
Retirada a ranva a aVlavao' a
LONDRES, 1 (U. P.) .. SABE-SE, POR NOTíCIAS VINDAS DA .EUROPA OCUPADA,
FôRÇAS AÉREAS ALEMÃS NA FRANÇA FORAM RETIRADAS PARA LÉSTE DO

FICANDO AGORA MAIS LONGE DA INGLATERRA.
o agrônomo vai
aos EE. UU.

o l\Iontevidéu, 7 (U. P.) - Os
emissários do clube brasfleivo

"Botafogo", que se encontram

aquí negociando o passe do
ponteiro Luiz Wolphi, do "Na
cional"

, ofereceram-lhe dois
mil pesos uruguaios, de "lu
vas". O contrato que o Botafo
go pretende fazer com o rete-

N. 907911'idO craque é de, pelo menos,
um ano.

Dois Imil pesos
de «luvas»

Rio, 7 (A. N.) - Seguiu para
Miami o agrônomo Julião 03-1
chery, professor do Instituto (h�

,

Oeología e Experimentadiu;
Agrícola do Ministério �tla I

Agr-Icultura, que, convidado ]Je-.
lo govêrno americano, vai a08

Estados-Unidos fazer estudos
sôbre a produção, conservarão
e comércio de sementes.

>
.

� O MUS ANTIGO lHARIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Carlitos

..
Hino estudantil I São grande auxílio os bombardeios
panamericano Londres, 7 (U. P.) - Os ataques contra as vias de cornuni-

. Washington 7 (U. P.) _ A caçôes húngaras e rumerias constituem grande auxilio das rôr

junta diretora' da União Pan-l ças aéreas aliadas ao desenvolvimento da ofensiva russa. Foi

Americana aprovou ° plano loque re:elou �l1l observador militar aliado, ao referir-�e. :'>s
para o concurso ínter-america- recentes ll1:'ursoes cont;'a Budapeste e Bucareste. Na opirnao

no, que visa escolher um hino do, mesmo ll1fOrmaI:te, esses ataques cO,ntra o� centros l��rro
estudantil para todas as esco- viários tuudamentaís daqueles dOIS paises ena grave díficul

las do continente. O referido dade à mobilização das tropas de ref'ôrço nas partes ameaçada s

hino, que será uma grande pelos russos. O reflultado. dê�ses ataques des�rganizando . �s
contríbuíção para promover o principais vias de comumcaçoes rumenas e húngaras pOSSI})l
ideal de solidariedade estudan-' Iitará aos russos a realização de avanços importantes, tendo

til americano, será escolhido I de vencer uma resistência menor, provocada pe lo desarranjo
mediante um grande concurso.l das comunicações nazistas.

I Fl9Tiailópolls- Sábado, 8 de Abril de 1944 I
------------------

ANTONESCU APELA AGORA PARA DEUS... Rompendo
"

., .

, . _, ,
.. "

Nova Dellu, 7 (U. P.) - O comunicado das fôrças britâni-
Londres, b (U, P.) - FOI, estão lutando pOI su.a exístêu- cas informam que as mesmas pressezuem seus intensos ata-

sumamente violento o último
I
«ussão causada pelo ataque, cia e por sua hOl��'a.' . DUl'.ante ques contra as retaguardas ínímizas rompendo ao mesmo tem�

bombardeio desfechado contrai que o marechal Antonescu h- ° ataque, 200 avioes
.

nazrstas
I po as linhas estendidas pelos japoneses ao 10nO"o da rodovia,

Bucareste.', pelas "�o�'talezas
I

".e de. fazer um a.pêlo à valeu- levantaram,vôo par� mtercep: I
Tidim-Imphal. As tropas nipônicas, por sua vez,oem vigorosas

V��doras e pel_Os LIberato-1 tia c"a corag�m do 1l0)'0 rume- ��r. os ap�l�lhos al,I�(�OS. ��: ações, conseguiram estabelecer posíções até a estrada que con

l'� norte-amel'lcanos.. Re�"2-. no, que, nao c�eve.ra nunca l:I_ber:to,l s A •

destr ::ll am , .;n I duz a Man ípur, a meio caminho entre Imphal e Kohima. O co

l"ll:d.o-se ao ataque, o pr�melfo; llel'de�' a �e na JUStIça e .er:1 avioes ,oelll1�n:cos.: as FOlt:l'-1 munícado acrescenta que as operações em Tidim continuam
mí uístro Anton�sc�l assmalolll Deus'. �ll1da. segundo o dll'l- lezas '\ oadoras outros 19, o.ql,e com sucesso, a despeito de a estrada de Manípur se encontrar

(!ue. per�ce.:'am,mume�as pes.- 2;ente pro nazista, "os rUmeI1-:)3 perfaz o to��l de 46 maquinas cortada e as posições nipônicas estenderem-se até o vale do
soas. FOI tao gl ande a reper- naZIstas d.eIl ubadas. mesmo nome. Os ataques japoneess ao norte de Imphal e na

região de Ukrul foram paralisados, não havendo ainda nenhu
ma informação sôbre o ponto em que presumivelmente o ini
migo voltará a atacar, como o demonstram seus preparativos .

Sabe-se apenas que o comando nipônico está empenhado no
momento em deslocar milhares de soldados, especialmente na
área de Ukrul.

Ano XXIX

as linhas II

Japonesas

relatório sôbre os 5 gêmeos
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) -- A autenticidade dos gêmeos

quíntuplas, filhos do casal Diligenti, foi provada definitiva
mente pelo 11r. José Sberutt.i, um dos mais destacados peritos
da obstretícia argentina e professo!' da Escola de Medicina de
Buenos Aires, cujo relatório foi publicado pelo diário "Críti
ca ". Segundo êsse dOCUllWUt.O, () nascimento dos 5 gêmeos ve
fi ficou-se r-orn o intervalo de 10 a 15 minutos.

Campanha
Nova Iorque, 7 (U. P.) - Começou repentinamente uma.

campanha dirigida contra Weudell Wi1kie, nas vésperas das

eleições. preltminares dos cinco delegados para o Congresso
do Partido Republicano. Os políticos que se uniram acreditam
que poderão impor uma derrota a Weudell Wilkie, que, para
s:1" apresentado como candidato republicano à presidência, pre
cisa obter duas terças partes dos votos dos delegados de Wis
cousin.

política contra Wílkie

-,

corações em retríbulção de seus

feitos e tlp sua resistência. No
entanto, as fôrças de Zukov li

quidando três mil nazistas nu-

ma única batalha e consegui- -------------------�

ram penetrar em Tarnopol, em Grandes danos aos l'era-O prem,·adoscujas ruas se estão travando inimigos \)
encarnicados coinbates. Nos Argel, 6 (U. P.) - Os ca- RIO,7 (A. N.) - O presíden-

--��-- meios bem informados de Mos- nhões aliados estiveram em te do Institut.o Nacional do Pi-

Não se trata de «onda de frio» cou, têm-se como certa a des- grande ação na fren�e de Cas- nho baixou resolução, deter-

• . �
. '1'

, 'I truição total das fôrças nazis- tsmOd' onde caus�r�� �mPAortan- minando que os parcículares
RlO, 7 (A. N.) .-- O servíço tle Previsão do 'empo inter- tas de T'arnopol durante os es anos a� mlm�go. s p�-

mou que não houve propriamente no sul do país onda de frio próximos dias. Mais ao sul na trulhas tambem �shveram ati- que reflorestarem suas terras

procedente da Al'gentina, mas, apenas, simples irrupção de zona de Skala., os l'LlSSOS, ao vas sendo �est1"Uldas duas pa-l com pinheiros serão premia-
massas frias. Adiantou O mesmo Serviço que O fenômeno não tornarem Kothin, reduziram trulhas naZIstas. dos.

se refletirá na temperatura local e concluiu revelando que a consideravelmente um bolsão

A I
-

. ---

situação no nordeste é a mais promissora possível, pois já �O-l nazista, onde se ,encontram revo U"ao no Salvador
meçou a chover alí abundantemente, e as chuvas perdurarão. cercados uns �OO mil soldados � to,

Nova Iorque, 6 (U. P.) - São contraditórias as notícias
.

fi Fralernl·dade· do Fol-e e o sr Salgado FI-lho ���:��n��v���e���t:':,:a�i�a�l�ee��:I��� �O�:l����i��v��u�����:
nos. Outros despachos acrescentam que falta luz na cidade,

•

• I em vista das avarias cansadas à usina elétrica, durante a luta.
ruo 7 (A, N.) - Uma CO-'I pre

recebeu daquele titular. entregou ao sr. Salgado Filho

missã; de membros da "Fra- Até agora só possuem o título a importânéÍa de 370 mil cru- Um drama na vida de
tel'l1idade do Fole "esteve ]lo I ele sócios honorários da "Frn- zeiros e 40' cen,tavos, corres-

Ministério da Aeronáutica, on-I tel'l1idade do Fole'" O sr. WillS- pondente a metade das quan- Nova Iorque, 7 (U. P.) - Na próxima terça-feira, Char]i��

de entl'eo'ou ao ministro Salga- i tOll C'hurchill, Al.'chibald Sin-j tias aI'l'E'cadadas durante janei- Chaplin comparecerá perante o mesmo juiz fedel':Ü' O'ConllQ}'
do l<'ilhob o emblema de sócio clail' e Staffol'd Criplls. O mi- 1'0, fevereiro e março. Até ago- para responder, juntamente com outras seis peasoas, pela acu�
honorál'io daqllela fl'atel'uida- nistro Salgado F'ilho passa a. l'a. a "Fraternidade" já entl'8- sação de privar Joan Barry de suas liberdades civís. Na mes

de como justa lloll1eI:.agem da� ser, assim, o primeiro estran-I gou à FAB três milhões de Cl'lt- ma ocasião, será também feita a acusação de paternidade, peja
qu'ela instituição ao reconheci- geiro a ostent.a�'� aquele t�tu�o. z�iros, inclusive a ÍInportán�l' própria Joan Barry, a Carlitos, 110 que se refere à rilIla d.a
do apóio o �RtÍlnul0, qUe sem- Na rnesllla ocafuao, ii ('Ol1l1RsaO ela Plül'egllP ontf.1m. itC:llsadQra.

.

Muitos os chamados, poucos os escolhidos
RIO,;7 (A. N.) - Segundo noticia um vespertino local, o

zovêrno decidiu que, na admissão de criptógrafos (especialis
tas em código, cartas e documentos cifl'.ados) sejam .feit.as,
prevjal).�ente, investigações sociais. em torno do� ,candldatos,
afim-de+que só ingressem pessoal; r-igorosamente idôneas, dado

que vão entrar até nos segredos do Estadc-Maior. 'I'aís investi

gações ficarão a cargo do DASP.
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e por atacado, no posto de venda instalado na rua

Joã.o Pinto 17. - Fone 1428.

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

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

"Sümol", uma grande novidade. Não se preocupe com as manchas

de seu vestido, leve o à Tinturaria Guarany. _. Rua João Pinto, 17,

o �STADO- Sábado. 8 ele Abril de '944

I'

Tônico nutritivo. Isenta

de alcool. Rica em vito

minas e cálcio. Sôo para

qualquer época e ótima

para todas as idades.

o já conhecido SABÃ-O PRIMEIRA está ! e n do vendido, a varejo I Resolvendo o difícil problema da lavação de seu vestido estam- I

Hotel Pan-llinérica
F..:io, (L A.) - Dentro em

breve, contará o Rio com mais do a váriasgerações.Tome
i um grande e luxuoso hotel -

f
dê filh

f F t
. .

. e e a seus I os a
o , ...0 el �an-A:nenca - cuja '.

_

?O�l�truçao .sem proximamente
'

EM U L SAO
iniciada, Junto ao aeroporto

,}

Caixa Postal 5084. - São Paulo. Santos Dumont. Com uma lo-
.

DE SCOTT80.00 calização privilegiada e dotado
.(5,00

I
de todos os requisitos de con-

25.00

Il,,� .

.

f�r.to, o no�o hotel, .que terá merciaís e!l�cre os vanos esta-

-\núnc!oll mediante eontrãto- ,ceIca de 300 apartamentos, dos da umao reclamando a

\1 g'g t t
� ..... marcará o início. das realiza- abundância de bons hoteis pa-

Ih nri�nllis. mesmo não pu.
t,ovo e 1 an esco por a-aVloeS/9..,es .da CompanhIa. de Hotéis ra as altas figuras do comer-

I
bllesdo •. nio serão devolvi.

1 urístas do Brasll, recente- ',CiO ou indústria no estabeleci-

dos. Portsmouth, V}rginia, mar-,
rio, no

Th,
ibet, que o

fam.080
mente fundada com o objetivo, menta- de fábric�s ou de novos

ço - (Inter-Americana) -- romancista inglês James HU-ide construir e explorar uma 'mercados estará assim cada
Um novo e gigantesco porta- ton descreve em sua obra "Ho-! série de hoteis de luxo nas vez mais' facilitado com' esta

--\ dlrcção não se responea- Ibiliza pelos conceito. emitlo
aviões norte-americano de ., rizonte. Perdido ". principais cidades do Brasil. feliz iniciativa.

I do. Doa artigo••ninadoe 27.?OO toneladas acaba de ser I Os propagandístas do Eixo Con�tituida por um grupo de i Empreendimento de largo

I
banzado com o nome de "Shan-! tomaram o presidente ao pé da 22 Iíguras de nossos círculos vulto e da mais viva utilidade

grí-La ". em honra à base íma-j letra, e começaram.a falar sô- banC�l'iOs, a Companhia de geral, a Companhia de Hoteis

::G...._�·�-_!:_�-�.!!�--�-�-������ ginária de onde, segundo o pre-
I bre a nova base americana de Hoteis Turis.tas do Brasil re- ,Turistas do Brasil é pois uma

rande amizadeentre sídente Roosevelt, o major- ge- Shangr í-La. Finalmente, foi presenta assl_m uma írnportan- mais expressiva forma por qU2
artilheiros e pilotos neral James Doolittle, esposa revelado por Washington que te colaboraçao destes elemen-' os meios das finanças nacío-

Pearl Harbour, março (Por do general que agora comanda os bombardeiros do raide con- tos ao probíema �o aparell1a-: nais colaboram na obra de pro

Daniel Rogers. __ Copyright a Sa. Fôrça Aérea dOR Estados tra Tóquio haviam erguido vôo menta. nacional as correntes gresso do país. A diretoria

da Inter-Americana). _ Os Unidos com base na Inglater-. do porta-aviões "RORNET·'. de ,t;�lnstas .e viajantes que a constitue-se dos Srs: Dr. Paulo

artilheiros da cauda dos aviões ra, I Este foi afundado mais tarde política de mter-americanismo Rodriaues Alves Arthur A.

de bombardeio em mergulho, O" Shangrt-La" é o dé=ímo l na batalha de Sa.nta Cruz, no velY.l intensi�icando cada
.

vez Dubeli'x e Edgard B. Pereira e

operando do tombadilho dos quarto porta-aviões de linha Pacífico Sul. �naJs. 'I'ambérn p�ra o turismo o conselho fiscal e suplentes
porta-aviões, tem que resolver na Marinha dos Estados Uni- O romancista Hilton esteve J.�t�rno, ou as vI�g�ns �e ne- pelos 81'S. Camilo Altilio Filho,
certos problemas que poucos dos, que também conta diver- presente ao lançamento do dgocBlOS e_ntre as varias CIdades Vicente Noronha, Cylio Gama

outros homens nos combates sos cruzadores convertidos em "Shangri-La". Declarou que o. ras�l, e�te programa de Cruz, Mirsilío Gasparri, João

aéreos teem de considerar. Es- porta-aviões e pelo menos 60 pensara nesse nome enquanto reallzaçoes. mteress� direta- Ceciliano de Andrade, Eugenio
tes hmoens são cuídadosamen- c1estroiers de escolta. passeava pelas ruas de Lou- l11en�e, sabido COll_l? e que. os I �abuco Santos, �onan Rodri

te escolhidos e a primeira ne- O novo porta-aviões foi cous- dres. Ihote�� de �ossas grandes cIdél:-' zues Borges, Jose de Castro

cessídade para o cargo é adquí- truido com dinheiro apurado "Eu estava escrevendo uma i d.es ja se vao tornando. insuf'i-] Do1ab�lla, Sylvio Sarmento

rir confiança 110S pilotos de numa coleta pública, em homo- história sôbre um lugar imagí-Í CIente,:; para aSA re�pectlVas po- ',' Gr�n�illle Cc:_sta, José Pereira

prôa. Isto quasi sempre redun- nagern ao general Doolittle, nário no 'I'h ibet
'

_ disse êle [pulações em tra?slto. O entre- Teixeira, Joao Ursulo Filho e

da numa dedicacão devotada que chefion os 16 aparelhos - e desejava um norne que ti- lacamento de interesses co- Rivadavia Corrêa Meyer.

pelo homem quê controla lê' norte-americanos 110 histór-ico vesse um ar thibetano. "La"

uma ansiedade de ° acompa- raide de bombardeio contra stguírtca montanha, o que pa-
nhar sempre para enfrentar o Tóquio. recta apropriado, e acrescen-I
inimigo. Em conferência de ímpren- tei "Shangrl '

porque gostei
A segunda coisa de que se sa logo após o bombardeio, al- do som ela palavra, Natural

necessita é acreditar na segu- guem perguntou ao Presidente mente, se suspeitasse do destl

rança de tiro dos pilotos dos Roosevelt de que base haviam no que aguardava êsse nome.

caças que voam acima e em parti�o os aviões, tendo êle. 1'e8-1
eu teria pensado ·,�':1.lÍto ll1al�

torno dêles para protegê-los pondIdo que de Shangl'l-La. nele. :VIas talvez nao tiyesse
com seus armamentos dos ve- Referia-se ao lugar imaginá·- f a.chado um tão bom!
Ienes Zeros. "'5111 _

Oe3isionalmente desejam que
'" .1!!I ,..:lIAlAIII1I

seus caças de 'escolta, que são
p.;loriosos caçadores, se afastem
de su.as posições na eperanca
de den'ubar mais lIlU Zero Ul-.
põnico, com o desejo de cou ..

quistar mais glórias, mesmo
deixando descoberto o bombar
deiro sob sua guarda. Ma,8, di·
ficilmente isto se dá.

IO que se deu no porta-aviões
em que me encontrava nas úl-

".timas operações contra as Ma
rshalls não foi isso. Os artilhBí
ros dos aparelhos de mergulho
colecionaram cigarros e doces
eneonüados no navio e manda
ram uma mensagem assinada
por todos os artilheiros dizen
do:

..Aos piloto.s da esquadrilha :.. -....__IIEIi ......Il
de combate: No curso dos vá
rios ataques em que contamos
com assistência dos camaradas
para nossa escolta e proteção,
jámais deixar�mos de apreciar
o esplendido trabalho realiza
do, comboiando-l1os sob as
ma is dificeis condições e tra
zendo-nos de volta ao 110SS0 �1!1IIII_.._-_...---__..--_..----.._...-1111!.
navio. Esta pequena lembrall
ça pode expressar apenas uma

diminuta porção da. nossa gran
de admiração e estima".

o ESTADO
Diârto Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n ..

1) 13
T'1I. 1022-Cx. postal 139

A.SSTNATURAS
N" Capital:

-\.rtn Cr'
S ..mestre Crt
Trtmestr-e Crt
\ff.� CrI
!'Júm'-'I'n avulso Cri

No intertor:
Cr'
Cr,
er'

70,00
.0.00
20,00
7,00
0.30

Ano

Semestrf'
Trtruestre

."..,..
- -.- - - - "

.U auloridade. respon"i".iJ pel.
;fiel execuçAo elas Estatíaticas MiIl·
"ares podem exigir, sempre que bOIl
ur duvida q1lanto à veracidade ••
qualquer iDforma�io. que ead. In·
frmn"nt. prove o que '.claro•• ;a
JIII'-(i; eonsHtue crime coatr. I ...
'9r..,•••pJ. LD, ., &).J .....

Representacao
para, São Paulo

Firma idône e, daqu�fa Capital, des�ja re

presentar Indústrias ou Laboratórios dêste
Estado. Cartas ã REPRESENTAl

INDUSTRIAL BRASILErRA.

I

70 anos de emprego no

Pixe.e Carv80 CO U(
Produtos químicos· para Indústria e

LavouI'8

mundo intei ro, tem fortifico-

Produtos veterinários

Preços especiais

Representai Industrial Brasileira
Caixa Postal 5084 - São Paulo.

FARrJlACIA ESPERANÇA
do }'armacêutico NILO LAUS
HoJe e anumbli �erll " sua prefertü

IJrojl'" 0"<'.10".18 e etrtran.ll'elras - I;loweopatiu - Pertal'llal'ta. -

Artll'oo 4e borracha.
H ...r.ot....... * .. lI.ta observâncta no �1t1l4rto m�joo.

(

II'
I

,

PREÇOS MÓDICOS.

LYRA, BORGES & elA.
ReconstruçSes, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicos, e vera como é
faci! transfarmar seu prédio velho em uma cons

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

Rua Felipe Schmidt, nO 44 - FLORIANOPOLIS

r·o-isõ·o·s····j
As mais famosas mUSicas, com os mais

I famosos artistas. I
i ÚLTIMAS NOVIDADES •

· Na «RADIOLAR,) III Rua Trajano. 6
•

. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�
,
,

I

,I

"'I ncrsr-t'''p %Kg rr!TiIlsm! "ttT "

3
.

JS
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L'.. TA. CI b Hoje /III Sábado,., Tradicional Baile de A�eluia.Ira eDIS u e Disiribuição de _brinde�. Traje: Smoklog o��. branco. Amanha ... Domingo ... Pascoa da cri-

ança (início às 3 horas da farde). Distribuição de brindes e chocolates.
Jogos. Bola ao cesto. Hora do Calouro (COO) prêmios)... _. __ .'_.__ .. __ ..... : _

r..

·_···_e-:-71! O primeiro padre paraquedlsta Dr. A't!::::sRE DE I

iVIda Soelill ! I LONDRES. 4 (U. P.) - o jesuita Bernard Egan, primeiro CIRURGIÃO DENTISTA
-
••�••••r sacerdote pertencente a uma unidade de paraquedistas, fOI con- Cons. Ruo Nunes Machado•

decorado, com a Cruz de Merito lVIilitar por "l'elevantes servi- n . 7 -- (Edificlo S. F'ro o cisco}.
A�IVERSÁRIOS

ços, valentia e abnegação no comprimento do dever", o padre Consultas diariarnente
h-dos duas às 7 horas.Passa oje a data natalícia da Egan serve o batalhão desde fevereiro de 1943. Na encarniçadaexma. sra. d , Olindina Elpo Linha-

luta ao norte de 'I'un ís, em março dêsse an o, prestou trequeu-res, espôsa do nosso estimado con -

Oterrâneo ar, Aldo T.Jinhares Sobr i- te assistência espiritual na vanguarda da batalha, confortando
nho, competente funcionário da; ferielos e alentando combatentes sob denso fogo. Na noite de
Prefeitura Munic�al. 113 ele julho tomou parte na operação de paraqueclist�s_ao sul d_e Sábado de AleluiaO f âu t i E 'rA

•

S
; Catania na Sicília; lancando-se elo ar entre as posrçoes do el- jsr. armnceu ICO PI oruo u-' �

_ Ern grandiosas cerimônias ante-cupira e sua exma. espôso , d. Ben- �;:o a muitos quilômetros do resto do batalhão, congregou U!U
cipa o Igreja, hoje. a comemoro-

'

triz Sucupira, fazem anos hoje. grupo de paraquedistas e depois de se ocultar com êles perto ção do fato mais importante de..

das posições in imiaas consezuíu guiá-los a salvo através elas toda a história humana: a Ressur-Decorre hoje o oniversório do s r, linhas nazis. O padre Egan tem cerca de 40 anos. I reição �e Jesú_s .Cristo., Com�ça elaVítol' Silveira de Sousa. funcioná-
__--'__ .

. __
os serVIços rehglosos deste dIa com

ri:od�p�e::ta:::i: �e::�dOp�:::ro� Dueria ser o herdeiro da milionária [I !�i:��ç;'�s���!��E��ieo:;!��:����aniversário a gal-ante menina He-. ! ii
... Grí s to e a «Luz do mundo». Da

loíso-Mn-Ie filhinha do ar. dr. Rio, 5 (E.) - FOI aberto ln- Praia do Russel, n. 86, sem I profunda escuridão da noite do
João Ricardo Mayr. ruéríto na la delegacia auxi-: herdeiros necessários e dispon-I sofrimento .ressurgiu a Luz: eis por•

'íar em virtude de parecer da do de grande fortuna. Pelo re-/ que
a Igr�Jo acende ': velo pascal.

"

..

id t t t t d Venceu C!'IStO, o Reden tor-, o pecado.Faz anos hoje o sr. tenente Emí, ::;orregedona, afim de esclare- fen o es amen o" � .os , <;Js I a morte e a Satonaz. E a Igrejalia Bilbáo.
.:er a denúncia apresentada ao bens pertencentes a milionária entoa cânticos de vitória e de tri-

VIl\jnotfJ!I: .hefe de Polícia pelo advogado �nfo. o cé� está_ aberto para os

O d ist.into rnêd ico sr. dr. Newton Teítor da R'ocha Faria contra falecida foram deixados àque- JUs:os. Por lSSO soo desvendadas
��_._................-..w.. .

d d d
. as Imagens dos santos. Ano por

I· N.
d'Avila seguiu por via aérea para ) dr. VIcente �anno, acusa o l� � voga o, que poss_ue escri-

ano, ressoa, nêste di.a, o "Aleluia" nstltnto aClonalo Rio de Janeiro, :'onde permane- te haver falsifIcado um testa- tono na rua Uruguaíana n. festivo, o ",'l,]eluio" triunfante,[ IIcel'<í até princípios de maio, em nento ológrafo, como se fora ,166.. O .delegado Belens Porto �fim-de lembrar à ,humanidade sO-,' do PI-nboestudos de especialização clínico e
d b f d t b I hlo punho da francesa Marie

I
vai OUVIr o acusa o, em como re o�a que. am em para ��, acirúrgica.

,., '11 V 1 tín Palo fale- as demais pessoas conhecedo- de ra�o: o dio da re�surrelça.o e Rio 6 (E.) _ A Junta Deli--:aml e a en � ,
" . da glona, se ela sequ rr a Crâsto ] ,

.
.' . .Ida em 13 de maio de 1942, a las do fato.

no caminho da cruz. beratíva do Instituto Nacio-
nal do Pinho encerrou a sua

primeira reunião do ano, de-
O dia mais glorioso da história pois de ter adotado algumas

foi aquele primeiro dia da semana medidas em favor da econômía
dos j�deus, quando, segundo Unha madeireira. Entre essas, valesolenemente predito, Jesús ressur-

giu dos mortos. Com êste milagre destacar a ampliação do seu
dos milagres provou o Crucificado plano de reflorestamento, que
a sua divindade, provou a verdade abrange já os Estados do Espide sua doutrina, Com êste rn ila- rito Santo, São Paulo, Paraná,gre máximo impôs o Redentor à

Santa Catarina e Rio Grandetodos os homens a, obrigação de
crer nele e de observar seus pre do Sul.
ceitos. O fato da ressurreição está A sessão de encerramento
inabalavelmente provado. E se há foi presidida pelo ministrohomens que não querem crer, é

João Alberto, a convite do preêste triste caso uma pr-ovo para
aquela palavra do Salvador: «Se sidente do INP_
e los não dão ouvido a Moisés e aos O ministro João Alberto
profetas, tão pouco darão crédito mostrou-se excelentemente ím-
a um morto que ressuscitasse». E'

t
-

d.rue Deus não violenta a nossa vori- pressionado com a a uaçao e-

tade livre; nós devemos decidir a senvolvida pelo Instituto no
nossa sorte eterna. «Quern crê, replantio das especies, mos
sará salvo. Quem não crê. está trando que é a verdadeira orí-
condenado». Que a Luz do mundo _

'd
.

ilumine os corações para que surja entação segUI a, por ISSO que
a aurora da justiça e da paz! interessa os particulares na
.� -�

�Jêíj;iiíí''''''_�)''-'''-� obra patriótica da preservação
.L das nossas riquezas florestais.

A seguir, o coordenador da

Mobilização Econômica ouviu
uma exposição dos madeire�
ros integrantes da Junta Deli
berativa do INP, a respeito da
;Üual situação dos transportes,
Jrometendo tomar as medidas
'la sua alçada para minorar as

dificuldades presentes.

santo do dia
Quando se forem as dóres

agudas apôs cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a sofrer?

A primeira d6se do saboroso «P6
Digestivo DeWitt > dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alívio com a primeira d6se.

Peça na Farmácia o

••
i

Arnaldo

CARTAZES DO DIA Páscoa e Ressurreição

I reatro Alvaro de Carvalho
(Cine Odeon)

HOJE, SÁBADO às 8,30 horas.
ESTRÉIA de

DELORGESEstatística nazista
Londres, março - (Inter

Americana) Informações
chegadas do "under-ground''
na Holanda referem-se a dois
estratagemas ultimamente em

pregados pelos nazistas para
obter informações minuciosas
sôbre o número de homens dis

poníveis para ajudar uma in
vasão aliada. Um deles foi o

registro compulsório das com

pras de lâminas para barbear.
Cada homem, a partir de de
zoito anos, devia dirigir-se, por
escrito, a um comerciante au

torizado. Por êsse processo, os

nazistas tentaram obter um

censo aproximado da popula
cão masculina, O outro proces
so foi o de reinternar os prisio
neiros de guerra, sendo, entre
tanto, permitido ao.s emprega
dores conseguir a Isençao dos
homens que lhes fossem neces

sarios para o tmbalho. E§te
método permitiu aos alemaes d
estabelecer um índice e locali- I
zar quase todos os veteranos j
de guerra. �
A vitória, tarefa J
de todos !
Lorain, Ohio - Man;o

(Serviço Especia� .

da Inte;'
Americana) - VISItando a �a
tria, pela primeira vez n.os ul
timos dois anos, o AlmIrante
Ernest J. King, chefe das Ope
rações Navais, tomou parte nas

cerimônias do lançamento ao

mar da fragata de combate
"Lorain", Durante a solenida
de o Almirante King disse aos

presentes: "Ainda temes longo
caminho a percorrer nesta

guerra. A captura das Mars
halls o bombardeio de Truk e

das 'Marianas são apen[�,�
amostra aos japoneses das COi

sas futuras. Mas, não no:; es�

queçamos de que se tl'ata de
tarefa de todos.

e sua grande companhia de Comédia, apresentando:

A VERGONH·a DA fAMlllA
3 átcs de JOCAC/Y CAMARGO.

TEMPORADA DE ARTE E BOM HUMOR

,.

aAssistiram
. -

mvcsoo
WASHING1'O::o.:. ma.l'ço - (Inter-Americana) - Segundo

. caba de ser revelado, destacadas personalidades civis e mill
ares {lo Departamento da Mar lnha assistiram, na qualidade
le observadores, às operações de desembarque nas ilhas Ma
shall. Estavam presentes o sub-secretário da Marinha, James
', Forrestal, seu ajudante-de-ordens, o capitão John E. Grin
:rich, e o contra-almirante Ben Moree11, chefe do BUl'eau de
Jstaleiros e Docas. Embora não tivessem desembarcado com a

Irimeira onda ele assalto, desceram à praia na manhã seguinte,
·m Roi e Namul', onde os fuzileiros navais ainda estavam var

endo os últimos remanescentes japoneses. Por ocasião do dc
:õmbarque, em Roi, o sub-secretário escapou de ser atingido
101' um estilhaço de granada.

M,.
�

evess
Comprar, vender ou alugar

só na

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta c'J.pitalJ Irmandade da
Conceicão
Em s�ssãQ solene, realizada

no dia 20 de março, foi empos
sada a. nova mesa administra

Livres do imposto. tiva da Irmandade de N. Sra.
de renda da Conceição, que terá de ge
Ria, 6 (E.). - Aprovou o pre- rir os destinos da mesma, de

sidente da República a exposi- 20 de março de 1944 a 20 de
ção de motivos no sentido de março de 1945, ficando assim
que os cidadãos norte-america- constituida: Provedor - Viro.
nos, funcionários da Comissão gílio José Faria (reeleito);
c�e Compras dos Estados Uni- Vice-dito - Rodolfo Paulo
elos e bem assim os estrangei- da Silva;
1'OS que vêem ao Brasil em via- 10 Secretário
0,'em de negocias ou em caráter Borratelli;
de turismo, estão isentos do 2° dito - Pedro Ribeiro Bar-
Imposto de Renda. bosa;
Por outro lado, fundado nesse Tesoureiro Tte. Narbal
presuposto, o titular da Fazen- Barbosa de Sousa (ree1.);
da, respondendo a uma consul- Procurador - Américo o.J�
I·a do Ministério das Relações veira (reel.). Conselh€h'0s � Ca
Exteriores, esclareceu que ao pitão Américo Silveil'� }YAvHa,
cmeaixador da Inglaterra e aos Irací B. da Silve.ir(t, Antonio
membros de sua missão é re- Livramento de Abl'êu, Aires L.

I
':onhecida a isenção daquele da Silva, Elpidio G. da Luz, Jo
tributo, a qual, logicamente sé C, Linhares, Antônio Todes
não aproveitará aos cidadãos ckait, Antônio Altamiro Dutra,
brasileiros que dela pertE'bam Vergílio Damineli e Manoel J.

i - •__........_ rendimentos1 . - IGo�a,

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

,

FilHA I MAE I AVO I
-

To.Jas devern usar a

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVI fARÁ DORES

Cólicas UterinasAlivia as

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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71.656.189,20 :
Cifras do balanço de 1942: •

Responsabilidades , .. ,. . Cr$ 4.999.477.500",58 �
Receí ta . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 70.681.048.�.l).
Ativo . Cl'S 105.961.917, lo •

l, Sinistros pagos nos últ.imos 10 anos Cr$ 64.986.957,20;� Responsabilidades ., Cr$ 76.736.401.306,20 �
pertenceram ao Barroso que � Bens de raiz (prédios e terrenos) , Cr$ 23,742.657,44 �.' . '. , , � DIRE'[,ORES: - Dr. PamfiJo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Fr-ancisco •
demonstrou, em todos os lan- .. de Sá e Anísio Massorr-a. :
ces, maior classe, maior ardor � Agencias e sub-agênctas em todo o território nacional. - Sucursal no •

e superioridade em todas as � Uruguái. Regulador-es de avarias nas pr-lncipa ís cidades da América, Europa :
suas linhas. O quinteto atacan _ < e África. �
te do Barroso conquistou ;) ,�"

AGENTE EM FI,ORJANóPOUS �
(' idad 1 A" 1.;� 'I' .a., " CAMPOS LOBO & CIA,-RuaFelipf'S('hmlllt,n.:;9,.,onV1C a o pe o menca .. ,e num perioc o """'" experrencias tentos, sendo que 2 deles foram I'I \ Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.08.' - End. 'I'elegr. "AIJL\NÇA"C., campeão da Liga Joinvilc i-j no gremio "azurra ", seguu+o anulados pelos árbitros. :. 8C"B-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃ,O, ITAJA!, BLUMS. �

se de Desportos, para tornar I nos informou o sr, Félix :Vla:5� Os goals do Palmeiras foram :; NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �

parte na. inug�r�ção do. seu;no, �em agradado nos �ltilll)S conquistados nos 13 minutos �_��J''''''_'o.I".J__ ........""",''''_'''''''_''...........'''''''_''o,..,v....,._.............,.... ........
<

magestoso estádio onde dísp i- I eusaios e e certo que fara a su l iniciais. sendo que 2 dêles pro-
tará. uma partida �misto�a, ? I' extréia. 11.a _zaga do Av3:.Í. veni entes de falhas lan;entú-
AYa1 devera seguir, hoje, a A exíbíçâo do campeao cata-I' veis do arqueiro ArÍ.
rareie, para Joinvile, com todos ríriense em gramados joínvi- Os tentos do esquadrão da
os seu� Jogadores titular�s:. lJense� é esperada.co:n grande cidade, foram conquistados por
Américo, . o ma g n 1 f 1 C o .entusiasmo pelo público espor- Mascóte, A1'í, de penalti e Man-

"player" paulista que esteve tivo de Joinvile. do num violento chute "sem
pulo" .

Durante o jôgo houve diver-
O Esperança disputará um

.

O Crlspim Mira excursionará 180S incidentes, sendo que num

amistoso com c Florianópolis :
a Joinvile deles após o juiz apitar 112:11

O magnífico gremío dos pre- I
Em palestra que mantivemos I goal do Barroso, que foi con

sidiártos, Esperança F, C., cujo' com o destacado esportista sr.] quístado de cabeça. jogadores,
c�rtél .de vitórias tem sido en-: Ar?-al:do �.Juz. presidente do i d:re.t?res e asslstentes., que in

riquecído graças aos esforços Crtspim Mira F. C., desta ca-j vadn am o ca.mpo, obrigaram o

dos seus players" e a bôa pital, nos adiantou s. s. que o juiz a anular o tento, afim ele

orientação da sua diretoria,' seu clube expediu convites a. continuar a partida.
disputará, amanhã mais uma' diversos clubes da encantadora Outro incidente deu-se após
partida amistosa, desta vez cidade de Jotnvile, propondo a terminar o jôgo, pois o Crono
com o possante esquadrão do

I

realização de jogos amistosos metrista já tinha dado por ter

Florianópolis F. C. Inaquela adiantada comuna do minada a partida e se dirigia
'Haverá uma preliminar en- norte catarinense. para dentro do campo, afi n

tre os quadros secundários dos O gesto dêste desportista me- de chamar a atenção do juiz,
mesmos, com início às 14 h o- rece ser imitado por todos, quando este marcava um goaJ
raso aqueles que se interessam pelo! para o Palmeiras, que foi CO'l-

-o- desenvolvimento do esporte->,» I quistado ainda em completo
Vilain em grande fórma em nosso Estado. . I "off'-side ". Informado a re8-

Vilain, o excelente guardí ão O"Estado" esportivo, faz I' peito. o [u iz disse não ter per-
que já defendeu as cores do votos para que se concretize. cebírio o apito, termina.ndo as

quadro principal do Avaí, do em realidade, o ideal do dir!.. j sim a partida, empatada por �:
Irís e do Tamandaré, e que mi- gente do "Crtspim Mira F, C. ... [tentos a 3.
litou o "t eam" amadorista do -_ I O Barroso jogou com a se-

Ouiitibanos, no Campeonato de Jesafio a qualquer entldade de, h.r•uin te (,.Ol,�St')jotlliç.. �ã.o,:. Ar í, (Bo. -

BUG MOE Mj h) , . O LL \NN, Diretor-gerente.Amadores de 1943, nos últimos <lasse ou Instituto j.m o .r"ll - ,.0\.11110, (Lang) ._, �
_

J'02"I)S tem se conduzido CÓI,l O f
. ..

1
'

..

' Lamlclmo,. Orlando Lanz (La1:- Prefira uma parte de seu�. ."
.

s lllJlCI0nanos (a aO'eJ1C"cl ' T

. �
• , 'gral\de proveito na defesa dos I, "E T d' tr '. C'" r. J

deli no i \i\ almor. Mando, Mas.!ITO('O em "Selos Pro Doente
.,. uo anco n us na e �Olner-· t· z·· 1 G'1 P 1 • .

.

areol a ele conflados .

1 c' t "t' o A
.. ICO .e, ",lZlJllO e entl, . o .Ire do Hoslntal de l'arlíla·

. , .... c,o c e ,.,a11 a \ a anua "_").. \, l'
. .. , . ..N o ha dUVIda que Vilaill, a cle�ta c'ap't 1 l' f' l'!'""\ ])1 (' lIumar entre os 2°3. de', e estal'lI coutnhumdo ]Iara

. •
" ,. 1 a, c esa Iam qna -

(1 ·Iact ' t'· . . '} t
.

eusta de Incessantes "tral-. t'1 1 1 1
. J.l lOS, elmInOU C0111 a v!tn- (lue e t' ollle mllJS UII1 IlOIlE'n

..

.

quer en ]( ac e (e c asse ou

ll1S-,
'-.' 1 • •

111111gS' ,vem confirmando a. it t ' "1"
- 1·' J la { ° quadro local ])01' 1 x O, (lt� leIte, tenha. melhores Jllclh·

s..na alta classe em importantes �y'OlSJ °a'111J:�10a a rl?� lzaç,ao11( e J1o- Apital'am a partida prillc;- ranH'lItos, mais COllfôl'to 110
h lSoL sos nao esco Ienc·.) I l\f" L !'t' f',.matchs" .

f" l' t I' pa , os S1'S. iV ano amego II o Pi () (.e so rnnento. ete. etc ••.
,

.

, \'ampo, aloque 1I0S aClan ou 10 t . E
.'

.

_Defendendo o aI'Co. com 11l- um destacado fl.lllciOnál'io da-I' .

empo, e �duardo Horn no «'allll�a}Ul. de �umlllllllll(le
cTIveI pencla e alToJo,_ o que quela casa bancária, sogundo. do Hos]ntnJ de Cíll'ldade).
tem despel'tad.o � atel�çao do Aos clubes que estão I?Iü!

.

�xpectadol', :rIlm,l: esta se t.�l'- .'nsia ele preliar. tem aquí um Inando UIll aI quell o compleLo. adyel'sál'Ío qlle se oferece para'

O Vera (ruz promete faler
ser derrotado ... ou vitorioso.

� Êste desafio podel'á sef fc:i-
boa figura to ainda esta semana m6nnen-

O possante "team" amado- te agora que vamos �ntrar em

r�s.ta V�ra Cruz F. C., gl'em�ol descanso pelas festividades da
flhado a. F. C. D., na categoria i Semana Santa,
de amadores, vem se preparan-I Aqui fica, pois, o desafio dos
do para a temporada deste ano, funcionários elo "Inco". Mãe,s
que provavelmente será inicia- à obra, senhores futebolistas
da ainda êste mês.

O sr, Mário Schmic1t, presi
dente deste simpático gremi'J,
vem se esforçando o máximo
passiveI para que a sua equipe
faça. bonita figura frente aos
seus leais adversários.
Agua.rdemos, pois, a extréi1.

do ma.gnífico esquadrão do
Vera Cruz F. C.

o Avaí jogará dominqo
em Joinvile

O. F. p,

Bode, um excelente artiiheiro
Bóde (Hilvon), que há anos

foi a.pontado como uma grande
Tevelação, teve, na tarde de do
mingo último, na peleja ent,'e
Crispim Mira e América, uma

atuação digna de elogios.
l-D que o jovem"player" ,

tll.ll.Ando como comandante do
Crislji'rn Mira, realizou uma

pat'tída de gala, marcando na

da menos de 8 tentos, dois dos
·quais foram anulados pelo ár
bitro.

Foi devéras satisfatório a

notícia de que os universitá
rios cata.rinenses, concorro

riam ii OHmpiada Universit'í.
ria Brasileira do COlTente mês,
Para tanto os acadêmicJs

barriga-verdes, vêm se exerc'

tando com afinco para em ou

tras plagas elevarem ao pedes
tal da glória {) nome de Santa
Catarina, no cenário desportivo
nniversitário do Brasil.
A representação catarinense,

seguirá no próximo dia 12 do
mês corrente, e grande é o en
tusiasmo que reina nas hastes
acadêmicas da capital.
Em fazendo esta nota, o

"Estado" esportivo, faz voto�;
de felicidades no grandioso co

tejo brasilíco, e confiante espe
ra estupendas vitórias de nossa

representação.

Olimpíada Universitária
Brasileira

reservas ...... , , Cr$Capltal e

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6,25000

Muitos bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrela a dOmiC11i.

........- ...- ....:-....._.......-_-.-_-.........-..-...--....,., ..- .......- ....--.�...._-.-.-..._-.-_--...,._�

Sociedade Anônima Uomercial Moellmann
Acham·se à disposição dos s r s , acionistas, os rio

cumentos de que trata o or t . 99 do decreto-lei n' 2�27,
de 26 de setembro de 1940,

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite lazer um
trotamento com ótimos resultados dos hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome
dêsse remédio que, poro hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado no dose de três
colheres de chá por dia. Poro as hemorroidas
externos, usa·.., o H E M 0-
V I R TUS, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
tamento na bula, Não encontran.
do na sua farmácia. peça·o ao

Depositaria: CAIXA p, 1874 (UM.
OITO.SErE-QUATRO). S. Paulo.

Como veem, o saldo de

A
• - II •

I d F
• r •

'<cgOal�" obtidos pelo .jog��oJ' I
Barroso x Palm�iras, .

ssoclaçao vomerCI8 e lorl8nopol!s::repT��enta um .v�r,dadelro re: Conforme �Ol anunCIado, JO- Assembléia Geral Ordinária para eleição da Dir t
.

-cord '

que dIfICIlmente sera

I' garam domIngo, na Pedra De conforrnl·dade e E' t t
e ofla.

.' ,.
om os s.a u os, conV(i)CO os ars. assocladossuperad.o por outro Jogador da Gr�nde, a eqUIpe local do Pal- p?-ra a sessã.o. de Assentbl�ia O,eral Ordinária, a realizar-se no pr6ximol..""ategona de amadores.

.

ImeIras F. C.,

v.
ersus Barroso,

I
dia .12 de

abr11., quarta.feu'a. as 19,30 horas, na séde social, na rua
Ao Hilvon, os parabelll;l de desta capital. TraJano, �3, sobr,ado, para a eleição da novq Diretoria.

"O �t·u E t' r" , I D no .... Fl(lJ:'�or\6pohll, � de o.hrH de 1944.
.'

-1,;1>;1 a o spor BO. .' I�. ,Oí> i7 nu.p,vt:o.s d� Jogol 70 APAUTO FREITAS. S�cretór\o.

! EDITAL

I Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
, COlllunico aos interessarlos que se

nu. GUEUREIUO DA. FOXSECA II [lc11a aberta fi inscrição para os l'Xl1-
lllCS yestiblllares, lIlediant.e o qualM É D I C O I' s.'erá permitida ai matrícula no Curo

Clinica de Adultos e Crianças so P. de Ec1uca,ção Física do Es-
noen<;as da Péle - ])oeuças Venéreas i lad(�

rO.NSL"LTÓRIO _ Rua Felipe SchnlI'dt '�4
Os candidatos deverão satisfazer os

,� seguintes requisitos:HORÁRIO - Das 2 às 5 horas a) - Ser normalista;
As 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 b oras b) - Ter 18 anos c menos de 3U,

(AUSENTE) de idade;

BAR E ftRMftZEM n R I f NTf I, �e�!i� �����{i��:t::::"n,;"
A lI1scnçao sera processilda me

din,nte requerimento dirigido ao

Rua V. Me' reles, 11 11;spctor de. Ed.uc�ção Física, e de-
vIdamente lilStüUldo dos compro.
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, di::íriamente, na
InspetorIa de Educ3Jção Física (rua
.J oão Pinto, 42), no horário do ex
pediente.
Florianópolis, 5 de ja,neiro de

11)44.
Cai). Américo Silveira d'Avila

Diretor

PETISCOS - RoIl-mops - Herrings .- Pic·kles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Posteis - Empadas

Sarame - Peixe frito. etc etc.

,( t-

I

�.

�,
/

I
I

......W-.._� .............-_".._,._.._,._,.,_,._�.......,
CURSO PROVISóRIO DE

EDUCAÇ}iO FíSICA
CHeconhecido pelo Goví.'rno

Federal)

..........._-----------......-..............--..........�
"A _Bande!ra Nacional Quando Ctn pl'és.

poslçao horlzontal, e trá ao centro da
testa da coluna, 8C isolada; ii direita da
testa da coluna, se houver o11l1'a "andeJ.
ra; ii frente e ao ccntr'o da t.est.a da co
luna, dois metl'OS adiante da linha pelaI!(Jemajs formadas, se conCOl'l'erem três
J.'!I ro;ú� blludelrllll". cnlWl'etl,)oleJ n, Ui.lI!
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o ESTADO Sábado, 8 de Abril de 1944· 5

INDICADOR MÉ.DICO Direitos e deveres da Justiçai «!����m���r��,���;:
Pucheu era um tral�or. A morte de Pucheu, julga- nesta capital, para oridu-

Pertenceu ao grupo ,od�oso elo regularmente por um Tr í- lação permanente, equi-
que levou a França a ruma, bunal, dentro das regras es- padó com todo conforto,
e, quando completa es�a tritas do Código, é um ato já está funcionando o

obra nefanda, trIPUdlOU so- regular de soberania, uma (.SALÃO AMERICANO"
bre a desgraça do seu país prova de consciência escla- sito à rua Visconde de
num cargo de colaboração recida e de dever nacional Ouro Preto, n. 2 (ao lado
com o inimigo. C·llII11)I'1·do� .. do «BeJa Horizon te").
Pucheu é o autor de leis Os que desejariam ver Pu-

infames, o carrasco do ope- cheu· poupado, poupariam
rariado francês, o agente também Pétain, Laval, Déat'
principal na morte dos re- e Doriot. Poupariam toda a

fens, que gelou o sangue no cáfila colaboracionista. os
_""-_ _ _.1" .1" .....

coração da humanidade li- delatores, os assassinos, a

vre. Calculista frio e preme- canalha aglomerada em Pa-
ditado. Jogou na sorte da. rís em t.ôrno da bolsa de Ot·_
pátria, como os soldados 1'0- to Abetz. Aceitariam a 800-
manos na túnica do Mártir. peração de toda a espécie de
Quando viu que ia perder, "quisling", para abrir carni-

arrepiou carreira. Não h ou- n ho mais fácil e rápido {'

ve arrependimento nem CO]1- vencer sem sacrifício. Ven-
trição ela sua parte. Como cer sem glória.
aventureiro, quis passar 80 Mas a França está vigilan-'
outro bando, crente de que te em Argel, na sentenca dos
com isso ganharia sernpre.. seus juizes íncorruptíveís.
Eis o homem e a sua obra. Como tem estado, sempre,
A França de Argel não é no longo curso da sua h is-

um partido, como se pensa. tória, onde nunca se viu
É a própria nação, lutando traidor que não pagasse com

para recuperar a plenitude a vida o negro delito.
da sua Iiberdade. É o Estado Os que acham que Pucheu
Francês, soberano. nas decí- foi morto por polítír-a pen-
sões, conciente da sua mís- sam que seria melhor polí-
são preparando, desele ago- tica negociar com os crirní-
ra, por atos legais, rigorosa- nosos. Esquecem inteira-
mente dentro da sua estru- mente os direitos e deveres
tura republicana, o retôrno da Justiça.
à independência. Âustl'eg'ésilo de .AfflÍôe

DR. MADEIRA NEVES
,Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso 1e ADerfeÚ.oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
.;ONSU I/rAIO -- Pela manhã: diariamente das 10' 12 h

' das s .. a tar e, excepto a09

_,)OdOll. das 16,30 à� 18 horae - CONSULTÓRIO: Rua JoAo Pmto a. 7. sobrado -

"one: 1.461 - Re"'dêncJa: Rua Presidente Coutinho. �3.

\

DR. MARIO WENDHAUSEN
(l);plomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brastl)

"x-lnterno do Serv íço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
(.;J,I:\'IC;\ lUli:DICA - Moléstias internas de adultos e er-íanças. CONSUl.TóRlO

e K1�SIJlli:NCIA: Rua J?ellpe Sehnrídt n. 38 _ Tel. 812. CONSULTAS - nas 16 às 18.

DR. ARAúJO
OLHOS. OUVIDPS, NARIZ, GARGANTA

Especialista. assistente do Prof'esso r Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTA.S: Pela manhã. das lO às 12 -- A tarde. 'ias :{ às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Rt'rvi\os de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Ca ri d ad e

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTúRIO: Hua Vitor Meireles, 2li - Fone 1.40f>

Consultas das 10 à� 1:1 e das 14 às 15 hor-as
n ESlDENCIA: Rua Marcch:l1 Guilherme, 5. Fone 7HS

DR. BIASE F"ARACO
MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro dc Saúde

DOE:'\ÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GEN[TAIS 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

-----

CLt;lllCA nE OI,IlOS - OUVIDOS - NARIZ - GARG1\XTA

DR. SAVAS LACERDA
Ilx.lntf"'no de Serviço do Professor Leõnídas Ferreira e ex-estagtãrto <los Serviços

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

(Diploma de haonítacão do Conselho Nacional ele Oftalmologia)

Gllpr" <ln Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saó<le e Hospttnl de Caridade

('OXSUJ.TúRIO: Rua Felipe Schmlclt, R. Fone. 1.259 - CONSULTAS: Das 2,:10

ils 6 hot'as da tarrle - RESIDEiNCIA: H. Couselheit-o !\Iafra, 77 - PLORL\NóPOl.IS.

.-----------------------------------------------------------

INSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO
CUN1CO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. ROLDAO CONSONl
\,Mico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

ia unrverstcaüe de São Pauto, onue fO\
I\.sslstente por vários anos do Serv-iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de curnca Cirúrgi<.:a). -

_·om prática na clinica ginecológlca do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
le partos do Prof. Domingos Delascío no

'Hospital Leão XIII".
CirurgUlo do estômago e vias bUlares,

n testínos delgado e grosso, tiro ide. rins,
�róstata e bexiga. vartcocele, hídrocele,
.artses e hérnia. Doenças de Senhoras e

Cur�o de Rad!ologia Cl1nlca com o dr. Jartos.
.

Manoel de Abreu Campanario (8:10 Pau- Consulta•. DCllI 9 às 12 horas nu

lo). )!;speclalizado em Higiene e Saúde' Casa de Saúde São Sebastião.

pubUea. pela Universidade do Rio de Ja· Opera � Casa de_Saúde
neíro. _ Gabinete de Ralo X - Electro- Sao Seba.stiao

s:arGllugrafia cuníca - MetabOllsmo ba-

1131 _ sondagem 'Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de m1CrOB

copia e análtse cnníca. - Rua Fernando

)iachado. S. Fone 1.195. - Florlanópolls.

Médico - CirurgiáoX- Puteiro ;�:o:,g�d�� �)r�I��J;��I�, :��:;:::s s�� ! Sal'ram com 2 e clle·garam com 32R A lOS contrôle endoscopíco - Uretr-oseoptn
'

'

Moderna e possante instalação - e de laboratório. .

de 200 MA. FISIOTERAPIA _ DIATERMIA I Algures, na Itália, março .

-
. .

Diagnóstico precoce da tuberculose
_ INFH.A-VERMELHO I (Inter-Americana) � Tendo mao, em vo� muito alt.a, e dOIS

pulmonar, úlceras gástricas e duo- CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 outros n t d
deuais. câncer do sstômago, af'e- horas e das 2 às 5.

recebido a incumbência de, �ZlS as surgIram ..
e

çlies das vias biliares, rins:. e�c. Consultório _ Rua Tiradentes 14.
! conduzir dois prisioneiros ale- tras das. arvores, rendendo-se

Aplica o Pneumo-toraxr artlfllclal Fone: l.G63. ,I mães ao posto de comando da �', por su� vez, �ntr.ando tam- O Chefe do S. M. E_, convi-
vara o tratamento da

' ubercu ose Residência Rll!t Tiraelentes 7
I infantaria, os soldados ameri- Dem na fIla. MaIS dIstante um da os senhores industriais esta-

Pulmonar - Tratamentos modero (Sobrado). pOUCO O I
-

d' b I 'd
nos e eficazes desta meJéslia _ i

canos Lloyd R. McCarty, do ' a emao Isse as mes- e eCI os nos sub distritos de

Completo gabinete de Eletr1cidadt' Or N wt L d'A ii
I Texas, e John Markjs Jor., da mas palavras em voz a�ta e ou- Florianópolis, Saco dos Limões

nlMica: Ondas curtas e ultra-curo • e �n.. vai California, chegaram ao seu t�os de seus compa?helrOS sur- e Trindade, que ainda não fi-
tas. Raios Infra-Vermelhos e R�ios

.

- Me�lCO .- .. Idestino com trinta prisioneiros gll'am, do esconderIJo da estra- zeram o registro industrial a

Ultra Violeta. Infrazon-Terapla E:x-mterno da AsslIstêncla MUnICIpal d···· da e vI'eram completa f'l c �
,

.

R D d g d S d a lClOnaIs, que formavam uma ., r ala. ompare.cerem com urgenCI'a,
Consultóno: !la eo o�'o, oJ e o erviço e Clínica Cirúrgica

e,quina FelIpe Schmldt a cargo do Prof. Castro Araujo procissão, em coluna por um".
Em resumo: quando Marks a? �ervIço Municipal de Esta-

Das 9 às 12 hrll., e das 14 às 17 brs f do Rio de Janeiro. Esses soldados americanos
e MacCarty chegaram ao pos-I tlstIca no edifício da Prefeitu-

Telefone 1.475 V ias urinárias - Opeuções que esco1tavam os dois prisio-
to de cOI?ando, e�tavam escol- ra M.unicipal.

....

O Ate;d;��;ia�;�t.�:irir�30 2��. e,
neiros capturados durante o ;��dO trmta e dOIS prisionei- AVIsa, outrossim, que a falta

OR. REM IG I à tarde, das 16 hl!l. em diante cêrco de uma importante ele-
ele registro implicará em mul-

Resid: Vidal Ramos, 66. vação, na estrada de Roma es- "O que mais me admirou" tas de Cr$ 200,00 (duzentos
Fone 1067. tavam marchando para a ;eta- disse MacCarty, "foi a habili� cr.t:zeiros� a Cr$ 20.000,00

(Ausente até começo de Maio) guarda, quando MacCarty viu dade de ligeireza como êles en- (vmte mIl cruzeiros), previs-

DR SAULO
um soldadão alemão sentado travam na fila, formando em

tas no art. 70 do Decreto-Lei
• RAMOS por detrás de uns arbustos: o "coluna um". na 4.081, de 3 de fevereiro de

Iolspec1allsla em moléstlll1! de 116nbo"u _ alemão já se preparava para
�--- -._ � _-"' I �942, 9ue instituiu o registo

Partoe. atirar, mas MacCarty foi mais MACHADO mdustnal.._
UTA CIRURGIA ARDOMINAL: Mtô- ligeiro e deu ao gatilho pri- & elA. No prese!lte edItal .�la() est.ão
mago. .e�1cnIa. ótero, ovários, apêndice, - COn1pr d d
tomorM. etc. _ CIRURGIA PI,ÁSTICA meiro, ferindo o nazista na Agências e Representações em Geral �en 1 as as IndustrIas:

[)O PERfNEO _ 8êrnlll8. hIdrocele, v& mão, o que o obrigou a largar o
Matriz: Florian6po!is moagelra OU de produção Agrí�

Meocele. Tratamento sem dor e operaçlo fuzil e entrar na fila atrás dos
Rua João Pinto, n. 5 cola.

.

de Uemorroldes e varizes _ Fracturas:
' Caixa Postal, 37 Flonanópolis 20 d

seus dois patrícios. Filial.· C�escl·u'm�
,e março

aparelbOlt de Irêeso. Opêra n08 lIospltal!o
• � de 1944

de FlorlanÓpoUa. Quando já iam mais adiante, Rua Floriano Peixoto s/n (Edif
.'

Praca Pereira e OUvelra, 10. Fone. 1.009. um dos prisioneiros nazista Próprio). Telegramas; "PRIMUS';
8or4rln: _O...... 111 Jlpl'U, dj.rta1Jlea� disse algumas palavras em !'lle- ,I\gentes nos principais municiJ?ios

.." .., do !;atado

Formauo pela Universidade de Genebra

Com tJràtica nos hospitaIS europeus

cnmca médica em lÕeral, pediatria. doen

çl'� do sistema nervoso. aparelho genlto
urtnElrlo do homem e da mulher

A ....l.te. '�'écnlco: DR. PAULO TAYARJilS

HELENAClIAVES SOUSA
KNFEItJlDilmA OBST&TRICA

(parteira)

J)Il1lomada pela Maternldad.
de Florian6poUe

Atende c�doa a Q�Q."
bora

Praça da Bmdelra, II - IIOb.

.Antt�o Lar20 13 de )lato I

DR. AURELIO ROTOLO

CLíNICA M:eDICA
Mo\ê�t1as Internas. de Senhoras e cri·

ança8 �m Geral. CONSULTóRIO: Rua

f'ellpe lIchItlldt - Edl1lclo Amétla Neto.

rone 1592.9 às 12 @ 14 às 17 horal< RE·

SID1IlNCIA: I LC1rgO Benjamin
Constante. 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Clrur�la e Ortopedia. CUnlca e CIl'tlr&1a
do tora.. Part08 e doenças de 8enhora ...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
rlampnlP das 15 às 17 hora.!. RESID1IlN·

�:�t. �'f1m, ati. roJ'.l' 711l,

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Sen ho-

ras - Vias Uri:nárias.

Curso ele especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barr-os, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especlalizado, médico e

cirúrgrco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Útero, ovár-ios,
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovár-Ios, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os d ís

túrbios da menstruação e da ester-Ih
dade.

Tratamento moderno da utenorra-

Preços módicos e

serviço garantido

Lívre.se da prí
são ... de ventrel

As

PILULAS DE

REUTER

LIVROS
USADOS

Compra e Venda·
Literatura. Pedagogia, Psico

logia, Matemática, Direito, En
g;enharia, Medicina, Topografia,
Cinematogr afia, E!etricidade,
Rádio, Navegação Marítima. e

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

O.L.ROSA
Rua Deodoro, 33

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

DOENÇAS DAS AVES E REMEDIOS
E�lV!F. I CRUlElRQ u·; srt.os PI,RA o PORTr.: POSTAl.
NOVA EDiÇÃO.

. '

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

EDITAL

Ivo Côrte
Chefe do S. M. E., em exer..

�fe�ºJ, �J
.

-
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6 o ESTADO �Sãbado, 8 ele Abril de 1944

Ecos do bombardeio aéreo contra o «Von Tirpitz» O
Londres, '7 (I'Ol" Joseph .

de 85.000 toneladas, porém, se

Grigg, da "Uni; ed Press ") -- - 11 o sucinto ('0l1lUD icado do I acredita na realidade que pas
Um }J1'bve cornun iciado do AJ- Almirantado, para descr 'ver 'I sa de 45.000. Sua velocidade é
mlraruado anunciou qU8 foi os resultados .do bombardeio, de 30 nós. Está armado com 3
assestado novo e prejudicial interpreta-se como significaü-I canhões de 1:i polegadas 12 dI>

golpe ao "Til'pitz;"', único SIl- va. Infligiram-se ccnsíderáveís 5,9 polegadas c 16 de 4,1 pele
j er-rh eadnaught que resta à danos ao couraçado, precisa- gadas. A tripulação é de uns

Alemar.ha, ]).JI1('C h als de cu- mente no momento em que os 1.500 marinheiros.
('l' msses depois qu: os subma- alemães faziam os maiores es- Os observadores navais opi-
1'1n08 britânicos «m miniatura forços para colocá-lo novameu- nam que com vários bombaços
o inutqjzaram tem s=tembro te em estado de combater.

, diretos, somados aos danos
pa-sado). Se o "T'irpitz ", conseguisse causados anteriormente por
A unidade pl'inC'i:13.1 da. deca- lançar-se ao alto mar durante submarinos miniatura, o ant i

dente esquadra alemã foi, la 3, invasão, poderia causar es- go terror dos mares setentrto
que parece, atacada por fôrças tragos entre os comboios alia- naís indubitavelmente ficará
uéreus brttânícas com base c.n dos. Diz-se que numerosas 8111- fora de combate por longo tem

porta-aviões, quando se acha- barcações menores e "qtllpa- po. E quando se logre eliminá
va no tjord dI-' A lren, na �1orue- mente flutuante de reparações lo se terá dado boa conta do
ga f'wtelltrional, e sustent o.i se agrupavam em torno elo último dos navios importantes
vários· ataques. O resultado "Tirpitz" no estreito fiorc1, o alemães, pois o "Scharnho rst.",
dêsse ataque nã.) Ioi, porém, mesmo onde os submarinos mi- de 26.000 toneladas. foi afunda
rsvelado. Esta é a primeíra \'E'Z níatura surpreenderam as de- do a 26 de dezembro. em águas
que os britânicos anunciam fesas alemãs desprevenidas. do mar elo Norte e o "Gneise
ataques aéreos :.1.0 fjord de ..:\1-1 Terminado em 1989, quando nau", de igual tonelagem, foi
ten, as aspirações alemãs navais descrito como "casco imprestá-

O emprêgo ria expressão chegaram ao pináculo, o "Ttr-] vel
'

em um refúgio do mar
"com bom êxito" -- successtul pítz

" figura oficialmente como Báltico.

EN8INO NO PARA'
Isento do pagamento de quaisquer

taxas, emolumentos e selos
Belém, 7 (A. N.) .- Verificou-se êste ano um notável au

mento nas matrículas de todos os estabelecimentos de ensino
público primário, sjlcundários e superiores, em virtude da me
dida, adotada pelo interventor Magalhães Barata, isentando
do pagamento de quaisquer emolumentos e taxas,

í

nclusíve as

petições ele ingresso naquelas casas de instrução. Nas Faculda
des ele Direito e Medicina, ainda em regime privativo, o Esta
elo mantém vagas para estudantes pobres. O interventor fede
ra] delegou poderes aos respectivos diretórios acadêmicos para
Indicarem os candidatos a essas vagas e para fiscalizarem o

aproveitamento dos beneficiados.
-_ .........-_._--

SchweidsonJacques
Procedente do Rio de Janeiro e de São Paulo, deverá

chegar, hoje, a esta (apitai, por via aérea. o sr. JACQUES
SCHWEIDSOH, proprietário da acreditada (asa «A MODElAR» I

que iniciará, no dia 15 do corrente, a venda do stock das
últimas novidades edqulrídes naquelas capitais, por preços de
verdadeiras liqUidação, conforme anúncio que está sendo publf
cado neste jorna I.

----- --_ ..

!'otícia infundada Autonomia absoluta--
Hersínkí, 7 (U. P.) - A' Porto Alegre, 7 (A. N.) -- O

Chancelaria finlandesa des- interventor do Rio Grande do
rnetiu a notícia, divulgada pe- Sul comunicou aos estudantes
lo jornal sueco "Morgen Tidi- gaúchos que à Uníversídade d2
ningem", segundo a qual o se- Porto Alegre será concedida
nhor Paasikivi tinha viajado autonomia absoluta.
novamente para Moscou. Se
gundo a mesma fonte de infor
mação, o senhor Paasikivi en-

Owas�!����O(U j��onêT�dOS��a!iJregl�!�!orl:�n�::::o ��;����i;;::::i�:�� ��!!�i���t�� Na ci-

Um comumcado. do Departa.. -I' conclue o comu.nicado. Diz. am-I Londres, 7 (U. P.) _ O rádio _

<jade sergipana de Rosário dv

t d M h.... O b b d d .latete, onde residia, faleceu amen O a al.'m a anuncia da o Depar tamento termm.an- de Moscou anuncia que tropas' om ar elo e
hh 1 d b I d t t t B

ien ora Teresa Maynard 00-que .a a guns I�S c.aças- om- o o s.eu es udo re rospec ivo, russas penetraram mais 3 qui- UCareSfe
b d dc Exé t t h' b t t d mes, genitora do interventor
.

ar �Ir?S o xerci o a aca- que a prov� a� an e,s e lôrnetros para o interior da. cí- sergípano.ram a Ilha de Ponape, causan- que o soldado japones esta ago- dade rumena de Jassv. Londres, 7 (U. P.) - Iníor-
do incêndios em instalações ra perdendo a sua "confiança

.

------- mações autorizadas de Berlim
militares locais. A nota tam- implícita" em seus oficiais. Bombas sõbre os indicam que foi sumamente
bém revela que foram bom- Admite que o japonês é bom japoneses violento o bombardeio de Bu-
bardeadas quatro posições ja- soldado, e é "realmente mestre! careste, efetuado Delas tôrcas
ponesas em atolões das Mar- .na arte de camuflagem", mas lVIelburne, 7 (�. P.) - mais aéreas aliadas. Segundo os mes-
shall, durante o dia, Nessa 'não é menos verdade que "a I de 150 bombard.ell'os,efetuaram mos informantes, as bombas
oportunidade ...

foram atingidas: guerra das selvas veio acabar 16 ataques seguidos a zona de lançadas pelos aliados causa
pelas bombas as pistas de vôo,

I
com o mito de que êle . é um Rabaul, na Nova Bretanha. In-

ram enormes danos e ínumeras
depósitos e outras instalações. Super-Homem." I formações de Melbourne sa lieri- vítimas na capital rumena.tam que foram lançadas llO

Exigências do Reich à Bulgária ���e�a��se:Jiá�,��b:�sbreer���:
N I'" 7 (U P) 200'1 f -íd 1

-

d h
kanau e Tobera. Outras rórçasova OI que,

.

. "

I' !Dl en os ,a �maes e os- aéreas aliadas atacaram Ka-
D�spachos de origem sueca,: pitaís da RUman!� pa.ra casas vieng e Panapai, na Nova 11'
�e:cula90s pelo Bu��au d� ín-: de �a��e da ,B�l�ana, 2). qU,e landa, enquanto bombardeirosfOImaçoes, ,de Guer: a, dIzem o g�veI no bul�al o p�rmIta a de grande raio de ação lançaque o governo alem�<: a�resen.- entIada _de navIOS utIllzados n� ram bombas sôbre aeródromostau .�u.as no;as eXIge�clas � ev�.cuaçao �e tropas, da Cn- japoneses de Soroe, no grupo Pecúlio pago�"yl�ana. Sebundo as mforma,.mela no pOlto de Varx;a,. posto Tanimbar, pertencente às 1n- o Centro Social de Aposentadosçoes, sab�-se que o

. dout.oI q�e. Con?tanza. (Rumama)

eS-1 dias Orientais Holandesas. e Reformados de Santa CatarinaHermanm Neubacher, COmIS- ta mclUldo na zona de opera- - -----__ pagou ao sr. Francisco P. Medei.
sário especial do Ministério do c;ões militares. Uma notícia es- Coz·lubel·ra. Precisa-se de ros, viuvo de dona Maria Francisca
Exterior da Alemanha para o tampada pelo "Morgon Tirnin-I • uma na Pra. de Medeiros, falecida recentemente

Sudoéste da Europa, conferen- gen", de Estocolmo indica' que I ça Pereira Oliveira, 18.
no Tubarão, o pecúlio que 1;1 mes-

.

d R
- ,,'

t
ma deixou, na qualidade de sócia

CIOU com o Conselho a €- a s�tuacao na Bulgana "e en-
--

do referido Centro.
gência da Bulgária em Sofia e sa em vista de que a maiOriaj'-Saltos de made.era .-.

exigiu: 1) que a Bulgária con- do povo se recusa apoiar o es- . '". Greve de ml·nel·roscorde com a transferência de fôrco de guerra do Reich". RlO, I (A. N.) - A guerra e,
__________________

'

'______ consequentemellte, a crise dI'
I

A V I S O
couro � borracha, fez surgir' Londres, 6 (U. P.l - As me
noya indústria na Bahía, para' didas de repre1iSão às greves......
a, qual, aliás, houve isenção ge- te serão tomadas depois da Se-

A firmo proprietÓ:rio do (tA MODELAR- em virtude ral de impostos pelo espaço de
I
dos mineiros britânicos sómen-

da sua projetada. tronsfo rrn ação em Sociena de 5 l1nos: -- a indústria dos 15301- mana Santa. Segundo consta
Anordma, reforma e ampliação dos atuaes ramos tOH de madeira, tanto de ho.lo ministro do trabalho, senhor
comerciais, bem corno do seu sistema credidrio, UWn!i como de mulher. Os sal� ,Ernest Bevin, espera chegar a

fana gasolina
isto no sentido da oferecer ainda maiores facilida- tos �el'ão fabrÍ(�ado� de n1adei� lacõrdo com os grevistas. ii Espanha

des 008 SeUs fregueses, decidiu fazer 1'a (c'spedaL Revelou-se que apenas uma Lon�res, 7 (U. P.) - A B.B.C

Rel,'gl-a'"O nas quantidade insignificante de anuncIOU que a falta de gazoli-
escolas mineiros voltou ao tr.abalho. na fez com que as unidades

, 13ye.l1�l:;. Aires, 7 (D. P.). _.
.

mecanizadas não partici-Sem mIcIada brevemente a CINE IMPERIAL passem da parada do ultimo
educação re�igio.sa. obrigatória domingo em Madrí, quando foi
nas escolas, lnstltUldas por de- Hoje não funciona o Cine "Odeon", comemorado mais um aniver
ereto do govêrno argentino as- por estar ocupado com a Cia, de srio do fim da Guerra CI'vJ'l daComédia Delorges.sinado em 1943. O Conselho Na· o «Imperial» dará, porém, duas Espanha.
cional de Educacão ordenou sessões, respeotivamente, (Is 16.30 e

-.-------

I às escolas previdenciais que (Is 19.30 horQS. ellibindo os seguin· SCORE DO FOLE
t t t tes filmes: Homem do Earulho

I
en .rem e111 C0I_l a� O com as au- Icom Dan DaUey), O caso fatídico 4 9 O

Od
- _...... - .

d
" tOl'1dades ClencaIS, para que do Dr. X (corn Lionel Atwill e Pa- Oessa Da ImloenCla e cair' designem os professores neces- trick KnowJes), O Capitão da meio

.•

::.vIOSCOU, 7 (D. P.) _ As fôrças soviéticas já se encontram sários para a educação religio- noite (1' e 2' episódios, com Dave Marco
a 10 quilômetros de Odessa. Informações ele :\loscou salientam sa qos alunos. ?::r��;;oe ��rpiôrn::t�s,Na;!���;;
que a situação dos alemães naquele porto do Mar Negro se está RiIlfor"os para

Cr$ 2,00 e 1,50.
.

tornando cada :vez mais grave, pois os nazistas já não contam U \I
com nenhuma vÍa de retirada terrestre. Ao que parece, dentro A I d

NOMEADO PRESIDENTE
, " � as a an Foi nomeado o Sr. Flordoaldodos proximos dias os russos Ja estarao combatendo dentro de Nobrega. presidente da Caixa de

Ode,ssa, pela posse da cidade. Despachos alemães, por outra • Estocolmo, 7 (U. P.) Aposentadoria e P!Jlnsões dos Ferro-
parte, indicam que a luta em Tarnopol continúa desenvolven·· Anuncia.se que refol'ços fin. viários a.a TaresO, Cristina e tor

do-se d_: forma sumamente sangr�nta, o mesmo aconteçendo ,landeses estão sendo enviados ��e:�\ seFrQ�����oo o d�ec;:t�s�UNe���f,ia reQi�o cje KQw��L -41.......�.
.

'para, �� ilna:s Aalatl,(l, .pnrp 'IiU'�1II fUnl1Õ"'Il,

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. Fomprar na CASA ÚiSCE.

.JANEA é saber economizar.NUNCR EXISTIU IGU�L

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Muito fumo para
a Espanha
Rio, 7 (A. N.) _. A Bahia vai

exportar fumo amarelo, em

grande escala, para a Espanha.
já estando prontos para embar·
que 800 fardos.

ceGido a Minas o
lorto de Caravela!

Rio, 7 (A. N.) - Iuf'orma-se
que o Estado da Bah.ía vai ('('
eler ao Estado de :Minas Gt'rais
o porto ele Caravelas, que, pa ra
isso, está sendo cuidadosamen
te preparado.

Aprovado O
aumento

.

Río, 7 (A. N.) .- A COl1lissão
de Estudos dos Negócios Esta
duais aprovou o aumento de
vencimentos de todo o funci\)
nalismo estadual do Ceará, bem
como a fixação do salário fa
mília.

CASA MISCELANEA. distri.
buidora dos Rádios R. C, A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 1 '2.

DE 10 DE ABRIL A r� 30 DE JUNHO

UMA (OMPlETA E TOTAL LIQUIDAÇÃO DO STOK ATUAl.

TUDO SERÁ VENDIDO PElO CUSTO,
inclusive (J sortimento de novidades já encomen,

dado para o pr6ximo invérno.
Durante o periodo dessa liquidação, as vendas

serãc:> feitas sómente dinheiro à vista.

de 1944

«DELORGES»
Convidando-nos pOro Il estréía

da Companhia de Comédia «De.
lorges», esteve em nossa redação o
sr. Fidelis Tinoco Sanches, adll:1i.
nistrador da referida companhia ..Como se sobe, a Companhia de
Comédia «Delorges», apresen toro
se-á hoje no Teatro Alvaro de CC\r
jlaUlQ, P.!! 20,�('J hQ�Q,.

)

• I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


