen

ser exportadas aos mercados trado contém todas as calorias
do norte. Hoje, a ciência mo- e minerais e vitaminas que fa-,dérna consegue

.

evitar muito zem da fruta fresca um dos
desse dísperdicío. A deshídra- melhores alimentos. O seu pa

DR. SAULO RAMOS tacão torna a fruta fresca, ladar é ótimo, ''!onstituindo de I
transformando-a em pó, depois cêrca de 85';k de açucaro O pó!";�peclallsta em ";.,,::�s de ..euhor-as -

de secá-la, por processos mui- é usado pelos confeiteiros, pa-I
ILTA CIRURGIA ABDOMINAL: eIIt.ó- to aperfeiçoados. Num pacóte deiros e fábricas de sorvete e

'!lago, vesjcula, útero, ovários, apêndice,
.
OU numa lata, ela póde ser vendido, também, já prepara

.umor-es, etc. - CIRURGIA PLAS'.rlCA conservada durante meses e do para as donas de casa ta-
110 PERtNEO - HérnJas, hídrocele, V&

ser enviada, via maritima, sem zerem puddings e outras so-rcocele. Tratamento sem dor e operação

Iie Hemorroldes e varizes - Fracturas: as dispendiosas refrigerações, bremesas, Quando vier a paz,
,parelhos ,le gês.o. Opéra nos JIospltaf!l a lugares tão distantes como êsse produto será vendido não

de Florianópolis. Alaska OU a Sibéria. Um pacóte I só na Europa, como em todo o
!'raça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

d b and uma I d O t d t d h'
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

e .anana seca, pes o mun o. u ros pro u os es 1-

libra e que custa 6 a 8 cruzei-I dratados já estão sendo manu
ros tem a mesma aparência de

I faturados no Brasil, México,
pacóte idêntico de figo seco, . Venezuela e Honduras.

as _SME' il!l'BiiIi!"íE "'__rr.....FLLLZ...S\BWIII__riaRlIIO

INDICADOR MÉ.DICO
DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �e Aperfe ícoarnento e Longa Prática no Rio de janeiro

Fone: 1.461 - Re9ldêncla: Rua Presidente Continho, �3.

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

��x·ln�erno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
CJ,INICA lUIl:UICA - �oléstlas Internas de adnltos e crianças. CONSULTóRIO

e ltl!)SIUIi:l\CIA: Itua Felrpe Schmidt D. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às UI.

DR� ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSljI.TAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, elas 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dos

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

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meíreles, 2(j - Fone 1.40:',

Consultas das 10 às 1:! e das 14 às 15 horas
HESlDENClA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Ex-interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estag'íâr io dos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Uh ..f" do Serviço de Oftalmologia do Depa rtnmento de Saá<le e Hospttnl de Caridade

CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, R. Fone. 1.259 - CONSUL'L'AS: Das 2,30
às 6 horas da tarde - RESIDEiNCIA: R. Conselheiro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléetlas Internas, de Senhoras e Crl

ancae em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'Wel1pe Schmidt - Edlf!cio Amélia Neto.

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

SlDl!:NCIA: J Largo Benjamin

Con:tante, 3

HELENA CHAVES SOUSA
DR. ANToNIO MONIZ ilNFIlRWlffiA OBSTll:TRICA

DE ARAGÃO

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com pr-ática nos hospitais europeus

Clintca médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

".slste. Técnico: DR. PAULO TAYARIlS

Curso de Rad:ologia Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electro·

earenograría clínica - Metabollsm.o ba

sal _ Sondagem Duodenal - Gabinete

\ de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e anáílse cllnica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

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

da Universidade de São Paulo, onde foI

Assistente por vãrlos anos do servíco
Cirúrgico do Prof. Alípio Corre la �eto
(Primeira Cadeira de. CI�ca Clrurglca).
Com pr-ática na cüníca gínecológtca do

Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascío no

"Hospital Leão XIII".
CIrurgião do estômago e v!as. b1l!ares,

intestinos delgado e grosso, tíroíde, rins,
próstata e bexiga. Varlcocele, hídrocele,
varizes e hérnia. Doen�as de Senhoras �

partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Cirurgia e Ortopedia. ClInJca e Clrurr;ta
do torax. Partos e doenÇlll8 de 8enho�as.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió'
riarnente das 15 às 17 horas. RESIDl!:N·

elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort-jes nos dias 4 e 18 de cada. mês.
PRÊMIO MIlJOR CR s 6.250,00
Muitas boníücacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

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

nre íncontlnente. Não existe igual. Não reflita e não
duvíne um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coííança, que, quando menos esperar, 8

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias It e 18

COMO I
Imaginação

Causa
Doenças

.,'

Muita doença provém duma ima;
ginação desregrada. . Em SELE
ÇÕES de Janeiro. E, mais :

Já fazem «carne sintética».
De uma tina, sai «carne sintética»;
a uns Cr. $ 5,00 o quilo ... Pág. 89.
O «Normandie» flutua de
novo. Tarefa incrivel, realizada
a grande velocidade, Pág. 13.

Americanos e ingleses não
pensam da mesma forma.
De como os EE. UU. cooperarão
no mundo de após-guerra. Pág, 52.
O homem que se fez rei da
Aróbia. Ibn Saud vive entre
concubinas, com mil automóveis
e muita fé em Alá. Pág. 59.

«Eu vi nascer um vulcão»!'
Éste lavrador assistiu, pasmado,
ao irromper do mais novo dos
vulcões da América... Pág. 66.

Não deixe de ler estes e outros
23 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para JANEIRO

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
V i as u rtnartas - operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente àll 11.30 hs. e,

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

Fone 1067.

DR. AUIffiLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuherculos.
Pulmonar - Tratamentos moder

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Ralos

. Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohmidlt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hr s

Telefone 1.475

Representante Geral no Brasa ..
... FERNANDO CHINAGLIA �

Rua do Rosá"io, 55-A - 2.° andar - Ri.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DePluperldo"
E'90t.do" Anêmico" Mã.,
que erlsm MlgrOI, Criança.
uquíticI'. receb.rão I toni-
ficlção gerei do orglnÍlmo

Sa ngüi O 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Zoraide Silveira
E

Zilá Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Execu tom quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, síste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).
'----------------,------------

S E �i;f A S
padrões maravilhosos. fínisslmo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Casa OSA

Lavandt�-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I
I.'

�

\\. ) l . WETZEL INDU81'RIAL-JOINVILLE (MarCêl

t,empo e dinheiro
regisu

Diplomada pela MaternIdade
de Florlanópol.l8

Diariamente recebernos novidades
RUA FELIPE SCHlviIDT, 54 - FONE 1514

«-

economlZa-Se

---------------------.----_.--------.:-==========================�--------------------------------------------------------------------------------�

(Parteira)

Atende chamados a qnalqu�
hora

Praça dll Bandeira, M - !lObo

tAntlaro Lararo 13 de Maio)

,,�y,�O V1RG�..J ...-G:l DA G'<>.._<;�[� WfTZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

S��Ã���RCêA?
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NUNO� EXISTIU IGURL

m

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Se V. S. sofre de aturdimento catarral

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

tarro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa

:; ber que essa tão aborrecida afecção de

-------------'--[
saparece prontamente com o simples tra-

Estão enganado$ . tamento, durante alguns dias, de PAR·

Londres, 13 (U. P.) - OS MINT, o qU�1 poderá ad�uirir em qual·

alemães estão preparados para' quer farmáCIa ou drogarIa.
.

t·
" -

d F Nota·se uma grande melhora logo no

l'eSlS U' a mvasao a rança,., .

dl'a A respiraç1!o se torna mais
AI'

.

d I
pllmelro c •

pel�s lados. A emIssora. e facil e desaparecem, gradualmente, os

Pans controLada pelos nazIstas i zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,

avisou aos franceses de que os: õl sonolência e a obstrução nasal.

"mos estão enganados se
I A perda do olfato e do paladar, a difl·

meu
_

'
_

I culdade de ouvir e o desprendimento do

pensam que os alemaes vao
muco nasai na garganta sno outros sinto·

abandonar o país logo que de-; mas que indicam a presença de catarro,

sembarquern OS norte-america· o qual deve·se combater com o tratamen·

P.OS.
' to de Pllrmln�,

Um aviso
Rio, 14 (E.) - o almirante

Aristides Guilhem, ministro da
Marinha enviou um aviso ao

diretor geral do Pessoal, decla
rando que são as seguintes as

autoridades competentes para
decidir sôbre a concessão do

abono, familiar:
Nas repartições e estabeleci

mentos desta capital e do Es
tado do Rio de Janeiro, o dire
tor do Pessoal; nos Estados em

que forem sediados Comandos

Navais, bem como naqueles
que forem subordinados a es

ses Comandos - as Capíta
nias, Agências e Delegacias,
inclusive - será competente
o respectivo Comando Naval;
nos Estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
os respectivos capitães dos Por

tos; a Escola de Marinha
Mercante do Estado do Pará,
bem como as de Aprendizes
Marinheiros dos Estados do

Ceará, Pernambuco e Bahia, fi
carão subordinadas, para o

mesmo fim, aos respectivos
Comandos Navais.

FRACOS f!

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Por ter falseadO
ii verdade
Rio, 14 (E.) - Edgardo An

tunes da Cunha Guimarães
acaba de ser condenado a oito
meses de prisão com trabalho,
por unanimidade de votos do
Conselho de Justiça .da Audito
ria de Guerra de Juiz de Fora.
�sse réu, originário de família
de condição social de destaque
da sociedade mineira, pro- I

curando ocultar não só essa

sua situação como a de fun
cíonárío estadual, requereu
das autoridades competentes
que atestassem essa sua quali
dade negativa. De pôsse desse
e de outros documentos, soli
citou da autoridade militar
sua isencão do servico militar
e das fileiras do 100

>

Batalhão
de Caçadores, sob o fundamen
to de ser o arrimo de sua famí
lia. Entretanto, foi descoberta
a artimanha urdida por ele,
pois ficou provado não ser ele

arrimo, e ter em vista apenas
furtar-se ao serviço das armas,

justamente num momento em

que era o mesmo reclamado

para a defesa do Brasil. Nesse

processo, foram envolvidos os

drs. João Luiz Alves Valadão,
delegado especializado; e Os
mar Rodrigues da Silva, JUIZ
de paz, ambos do Estado �e
Minas Gerais, sob a alegaçao
de terem passado atestados pa
ra o réu. Essas autoridades, o

referido Conselho resolveu,
também por uanimidade de vo

tos, absolvê-las, com funda
mento no artigo 18 do Código
Penal.

Fui eu o culpado!
Eram amigos insepara

veis desde crianças, José
Heliodoro, de vinte e um

anos, e Narciso Pinto, de
dezenove. Domingo passa
do, havia em Campinho
da Imbuia, município de
Clevelandia, onde mora

vam, no Paraná, umas

"carreíras", promovidas
por José Silvestre, que ali
também reside com a fa
mília.
Festa em lugar pequeno

atráí todo mundo, de mo

do que não era de admirar
que José Heliodoro e Nar
ciso também a ela estives
sem presentes. Mas as

"carreiradas" acabaram,
e, ás dezessete horas, re

solveram os dois voltar pa
ra casa. No caminho, en

tretanto, combinaram fa
zer um pouco de tiro ao al
vo. O que melhor se classi
ficasse, em seis tiros, ga
nharia um jantar do ou
tro. O alvo seria uma cai
xa de fosforas colocada no

ramo de uma pimenteira.
Narciso atiraria primeiro.
Para isso Heliodoro colo
cou a caixa nJ lugar esco

lhido. Deu sinal ao amigo
e escondeu-se atraz de um

pinheiro. Mas viu que a

caixa não estava bem de
frente para o atirador. E,
sem avisar a Narciso, sai
do esconderijo e apanha a

caixa, precisamente no

instante em que Narciso
dispara o tiro. Heliodoro
rodou nos calcanhares e

caiu pesadamente. A bala
atingira-lhe a cabeça!
Desesperado, Narciso

correu a acudir ao amigo,
que o recebeu com estas

palavras: "Fui eu o culpa
do, porque não te avisei
que ia sair!"
O tiro atraiu varias pes

soas que voltavam das
"carreiras". E todos ou

tros ouviram do próprio
moribundo a explicação
do que se havia passado:
"Narciso não teve culpa.
Eu saí á frente do alvo
sem avisar, e depois que
lhe disse que podia atirar.
Fui eu o culpado!" E,
num esfôrço supremo, to
mando a mão do amigo
e levando-a ao peito, repe
tiu aquelas palavras que
eram o seu perdão, o seu

adeus e a salvacão de Nar
ciso: "Fui eu o"culpado! "

Foram declarados de u�ilidade t

pública, para aquisição pela Fa·I---------------zenda do Es tndo, nos termos do

D LAURO D "UR 4
art. 10, do decreto-lei federal n, f. 11 11 ----__3.365, de 21 de junho ae 1941, os

lW dprédios pertencentes ao Clube Ger- Espoc.ialista �[� Doenças de Senho- OSCOU reSpOD en
mânia, ou a quem de direito, e

rns - VIas Ur inár+as. U

situados na Capital do Estado, em Curso de especialização de Gineco- Estocolmo, 13 (U. P.) - O
terreno com as seguintes confrori- logia (doenças de Senhoras) com o govêrno de Moscou respondeu
tações: frente, para a rua Tenente Professor Moraes de Barros, da Fa-

a cont t d f itculdad e de Medicina de São Paulo.
a con ra propos a e paz ei a

Silveira, fundos para os terrenos I
A

d
S" L' h S Tratamento especiallzado, médico e pe O governo e Helsinki. Foi

pertencentes a oruo ln ares c- '"

lem, George Winkelrid e José Ge- círúrg ico, das arecções do aparêlho O que informou o diário "Mor-
orge; de um lado com a rua AI·

f
genital feminino (Utero, ovários, gen Tidiningen", baseado nurn

varo de Carvalho e do outro com trompas, etc.). despacho procedente de Buda-
terrenos pertencentes ao Asilo de Cura radical das inflamações dos

Mendicidade «Irmão Joaquim». anexos (Ovários, trompas), sem ope- pest. A referida notícia não
ração). Tratamento de todos os dis- foi, entretanto, confirmada até
túrbios da menstruação e da estei-Ilt- agora pelos círculos oficiais
dade. russos ou finlandeses.
Tratamento moderno da blenorra-

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob
contrôle endoscópico - Urotr-oscopía
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATEHMIA
- INFRA-VERMELHO

COXSULTAS: - Das 10,30 às 12

Não estão dispostos
• LEVAVA CARGA

Londres, 14 (U. P.) - Uma PARA O INIMIGO
delegação rumena chefiada pe- Disse-o Vichl'lo principe Barnu Stirbey e pe- Londres, 14 (U. P.) - Um
lo irmão do general Antonescu, navio da patrulha britânica in�, Londres, 13 (U. P.) - O sr.

encontra-se em Angora procu- terceptou e aprisionou um na- I Stettinius, sub-secretário de
rando negociar a paz com os vio espanhol, conduzindo-o à

.

Estado norte-americano, que
Aliados. Segundo o correspon-! base maiSi próxima. O navio' está sendo esperado em Lon�
dente do "Daily Herald", os

I
em questão foi considerado

I

dres, onde deverá chegar bre
Aliados não se mostram dis- presa legal dos britânicos; lvemente, irá, em seguida a

postos a ouvir as propostas de comprovou a Côrte Suprema Moscou, pJ.ra conferenciar
paz rumenas, pelo menos até [de Gibraltar que a embarcação, com as autoridades soviéticas.
que a Turquia resolva entrar espanhola levava carga desti-' Foi o que informou hoje a

n� guerra. nad� ao inimigo. I emissora de Vichí.
_

--------------�---------

Ecos e Notícias
---- -------

.......2&&5

'Kerson em poder dos russos

I

---------�---

Não bém
do

o sr. rvlanoel Silva foi nomeado
para exe rcer o cargo d a classe' H
da carreira de Oficial Administra·
tivo, do Quadro Unico do Estado,
vago em virtude da exoneração de
Silvio Chaves Cabral, designando· o
poro ter exercício no Tesouro do
Estado.

A Eduarda Pereira Búrigo, foi
concedida exoneração do cargo da
classe F da carreira de Professor
Normalista, do Quadro Unico do
Estado Grupo Escolar "Professor
Padre Schuler", da vila de Cocal,
no município de Urussanga-.

Ex-offící o , foi removida Ange
la Grams, ocupante do cargo da
classe H da carreira de Professor
de Educação Física, do Quadro
Unico do Estado, do Grupo Esco
lar "Francisco Tolentino", da ci
dade de São José, para o Grupo
Escolar "Getúlio Vargas", de Saco
dos Limões, da cidade de Florianó
polis.

Foi concedida exoneracão a Edi·
te Speck Riefenstahl, d'; corgo da
classe H da carreira de Professor
de Educação Física do Quadro
Unico do Estado· Grupo Escolar

I
"Getúlio Vargas", de Saco dos
Limões, da cidade de Florianópo
!is.

Ao sr, Vilibaldo Rohregger, foi
concedida exoneração do cargo da
classe H da carreira de Professor
Normalista, do Quadro Unico do
Estado (Grupo Escolar «Professora
Adelina Regis» -- cidade de Videi
ra) ;
a Oneide Carvalho, do cargo da

classe F da caTl'eira de Professor
Normalista, do Quadro Unico do
Estado (Grupo Escolar «Lu iz Del
fino», da cidade de Blumenau);
a Maria de Lourdes Machado

Cardoso, do cargo da cla.sse F da
carreira de Professor Norrualista,
do Quadro Unico do Estado [Grupo
Escolar «Professor Venceslau Bue
no», da cida.de de PalhoçaJ e a

Florisval Nogueira Minhoto, do
cargo da classe F da carreira de
Professor Normalista, do Quadro
Unico do Estado I Grupo Escolar
«Gustavo Capanema».

]l[oscou, 14 (U. P.) - Depois de violenta luta trava-
da nas ruas, os russos capíturnram a cidade de Kherson,
Os alemães foram totalmente exterminados sem ter por
onde escapar ao fulmíunnta assalto do general Malínovs-
ki. A nova vltôría das Iorças de lUalinoysld foi assinala-
da em ordem-do-díu do marechal Stalin, Il0StO que a cio
dade de Kherson é de extraordinário valor estratégíco, si
tuada como está na foz do Dníeper, sohre o mar Xeg'J'o.
A notícia da queda de Kherson, embora fosse esperada,
surpreendeu a população moscovita, pois esperava-se que
a resistência, nazísta naquele importante porto custasse
mais li ser domínada. l\'Iais para o interior da Ucrânia,
nos arredores de Uman, os alemães são perseguidos pelo
general Konev que, de sabre em punho, não lhes dá a me

nor fülg'a . .A situação nesse setor é de verdadeiro deses

pero para as guarníçôes naz lstns, flue vão deixando pelo
caminho seus tanques canhões e haterlrss para facilitar (I

l'('CIIO. OS próprios soldados, individualmente, se Iíhertam
das moclrllas, cinturões de munição, fuzís e mascarns

contra gases. Outros flue tentaram atravessar o rio Rugo,
morreram aíogndus, pois as metralhadoras russas não
Ihes permitiram alcançar ai outra margem. Estas cenas

aliás, reproduzem-se díarfamente em toda a extensão do
rio até Níkolaíev, onde milhares de cadáveres nazlxtns
são um macabro testemunho da impotência dos g'euerais

Ido Reích para conter o furacão flue desaliou sobre a .les
mnntelada Wehrmacht.

MIii'i!iiWWiiWNJl3!G1!' ,-UJoL
---

por causa

catarro 1

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é sa ber economizar.

Telegramas retidos
Acham-se retidos nesta Estação'

Séde, telegramas endereçados pa
ra.' Henriqueta Gomes, Lili, Odilio
D'Avila, Aiga Barreto, Augusta
Hcsse , Ermelina Vieira, Otília Mo
ritz; Reinaldo Dilon, Comissário
Rozendo, Osny, Madalena, Jayme
Oliveira, Dilney Avila, Guiomar
Heil' João Ichermann, Irma, Hen
rique Behr, Armando Reichmann,
Madalena Pinto, Maria Izabel, Cor
sine Irmãos.

Academia de Comércio de Santa Catarina
De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira, Dire

tor, convido todos os alunos dos Cursos Comercial Básico, Propedêu'
tico, .- Técnico de Contabilidade e Contador, para assistirem à aula
inaugural que será ministrada na séde desta Academia, no pr óxirrro
dia 16, às 19 horas, pelo Professor Orlando Brasil, lente catedrático
de Contabilidade.

F'Ior-icm ôpol is , 14 de março de 1944.
f'LAVIO FERRARI, Secretário,

Que coisa horrível! O voto decidirá
'I Londres, 14 (D. P.) - Meta
de dos 97 mil mineiros grevis
tas do país de Gales, voltou
hoje ao trabalho. Acredita-se,
entretanto, que a situação

I ainda continua sendo sena,"
pois a greve até agora não po
de ser considerada como termi
nada. Destacou-se, entretanto,
que os operários continuam
votando para decidir se volta
rão ou não ao trabalho.

XOYIl Iorque, 14 (Lo P.)
- O ar. Goebbels, chefe
da propagnnda nazista, es
capou de morrer durante
o ataque efetuado pela
IUF contra Bertím, uo

.lin j i) do mês passado, Se
gnndo consta, o dr. Uoeh
bels retirou-se de um dos
salões do Hotel Bristol,
onde havia uma reumao,
minutos antes do mesmo

ser destruido por uma das

poderosas bombas capazes
de arrasar um quarteirão.
Outros despachos, acres

centam que pereceram to
dos os ocupantes do referi
do hotel, execeptuando-se
apenas quatro.

É MAIS QPE UlI
NOME,E UlI
II 1)1 B O LOl

EXPERIMENTE ESTE REM�DIO

horas e das 2 às 5,

Zoraide
.

Silveira
E

Zilâ Ba'rbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João .Pirrt o II (sobrado).

Pela manhã, atenue exclusivamen

te senhoras,

Consuitório - Rua Tiradentes 14.
Fone: 1.663.

Residência

(Sobrado),

- Rua Tfraden tes 7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


