
Foram infelizes os patriotas frane
LONDRES, 16 (u. P.) ... A EMISSORA DE VICHí ACABA DE ANUNCIAR QUE A GESTAPO FRANCESA CONS
CALIZAR

.

E DETER TODO o ESTADO MAIOR DO MOVIMENTO DE RESISTítNCIA INTERNA FRANCESA. -

RA FRANCESA NÃO CITOU OS NOMES DOS LíDERES DOS PATRIOTAS, EMBORA INFORMASSE QUE CON
OS ESBIRROS DA GESTAPO APREENDER GRANDE NúMERO DE ARMAS. PROMETEU, PORÉM, IN D I C AR, o

MENTE, OS NOMES DOS BRAVOS QUE VICHí CHAMA TRAIDORES.

Regressaram Està investigando

Ano XXIX I FlorianÓpolis-Quínta.feira, 16 de Março de 1944 I

Rio, 15 (A. N.) - Pescado
res quando realizavam pesca
de arrastão, hoje, em Copaca
bana, viram na rêde, junta
mente com os peixes, um pe
queno barco azul, dêsses do ti
po próprio para submarinos.
Viu-se na praia que tinha o

prefixo S-17 e que não é da
Marinha brasileira. A Capita
nia do Porto está investigando.

Rio, 15 (A. N.) - Proceden

tes de Miami, chegaram on

tem, via aérea, as senhoras
Adreina Campanella e Maria
da Conceição Carvalho, gra
duadas pelo Instituto do Tra
balho Social e que foram es

colhidas para fazer o curso nos

Estados Unidos, sobre trata

mento de cegos e prevenção à

cegueira.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

N. 9060

Os resultados serao divulgados Reengajamento Protegida pela barragem de logo

" Argel, 15 (U. P.) - Nos dois
setores do perimetro da cabe

ça-de-ponte de Anzio, verifica
ram-se encarniçados encontros
de patrulha e violentos duelos
de artilharia, operações essas

que, a despeito da intensidade,
não ocasionaram nenhuma

modificação ímportarrte nas

posições de ambos os belíge
rantes.

Nova Iorque, 16 (U. P.) - Toma grande incremento a Rio - O ministro da Guerra Argel, 15 (U. P.) - Melhoraram as condições do tempo
produção de penicilina no Instituto Cientifico Hindu de Ban- assinou o seguinte aviso: "Au- no front italiano, o que novamente levou ao ataque as forças
galore. Até agora, porém, a penicilina está sendo preparada

I
torizo os comandantes de Re- aliadas. Cassino está sendo canhoneado pelas potentes bate

para uso externo e pensam os cientistas produzi-Ia em grande gião Militar a solucionar os Irias do Quinto Exército, enquanto as forças aéreas semeiam

escala para atender as necessidades militares. Da cidade de Co- pedidos de reengajamento nas I de.
bombas não só o setor de Cassino, como as linhas alemãs

runha, entrementes, chega a notícia de que um enfermo de condições previstas no pará- adiante de Anzio. A infantaria do Quinto Exército, protegida
septecimia endorcaica está sendo tratado com o notável pre- grafo único do art. 143 da Lei 'pela barragem de fogo, conseguiu aproximar-se mais do nu

parado. Sabe-se que o doente não apresentou hoje mudança do Serviço Militar, uma vez que I c.leo de resistência inimiga :m Cassino; acredita-se que a fina

alguma em seu estado, depois da ligeira melhora que experi- a situação de permanência no ,lIdade do comando aliado e a abertura de uma grande brecha

mentou a princípio. Seu médico limitou-se a informar que está Exército dos pet.icionários es-I nas linhas nazistas da montanha, afim-de aliviar a pressão
aplicando diariamente 120 mil unidades de penicilina no doente, teja perfeitamente amparada I que estes exercem na cabeça-de-ponte de Anzio. As ações do

por meio de injeção permanente intravenosa. Quanto às suas em dispositivos legais (art. 219 Quinto Exército em Cassino estão conjugadas com as da colu

observações em torno do caso, declarou que os divulgaria em do Código de Vencimentos e na britânica que ataca o flanco esquerdo alemão, no setor de

uma revista especializada. Vantagens dos Militares do Amz io Nettuno.

Exército).
-----------�

Morrem menos Essa autorização é extensi- Apelou o sambista Profunda
loucos va aos diretores e chefes de desertor
Rio, 16 (A. N.) - O diretor serviço que tenham, normal- Rio, 15 (E.) 2.___ Paulo Pi- nenetrecão

do Hospital Psquiátrico elo Rio I mente atribuições para conce- nheiro, tendo sido condenado 1"'. J

de Janeiro, acaba de fazer im- der engajamento e reengaja- em primeira instância, acusa- Argel, 15 (U. P.) - Segundo
pressionante revelação, segun- menta". do de deserção, vem de �pelar informações da frente de bata-
do a qual o quoficiente ele mor- agora ao Supremo Tr-ibunal lha ao sul de Roma os brítã-
talidade entre os loucos desta A chuva é culpada Militar, por intermédio de seu nicbs efetuaram uma' profunda
capital foi reduzielo de 30�;�, advogado, dr. Renato Dardeau penetração nas linhas germã-
para 4,15 j�. Justirlca-se êssa LO:ldI es, 16 (U. P.) - Os de Albuquerque, baseando sua nicas estendidas ao longo de
surpreendente redução, com a

alemaes confe�salll que seus defesa no fato de não ter sido certo trecho da rodovia Anzio
eficiência dos novos tratamerr-I �aças .foram ::r.l)ote,ntes paI:a, surpreendido fora do estabele- Albano, onde os nazistas esta
tos, a melhor formação de mé- impedir os ataques a:reos 11oJ.e I cimento _em que trabalhava. vam presentemente concen

dicas e enfermeiros especiali-] delse�cad_eados co'"?-tl a a capi- em. atuaçao .

em uma rád.io- trando numerosas tropas, para
zados e, sobretudo, com a ra-: ta a ,ema, e que so um peque-I emissora carioca, havendo SIdo uma nova tentativa no senti

cionalização das lotações nos
no numero deles poude tr�var apenas seu nome citado, à do de dividir as fôrças aliadas.

hospitais psiquiátricos. co.ntacto com. os �ombarde�:os I apresen�ação de uma melodia, Argel, 15 (U. P.) - Segun-aliados. � e�lls�o� a de Ber!l�l, de que e autor. do informações dum porta-voz
t�lvez par a justificar os estra- aliado, "a posição das unida-
gos que sua propaganda escon- Salvos os des britânicas melhorou con-

I de: �cres�entou �ue os bomb�r- _ _
sideravelmente". Por outro la-

denos ah�dos Iam escol�af,o(' mIneIros do, informações da frente di-
Ria, 15 (A. N.) - Sob a pre- de uma tr emenda

. qu.a�tIdar!� I , ;- ,.
zem que "operações de limpe-

sidêncía do coordenador João de caças; e para justificar o BI�oa, Portugal',1.5 (U ', P) sa" estão sendo levadas a efei-
Alberto e com a presença do fracasso de suas defesas, . de- ,ConfIrma-se que varras minei- to pelos Aliados em zonas don
comamdante Amaral Peixoto, clarou que elas pouco puderam. ros �ue �e achavaI:n bloqueados de os alemães bveram que se
teve lugar, na manhã de hoje, fazer, devido às chuvas torrcn-: no mtenor da mina de Serra retirar após suas anteriores
uma importante reunião no ga- ciais que caiam no mornento.] da Estrela foram retirados in- ofensivas
binete do ministro João Al-

.

columes da delicada situação ----.---------
berto. Mais reCl1utamento em que se encontravam. FrefiI'a uma paI:te de seu

Argel, 15 (U. P.) _ Segun-
---

- .
troco em "Selos Pro Doente

do despachos aqui recebidos, R�plada uma
- Konev e Mahnovskl I Pobre do Hospital de Carlda-

as condições atmosféricas na (1l'Ianc� I Angora, 16 (-0:. P.) - A R�- ii Moscou, 16 (U. P.) - O ge- de" e estará contribuindo para
. . . ,ma'llIa com o tndente alemao neral K t f t

'
A .

frente principal melhoraram I RIO 15 (E.) _ Ha poucos I onev mam em ar e que ele tome mars um pouco
. . . .

' '
..

sob a nuca prepara-se para [pressâo sobre a
.

a
. - I . •

.

suficientemente para permitir meses noticiamos o rapto de
'

, .
gu rmçao na- de Ieíte, tenha melhores medt-

. . . _, .
conter a avalanche dos exerCI- zista de Vinitsa no Bu . S t

• A

O reinicio das operaçoes ofen- um recem-nascido numa ma-!t .

'tO
.

,g upe- camen os, mars conforto no

sívas ainda que limitadas Tu-I ternidade desta capital não I IO� SOVle ICOS que se aPBrOXlll1a. rior. Vinitsa é uma importan- 1eito de sofrimento, etc. etc•••
do f�z crer que a calma· até tendo sido até azora de�cober-I n arma-se agora em ucare�t te baluarte da defesa alemã e (Campanha de Humanidade

. . o. I que foram recrutados 70 m11 f Nil 1
.

"

agora remante nessa frente se- to o paradeiro da criança eo.
- arma com 1 co arev, no .ex-j do Hospital de Carídade},

. .. .. escoteiros e outros rapazes em t 'ema sul do me
. .

-'-----�,---__

ja brevem�nte. ínterrompida seu raptor . .Agora, vem de ocor- idade pre-militar para levantar dI . utA . s�o �n�, o erxo

nEYlnau SE O
por operaçoes Importantes. rer antro rapto na Materni- .. _ .

� a resls encla geImal1lCa. Os K Nó -

•

1 d d Cascadur: t d ··1
fortificaçôes na Bessarabia '3 ataques simultaneos a que os PRESIDENTE

A t
-

t
c a e e asca.ura, en o SIC o na Bucovina. Recorda-se que a -ussos sub .

r

ro a mais cur a furtada uma cnanca de 15 dias A..' ..

I USSOS su metem estes dOIS ex-

d id fí ll d· L
Rumân ía ja chamou as fileiras tremas defensivos indicam que

M lbo I'I e 16 (U P) A e naSCI a, 1 la a sra. eon- t d
.

d 18 .

,-

.

e
_

II 11 , ..
. -.

."
..

, ,. , ,o os os Jovens e anos, e chegou a hora de demolir êsses
posiçao das forças aliadas na tina Ríbeir o, I esídente a rua da na Bessarabia e Bucovina tO·l d W h

. A.

'

. S' 9 t
-

1 p..
-

PI ares a e rmacht no rio
Bírmânia, melhora a olhos VIS- erra n. ,na es açao c e Ie- dos os varões de 16 17 e 18 B o-

•

t t
. dade Segundo declarou à po

,uo, comprometendo, aSSIm

°bS' lenquan o .?_s Japones�s lícia· do 220 di�trito a sra- amos. todas as suas posições seCU11-
a anc onam posiçao apos POSI- . .. .' ;. Reaber"ura dárias nesse setor de o era-

ção. A recente penetracão das Leontllla RIbeIro fOI, ontem,a, -

p
.

f t
. t· . Maternidade de Cascadura fa de aulas

çoes. De fato. enquanto Konev,
III an anas nor e-amencanas

-

,.." .

t' 1 1· d zer uma consulta médica le
no aCIma, mal tela as llllhas

mo IVOU ca oroso e OgIO o ge- ,
-

. ..

d V·
.

b
.

"1 h'
A

S L· J vando co'nsigo seu filho Mau- Rio, 15 (A. N.) _ Teve lu-
Inlnllgas e Inltsa, em alxo,

nela c lJnes un- 1- en, que .. h. '. Mal.inovski amea a Nikolaiev
decl�"'::>u o seguinte· "O meio nlIo, de 10 dIas apenas, naSCl- gar, na manhã de hoje, no Co- d

ç ,

A (,I.-,.,ta negra"c..�
•• 'd 1 t b l' A esmagan o uma a uma as de- 'iii "

de derrotar o,S Japoneses e o o naque e es a e eClmento. . o légio Militar, a reabertura das f
.

t 1 fI dirio-ir se à farmácia do ambu aulas dêsse estabelecimeIlto ,-lA
esas externas do nnportante

a aque pe os ancas, em ,:ez I
,o.

-

f.
.

-

.L porto do Bug. Washington, 15 (U, P.) - O
de investir contra suas posi- atono, con 10U a crIança a ensino. A solenidade inaugural Departamento de Estado deu a

ções preparadas. Assim, o ca- uma senhora de cor, que ali se realizada no auditório do Co- Dos EE. Uni-dos conhecer os nomes das firmas
minha mais longo vem a ser a enc.ontrava e, ao volta;" .não légio, teve a presença de altas incluidas na Lista Negra, I1S.
rota mais curta para a vitó- 111alS a encontrou nem a cnan- autoridades militares e gran- Rio, 15 (A. N.) - Acompa- quais são as seguintes: - Ca-
ria". O general chinês, sem ça. Dando o alarme, foram ren- de número de alunos e famÍ- nhado de dois auxiliares, 1'e·· sa Verde, de Masataka Yoshi
duvida, referiu-se às grandes lizadas várias buscas na Ma- lias, tomando lugar à mesa os gressou hoje dos Estados Uni- da - São Paulo. Casa Verde,
manobras de envolvimento dos ternidade, sem resultado. A po- generais Pinto Guedes e José dos, por via aérea, o capitão- de Yoshida & Sonohat'8, Ltda.
japoneses, recentemente exe- lícia prometeu tomar todas as Pessoa, coronel Oscar Araujo de-fragata Harold Reuben Cox, - Siio Paulo. Pan Brasil Co
cutadas pela infantaria norte- prividencias para a descoberta Fonseca, diretor daquele Colé- chefe da missão naval brasilei- mercial e Representante Ltda.
�mericana 1U1. Birmânia, da criança e de sua raptora. l?iio e outras �utoridí1d�s. l'al em l\:Hami. 1- São Pal,!lQ.

Nenhuma
modificacão

J

Argel, 15 (U, P.) - Na fren
te de Cassino, registraram-se
atividades de patrulha, não
havendo, porém, informações
sôbre novos encontros dentro
da cidade propriamente dita.
A artilharia do Quinto Exérci
to canhoneou veículos InImI

gos na zona de Cassino e no

setor do curso inferior do rio
Garellano onde os britânicos
rechaçaram os ataques de uma

patrulha inimiga.

Importante
reunião

Curitiba, 15 (A. N.) - Por
motivo de sua transterêncía
para Ponta Grossa, solicitou
exoneração do cargo de presi
dente da Federação Desportiva
Paranaense, o capiltão Aurélio
Pitanga Seixas, que durante a

sua gestão prestou assinalados
serviços à cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" 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

melhores 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.

o ESTADO-Quinta ..feira, 16 da Marco de '944

o ESTADO

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

Questão vivamente
discutida
Londres, 14 (U. P.) - Está

sendo discutida vivamente a

possibilidade do fechamento da
fronteira entre o Ulster e o Ei
re. Informantes de Londres in
dicam que as autoridades da
Irlanda no norte deverão rece

ber a qualquer momento uma

nota britânica propondo o fe
chamento da fronteira com o

Eire, que tem 320 quilômetros
de extensão. Nos meios políti
cos de Belfast, acredita-se im

praticável o fechamento da
fronteira entre o Ulster e o Ei
re, pois na realidade não existe
uma fronteira nitidamente
marcada entre as duas regiões.
Além disso, há cêrca de 15 vias
férreas e estradas unindo o

norte ao sul. da Irlanda e só
mente nos pontos fronteiriços
em que. existem vias de comu

nicação é que existem postos
alfandegários. Para fechar
completamente a fronteira,
impedindo qualquer trânsito
entre as duas regiões, seriam
necessárias 50 divisôes, segun
do alguns informantes fide

dignos, o que é impratic�vel e

mesmo impossível. Acredita-se
que o govêrno do Ulster propo
rá ao govêrno de Londres tor

nar mais enérgicas medidas to-
madas com relação ao Eire. __ _ _ _._ _ _- -.- -_.._ --..-_-.._ _- _..--- -.. ,

Dêssa maneira, será dificulta-
da a possibilidade de ação dos MI-ssa de sexto m,eAsespiões que agem a serviço do
"eixo". Outros despachos pu-
blícados pelo "Daily Telegra- Desembargador Gil tosta
ph", indicam que foi avist��o L.. Narina Costa. Luiz Viana (ou sarrte), senhora
no domingo passado um aVIa0 8J e filhos, convidam os amigos de seu querido
alemão voando à pequena al-

e inesquecível e sp ôso , sogro, pai e avô, de
tura sôbre a localidade írlande- r.(!I�e.lIiiiI�

sembargad or GIL COSTA, para assistirem à
sa de Dalsey. missa que mandom rezar pelo eterno des-

As anedotas e pIada!! aparen- canso de sua bor-íss irno alma, no dia 18 do

temente Ingênuas são grandes corrente, sábado, às 7 horos, no altar do SOa

armas de desagregação mane- grado Coração de Jesús, da Catedral Metz-o-

jadas pela "quinta-coluna". politana. Antecipadamt\nte agradecem a todos que com

(L. n. N.L I parecerem a �sse a to de piedade cristã.

Diário Vespertino

N. da R. - A autora desta reportagem é a úni
ca mulher correspondente destacada na zona do
Pacífico Central. Miss Hull foi correspondente de
batalha na primeira guerra mundial.

Numa Base do Pacífico Central, março - (Inter-Amert
cana) -'Passei um dia inteiro em companhia de uma peque
La guarnição anti-aérea num dos lugares mais distantes e

desolados desta ilha. Os rapazes chegaram há pouco tempo,
mas já estão ansiosos e um pouco decepcionados - porque não
ensaiam a pontaria em aviões japoneses. Não sei onde foram
3 rranjar a idéia de que tudo era questão de instalar as bate
ri as e começar a derrubar aparelhos ínimigos, como quem

I
caça pombos. Todos são magnificos atiradores ao alvo, e os

chefes teem de usar toda espécie de meios persuasivos para
impedir que desperdicem as munições em tiros de ensaio. Pos
so assegurar-vos que quando sôa a ordem de atirar, êles cor-

rem mais rápidos que perdigueiros para os seus postos. Ulti
mamente surgiu um pequeno problema, que poderiamos qua
lificar de tipo doméstico: o lugar em que acampam está cheio

Ide ratos de todos os tamanhos e cores, razã.o por que me seu

ii feliz com o fato da minha permanência ali não passar de um

Idia. O pior é que os roedores formaram suas colonias em cima
das árvores, de modo que de vez em quando surge um rato que ['parece caido das nuvens; e se isto ocorre durante um "black
out" a coisa fica mais séria e trágica. A lenda de que só as mu-

lheres odeiam os ratos não é exata; os homens também sen-

tem igualou pior aversão. Um engenhoso soldado inventou J1Cademl·a de "'omer rCI·o d S t ,.. t
·

uma armadilha que dá magníficos resultados: um tambor de a \J e ao a ua arlua
gazolína cortado pela metade e semi-cheio de agua; os bordos

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira, Di re-são tartamente .untados de graxa e o interior cobert� com um tor, convido todos os alunos dos CU"SOS Comercial Básico. Propedêu.
pedaço de papel que tem Ulll furo no centro. Por clnla, pen- t icov-> Técnico de Contabilidade e Contador, para assistirem à aula
dendo de um cordel, coloca-se um pedaço de carne. Compreen- I i�augur�l que sérá ministrada na séde desta Academia, HOJE.
do que esta história pode parecer pueril ou fantástica mas ga- ! d io, 16. as. 1.9 horas, pelo Professor Orlando Brasil, lente catedrático

.

, '. I de ContabIlidade.
"ranto que e a pura verdade. o.s ratos se lançam aos milhares Florianópolis-, 14 de março de 1944.

sobre a carne e vão cair dentro do tambor, escorregando no FLAVIO FERRARI. Secretário.
papel coberto de graxa. Os rapazes ficam ocupadissimos, es

vaziando os tambores. Além disso, como elementos de reserva

vara a luta contra os ratos, há no acampamento três "fax ter
ríers" e dois gatos, que colaboram eficientemente na' campa
Ilha anti-ratonil. O lema desses homens é o seguinte: "Cace
mos os ratos enquanto não chega a voz dos japoneses".

«Cacemos
chega a

os ratos enquanto não
vez dos japoneses»

1119 '3===__... _

CreditoMúluo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort-tos DOS dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250:00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

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

pre tncontínente. Não exíst e igual. Não' reflita e não
duvíue um só instante. Concorra para o pr óxím»
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

Redação e Oficina! A
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

A.SSTNATURAS
Na Capital:

Ano CrI
Semestre CrI
Trimestre Cr'
Mês Cri
Numero avulso CrI

No Interior:
CrI
CrI
CrI

70,00
40.00
20,00
7,00
0.30

Ano 80,00
45,00
25.00

Por P}jGGY HULL

Os órgãos da Estatística Militai
�IO apôio legal. quando 'ntimam

.J produtor e o vendedor a mostra.
fi que possuem em seU8 estabeleeí
tlentoL (D. II. M.).

PrestIgIa, o Govêrno e .8
-tasses armadas, - 00 será!
rm "quInta - coJonbta". (L
D. Ir.).

Semestre
Trimestre

"núncios mediante eontrâto

Os orilrinah. mesmo não pu.
blicados, não serão devolvi.

dos.

.\ direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.
dos nos artigos assinado.

� -----

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

Capital e reservas .. , Cr$ 71.656.189.20

Cifras do balanço de 1942:

ResponsabU1dadt!8 ,... .... "... . .................• Cr$ 4.999.477.500,58
Receita ... , .... .... .........•.••.•............. Cr$ 70.681.048.20
Ativo ............................•..•.......... Cr$ 1(}5.96L917.70
Sinistros pagos nos últimos 10 ano! Cr$ 64.986.957,2f)
Responsabilidades .... .... .... . ....•............ Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Uitra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sã e Anísio Massorra.

Agêncías e sub-agências em todo o território naeíonal. - Sucursal no

Uruguãl. 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, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES.E RIO DO SUL

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

""'o&''' ..acionais e estrangeiras - Homeopatías - Perfumart...
Artlll"o. de borracha.

Garanr.- a exata observAncla no receltuAr10 m6dloo.

PREÇOS MÓDICOS.

Missa agradecimento
Beatriz de Souza Brito, convida os parentes e ami
gas de seu querido esposo tenente FRANCISCO
BARNABE' DE BRITO, para assistirem à missa de
7.° dia que manda celebrar na Catedral Metropolitana,
no altar de N Senhora. sábado, 18 do corrente, às
7 horas. Outrossim, agr s de ce a todos que se dignsram

.ionfor tá-Ja, ac s que acompanhs r e m até a última morada o

querido companheiro, aos que enviaram flores, telegramas.
cartas, cartões e finalmente aos que assistirem a êsse ato de
santa relegião. 5 v . 2

,

FILHA I MAE , AVO I
-

Todas clevem usar a

(OU REGULADOR VIEI�A;
MULHER EVITARA DORES
Alivie as Cólicas Uterinas

Emprega-ae com vautagvmna
ra comb-ter as lrregularldades
das funções periódicas dRS se

uhcras. E calmante e regulador
defiF8'1 funções.
FLUXO-!--EDATIN A, pela sua

'�J comprovada eficácia, é muito re-

,_, ,
:iIl ceitada. Deve ser usada com

'e.-' , confiança.

I-1 r FLUXO-SEDATINA encontra-se
'lMÃt em toda parte.

--

o Sabão

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
Cl A. WETZ.J1JL INDUSTRIAL-JOINVILI.JE (Marca regisl) ���A���RCtAt

ESPECIALIDADE
.

recomenda-se para hospitai, eolegio, etc. pe la sua qualidade desinFetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social I
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Se és infeliz, nunca chores!
Guarda bem a tua queixa !
-- Nenhuma Ventura vale
toda a Saudade que deixa, ..

LUIZ OCTAVIO

ANIVERSARIOS
Faz anos hoje a exma. sra. d.

Celia Fausto Gil, esposo do sr.

José Gil. gerente da fil�al do Ban

co do Brasil, nesta capltal.

Transcorre hoje o natalício do
Ir. capitalista Antônio Ramos, di·
retor do Banco Inca.

Vê passar na data de hoje o seu

aniversário natalício o sr. Ro�olfo
Rosa, ativo e corrrpe tenIe corrussu

rio de policia

Passa hoje o aniversário do in·

teligente jovem Teodoro Miguel
Atherino

Faz anos hoje o menino

Acílio-Jesús, filho do sr. Age
nor Vieira, operário da r. O. I;;.

FS1.em anos hoje:
a!l sritas· prof. Maria C. de A

rauj o Figucredo e Margarida Pires;
os srs. João Meireles Junior. ex

gerente da filial do Banco do �ra'
sil, Ildefonso Linhares, telegrahsta
e Armando Miranda, func. da

Aca.,demia de Comerci? de�. Catarina;
a menina Zeric.ide , hlha do sr.

Wladinir Stchelknoff.

de s.lSOLENIDADES:
Na Academia de Comércio

Catarina, hoje, às 19 horua, o pro'

fessor Orlando Brasil, lente Cate
. drático de Contabilidade, pronun
.

ciará a aula inaugural.

.tmemss.
.. Amanhã, dia 17, o mui apre
ciado "Cine Imperial", completa
mente reformado, reabirá seus

salões. numa. nova fase que ma:
corá época em nosso terra. O Hl
me para a sua festiva reabertura
não poderia ser mais opo r turio :

"Minha secretaria brasileira", com

Carmen Miranda, John Payne, Bet

ty Grable, Cesar Romero e outras

artistas d s renome.

MISSAS
'Hoje, às 7 horas, na Catedral
Metropoli tona, foi rezado missa

em intenção da alma de Laura
Francisca Pereira -Santa-.

DESEJA UMA OHDUllÇAO
PERMANENTE PERFEITA?

A «CASA SANTA CATA
RINA», 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).
l5v.·14

CARTAZES

....
•• 05& _

1 que o camaleão é o único
animal que possue a pro

digiosa faculdade de mover os

dois olhos independentemente,
de modo que com um ôlho êle
pode ver quem o observa e com

o outro acompanhar o vôo de
uma mosca.

2 que a mão direità é mais
sensível ao tato do que a

esquerda.

3 que, em relação à sua po
pulação, a Suécia e a Espa

nha são as duas nações euro

péias que têm menos residentee
estrangeiros.

4 que, no Inglaterra, tcdos os

condenados à morte têm o

direito de pronunciar diante do
cen-rosco algumas palavras que,
no dia seguinte ao da execução,
são publicadas na -lIVestminster's
G." que Denis C. Knight, recente
mente enforcado naquela nação
por crime de homicídio, pronun
ciou antes de morrer as seguin
tes palavras: «O melhor cho
colate do mundo é o de William
sori Kennedy, Picadilly n. 6, Lon
dres»; e que, posteriormente,
ficou averiguado que Knight
acedera em pronunciar tais pa
lavras mediante o pagamento à
sua viuva de 1.000 libras ester
linas pelos fabricantes do Cho
colate Williamson.

DIA

HOlE 5a.teira

5 que nos tempos da Grécia e

Roma antigas, assim como
no Japão e no norte da Europa
da Idade Média, os atores sem

pre se caracterizavam com más
caras, as quais se tinham im
posto então a todos os gêneros
de teatro.

6 que os índios do «hinter
land» 'venezuelq.no fabricam

belíssimas flores artificiais com

escamas de peixe.

o PRECEITo DO
Para evitar as complicações da

gripe o doente deve, logo às pri
meiras manisfestações, recolher-se
ao leito, permanecer em repouso e

providenciar, sem perda de tempo,
para que lhe não falte assistência
médica. SNES.

DO DIA
HOJE

CINE
A's 5 e 7,30 horas:

Misterioso. Sinistro e Pavoroso.

Um monstro que ataca nas sombras da noite:

O lobíshnmem
com Bela Lugosi, Claude Raios, Lon Chaney Jr. e

. Warren William
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

AO MAR O QUE E' DO MAR (Short em Português)
A VOZ DO MUNDO -- (Jornal)

PreÇ()S 3,00 2,00. e i.oo Impr. até 18 anos

CINE «IMPERIAL)}
Amanhã às 5 e 8 horas.

Um deslumbrament o, de côres, músicas, dansas e romance:

l\linha secretária brasileira
Carmen Miranda, .Ichn Payne: Betty Grable, Cesar Romero,

Har ry James e sua orquestra

A
Domingo no Odeon

Mil land, Gínger Rogers e Dianna Lynn em:

incrível Suzana
Ray

Impraticáveis
«estratégicas)

PRESS INFORMATION dessem a brecha voltaria
SERVICE. para a Alemanha passan-

do pelos países satélites.
Essa manobra dividiria
evidentemente em duas a

fôrça oriental alemã, mas
essa fôrça já se acha se

parada para todos os efei
tos pelos pantanais do
Pripet. A aceitação de
uma brecha mais longa
será considerada pelo es

tado maior como preferí
vel a um novo desdobra
mento de uma linha já
muito extensa. A medida
de uma vitória póde ser

usualmente avaliada pela
quantidade de prisionei
ros. E, com essa medida,
os sucessos russos, ao sul
dos pântanos do Pripet,
foram colossais - dez di
visões nazistas cercadas
num ponto e, em outro,
sete isoladas. Ao norte, a

progressão e a profundi
dade do avanço foram no

táveis, mas não houve
alegações de g r a n d e s

quantidades de prisionei
ros feitos, o que prova
que a retirada nazista,
alí, foi mais bem preme
ditada. Uma grande reti
rada estratégica, no nor

te, deixa somente um

aliado em maus lençóis
- a Finlândia, e a perda
da Finlândia não seria vi
tal para a estratégica ale ..

mã. Mas uma retirada ge
ral, no sul, abriria a por
ta dos Balcâsr'onde a con

fl.agração seria excessiva ..

mente desvantajosa para
os nazistas, não se alu
dindo a perda do livre
acesso, pelos alemães, à
sua última fonte de pe
tróleo natural. Póde mui
to bem ser, entretanto,
que os planos germânicos
consistam em se manter
no sul e contrair a linha
de frente, no norte. As
operações, no norte, po
dem, portanto, se desen
volver de acôrdo com os

planos, mas a extensão
dos desastres no sul des
fez essa teoria.
Nesse meio tempo a si

tuação, na Itália, parece
oferecer um bom aspecto
para os aliados. Dois ge
nerais britânicos - Ale
xander e Wilson - mani
festaram confiança no re

sultado dos combates e·

nenhum dêles é homem
suscetivel de complacên
cias. As operações, em

Anzio, veem contudo lem
brar o quanto será árdua
a tarefa a executar eUl

outros pontos.

- Exclusivo para "O
Estado" - Pelo tenente
general Sir DOUGLAS
BROWNRIGG.
Londres, pelo telégrafo

- A passagem de uma ou

tra semana viu a conti
nuação da incessante
pressão russa ao longo de
toda a linha de frente. As
dez divisões nazistas cer ..

cadas no Dnieper central
estão sendo lenta, mas

seguramente esmagadas
num terreno que dia a dia
vai tendo o seu tamanho
reduzido.. As outras divi
sões que se encontram no

Dnieper inferior, embora
não realmente encourra-

ladas, tiveram suas comu

nicações ferroviárias cor

tadas, mas mesmo assim.
o grupo de �xércitos do
general Vatutin ainda te
ve ímpeto suficiente, 'la

orla sudoeste do grande
bojo, para capturar a im
portante junção terrovíá
ria de Shepetovka. Daque
la posição Vatutin amea

ça mais uma vez a via
férrea Odessa-Lvov. 1\1a6

as retiradas
alemães

Presa a caçula da Casa de Savóia
Da fronteira francesa, 16 (U. seu castelo de Mandelien, si.

P.) - Urna intormação de fon- tuado nas proximidades de Can-.

te autorizada revela que a prin- nes. Embora a rainha Joana
cesa Maria, caçula d a Casa de da Bulgaria interviesse sem per
Sav6ia, foi detida. O principe da de tempo em favor dos de
Luiz de Bourbon e Parma, seu tidos, o principe Luiz e a pr in
marido, também foi detido. A cesa Maria, que é sua irmã,
prisão foi levada a efeito por as autoridades teutas os envia
soldados das forças alemãs de rarn para «algures na Alema
ocupação e teve lugar quando nha s , provavelmente para Mu
os príncipes se encontravam em nicho

desta vez ameaça-a cem

milhas mais perto da Ale
manha. O escape eventual
de von Manesteín será
certamente pelo sul e les
te dos Alpes transilvâ
nios. A linha Odessa-Lvov
é, atualmente, apenas
uma linha suplementar
para supir os exércitos
gerrnân ioos da curva do
Dnieper. Os alemães, que
perderam o manganês de
Nikopol, não devem crer

que o petróleo de Ploesti
Esteja muito seguro. Os
russos avançam via Bes ..

sarábia e as dissenções
internas crescem na Ru
mânia. Tanto o perigo in
terno, como externo, po
deriam ser dominados se

von Manestein conseguis
se estabelecer-se numa

nosícão com face para o

nordeste, entre os A111es
Transilvânios e o Mar
Negro. Essa brecha mede
pouco mais de cem milhas
de comprimento e o co;
mandante nazista poderia
ter seu flanco direito
apoiado com ceda segn
rança no Mar Negro, ao

p.1SS0 que o esquerdo te
ria suas posições garanti ..
cas no inverno com as

quedas de neve sôbre 0S

elevados Cárpatos. A li
nha de suprimento das
fôrças alemãs que defen-

fÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S. A.

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCACÃO

o do dia

Convoco de acôrdo com os estatutos sociais, os srs. Acio
nistas para a assembléia geral ordinária, no dia 27 do corrente,
às 16 horas, na séde social, com a seguinte ordem do dia:

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

b) - eleição do Consêlho Fiscal.
Florianópolis, em 15 de Março de 1944.
ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretor-Presidente,

3 v.·l

santo
St· Abraão, Confessor

Os modernos encontram, muitas
vezes, dificuldades em compreen
der o modo de viver dos cristãos
dos pr.imeiros séculos. Se, entretan
to, nos lembramos das persegui
ções constantes por causa da fé,
se nos Iembromoe que esta fé era

vivida até as últinias consequên
cias, entenderemos por que aque
les séculos viram tantos herois.
Um deles foi st

' Abraão de Edes
sa. Não que ele derramasse seu

sangue por Cristo como martir;
sua força e3tá na consequência
férrea com que ordenou sua vida
segunJo os preceitos e conselhos
de Cr íato- Nasceu pelo fim do 3'
século, na cidade de Edessa. De
pois da morte do pai, a mãe in
sistiu em que se casasse. Mas, tal
não era Q intenção do jovem que
pensava dedicar a sua vida intei
ramente ao serviço de Deus. En
tretanto, soube conciliar os desejos,
da mãe com as inclinações pró
prias. Verificando que o sonho da
mãe era possuir urr a filha adotiva,
ligou se a uma moça da qual sabia
que queria conservar a virgindadeo.
A mãe declarou-se contente e dei
xou ao filho a líberdade de se re

tirar para a solidão afim de levar
uma vida de oração. Mas, eis que
um dia, um bispo, reconhecendo
as exímias virtudes do eremita, or
denou de Bacerdote a Abraão e

rnc.ndou-o como missionário para
um povo pagão. Deus abençoou
seus trabalhos, e, em poucos anos,

conseguiu converter para Cristo
toda aquela nação. Completada
sua tarefa, Abraão retirou-se para
sua cela, donde Deus o levou em

360.

Matou o irmão
Rio, - Foi j�lgado no Tribu�

nal de Apelaçao, o processo a

que respondia o ex-investiga
dor de Policia José Maria Car
doso, que matou seu irmão Ma
nuel Cardoso, a tiro de garru
cha, no dia 16 de janeiro do
ano passado, em sua residên
cia, na rua Falet, 124.
O acusado foi preso em fla

grante tendo sido instaurado
o respectivo inquérito policial
na Delegacia do 6° Distrito Po
licial. Duas foram as versões
sôbre a cena delituosa: a refe
rida pela testemunha Marga
rida Rodrigues e a descrita pe
lo acusado e pela testemunha
Carolina Guerra. A primeira
versão afastava a legitima de
fesa, a segunda procurava am

pará-la. A navalha com a qual
a vítima teria procurado agre
dir o acusado sómente foi en
contrada e apreendida muitos
dias depois. A garrucha do

. acusado não foi apreendida.
Ao prestar declarações, disse

o acusado que contrariara seu
irmão em seu plano de instalar
uma banca de jogo na casa em

que ambos residiam. Irritado,
Manuel pretendeu vibrar-lhe
golpes de navalha. Para defen
der-se o acusado se utilizou de
sua arma.

O Tribunal do Juri, por seis
votos contra um, absolveu Jo
sé Maria Cardoso pela justifi
cativa de legítima defesa. Não
se conformando com esta de
cisão o promotor recorreu ao

Tribunal de Apelação, tendo
sido o processo distribuido pa
ra a la Câmara Criminal. Após
o relatório feito pelo desembar
cador Mafra de Laet, usou da
palavra o advogado de defesa,
dr. Alfredo Tranjan. Votaram,
a seguir, os desembargadores
Mafra de Laet, Carneiro da
Cunha e José Duarte, que
mantiveram a decisão do Juri.
O desembarcador Carneiro í

da Cunha, ao proferir o seu

voto, salientou que "mantinha
a. decisão absolutória com

grande tristeza", em face do
aspécto moral do críme,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

C d A A' f C Ilongo curso, promovida pelo E D I T A L
aravana O r e vai . . L C. F., que deveria ser rea- Declara aberta a inscrição aos

Ii exames vestibularesízada domingo último, foi Comunico aos interessados que se
E' O sensacional enecntro mar(ado transferida para outra data acha aberta a inscrição para os exa-

Para d""'m.-nno em virtude de surgirem várias rues vestibulares, mediante o qual ""':;..--IlI--IIII--..-.--III--..--.--II:!_..!iiiili--=-.............._IIII�_................_iIII!!."W1 =' difkulc1ades. será permitida ai matrícula no Cur- ft

No próximo domingo, no es- coronel Epaminondas Santos. so P. de Educação Física do Es-
tádio da F. C. D., Avaí e Cara-] A renda desse encontro será . t:lrlO.
vana do Ar, ambos filiados à revertida em benefício da L. Um punhado de multas Us candidatos deverão satisfazer os

F. C. D., na categoria de ama- B. A. São Paulo, (Asapress) seguintes requisitos:
, .- a) - Ser normalista;dores brindarão o público. A .reunrao elo Tribunal de Pe- b) _ Ter ltl anos e menos de 30,

com urna sensacional peleja, i Possivelmente será realizada nas de ontem foi prodiga na : de idade;
em disputa de um riquíssimo uma preliminar entre os 2.os distribuição de penalidades, c) -- Ter bons antecedentes;
troféu, oferecido pelo sr. Tte- quadros. I renele_!ldo para os cofres da Fe- d) -- Ser vac,inaclo; . .

,_ ",

dei-ação enl 111 lt '
. ,

_

e) -- Ter boa constituição física
, u as, a apr ecia e mcntad,

vel soma de 2.700 cruzeiros as- A inscrição será processada me
sim dístr lbuídos: 200 cruzeiros I diante requer imentor dirigido' ao

a Cacuá, Noronha, Américo, I Inspetor
de Educação Fisica, e de

Zarzur e B ,,' .

O' : vlrlnmcnto institui do dos compro-arr lOS, por jogo Vl0- vantes das alíneas a, b e c.
lento no match Palmeiras x S., Qualquer informação a respeito,
Paulo; 200 cruzeiros a Servi lo poderá ser obtida, diáriamente, na

e Américo, pelo mesmo motivo �n�petoria de ?Educalção p'�.sica (rua
no jogo C

.

ti PI'
.ioao Pinto, 4_), no horário do ex-

orm ians x a mei- jH'tI i en te.
ras; 300 cruzeiros a Remo, Florianópolis, 5 de janeiro de
King e Arquimedes e 200 cru- 1944.
zeiros a Zarzur e Noronha, ain- Cap. Américo Silveira d'Avila

Diretorda por violência no encontro
Corintians x São Paulo.
Foi ainda imposta a suspen

são de 30 dias ao árbitro DUl"
val Valente, por deficiência téc
nica e ao representante da Fe- I

deração junto ao jogo Cortn-]
tians x S. Paulo, por omissão Iem seu relatório.
Em compensação, Palmeiras I

e Juventus obtiveram releva
cão da multa de 500 cruzeiros
que lhes havia sido imposta.

�" ......,., r -WIIfi'!. =y -":ir T ª ,.

A E
· N

Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhoras e crianças,

P 1
além dE! completo sortimento de casemiras. lãs, sedas, linhos, brins, manteuaux,

· ()S �a() boleros, 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

1 Visitem, sem compronlisso, os nossos mo;slruários, à Praça Quinze
de Novembro, ti. - Tel. 1603 - (Ao lado da Telefônica Cafarinense).

'i' .........
- �-.._ .....�- _. "���.r<'_""__ ,'<-' --�".--

-----.-.�

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA

o Avaí enírenteré O Amêríce
no próximo dia 9 de Abril

De bôa fonte conseguimos de abril, data em que será
apurar que o América F. C., inaugurado o seu estádio.
de Joinvile, convidou o Avaí·1 O Avaí naturalmente não
para realizar uma partida com

I
deixará de aceitar tão honroso

o seu "onze" titular, no dia 9 I convite.

o
- .,.

excursrenara
Blumenau

figueirense
brevemente

Informam nas rodas espor- I frentará o "onze" do Brasil E.
tivas da capital que o esqua- C.

Grande é a espectativa rei
nante em Blumenau pela exi

bição do campeão catarinense
de 1941. r

drão do Figueirense excursio
nará, em breve, à progressista
cidade de Blumenau onde en-

NACIONAIS

A prova Interlagos será Desaparece um

reellzsda a 7 de Maio expoente do Polo Comprar na CASA MISCE
E.'lo - Em sua última reu- Rio - Os meios polistas des- LÂNEA é saber econcmizar.

nião, a Comissão Esportiva do I ta capital receberam com cons- �MACLlA�"'D"""""'O�&�CIA.Automóvel Clube aprovou a I ternação a notícia do faleci- I

data de 7 de maio para a rea- menta de Lasly Mac Gregor. .�gências e Representações em Geral
lização da prova Interlagos, Tendo atuado destacada- Matriz: Florianópolis
em São Paulo. mente entre nós, Lasly

'

Mac Rua João Pinto. n. 5

O regulamento foi também

,.
Gregor tornou-se um verdadei- Co ixo Postal, 37

Filial: Crescí úrnoaprovado, sem emendas. Espe- ro expoente no pala até há al- Rua Floriano Peixoto, s/n !Edif.
ra apenas a Comissão Esporti- guns anos atrás, quando o Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
va O returno de seu enviado a I cumprimento do dever o levou Agentes nos principais municipios
São Paulo, para publicar o 1.'€--1 a combater pela sua pátria, a

__ . �_Es_tc:_�o
gulamenío da corrida a gaso- Inglaterra. A notícia do faleci-

9AR E ftRM· ftl�[-eu\v'�genío. I menta de Lasly, ocorrido em �\\
Sôbre a prova de Belo Hori dezembro último, no campo de

zonte espera a Comissão a' batalha, encheu de tristeza os

qualquer momento confírn.a ..

·

adeptos do pelo nesta capital.
ção por oficio das condições pa- !

ra a realização da mesm;-J.. Ramonchito não PETISCOS . Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
Foi reso.lvi�a �or unanimi-I conseguiu o passe rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de

dade, a eln�maçao d� marcaI Porto Alegre __ O

jOgadOr]
tainha fumadas - Pernil -- Pasteis - Empadasdo gasogenio conduzido p�l.o I Ramoncito, que esteve em ex- Salame - Peixe frito, etc etc.

volante do carro n. 18, sr. AbI- eríêncí G"
_ .

lia Pereira das competicões'P CI� no .remlO, nao ��IS F'ARMACIA ESPERANÇAf t S
' ,

. p O d e r a deixar Montevídéo,u ura , t
•

d t ' . idAs penalidades que poderão I pOIS, apesar e er c0I?-se.gUl_ o A SUA FARMACIA
ser aplicadas aos volantes ins"lpasse

lívre c?m.o �acmg, nao Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
critos em provas não oficiali- obteve freql}e:r:cIa livre na �s-. Entregll a domicílio
zadas pelo Automóvel Clube I col� �e QUlmlCa, onde cm sa

do Brasil poderão ser multas e ,o �ltl�o ano. Desse modo" .�)I ; e•••••••••_.�

suspensão, I
Grêmio tr�tou de. c?n.segull e :
no Uruguai outro "ínsídír" es- a

01;$ $..". �...
:

Um apelo aos clubes querdo, que, segundo se infor- I

'L

.

I \� .

I

.

.'.
-

•

ma, j á estaria de viagem para : I·paulistas Pôrto Alegre, I _

Salvador - Os meiosespor-. •

tivos locais lamentam que al- Do Fluminense para a: Iguns clubes paulistas venham
o flamengo CONTINENTAL"desfalcando o esporte baiano : .

:
dos seus elementos, para de- Rio - O meia direita Flo-:

A f
•

A riano, que defendeu durante e s mais amosas mú sicas, com os mais ••pois deixá-los na cerca, como _ <.J..

_t B d tá três temporadas a equipe do. facon eceu com o e e es a se o amo sos arthtas. _.verificando com Palmer. Caso Fluminense, pediu e obteve _ ,-

os grêmios bandeirantes facili- transferência para o Flamen- : ULTIMAS NOVIDADES I
tassem o regresso desses ele- go, onde disputará o certame

I,', Na ('R I. I..... R· " .!:mentos, abrindo mão de con- deste ano como reserva de Z1- '"

" I> 1_ II"tratos e esquecendo as despe- zinho,

sas feitas, a Baía esportiva fi- : Rua Trajano, 6 :
caria imensamente grata a S. Não se realizou ! :Paulo desportivo. A competição náutica de 1._ !IIQo••u.o.e ec ..

J M.. nesta
5 V. alt . 1Redação.

Rua V. ORlfNT[IV: e r E
I

e:-' , 11

DOENÇAS DAS AVES E REMEmos
r:N\'I"E I CRUZEmo EM St:LOS PJI.RA o rORT!: POSTAL
[\lOVA EDiÇÃO

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS 'fONICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS, CALelO

ETq
rnmcn DO CEREBRO

TON!CO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePluperlJldoJ,
Esgotadol, Anêmicos, Miíal.
que criem Mlgrol, Crianç.!
nquíticu, recoberiío I toni-
ficeçiío g�rlVl do org,nitmo

COI\' O

58 n UU e n o I
L!c. D.N.S.P. rr 199, da 1921

_.

Jos sofredores
GALHARDO- Ex-Dra. L.

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, CO�

,

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 ond c r ,

Rio de Janeiro, onde passa a

,..,ferecer os seus vréstír.."lOS,
E:screva detalhad�mente-
n o rn e , idade, endereço e ena

p alo pe selado para a res-

vasta.

RAMOS
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Iheiro da ilustração a-cima, ofereC8l'
lhe, em amável gesto, um câ.Iioe do
excelente aperitivo K NOT, lembt'&
se V. Sia, de acrescentar, ao agrade.
oei .. gentileza:ESíE.É T.411e
BE;"1 () NEli APEí?ITIVO

N1ED/!.ETlJ!

j
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o ESTADO - Quinta.feira, 16 de Marco de '944 5

INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso le Aoerfei..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
tJ(JNsuurAS - Pela manhA: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

llibadOll, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Roa JoAo Pinto a. 7, sobrado -

,one: 1.461 - Re9idêncla: Rna Presidente Contlnho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nae, de Meaicina da Universidade do BrasU)

EX·lnterno do Serviço de Clíndca Médica do Professor Osvaldo Olívetra, médico do

Departamento de Saúde
CLINICA MÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e Rlll811)Il:NCIA: Rua ,Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 812. CONSUL'l'AS - Das 16 às UI.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSliLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, rias 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Ser-viços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CLlNICA M�D1CA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTúRIO: Rua Vitor i\leireles, 26 - Fone 1.406
Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MÉDICO - chefe do Serviço de Sifilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648

-----

CUNICA DE OJ,HOS - ouvmos - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno da Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagtárto dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospltlll de Carld,,'"

CONSUJ,TúRIO: Rua Felipe Schmidt, 8. Fone. 1.259 - CONSULTAS: Das 2,:10
às fi horas da tarde - RESID'€INCIA: R. Conselheiro iHafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO: OR. ROLDÃO CONSONI
CUNICO

éd' C' gíã P ir

DR DJALMA
H lCO - Irar ao - arte o

. Formado pela Faculdade de Medicina
.

•
Ia Umversidade de São Paulo, onde foi

ft IIOELLMANN Assistente por vários anos do Serv-Iço
IVI _Irúrgico do Prof. Alfpio Correia Neto

(Primeira Cadeira de Clíníca Cirúrgica).
�()lll prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
,e partos do Prof. Domingos Delascio no

Hospital Leão XIII".
Clr'urg'íão do estômago e vias blJlares,

ntestínos delgado e grosso, tlroide, rins,
.rostata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
ar ízes e hérnia. Doenças de Senhoras e

partos,
.

Consultas. Das 9 às 12 horas nu

Sasa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastíão

Formado pela Universidade de Genebra

Com prátíca nos hospttaís europeus

Cllnica médica em ger'al, pediatria, doen-

,as do sistema nervoso, aparelho geníto
urtnàrto do homem e da mulher

A88lste. Técnico: DR: PAULO TA"ARiltói
Curso de Rad!ologia CUnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Eiectro·

Ilaraliografla cllnlca - Metabolismo na

181 - Sondagem Duodenal - GabineLe

ae flaloterapia - Labocatório de micros

copia e aná.llse clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Fiorlanópolla.

HELENA CHAVES SOUSA
JIlNFilRMilmA OB8Tl!1TBICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florlanópollio
Atende chamad08 a qnalq....

bora

.Praça da Bandeira. �lI - IlUb"

(AntlJro LarirO 13 de Hatol

DR. AUMUO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna. e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
denais, câncer do estômagêl, afe
ções das vias biliares, rins, etc

Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

DR. REMIGIO
CLíNICA M:tr:DICA

Mol�stl.... 'lnternas, de Senhoras @ Cri·

&n.Qas em Geral; CONSULTóRIO: Rua

J'eltpe Schmidt - Edlficlo Amima Neto.

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

SID:mNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia, ClfDlca e Cfrarlrfa
do torax. Partos e doenÇ811 de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7Did·
rlamente d'as 15 às 17 horas. RESIDltN·
gl4; ,4.4nlnIIlt� Alvim, 3t1, Fo� 701,

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Seuho

ras - Vias Ur�nárias.

Curso de es.pecia'lização de Gineco
logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
cu Idade de Medicina de São Paulo,
Tratamento especializado, médico e

cirúrglco, das afecções do aparêlho
genital feminino CUtero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das inflam.8ções dos

anexos (iOrvários, trompas), sem ope·
ração). Tratamen'to de todos os dis·
túrbios da menstruação e da esterili
dade.
Tratamento moderno da bleuOl'ra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos model'nos sob
contrôle endoscópico - Ul'et.roscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEHMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

1100'as e das 2 às 5,
J>ela manhã. atende exclusivamen·

te senhoras.
Consultório - Rua Tira<'lentes 14.

Fone: 1.663.

Residência
(Sobrado) .

Rua Tiradentes 7

Companhia de Industrialização de
Produtos Animais «Bíanchíní S.A_»

Senhores acíomstas:

Cumpr írudo às d i spos icões legais e ostatutár ías, vimos aaJresenLar o balanço
geral. a demonstração ela conta de Lucros e Perdas e o parecer do C0116elho FLi
call referentes ao ano de 1943, de cujos documentos bem se pode avariar a boa

situação da sociedade. 'I'odos os papéis, JiVlI'OS e demais documentos acham-se �

vossa d ispostçáo para exame, bem como a Dtre toria tem muito prazer em prestar
os esclarecimen tos que Ilhe rorern solicitados.

Lajes, 29 ele janeiro ele 1944.
}Ju�tachio Evllásto Xcv('!'I, rüretor-presidente
E<luulUdo de Castro Ar-i-ndu, diretor-gerente
Henrique da Silva Raruos, df retor-jmdu.str+al

H.-\Lr\�('O (:En,H, RI"ll,IZu\OO Ri\! :11 ]I�j rmZJDiUBHO me l!Ha
A T [V o

Imob+lizudo
I1enfeilol'la,,;

]�s1áv('1
vlóveís e utensi ltos
Semoventes

14.932,20
2.342,60

".428.10

Muita doença provém duma ima:
ginação desregrada. Em SELg.
ÇÕES de Janeiro. E, mais:
Já fazem «carne sintética».
De uma tina, sai «carne sintêtica»,
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
nomundo de apôs-guerra. Pág.52.
O homem que se fez rei da
Arábia. Ibri Saud vive entre

concubinas, com mil automóveis
e muita fé em Alá. Pág. 59.

«Eu vi nascer um vulcão)) I
Êste 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 Assist&ncia Municipal
I e do Serviço di! Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente à. 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR. SAULO RAMOS
1il8peclaJJsta em moléstias de senhoraA -

Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eató

mago, ves!cnla. útero, ovários, apêndice.
tu';;'ores, etc. - CIRURGIA PI.ASTICA
1>0 PERtNEO - Hérnias, hJdrocele. ve

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

aparelhos de &'êsso. Opéra uos fiospltalJo
de Florianópolis.

Praça Pereira e OUvelra. 10. Fone. 1.009.

lIorAria: Du 14 lt lO horu, dtariamellte,

niS!lOnívpl
10.608.20

llJ9.124.Go

COMO I
Imaginação

Causa
Doenças

17.274.80

J 18.732,80

708.225,Go

GD.OOD,clo

810.662,30

142.40fl,50
Representanue Geral no Brasil:

.....

FERNANDO CHINAGLlA ','

[lua do Rosário, 55·A • 2.° andn,r - Ri.

Oaixa
Banco Inco lü d i.,:::'yosi('áD)

Iõxlg íve! a cur-to (' long-o pt-azo
Mer-cador ias ....

UIJrigações a rEceber
Ual1'l'O Inco (com a v iso )
Tito. Biamt-h iu i
Contas corren.tes

123.007"20
84.49G,40

247.000,00
24:3.432,00
10.200.00

60.000,00

910.662,30
"._-_-.-_-.-.-_..._-_._._-.-.-_-..._-_-.-_-.-_-.-....

COMPRAS E VENDAS

Couta de ('OHl'pensnc;:io
.\ç'ões onucíon adas

PASSIVO

450,Q.OO,oo
24.075,Go
201.000,00
3:3.177,20

386.591,;;7
CASAS
Vendem-se: urna na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

Ias, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00;
Tres na Rua Uruguay, de mudei

ra, todas alugadas. terreno plano,
medindo lOx58 por Cr$ 20.000,00;
Urna na Rua Rui Barbosa. com

4 quartos, banheiro imbutido. 2
salas. garagem, porão habitavel,
emfim com todo conforto exigido,
terreno plano medindo 16x65 por
Cr$ 50.000,00:
Urna na Rua Quintino Bocaiuva

(João Pessôc] com 2 quartos. cozi
nha, sala, dispensa, varanda. me
dindo o terreno 8x30,50 por • • .

Cr$ 7.500.00;
Urna em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bEla
água, medindo o terreno 30xl2xl,5
por Cr$ 12,000,00.
Uma na rua Almirante Alvim,

com 2 quartos. sala, dispensa, va'
ronda etc .. terreno com 22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Urna na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro. cozinha, etc. Aluguel 610,00.
Preço de venda Cr$ 60.000,00.
Urna na rua Quintino BocaiuyCl.

609 (Estreito) com sala, 3 quartos
etc. e terreno com lli16xS2i!5 por
18.000,00 cruzeiros.

Capital
F'undo de reserva legal
Funrlo de reservn especial
Fundo depreriacâo e duvtdosos

191.090,27

J 9;:;.492,3')

386.591,57

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom

powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. id.m

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

plano medindo 30x50 por 24,000,00
cruzeiros.

l�xigíy('1 a cm-to f' longo 1)l'n7:0
G:a tlf'Icações . . . . . , .. , ....

Percentagem da Dtrctor!a .

J 1111pOStOS a pag-ar .. . , , , , .

Divielendo 10. 2 . ................••.

2.100,00
29.323"80
20.085,70
80.0.00,00

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

chocara dalí, com onibu. à porta
área de 71.000 m2, com urna b8�
casa de moradia, muitas árvores
frutíferas etc. etc. por Cr$ 80.000,00.

COMPRADORES
Tenho diversos, para casas nao

muito retiradas do centt-o.
A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

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

Aétea, Geodésia, Física, Quí
mica, M�cânica, Carpintaria,
etc, etc.

O.L. ROSA
Rua Deodoro. 3a.

Con ta ,1 .. com pcnsa çflo
Caução lia Diretoria . . .. . ...

Lajes, 31 de dezemhro de 1 !H3.
.

liJustnchio Evihl�io XCl"CS, diretor-presidente
1<�dmundo de Custr-o Ar-ruda, diretor-gerente
Hem-tque da Silva Ramos, dtretor-undustr íal .

Edmundo A"ruda, guarda-livros reg. sob 11. 2G.812
OmIOXS'I'RrH.'.\O D.-\ COl\:'l'r\ DE LL'CROS E PRHDAS Ej\l :31

OE nRZBj\IBHO DE I !l43
CR(ÉDITO

,rercador ías .... " ....

Juros <> descontos
386.276,27

31�t30
DltBI'fO

Desps sas gera .s
COnT)SSÕeS�
Aluguel ., .

Veicules . . . . . . . .. . , .

Material de escr-itór-io , .. , '.

Impostos

85.631,27
13.976.80
1.166,50
500,00

1.446,50
88.378,10

9.774,60
60.000,00
4.293,90
29.3n,80
2.100.00

80.000.00

F'und·o àe reserva legal , , " .

Fundo de reserva especia l .

Fundo deprecíacão ii duvíelosos .

Percentagem da Diretoria '" .

GI'atifieaçCies , .

Drvrdendo n. 2 , .

Lajes, 3] de r1e2Bmbl'0 de 1943.
Eustachio E\'ilú.io Npves, d iretor-pr-eslden te
EdnllUldo de Casta-o Ar-ruda, diretor-gerente
Hem-iquo dn Si lvn Ramos, c1iretor-ilndu'strial
Edmundo Ar-r-udn, guai-da-Iivr os ,reg. sob 11. 26.812

P.\RRCER no CONSET,HO FISCAl.
Os abaixo asstnados, memores efetivos do Conselho Fiscar1 da Corrapan.hia ele

Inrtustr-la lizacão de Produtos An imads "Btanx-hiní" S. A., tendo pl'oeedido o exame
cios livros" inventário, batanco, d'ernon.str-ação da conta c1'e L1.1CrOS e Perdas e de
mais papéis apr-esentados pela Diretoria" ieféren tes ao Uli10 de 1943, declaram ter
encontr-ado tudo em perfeita ordem, regulan-ídado e clar-eza e são de parecer que
sejam aprovados pelas sr's. a.cíonistas. na assembléia g1era·1 orc1iná,ria que será
com'oeada,

Lajes, 29 de janeil'o ele 1944.
Aires da Costa Amorim
Salnstiano Ramos

LYRA, BORGES & elA.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

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

Rua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. o iSTADO- Qulnta.feira, '6 de Marco de t944
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Em Os melhores
«astros» de 43

Hollywood, 15 (U. P.) - A
jovem artista Jennifer Jones
ganhou o prêmio da Academia
de Artes Cinamatográficas des
tinado à melhor atriz de 194.3,
por seu trabalho em "A Can
ção de Bernardette", que foi a

primeira produção de Jennifer.
A estrela consagratória, deno
minada "Oscar", foi entregue
à atriz pela vencedora do ano

anterior, Greer Garson. O ve

terano Paul Lucas, foi, por SlL1,

vez, consagrado como o me
lhor ator masculino. "Casa
blanca" foi considerada a me
lhor película da temporada de
1943. Charles Cobern, vetera
no atol' característico, mereceu
o prêmio ao melhor ator de se··

gunda categoria, por sua atua-
o Conselho Administrativo do ção em "The more, thc

Estado aprovou, nos têrmos edme "errier", que é uma narraçãoque está redigido, o projeto
decreto-lei da Interventoria Fede- hilacíante das condiçes de vi
rol, que dispõe sôbre gratificações da do tempo de guerra 0111
a oficiais e sargentos da Fôrça Washington. A atriz grega K.
Po Iicio l , designados para fazerem Paxinous foi agraciada tom ocursos de aperfeiçoamento ou es·

pecialização fora do Estado. De prêmio à melhor atriz de se
acordo com o referido projeto, os gunda categoria por seu tra
oficiais e sargentos designado� pa- balho no filme "Por quem clo
ro fazerem curs�s .

de
_

operfeíçou- .

bram os sinos". Em conse-menta ou especlahzaçao fora do
A •

Estado, perceberão, dora avante, quencIa da guerra, a entrega
as gratificações de Cr$ 500,00 e elos prêmios foi efetuada em
c-s 380,00 por mês, respectiva- uma cerimônia simples, e não
mente.

no banquete que habitualmen-
O Centro Social de Aposentados te a precedia e .que foi sempre

e Reformados de Santa Catarina, um brilhante acontecimento
pagou à viuva do tte. reformado social para o mundo cinematoFrancisco Barnabé de Brito, fale· gráfico.cido dia 11 do corrente nesta ca-

pital, o pecúlio deixado pelo mes-

mo na aludida sociedade.

Denunciado
ao T. s. N.
Rio, 15 (E.) - Ao ministro Em magnífico tecnlcolor,

Barros Barreto, presidente do

I
tendo ('OHIO cenários natu

Tribunal de Segurança, o pro- raís, altas montanhas, com
curador Eduardo Jara apresen- enormes geleiras, um lindo
tou denuncia contra Hugo Bou- eassíuo de repouso de miJio
cault, diretor da Companhia nárlos, uma ampla piscina
Petrolífera Copeba S. A., com de água crístnltnn, as mais
sede nesta capital. Refere a lindas mulheres de TIO
denuncia, inicialmente, que o SXlU, os mais I i n d o 'l

inquérito policial salienta o "shows", espetaculares e ri
recolhimento em dinheiro, que cas CHllÇÕf'S, as mais dolen
se efetivou por todo o país, sen- tes, foi rodada a pelicnla
do "desolador o exame dos au- que amanhã Inaugurará o

tos, porque eles demonstram o "(,ine Imperíal ", Xão padece
capital imenso que se perdeu, dúvida de que "�Iillha Se.
sem um esforço por parte da eretárta Brasileira" foi es- Rio, 15 (E.) - Próximo ao
Copeba em se empenhar since- colhida com 110m gosto, pa- município de S. Luiz de Qui-
ramente na pesquisa, na ex- ra Inaugurar um cinema tunde, em Pernambuco, na Usi- T-

"" 1 ornelo Relâmpagoploraçao do petróleo. Um i- "chie". Com as remodela- na de Pincloba, vive um casal No t 'do d FI .

b 1 t d ti d
-

,,(,..,. es a 10 o ummense , onteme o remen o, con inua a e- çoes por que passou, o ,1- que ja completou 83 anos de à noite, foram disputadas duasnuncia, das irregularidades ne Imperial" está fadado fi casamento. Êle, Vital Rodri- ,boas partidas. A primeira, entre opraticadas pela companhia, ser o cinema preferfdo do gues dos Santos, tem 109 anos I Vas�� ': o Botafogo, terminou com

que o Conselho Nacional de púhlíeo florianopolitano. de idade e trabalha como qual-
a vltona dos vascainos pelo score

R E t P '1 idencí d .

de 3xO, resultado que surpreendelllio, 15 (E.) - 111 por �- etro eo eVI enclOU e emons-
quer outro empregado da US1- pois o Botafogo estava bem cre-rias, o prefeito resolveu, desíg- trou, .tl'a�cando uma Iniciatíva Para São Paulo na; ela, Joana Maria da Con- denciado. A segimda partida, anar O chefe- do Laboratório de sem ideais".

P 1 16 A N D' ceição, tem 98 anos e cuida dos principal, foi travada pelos esqua-Produtos 'I'erapêutíoos da Se- Esclarece ainda a classifica- e otas"d d
(. ')d -. eI-

afazeres domésticos como uma
drões do América e Flamengo. O

cretaria Geral de Saúde e As- cão de delito que o acervo da x�u esta CI a e, c.o,m ,:stmo a
boa dona de casa.

América, cumprindo uma per Io r--

I
Sao P lo onde ti atar'a d I

mance brilhan té, rehabili tou-se dosistência dr. Nicanor Botafogo, Copeba, a principio, era como au
. .'. . � �s- ."

-

último revés sofrido, chegapdo mes-Gonçalves da Silva e o biolo- os das demais que têm chegado ��llltOS l:gados ao seu MI�ISvé� T�ve o casal ClllCO ,flll.lOS, d�� mo a merecer a vitória, que só
gista da mesma Secretaria dr. ao Tribunal de Segurança, 110, o SI. Sousa Costa, tItulaI

I
quaIS apenas um esta VIVO e Ja não foi conseguida por absoluta

Osvaldo Cruz Filho, para, em constituido de opções. O capi- da pasta da Fazenda. ,completou 62 anos. falta de chance. A partida trans-
correu quase sem incidentes e ocomissão, sem prejuizo dos ,tal social era representado pe- resultado final de 3x3 agradouvencimentos e contagem .de los contratos denominados de

A V r s o
sumamente. A renda apurada foi

tempo de serviço, aperfeiçoa- fazer, sem nenhum valor real ,de 83.746,50, isto é, a segunda
rem, Inos Estados Unidos, pelo imediato. grande renda do Torneio Relam-

pago. Os tentos do Flamengo foramprazo de 90 dias, seus conheci- "Êsse critério ilegal de for- A firma proprietnria da «A MODELAR,. em virtude conseguidos por Tião (2) e ,Zizinhomentos no estudo da fabrica- mação do acervo mediante lan- da sua projetada transformação em Sociedade
e o.s do América por- Cesar (2) e

ção da "penicilina" e conse- çamento de subscrição popular Chma. A renda total do Torneio- Anonima, reforma e ampliação dos atuaes ramos R IA t'quente orientação nos Labora- sem quaisquer fundos é tão e ampago, a e ontem, subia a
comerciais, bem como do seu sistema crediário, 309.000,00 cl'Uzeiros, Até a rodadatórios da Prefeitura do Distri- desarrazoado que permite a
isto no sentido de oferecer ainda maiores facilida- de ontem era a seguinte a colo.to Federal. elevação de capital ao arbitrio des aos seus fregueses, decidiu fazer cação dos disputantes do conhe-'�, *) '" dos incorporadores, os quais cido Torneio: I' Vasco, invicto;

Montevidéu, 15 (U. P.) - A com os eternos adiamentos das DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO 2' �otafogo, com 2 pontos perdidos;
.

'1' f' t' d asseI"lble'l'as va-O I'nllll'daIldo O
3' mérica e Flamengo. com 3 p, p.pelllcI lua 01 pOS a a ven a •

U
� e 4' Fluminense, com 5 p. p.para o pÚblico nesta capital co- mercado de verdadeiras séries MA COMPLETA E TOTAL UQUlDAÇAO DO STOK ATUAL.

mo qualquer outro produto de de capital".
laboratório, anllnciando-se o ---------- TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO,Aa autoridades reaponsivels pelafato nos principais jornais lo� fiel execução das Estatísticas MilI.
cais. Trata-se do artigo proclu- '.ares podem exigir, sempre que hOR'
zido pelo agrônomo Martinez ver dúvida quanto li veracidade d.
Rubio que o introduziu na pra- qualquer informação, que cada ln·

formante prove o que declarou. A
ça sob a denominação de "Po- mi-fé conatitue crime contra a ...

p,lada dEl JlentçiUl.'HI, çQ]1�ªC", �JU'IA9' P'�"DJl. (D. B. ...),

p<1 :r
;

Z
n

senhora Roosevelt O (,Penelope) I J! •

. . . . Londres, 15 (U. P.) - A Ar- Ecos e NotícíasBelém, 15 (A. �.) - Todos os jornais locais puhlicam mada britânica perdeu um dos
longas reportagens sobre a es>tad� n:st3; capital d� sra. Roos�- seus navios que mais glórias:velt. A Imprensa faz largas referenclas � personalidade da prr- conquistaram nesta guerra e :----- ------

meira dama norte-americana. Um dos Jo:'naIs e�creve, a

pr�-l cujos feitos foram tema para
pósíto, o seguinte: ":Qesvendanelo o Brasil pelo Imenso portr- uma das novelas que maior
co vestibular da infinita planíce, dentr? da qual os nossos c�- êxito tiveram desde que se íní
rações palpita, a ilustre esyosa do presidente dos E�tados Uni- ciou a guerra. O primeiro Lord
d?s nos traz uma honra tao g�and� como �. �e.u pais e o est�-I do Almirantado, Sir A. V. Aledista que o governa, A c�m magnalllm? sac.llflcIO de :oda a rt-

xaneler, anunciou que o cruza
queza do seu patTl11101110 moral. O dinamismo da �la. Roos�- dor "Penelope" foi afundado
velt é quase sobrenatural. Mulher nelll�lUma no umverso sena

quando apoiava as forças ter
capaz de uma obra como a sua. Ela vai_para todos os recantos

restres aliadas que estabelece- Luiz Carpes de Carvalho foi na
da terra, singra mares e c�rta: ares, poe-se em conltact� �onl ram na Itália a cabeça de pon- meado para exercer o cargo de Es·
climas, servindo pela eloquêucía de sua palavra o torrnídável

te de Anzio. O comunicado não crivão, vitalício, do Crime, Cível,
-

lt l' t' '1 t 1 d
,.

Comércio, Feitos da Fazenda, ar-prestígio da sua açao c� urai, Ines imave apos o a o �IVICO diz em que condições se verifi- fãos, Ausentes, Provedoria e Resí
na hora presente. A SOCIedade paraense teve a oportunidade cou o afundamento. O "Pene- duas da comarca de Cresciuma.
feliz de prestar-lhe tributo com suas melhores homenagens".

10p.e"
fora lança.elo ao mar a 2;:;

I' '1'

--

. .

de outubro de 1935 e deslocava .

A Ot íl ío, Anc: Montz, Eo i conce·

'REIN [SO13' S A
d icio exoneraçao do cargo da elas-

•
5.270 toneledas, sendo ela me8-

se E da carreira de Escriturário,
• ma classe elo "Arethusa

'

e do do Quadro Unico do Estado.
"Aurora". Sua tripulação era

de 350 homens, e seu coman

dante pereceu juntamente com

outros homens no afundamen
to.

Belem a

Foi removido "ex-officío", Fran
cisco José Rodrigues de Oliveira,
ocupante do cargo de Promotor
Público, padrão I 'comarca de U·
russaga-, do Quadro Unico de Es
tads, para o de Promotor Público,
padrão J -c.omarca de Oreaciurna-,
criada pelo decreto-lei n. 941 de
31 de dezembro de 1943.

Comércio e

Assembléia
Indústria de Madeiras
Geral Extraordinária

Ficam convidados os Srs. Acionistas para uma Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se meia hora após terminar a Assembléia
Geral Ordinária marcada para as quinze horas do dIU 25 de Março
corrente, na Séde Sodal à rua João Pinto n. 44, afim de tro.to,r- se da
reforma dos estatutos,

Florianópolis, 12 de Inauguração
Rio, 15 (A. N.) - Com a

presença do representante do
ministro do Trabalho e Justi
ça, ministros Silvestre Pericles,
Gois Monteiro e João Cabral e

os membros da colonia ala
goana aqui domiciliados, rea

lizou-se ontem, na A. B. L, a

inauguração da exposição to

tográfica das realizações na

administração Gois Monteiro,
em Alagôas.

Março de 1944.
SIDNEI NOCETI. Diretor Presidente.

3 v.-I

de Colomboo regresso das caravelas
I Huelva, Espanha, 15 (U. P.) - Celebra-se hoje mais um

aniversário do "regresso das caravelas de Colombo", no porto
de Palos de Moguer. Por motivo da passagem desta data, a

"Real Sociedade Colombina" comparecerá incorporada ao

Mosteiro ele Santa Maria de La Rabida, onde o Prior oficiará
uma missa solene especial. Nessa ocasião, o catedrático ele Li
teratura da Escola de Estudos Ispano-Americanos pronunciará
um discurso sobre o descobrimento da América.

Com destino ao Rio de Janei
ro, partiu dia 13 último a se

nhorita Flérida Cardoso, filba
do sr. Manoel Felix, Cardoso.
A senhorita Flérida Cardoso

volta à capital da República
para terminar seu «Curso de
Enfermagem», na Escola Ana
Nery, no qual se vem distin
guindo, chegando mesmo a ser

credora de muitas elogiosas re

ferencias da Direção daquela
famosa ·Escola. A' senhorita Flé
rida, que é estudiosa e inteli
gente, fazemos votos de pleno
êxito.

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

Carmsas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS·
CILANEA - Rua Trajano, 12

Flérida CardosoNUNOR EXISTIU IGURl

Minha secretaria
brasileiraArma curiosa

Santiago elo Chile, 15 (Uni
ted) - As autoridades poli
ciais informaram que, em po
der de Juan Valdez, detido sob
a acusação de espionagem, foi
encontrada uma curiosa arma

de fogo, totalmente desconhe
cida pelos peritos chilenos.
Trata-se de uma espécie de ar

ma automática, que dispara
um só tiro e funciona ao ser

premida contra o alvo a que se

quer atingir. Expressam os pe
ritos em balística que se trata
de uma arma sumamente efi
caz, na luta corpo-a-corpo, pela
sua facilidade de manejo. O de
tido declarou que essa arma é
uma reprodução fiél de outra

que se usa no Reich.

Um casal de
macrobios

A Penicilina

inclusive ,o sortimento de novidades Já encomen.
dado para o próximo invérno,

Durante o periodo dessa liquidação, as vendas
.serãe feitas s6men te dinheiro à vista,

...."""-.

Juiz entendido
Rochedale, Inglaterra, 16

(U. P.) - Embora casada
há sete semanas, a senhora
Rose Day pediu hoje ao juiz,
divórcio de seu esposo, Wil
liam Adams, "que a mal
tratava cruelmente". O al
goz levantou-se e protes
tou: "é falso, eu só aspiro
a felicidade e ao conforto".
Diante destas tocantes pa
lavras, o juiz achou de bom
alvitre dar-lhes alguns con

selhos, e, pouco depois, Ro
se e William se beijavalll
emocionados. Assim acabou'
a história dos recem-casa
dos, que se encontram em f

pleno viço da maturidade,
pois o trefego Day tem ape
nas 89 e Rose 78.

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

A pugna entre o Avaí e o
Blumenauense foi adiada

De fonte sagurCl comunicam noS
que o prélio entre o Avaí e o Blu·
menauense, que deveria ser reali.
zado domingo em Blumenau, foi
adiado para uma data a ser estu.
dada pelo grêmio de BlumenQu •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


