
Bombardeada por enga-,,.,.�.... -

DE UMA BASE NA ITÁLIA, 11 (U. P.) _".. DEZ AVIõES AMERICANOS LIBERATOR, NUM ATAQUE À�.J!OSIÇÕE
EM CASSINO, LANÇARAM, POR ENGAN 0., BOMBAS SôBRE UMA POSIÇÃO ALTADA� EM VENAFRO, 12 MILHA

DA CITADA CIDADE. NÃO HÁ DETAl.HES SôBRE DANOS OU VíTIMAS.
E!!L2ZE2 _ =--

Avião abatido por engano
Washington, 11 (D. P.) - O de proteção a um comboio alia

Departamento da Guerra in- do em águas do Atlântico, aba
forma que o Almirantado Brí- teram por engano um avião
tânico anunciou que aparelhos transporte norte-americano.
britânicos, com base em um Acrescenta a notícia que a tri
parta-aviões da mesma nacío- pulação deste, composta de seis
nalidade, quando em operação membros, pereceu.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
-------------------

Ano XXIX I Florianópolis- Terça.feira, 11 de Abril de 1944 I H. 9081

Vítima dum alentaoli o presidente do México
}Iéxic�, 11 (r. 1'.) - o pre-j tiro, o chefe da nação precípi- �e o tenente Lama, e por isso

sldente ,\'l'ila. ('amncho foi YÍ- teu-se sõhre o tenente Lama, tomei esta decísão ", O líder
Uma de 11m atentado, escapan- Imnhllízundo-o, até que seus trnbalhísta Lornbardo Tolenda
(lo com vida, g·raças ii calma ajudantes () desarmassem. 111- no considera êste atentado co

eorn que agíu. O autor do nten- terrogudo pelo presidente, o mo de caráter tipicamente na

tado foi o tenente l1nttlnio La- agressor (declarou que resolve- z lsta, contra o Itléxico e a de

ma, que fez um disparo ,de re- ra nssassíná-Io como sinal 11e mocraela ocidental. O jovem te
volver contra () presidente, sem protesto pelo fato de não poder nente, antes de Iugressar 110

eonseguír atíugí-Io, Antes que o assistir à missa, de uniforme. exércíto mexicano, estudara
criminoso disj)lll'llSSe seg'undo •• ,\.<:.110 a medida injusta - 1Ii;;;- para sacerdote.

Primeiro o Reích, depois o Japão
Melbourne, 10 (U, P.) - O ministro da Guerra australta-

110, François Ford, disse "que não demorará mais um ano para
que a Alemanha seja derrotada "e sentirmo-nos-emos atortu
nados se o Japão 101' denotado um ano depois". Ford citou tam
bém o número de baixas australianas em todas as frentes até
março último, as quais se elevam a 68.797, compreend�ndo
16.650 mortos, 18.092 feridos, 7.140 desaparecidos e 26.915 pri
sioneiros. Acrescentou o ministro australiano que, se os japo
neses não tivessem atacado Pearl Harbour, a "Austrália teria
sido invadida pouco depois da entrada do Japão na guerra. Já
mais o nosso país poderá ser defendido unicamente por uma

população de sete milhões de pessoas. A Austrália, segundo
suas previsões, terá uma população de 30 milhões de habitan
tes nos próximos anos.

Páscoa dos IMulher aos dois anos de idade-Ultacando fábricas
militares Belo Ho�'izol1te, 11 .(E.) - �o .banacão da Avenida.Ber-lde aviões
R· 11 (E) - At nd d a

nardo Monteiro 11. 9, -reSIdem Jose SIlva e sua esposa Mana da,
L dr la (U· P) _ O Co-lO, . e en o o
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on res, ..

I· it P íde t da onceiçao I va. em o casa uma I a, uraci, naSCI a a . :
d d FA Ae' Norque so ICI a o resi n e I d

. .

d 1949 A· t d Iví man o as orças reas -

União Católica dos Militares
e JaneI:� e, �.. menma, que apresen a um esen�o vi- te-Americanas anunciou que

e tendo em. vista os fins morais me�to flSICO f,ora do normal, torn?u-se mul�le.r poucos �las .. I) poderosas formações de bom
e patrióticos dessa Associação, ;81�.?meno esta despertando nos círculos médicos o maior in-

bardeiros atacaram fábricas
o ministro da Guerra, por avi-

er esse.
de aviões na área de Bruxelas

so de ontem, declarou que de- e objetivos militares em Bour-
vem ser concedidas todas as Ia- li aDUDe·tada 11·llIulada"a-o na e

I Modelar» ges, na França, bem como a

cilidades para que os oficiais 11 If. \' li ona do canal da Mancha. Os
su-tenentes, sargentos e demais aviões atacantes foram escolta-
praças que o desejarem, pos- tera INI'"lO 0\0 proFXi·mo dl·a 1�. dos por caças da Oitava e Nona
sam compartilhar da Pascoa U

\
ii Fôrças Aéreas.

dos Militares a realizar-se nes-
..

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

te ano a 7 de maio, dia em que Mataram o velho que Porto Alegre, 11 (A. N.)
se comemora o 64° aniversário R b d d t raão quis beber I Informam .de Bagé que o �o-
da morte do Duque de Caxias. OU a a... e corpo presen e Belo Horizonte, 11 (E.) _ mandante íntertno da Tereeira

Em Matozinhos, uma localida- i Divisão de Cav�l�ria recebeu
O teatro de Rio, 11 (E.) - A sra. Cacilda lençóis de linho avaliados em de de Minas Gerais Horizonte,. telegrama do mtnístro da Guer-

Joraci Magalhães Palhano Paim moradora à 500 cruzeiros cada um, três vários individuas, que se entre- ra, comunicando-lhe que aque ..

Rio, 11 (E.) - Jorací Camar- praia de Botafogo, 124, apar- cortes de "lingerie" azul rosa e
gavam a líbacões alcoolicasllle Ministério patrocinará sua

go, autor vitorioso do :reatro I ��ment� 7? �_ueixou-se à poli- �ranco ?o valaI: de 39? c�'uzeí- num botequim; intimaram o, idéi�, quala �e. considerar �?
Brasileiro, vai construir um c�aAdo.3 distrito de que sua re- ros e amd� a importância de sexagenário João Gomes Co- numento histórico a centenária

teatro de emergência nos ter-. sídêncía fora assaltada, se:r:do i
2.400 cruzell:os. _ laço a beber ·também cachaça

I fortaleza de Santa Tecla, situa
renas onde foi o Tesouro Na-' roubad?S um broche de ?latma i �o ,se retirarem, os ladroes

com êles, Ante a recusa 90 ve-I da no primeiro distrito daqúe-
cional. I com blllha�tes no valor de

_

..

I
deixaram �1l�1a tro_u�a cor:ten- lho, passaram a espanca-lo e Ile mumcipio.

Jorací já embarcou :para o 11:000, cruzeiros un�a_ caneta= I
do um_ relógio .e vanos o?Jetos João Quin, um dos cornponen- ------c/.�-----------

Espírito Santo onde foí tratarltmteiro com guarlll�oes <;le ou ique nao. pudeI�m carreg�r .. Aites do grupo, em dado momen-10 sr Rooseveltda aquisição da madeira para r� uma bolsa. de clocodllO. de sra. Cacilda adlan�ou ..assistira i to deu-lhe uma facada, matan- ••
o levantamento da nova casa

I cor marron grande quantld�-, a todo o ass.alto, tíngíndo que do-o. O criminoso fugiu. vai descansarde espetáculos. I de de talheres de prata, tres estava dorn�mdo, pOIS l:eceou

C·lueo violentos choques em luzio Il::s���i:;::����i�m�u��;� F�!����E�a_ig!�J�ja d€

I São João Batista, na rua Vo-
Nápoles, 11 (D. P.) ._ As vanguardas alemãs trava�am 5., Eden continuará luntários da Pátria, faleceu,

encontros com os aliados na cabeceira de ponte de. Anzío. �s I Londres, 11 (U. P.) - O sr. quando assistia à missa das 7
nazistas empregaram tanques carregados �e expl�SIV?S, e mal: Churchill adiou qualquer de- horas, vítima de um colapso
nobrados pelo rádio, mas nao tiveram eXI�o nessa fOlma,rL cisão imediata sôbre o afa&ta- cardíaco, a sra. Maria Jardini,
ataque: todas essas ll1áquin�s !oram dest:Uldas a;rte.s de atlll- menta de Eden do Foreign Of- de nacionalidade italiana, sol
girem o alvo. Na frente prll�cipal.do QUllltO ExerCIto, hou�e fice, afim de que pudesse con-I teira, de 45 anos de idade. An- Ato aprovadoações de artilharia de certa llltensld�de, tendo os ne_ozelaI:d�- central' as suas atividades co-· tes das providências da polícia
ses lançado vários ataques bem sucedldos contra as }mhas 1111-

mo lider da Câmara dos Co_I do 30 distrito para a remoça0 Rio, 10 (A. N.) - O chefe do
migas. muns. O correspondente diplo- do cadáver para o necrotério govêrno aprovou o ato, que

I G d
mático do "Daily Mail" acres- do Instituto Médico Legal, o mantém confiados às irmãs cte

Qual a situacâo do gra, irau centa: "O caso será estudado vigário da paróquia encomen- São Francisco de Paula, a ad-
, dentro em breve, porém, mes· dou o corpo da inditosa senho·· ministração, bem como os 8e1"'

Argel, 11 CU. P.) � Especial eargo. Até as últimas horas d'�
mo assim, não é bem certo qUe ra e celebrou missa de corpo viços de enfermagem nos hos ..

por Dana Schmidt � O general onte·m não Sé t�nha� r�cebjdO seja designado outro secretário presente. pitais da Marinha.
Henri Giraud foi eliminado (\0 nenhuma comu11lcaçao sobre se

para o Exterior. Sómente a pe- ------------ .--- _

quadro político francÊ's, e111 Giraud a:e�taria ,��l, nã� as ��= Isada tare!a confiada. ao sr. Desmentl·ndo I"nformaço-es J·apon·e'sas('onsequência da recente X'eo,'� vas funçoes. Os Cll c�los pohtl
IEden, ultImamente, fOI que Jp-

oaniza ão tio Comité Francês; cc:s franc�ses bem ll1fol'mad�s vou o sr. Churchill a tomar em
" .." �

�laS f� entretanto, mantido nao acredItam que e.ssas modI-1devida consideracão o assunto". Nov� Del1u, 10 ACU. P.) .- O �arl1lçada luta, Duas. coluna::;
.

'
-

d d t q qU:1
I ficações se tivessem efetuado s'"

, comul1lcado das forças alIadas Japonesas foram asslllaladas
em pO�I�ao e les a ,\Ie1 rI�oO D'e-I se tratasse de outro o·eneraÍ qu; na índia desmente as afirma- convergindo para Imphal, pro-tiro militar pe o PIO) I.· b. Comprar na CASA MISCE - .

f à d
Gaulle Êst� general, por meio I menos dificuldades políticas ti- LÂNEA é saber economizar. çoesd JadPOIKlesha� re eredntes ?ed�nteds do sul et :e�te! tUCtlO� .. -

d L·bel'tação vesse causado a De Gaulle.Acre- que a e o Ima, sen o que a III Ican o que es a 11l11l1en e
da COllllSSaf? .

1
e

te
I

Ol'I'alIcI' ditam i<Yualmente que a finali- própria rádio de Toqujo caiu uma grande batalha pela pos-nomeou o ICIa men b

C· d- d·
-

d dA f
.

inspetor geral das fôrças arma- dade dessa modificação é elimi· Igarros para la e:11 contr� llça� quan � tnun- �� desse /oldero�o pObs� o,rt.l-
das, exonerando-o, assim, do nar Giraud duma posição menos �e chuva (t�IOU qu� Vldo eltl os cdom a es es- dIca 0b' .�t�a. men eAso Oll1tllllOd d te-chefe e 'tO responsavel independente de Nova Iorque 11 (U. P.) avam sen o rava os na re- os 11 alllCOS. crescen a-se
posto etcoll1n al1n tl'I.bl.Itoll' 'o� moelo que não se possa la'ncar Uma fábrica �orte-all1erical}a gião da cidade. Comentaristas que outra coluna nipônica, mu-meS1110 enlpo, 1e" • ',. d d d d

. -

I'
mais altos elogios numa C::ll'- em aventuras políticas inde� ideou um papel impermenxel autlordlzaMos .expressamKqu1e. 110 ven to-se es e a r�g!ao l�stle>
ta oficial, na qual explicava 08 pendentes. Se Giraud não acei- para cigarros, o que pernllt� va e e alllp�ll', entre o lIma p.ene rou 1110um�llPosIçaoI a la( a

t· determinaram tar a nova nomeação, dificil- fumá-los debaixo de chuva. E e Imphal, esta em curso €11- sItuada a mI las de mphal.mo IVOS que
I· "d ' ]

,

essas mudanças. O "status" mente l�e se�'á ofer�cic1o outro u� pape ms�pl o e lnca �?r, la- N h t d
li

t'técnico ele Giraud até a noite cargo. E maIS Pl'ovavel que o {bncado especlalmente pala que en um aumen o e lmpos �os •

]las�ada era de inspetor geral nome do v�lho general seja C?- os sold�dos �udess�r;.l :�m�r
do exército francês. Na reali- locado na lIsta ele reforma, p01S e;m quaIsquer. c_ondl�:)eS d,ma- Rio, 10 (A. N.) - Continuando sua política de não pel'

dade eomo não tenha aceito .') já ultrapassou 2 anos da idade tlcas. A 'provI�ao eXistente, do mitil' n�n.hu�n aumer:to de impostos �ejam feder.a�s, estadl��is"

lU VI'I'tude de teI' limite que é 63 anos fixada mesmo e destmada excluslva-. ou mumclpaIs, o governo vetou o proJeto da Prefelttu'a de �a()
novo cargo e e ., ,

iA
.

F' B h· t d·· t b
'

sido extinto. o antigo, Giraud pelo exercito francês pa,ra seus ln'.:nte ao consumo das <,H'çaS! ,rdan1clSCo,. �a
1
a la: qctue tp:-e. en la malOrar as axas so re atI..

�� encontra até o m,0l1VlUt9 l'\e�l ofic�ª.iA, �rrQacl�s, _

VI a( fl� a.gr�Go as e III \IS l'll,US.
.

Nem por frio
nem por calor
Rio, 11 (A. N.) - Noticiou

um vespertino local que o Mi
nistério da Educação não pre
tende modificar o regime de
férias nos Estados do sul do

Brasil, por motivo do frio, do
mesmo modo que não modifi
cará no norte por motivo do
calor.

Fortaleza de
Santa Tecla

Washington, l1 (U. P.) - O
presidente Roosevelt vai des
cansar durante duas semanas.
em um ponto não revelado do
sul dos Estados Unidos. Foi o

que anunciou hoje a Casa
Branca revelando a sua parti
da de Washington.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o diHcil problema da lavação de seu vestido

e por atacado, no posto de venda instalado no rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve, hoje mesmo, para casa, o seu sabão pRIMEIRA.

ta-o rner-ica rros conduzem um prisioneiro japo-
Em telegrama de Belém, data- nês capturado em Tárawa. Os pr iaío ne

í

ro s

do de 5 do corrente, informava rrip
ô

n icos são desnudados devido 00 seu ardil
a Agência Nacional: - Reali- de conduzir explosivos ocultos.

zou-se ontem à noite a esperada (Fóto da Inter-Americana para O ESTADO).
sessão da A:ademia Paraense1-----------------------------de Letras, atím de eleger os no- ! _- _. -_.- ......�__....,..._........._ ....- .._ -.._ -..........w..r..�

vos membros para as vagas I � ,,' �
existentes. Dos candidatos ins-I � COMPANHIA ALIANÇA DA BAíA"

�'crítos foram eleitos os srs. R'O- � Fundada em 1870 _ Séde: B A 1 A
meu Mariz, Paulo Eleutério >
Filho, Paulo Oliveira e Luiz � INCENTnOS E TRANSPOR1'ES

\
Teixeira Gomes, cujo pseudô- ._�

Capital e reservas .. .. . . . er, 71.656.189.20

�CIt"1ll! do balanço de 1942:
nimo é Jaques Flôres. Essa reu- Responsabíüdades . .•.. Cr$ 4.999.477.50{).58
nião, não obstante ser prívatí- i Receita Cr$ 70.68l.O48,20 I
va dos acadêmicos, despertou > Ativo c-s 105.961.917,10

a curiosidade de numerosos in- � Sin tstr'os pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957.20

telectuais, OS quais aglomera-
" Responsabilidades . . .. . , .. Ccrr! 76.736.401.306.20

dí
-

d d d

I
Bens de raiz (prédios e terrenos) .. 23.742.657,44

vam nas ime iacoes a se e a DIRETORES: _ Dr. Pamfl]o d'Ultra Frelre de Carvalho. Dr. F'r-ancísco

Academia, afim de acompanhar de Sá e Anísio Massorra.

OS debates. Uma das notas de Agências e sub-agências em todo o território nacional. ._ Sucursal no

sensação foi a declaração do, Uruguãí. Reguladores d€ avarias nas principais cidades da América, Europa

acadêmico Eduardo Azevedo..
e Arrlca.

� AGENTE EM FLORIANóPOLIS
Ribeiro de que desconhecia in-

..
� C A 1\1 P o S L o B o & C I A. - Rua Felipe Schmldt, D. 39

teiramente O nome e a obra do Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - Flnd. Tclegr. "ALIANÇA"
poeta Wenceslau Costa; um � SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, I1'AJA!, BLUM8 �
dos concorrentes; o outro fato � NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �
de sensacão foi a atitude do _-........•__...•__.....J'......."...._...-_....·�-.........w ...._.....,.,....._-.__..........�.

acadêmico Remigio Fernandes,
que decepcionado com alguns
pleiteantes, declarou ao plená
rio que se retirava para sem

pre do convívio da Academia,
pedindo a presidência conside
rar desde logo vaga a cadeira
que ocupava. '" �

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas I
rua João Pinto D.o 13

fQl. 1022-Cx. postal 139

4SS1NATURAS
v» Capital:

Cr'
Cr'
CrI
CrI
Cr'

.\ (II) 70,00
40.00
20,00
7,00
0.30

r 1'i ln pstrf'

\111.

'IJ(lTllPf'fl "vlllso

lnterior :

Cri

Cr,
Cr'

'no

'\,..rrfP�tl't"
Tr+rnestr ..

30,00
45,00
25.00

n� nril!'inah. mesmo nlo pu.

I
t)llclIrto&. oio serão devo)Vf.,

dos.

\ ,llreç80 não se responsa
tJlIU:ll pelos conceitos emiti

I
(jus DOS I.rtigos lIIsinado••

ÃOtlada a Academia I
Paràeose de íettas

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIOO
( Sallld .a callll IIs"ISI8 "arl TtnIe

Seu fígado deve produzir diariamenee
{,n litro de bílis, Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridw
e apodrecem. Os gases incham o estôme

go. Sobrevém a prisão de ventre. Vcd
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírie.

Oma simples evacuação não tocará a

causa, Neste caso, as Pílulas Cárter sã.
extraordinariamenteeficazes.Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer ª bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: c-. $ 3,00.

Vêndem·se: uma na R-ua Fernan
do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las. cópa cozinha, terreno plano.
medindo 6.40x50 preço Cr$ 25.000.00:
Tres na Rua Uruguay, de madei

"0, todas alugadas. terreno plano
medindo 10x58 por o-s 20 000,00;
Uma na Rua Quintino Bocaiuvo

!João Pessôa) cem 2 quartos, coai
nh o , sala. dispensa, ver-ande. me.

dindo o terreno 8x30,50 por . .

c-s 7.500,00;
Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, eozinha, sala, dispensa. bôo
água, medindo o terreno 30xI2xl.�
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. .

Uma na Praça da Bandeira. com

dois pavimentos, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000,00.

d I Uma no rua Quintino Bocaiuvo
a mprensa 609 (Estreito) com sala, 3 quartos

NOVA IORQUE, março - E continua êsse editorial do etc. e terreno com 11,16x52;5 PC!
- 18.000,00 cruzeiros.

\INTER-AMERICANA) O "New York Times": "Em 1939,. Uma na rua Deodoro com terreno
"New Yorque Times", um dos os jornais e periódicos estavam de 10,25 metros de frente' por 56 de
maiores jornais americanos, I gastando de 21.000 a 23.000 to- fundos por 80.000,00 cruzeiros.

,

1 d d Uma na rua Curitibanos. com 3
que reconhecem pela propria ;ne a as e papel, semanalmen- quartos. varanda, banheiro com

experiência a severidade da eS-11te; essa média caíu, agora, pa- água quente e fria e tc., por Cr$
cassez de papel, e que foi for- ra 4.850. Em Londres e nas pro- 22.000,00,
çado, no passado, a diminuir Ivíncias, muitos jornais foram Uma na rua Oswaldo Cruz (Es.
milhares e milhares de dolares

I
destruidos pelos bombardeí- treito) 3 quartos, sala etc" terreno

com 16x32 por 16,000,00.de matéria paga de propagan- os de 1940 e 1941. Mas, como

da comercial, num artigo de
' êles tinham instalações de TERRENOS

grande repercussão preconiza
I
emergência e matrizes duplas: Vendem-se um na Avenida Tram

a necessidade de sacrifícios si-I puderam enfrentar essa "blí- powskí, terreno plano, medindo
milares aos feitos pela impren-, tz" Mas o "News Cronicle".: 12x37 por o-s 1?000.00;
sa ínglêsa, afim de fazer face à perdeu os seus originais, ma-'. Um. na Avemda Mauro Ramos,

• i t
. .

t I
-

t d f' 1
idem idern, 15,5x46 por Cr$ 12.000,00'atual crise. .

I nzes, ll�S a aços e, 1:1 o, � ma " Um na Rua Jaguaruna. iderr:
,A energia e o espírito mque- idem, 10x32 por c-s 7.500.00.

"Num boletim publicado, pe- brantável dos ingleses concor- I Um na rua Camboriú, terreno

lo Serviço de Informação In-
I

reu. para que os jornalistas en- plano medindo 30xSO por 24.000,00
-

I
cruzeiros.

glês há a narração, que inte- frentassem corajosamente êsse Um na ruo. �lmiro.nte Alvim.
ressa· tanto a americanos como.máu período, pois, de todos os com 9,,45 metros por 11.000,00,
a ingleses, que são diretores ou I jornais da Inglaterra, apenas Um na rua Cornbozíu com 2Sx45

proprietários de jornais, sôbre um ficou sem publicação e, as- metros, venda-se também a me

os efeitos da guerra nos períó- sim mesmo, por uma única tade por 20.000.00 cruzeiros.
Informações com A. L. ALVES.dicas' britânicos". edição ... " Rua Deodoro 35.

- ",:::-

As corridas de pombos
correio, que se realizavam
tão frequentemente na Eu

repa, datam dos primeiros
tempos da história, senão de
épocas prehistóricas. Os
pombos-correio que partici
pam das provas são prepara
dos, alimentados e treinados
como cavalos de corrida.
Iniciam-se em vôos de pe
quena extensão. até vence

rem cem milhas. Criados
inicialmente na Bélgica, es

ses pombos pesavam 45:)
gramas. A velocidade do vôo
é de 1.100 metros por mirm

to, aproximadamente. Já
durante a Guerra de Tróia
prestavam serviços como

mensageiros. Durante a

Grande Guerra, centenas de
mensagens foram enviadas
])0]' meio dessas aves, algu
mas das quais chegaram ao

ponto fi.nal de sua jornada
feridas ou mutiladas. Entre
os chineses, o pombo é apre
ciado pela música que pro
duz enquanto voa. Para is
so, colocam-se-lhe na cauda
alguns tubos de bambú mui
to delgados, através dos
quais o vento passa, asso

biando e produzindo melo
dias interessantes.

estam- I

Dê-lhos desde pe
quenos, para que
os seus dentes
cresçam lindos e

sãos, e cuando
grandes lho agra
decerão. Limpa,
refresca a dá es- lC.__�""

plendor.

PRISIONEiROS DE GUERRA - Soldados n o r-

COMPRAS E VENDAS
CASAS

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Ps ico.

agia, Matemática, Direito. En
.enharia, Medicina, To pografia ,

-::inematogr afia, Eletricidade,
'�ádio, Navegação Marítima e

Aére a , Geodésia, Física, Quí
nica, Mecânica, CarpintiJria,
-rc etc.

O.L.ROSA
Rua Deodoro. 33

...w.r."._.............._...........�..__

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

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

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

.... -

Os sacrifícios

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

PrestIgia o Govêrno e ".
classes armadas, - 011 ser'a
um

. "quInta - �olunbta". (I...
D. 11.).

PI,Q

Fabricante e distribuidores das afamadas con

Eecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran�
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfabtes, que recebe diretamente das

Sni5. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem Uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa <IA CAPITAL"

visita antes de .�etuorem suas

otenção dos
MATRIZ em

chama a

compras.

I
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Para eliminar manchas do rosto, sardas, panos, cravos,

espinhas e suor excessivo

SARD(,NIL
Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

cado na rua Lacerda Coutinho, IS. A' venda na

Farmácia «ESPERANCA»,

As brilhantes festividades esportivas de
ante-ontem, em Joinville

na rua Conselheiro Mafra, n. 49. - Fone 1642.

Agradecimento e Missa
Manoel Vieira de Melo e família e Francisco Vieira

-

de Melo e familia convidam aos parentes e pessôas
amigas. para assistirem à missa que, por alma de
sua inesquecível mãe. MARIA GALDINA, será cele
brada, quinta-feira, dia 13. às 7 horas, na Catedral.

no altar de N. S. de Lourdes. Penhorados agradecem, antecipadamente,
a todos que comparecerem a êsse áto de piedade cristã. 2 v.-l

Confirmando a sua supremacia em gramados catarinenses,
o Avai abateu o Aiuérica, pela aHa contagem de 9 a 4

!
•••••�o.�••eOM\$eo�t;,lqJ•••: ' O santo do dia
iVida Social i s. Leão 1° M�gno, Papa e

• : Doutor da Igreja,
�••••••eI •••••••• A Igreja celebra hoje a me-

mória de um dos seus maisFazem anos boje:
brilhantes chefes. Não sabemosGentilmente convidado pata _\l'lindo Godoy, el. d. Delegado. passa o balão a Bráulio, es+e sras.: Alice Carpes de Assiz, An-

tomar parte nas Iesttvidades ele Polícia - Vencedor: Euge-. dá a Tião para, num possante drl�z� GdonçAallve�dda Si.lva, Iondácia quando êste filho da Toscana
.

. . , .' �·N 1 ' 1 C NT C I .
, ')"". 1"· Oriveiro

e mel a e vruvo ete nasceu. Êle entra na históriainaugurais do majestoso esta- 1110 \ alter, (O .". . com í

pelotaço, registai o � goa 'Natividade da Costa; no momento em que Deus cha-dia do América F. C., o Avaí [j:J,38 mts. 2° lugar: Artur

Lan-,Ido
Avaí. I sritas.: Ceci Gon ço lves , Maria

d
.

mou-o para o posto onde eviaexcursionou, sábado último, a
'

ge, do C. N. C., com 46,52 mts. Decorridos mais ;j minutos, Nicolich e Zilda Cuedes da Fonseca_; . _

Joinvile para na tarde do dia II t» prova - Saltos em altuvn Jacinto passa a pelota a Bráu- II srs.: Mh19uel de SRousal' RelFs: Jo�e preparar-se para sua missao
,

• I D l' d
'

"A N t.í
. " -. .,

1 Rosa C erem e osa mo 19uel- providencial de Sumo Pontítí-seguinte, disputar um amistoso
1-

eruca a a o reia _._ lio, que nao hestta em envia- a i redo de Arruda; ce, de Doutor e Defensor do
com o campeão daquela cidade. vencedor : Eugenio "Valter, do ao fundo das rêdes. jovem: Jocelino Dutra; '1' d S 1 d

I dogma cato ICO e e a. va 01'.\ I�Â.UGUltAÇlO ))0 C. N. C., com 1,69 mts. 2° lugar .NO último minuto do _lo menino: Jorge Cherem.
de sua pátria. Durante o pon-ES'l'ÁDIO Hercl1'li605 Natzaro, do C. N. C., "half-time" o Adm�l'iCa con:ete flajante8z tificado de Celestino P, eraObedecendo ao programa corn u, m s. "f'oul " dentro a area perigo- . S- Pld .

Leão diácono da Se' Apostólica' i 'r 'RJ)E FF'rEBOLI-.:!rrIC< \._ ,

d d Segulu para IIlO ou o, on e vcndas festividades, as 8 horas J.1 Ii.. <
'-' )� \. • sa. Beck, que e encarrega. o . e

I fixar residência, a sra. viuva Isabel e como tal teve ocasião de co-
SI'. Prefeito Arnaldo Douat, Ainda, obedecendo ao pr r- cobrar, desempata a partida. Silva e seus filhos Dilma, José e

nhecer a fundo as condiçõesacompanhado de altas autori- Grama, foi realizada uma in to- Aos 5 minutos do 2° tempo, Ivo.
Iiti ddades e numerosa assistência,: icssante partida de futebol en- Bráulio dribla os zagueiros e

--M--aP-q-U-I·-ua SI-Dger �:����a�a�t�O ;u�a:nor�e ���
cortou a fita simbólica, dan.lo t re os esquadrões do Avaí F. consigna o 5° "goal" do Avaí.

pacidade de trabalho como a
por inaugurado o estádio. C., bi-campeão estadual, e o Aos 17 minutos Sanl corre

Vende se uma, em perfeito aptidão para as missões maisAs 8,5 horas, ao som do Hino América F. C., bi-campeão C\1111 o balão e envia-o a Bráu-
e- tado. com 5 gavetas. Ver e delicadas e ainda sua formaNacional foi, pelo sr.

Tte.-c:.,-, :;0. in,.
rilense e :TÍce-campeão es- Iíõ : este atira-o magistralmen- tratar na avenida Mauro Ra- cão científica ganhavam-lheronel Hildebrando Sarmento, tadual, em disputa da Taça te ao arco de Sena, marcando o

mos, 50, Preço de ocasião. uma grande influência na côr
dianissímo comandante do 13(), s , Cidade de Joinvile", ofereci- 6° "goal" avaiano.

5 v-I te Papal. Acresce que clero eB.bC., hasteado o pavilhão na- ela pelo sr. Prefeito Arnaldo Faltando apenas 15 minut,s _-.-5- .· .-.-._.-....................

povo tinham em alta estima
cional, Douat. para terminar o jogo é consig-

S 1-
· sua santidade pessoal. En-

Às 8,20 horas o sr. dr. Plácí- Enorme assistência afluiu ao nado mais um tento para o {( a ao amerlCanOC( quanto Leão estava na Gália
do Olímpio de Oliveira pronur - estádio recem-inaugurado para Avaí, por intermédio de F'eli-

em missão diplomática, mor-
ciou eloqüente oração alusiva presenciar o espetáculo que, ao

I
pe. Recentemente instalada .reu O Papa Xisto IUo, e Leão,

ao ato, sendo, ao terminar, tar- 11.0SS0. ver, foi .dois m�is sen8.'a- O último tento do Amér-ica nesta capital, para ondu- embora ausente, foi eleito Pa
tamente aplaudido. I cionais e renhidos, pOIS tanto ,) foi feito por Cocada, ao cobrar lação permanente, equi- pa. Poucos entre os sucessores
Às 8,30 horas foi rezada mis- Avaí como o América se em- I um penalti. pado com todo conforto, de s. Pedro souberam fazer es-

sa campal, oficiada por Frei pregaram a fundo para a con-/ Aos 83 minutos de jogo Cho- já está funcionando o timar O papado como Leão.
Waldemar, lente de português

I
quista da vitória. colate envia o balão a Tião qu«, "SALÃO AMERICANO" , Sua pessoa desaparece mais e

do Colégio Santo Ar;t?nio. I Nessa esplendída pugna saiu, de cabeça, aumenta para oito sito à rua Visconde de mais para dar lugar ao Pai da
As provas atléticas . vencedor o Aval pela alarman-I �\ contagem. Ouro Preto, n. 2 (ao lado cristandade. Daí seus cuidados

Às 9,15 horas foram inicia- te contagem de 9 x 4.
I

O último tento do Avaí bi do "Belo Horizonte"). pela pureza da fé e dos costu-
das as competições atlética"

."

O .J�)(W, Ifeito por S�ul, quando fal�ava mes, daí, também, os seus es-.

promovidas pela L. A. N. C", C?n? o -= fa:VOl�avel' ao apenas 1 minuto para termín-vr Preços módicos e forços para defender a Cid.ade
cujos resultados damos a S9-' Amenca fOI, pelo .al:b.Itr? S;'. a pugna. serviço garantido Eterna contra 'as invasões de
guír : Arcy Neves, elado 111IClO a co n- Os quadros I Átila e de Genserico. Quando,la Prova - Corrida (los 100

I
tenda, às 16,15 horas. Avaí i - Adolfinho, Amé_'i-) ...............��

aos 10 de novembro de 461
metros rasos - Dedicada ao sr. O Aménca, a julgar pela cor.- :::0 (Fatéco ) e Diamantino; Fa-: ela linha média, jogaram regu- morreu, chorou a Igreja uma
Arnaldo Douat. - Foi vencida i (agem sofrida, não foi um ad- téco (Jacinto), Beck e Choco- la.rmente; na linha dianteira de suas maiores glórias e a hu
pelo atléta Hercítío Nazaro, do jyersário mediocre. Várias, fo- late; Felipe; Galego, Bráulio, Otavinho esteve regular; Ba- manidade lamentava a perdaC. N. C. com o tempo de 14 se-I

ram as vezes em que os arcos Tião e Saul. déco bom; Zéquinha foi o me- de um dos seus mais abnegadosgundos.' Em 2° lugar veio o Jos dois esquadrões eram cow: ·1 Amériell! - Sena, Janjão e lhor do quadro; Cafe�inho, 11J bemfeitores.
atIéta Joro'e Elias, do América tantemente assediados. ,Cnrrage; Vico, Lula e Felix. � mesmo plano de Otavmho; Co-
F. C.

o

I As jogadas dos dois sérios Otavinho, Badéco, Zéquinha,! cada, esforçado.
2a Prova - Lançamento ,le I rivais transcorreram bem mo- I Cocada e Cafezinho. A renda

lJeSO - Dedicada ao sr. Edg�_U" vimentadas e a disciplina rei-I Os nltos � haixos As bilheterias arrecadar�m
Schneider, presidente da L..1.1 nante foi um dos fatores que No Avaí, o trio-final, CODl- importância superior a quat�·o
D. - Saiu vencedor o atléta. muito contribuiram para o bri- posto por Ado1finho, Fatéco e mil cruzeiros.
Euo'enio Walter, do C. N. C., lhantismo da pugna. Diamantino, foi uma l11urall!l';, OUtl'l1S notaso

com 12 mts e 11 cmt. 2° lugar; Se o Avaí venceu foi por pos segura e eficiente; Adolfinho A delegação avaia.na, que
Artur Lange, do C. N. C., com sui!' melhor combinação enL'0 praticou sensacionais defesa3 foi chefiada pelos srs. Celso
11 mts. e 25 cts. os seus jogadores. Quanto ao �Jue eletrizf,ram a numerosa a:::- Ramos e Anibal Climaco, 1 e-

3a Prova - COl'ridl1 (]('S 21.1') esquadrão joinvilense, pOd,;- sistência, 'não sendo, portanto, gressou ontem, pela manhã.
metros l'nsos - Dedicada ao sr. mos afirmar que é um dos me- culpado dos "goals"; Améric), - Durante a sua estáda em

Tte-:-cel. Hildebrando Sarmenro 1110res conjuntos do Estado. por não estar ambientado na Joinvile, o Avaí foi alvo de vá-
- Vencedor: Hercílio Nazaro, ('omo foram mareados os zaga, teve que ceder o seu lu- rias demonstrações de simpá-
do Clube Náutico Cachoeira, tentos gar a Fatéco; Jacinto, que \) tia do público esportivo joinvi-i
com o tempo de 22 1/5. 2() lu·· Aos 12 minutos de jogo, Amé- substituiu, atuou satisfatoria- 18nse.
gar: Nelson Wendell, do C. N. riro comete "penalti" que, ba- mente; Chocolate foi um joga· - As festividades da inau
C., com o tempo de 22 2/5. tielo por Cocada resulta no 1.0 dor incansável; o veterano Be- gUl'ação do estádio do América

4a prova - Ll1nçamellto 4�f"J "goal" da tarde� pró-América. ck teve uma atuação segura; foram abrilhantadas pela afi-
iJ.j�('o - Dedicada ao sr. dr. Nf'l- Decorridos mais 10 minut')s na linha dianteira Felipinho nadíssima banda musical do
son Guimarães, dd. Juiz de Di- do 1° "goal" é registado outrú perdeu ótimas oportunic1aües 13° B. C.
reito Vencedor: Nevino tento para as cores america- para ll1oYimentaI' o placal'd, da- - Antes de iniciar o prélio
Diessel,do América F. C., com nas; Zequinha recebendo vrr: ela à cerrada marcação de Cllr- o sr. Antônio Fackany, presi-
32,34 mts. 2° lugar: Eugenio passe de Lula arremata o ba-· rage e .Janjão; Galeguinho jo- dente do América, ofereceu
Walter, do C. N. C., com 29,2S Ião no fundo das rêdes guarne- gOIl bem; Bráulio foi o melhor uma flâmula, com as cores do
mts. ridas por Adolfinho. da linha; Tião construiu bons grêmio joinvilense, ao sr. Celso

5a prova - Saltos em (}Ístân- Aos 31 minutos de jogo Bráu- -ltaqn8s e Saul jogou segundo Ramos. Discursou, nessa oc 1-

('ia - Dedicada ao Jornal de lio, de longa distância, burla a. �;S suas possihilid::tdes. sião, o sr. Edgar Schneider, pre-
Joinvile - Vencedor: HercíEo Yigilância de Sena, conqllis- No América Sena praticou sidente da Liga Joinvilense de
Nazaro, do C. N. C., com 6/)'), ta.lldo o 1° "goal" do Avaí. boas detf'.sas; Janjão e Curra- Desportos. Agradecendo a ho-
mts. 2° lugar: Jorge Elias, .10 Aos 32 minutos Zéqllinha ge tiveram intenso trabalhú cm menagem, o sr. Celso Ramos,
América F. C., com 5,73 mts.. con�i�na o 3° tento para o'

det�r.
a

avalanc�e. dOS. ataqu�s I
pronuneiou eloqüente oração

16a prova - Lançamento Ife Amenca. I avalanos; Lula Jogou bem; VI- sendo, ao terminar, fartamen-
..llll'do - Dedicada ao sr, dt', Aos 35 mimüos Saulzin,ho co � F�lixl seus dols auxiliar ·)s I te aplaltdido.

.

A inaugura�ão do Estádio. -.As provas atléticas. - A lôrde
futebolística. - O jôgo. - Os tentos. - 05 quadros. _ 05

altos e baixos. - A renda .... Outras notas.

Reportagem de Pedro Paulo Machado

Ihelro da ilustraçãO ",oima, olllreCill'
lhe, em n.mável gesto, um oiLlica do
excelente a.peritivo KNOT, lembr&
ete V. Sia. de n.crescentar. ao agra.d.e-
oeJ a gentileza.:E$1E.i TAl1-
BEl'1 () l1EY APEl?JTIVO

, 1'nED/!.El(J!
:fíIii��('ll!'
lI/'f roOOUTO !iA KI10TSA./IIO. (01'1. E iE(jUROS

._---IT..I••'Aí
-
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o EStADO_':_ 'erca-felra, ti de Abril de '1944
_ F

Â[,TISO
SOCIEDADE ANÔNIMA COMERCIAL MOEllMANN

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os Snrs. Acionistas para a AssbmbJéía Geral

Oldiná.ria, que se realizará no dia 22 do corrente, às 14 [(catorze)
horas, na séde social, na rua João Pinto, número dois, com a se!luin
te ordem do dia.

I" Apresentação, Díscuesã o e Aprovação do Balanço e demais
contas do exercício de 1943, parecer do Conselho Fiscal e relatório da
Diretoria;

2' Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes; e

3' Assuntos Diversos
Florianópolis, 10 de Abril de 1944.

HUGO MOELLMANN. Diretor·Gerente.

4 viagem do sr. Sttetinius a Londres
LONDRES. 10 (U. P.) --lnos grego e jugoeslávo no exí

Especal por Edgard Murray - lia e fronteiras de após-guerra
o sub-secretário de Estaflc! na Europa. :BJ possível ainda
uorte-americno Sttetinins de-! que a "Carta do Atlântico" se

clarou que as Nações Unidas I ja igualmente objeto de apre
jámais abandonarão o espírito! ciações.Seguuclo declarou Stte
de cooperação e unidade. Por tíuíus, espera manter amplas e

enquanto a ação de Sttej Iníus i francas conversacões com ele
nest.a capital liAmi�ou-se a pl"l-I mentos britâniCOS,' sôbre aSSUD

Jongada conferência com o em· tos de grande importância,
baixador Winant. Espera êl e i mas refutou que houvesse V1a

que sua permanência na 1llgh-! jado para negocial' novos acór
terra juntamente com seus elos, simplesmente porque nâo
acessores se prolongue por há necessidade de mais n8-

uma quinzena, durante a qual nhum. Referindo-se à sua au

conferenciará com diversas terror visita a Londres na qua
persorsalfdades britânlcns en- ílidade de administrador dos
tre as quais Ec1eu. Os observa- emprést.imos e arrendamento",
dores chamam agora a atenção
para os comentários da ímprsu lembrou que naquela época as

sa de Washington e Nova 101'- Nações Unidas estavam ainda
que ao anunciar a viagem de na ofensiva para então dizer:
Stt.etinius, comentários êsses "Hoje os exércitos do Reích
q ue davam a entender que o estão recuando e o inimigo já
sub-secretário de Estado pro- viu o pêso dos golpes que so

vàvelrneute iria preparar o te: - mos capazes de desferir, sem

reno para nova entrevista ell- pre que nossos comandos e

tre Roosevelt, Churchill e Sta- exércitos se unam numa causa
lin. Entre os pontos que Stteti- comum. A política de "divide
11 íus di sentirá em Londres, acre e vencerás ", ensaiada, .pelo
dita-�e que figuram os relarl- "eixo" em relação às Nações
VOR a questão russo polonesa, Unidas, fracassou completa
reconhecimento do govêrno de' ment.e e, com êsse fracasso.tal
Badóglío pelos ingleses e nor- vez nosso inimigos possam
te-americanos, relações angl J-!mais nitidamente olhar t.ôda a

norte-americanas com a Ar- extensão da denota que os es

gentína, a posição dos govêr-111era".

CARTAZES DO DIA
3a.feira HOJE

------------------------------------����.--
HOJE

Teatro alvaro de . Carvalho
(Cine Odeo,n)
A's 8,30 horas;

DELORGES e sua Grande Companhia de Comédia.
tando a gozadíssima comédia em 3 atos, de

Armando Gonz8g, • intit ulada:

O MALUCO N� 4

apresen-

Preços: Cr$ 6,60 (cadeiras numeradas), Camarotes: Cr$ 33,00.
e Geral Cr$ 2,20.

Aguardem lAIA' BONECA

CINE «IMPERIAL»)
A's 7,30 horas:

Robert Donat, Phyllis Calvert e Robert MorIey na história de
um ardente patrí6ta que o destino conduziu

ao caminho da glória:

O jovem Mr. Pitt
CINE JORNAL BRASILEIRO (III x 51)
o BILHETE PREMIADO (Desenho)

Preços: Cr$ 3,00 e 2.00 Livre de Censura.
----------------------------

5. fi Feira, no IMPERIAL às 5 e 7,30 hs, Jimmy Lydon e jUflF
Pre isser no melhor filme de ambiente estudantil:

Candidato gaiato

\

."'.

� ,,'_' .:./'
'

'\·.�.�\:t" "! ltl>;.t

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e Q põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre'de rins debilitados.
1t extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos;
sem compreender as possíveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.

Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Impôrnos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama

ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que poso
sarnas fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomadc•. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacía
e compre um vidro de

-

PARA Os
BEXIG RINS E A

Pilulas 1)(-
o VIdro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporciona/mente muito menos.

Associação Comercial de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinária para eleição da Diretoria
De confonnidade ccm os Estatutos, convoco os ses. associados

I
para a sessão de Assembléia Geral Ordinária, a realizar· se no próximo
dia 12 de abril, quarta-feiro. às 19,30 horas. na séde social. nu rua

Trajano, 13, sobrado. para Q eleição da nova Diretoria.
Florianópolis, 5 de abril de 1944.

ADAUTO FREITAS. Secretário.

Os fumantes

só na

e:,�..Q211t1�JlIliJllII=!:íl2••_I!1Z_DlI:�'lIlIm:IIl:m: ...

II Crédito Mútuo Predial
I Propr etários - J1 Mcrelra & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00

Móveis
Comprar, vender ou alugar

Muitc s bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

o SEbão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci A. W ETZ.EI� INDU81'ItIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE·
E COM RAPIDEZ

o cubano ocupa o primei-
1'0 lugar, na estatístíca elos
povos mais fumantes. En

t.retanto, os Estados Unidos
têm a primazia, no consumo

tot.al, que se eleva, naquele
país, a quase 142 biliões de
cigarros, anualment.e. Na
Venezuela registrou-se, para
cada habitante, 882 cigarros
por ano: na Irlanda, 761; no

México, 740; na Palestina,
648; na França, 412, e, fi

nalmente, nas Índias Ingrê
sas, 26, a média mais baixa.
Quant.o ao Brasil, a estatís
tica não toma conhecimen
to ... pelo menos em maté
ria de fumantes.

DR. GC.fmRJURO lU. FO.xS1WA
l\'[ÉDICO

Clínica de Adultos e Críancas

I Doenças da réle - Doenças Y�nérea,s

I
CONSrV)'ÜIUO - Rua. Felipe Schmidt 34

.

Rua João Pinto, 4. HORÁRIO - Das 2 às 5 horas
Domingo, no IMPERIAL: Humphrey Eoggart e Peter Lor re I Fone 775. .As 2as. e Gas. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas

em RELIQUIA
___M�_G_A_B_R_A . . �.. ����������� ___:_(A_U_S_E_N_T_E_) [ _

,."-;:1A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]

S��Ã���RCfAt
ESPECIALIDADE

,.,--��-,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MÉ_DICO
Washington, (Para o "Esta

do")
Batalhas submarinas de

maior envergadura deverão
travar-se num futuro não mui
to distante, segundo opinam
circulos navais desta capital.
A Batalha do Atlântico 'foi cla
ramente ganha, conquanto pos
sa antecipar-se que os subma
rinos inimigos tentarão outro

avanço num esfôrço para desor

ganizar as linhas de suprimen
to da segunda frente.
No Pacífico, contudo, a ofen

siva naval está ainda em as

cenção e espera-se o aumento
de atividade dos submarinos,
aliados e nipônicos, de manei
ra proporcional. Alguns obser
vadores sentem que os nipôni-
cos utilizarão os submersíveis
de maneira mais estensiva em

face do aumento do poder na
Municipal e Hospital val dos Estados Unidos, assim

como do crecente número de
unidades britânicas que vão
sendo libertadas para operar
nas aguas orientais.
Pouco se sabe a respeito do I

serviço de submarinos da Ma
rinha nipônica e o seu alto co-

;\HmrCO - chefe do Serviço de Sífilis 00 Centro de Saúde mando não possue cifra com-

DOENÇAS nA PELE - S1FILlS - �FEÇçõES lJRO-,QENITA1S �E paravel com as de almirante
AT\IB()S OS SEXOS - HAlOS TNFRA-\ ERMELHOS E ULlnA-VIOLEtAS Doenitz. Mas aos submarinos

CONSULTAS: das ::! às ;) h. R. Felipe Schmidt. 46 '

I\ES.: n. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648 I nipônicos não falta, aparente-
___ [mente, habilidade nem ousadia.

CJ.tNWi\ 1IR OLHOS _ ouvmos - KAlUZ - GARG,\�1'A Existem sinais de que os [a-

DR. SAVAS LACERDA poneses estão apertando a cam-

panha anti-submarina, numa

Ex-Intf'rno de Serviço do Professor Leõn io as Ferreira e ex-estagiário dos SerTlç08 tentativa de diminuir os estra-
do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paula)

gos causados pelos submarinos
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia) .

t
eb ..,.. do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Sa6tle e Hospttnl de Carldad" a�lados con ra a sua navega-

CONSULTóRIO: Rua Felip� Sohrntdt., 8. Fone. 1.259 - CONSUI,TAS: lla" 2,30 çao.
.'

ãs fi 1!OI'as da tarde - RESrDt1:fN'CIA: H. ('onselhei.·o Mafra, 77 -

FLORL>\NÓPOLTS.!
Extremo cuidado e observa

do na confeccão dos comunica-

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DR ROLDÃO CONSONI ldos oficiais, aqui, pelo Departa-
CUNICO' �ent? de M.armha, sendo, por

DR DJALMA
Hédico - Cirurgião - Parteiro ISSO,. impossível calcular a ex-

•
l"ormado pela j;'aculdade de Medicina tensa�o do assunto. O radar e

Ia Umvel'siuade de São Paulo, onde roi

MOELLMANN -I.ssistente por vários anos do Serviço outros aparelhos de dete.nção_ll'urglCo do Prof. Alipio Correia Neto
. ,1'rHneira Cadeira de Clinica Cirúrgica). - de som empregados pelos ]apo-
F"rw.aao pela Universidade de Gilnebra _om prática na clínica ginecológica do credita se sejam infe

,'rof. Sila O. Matos. Assistente do serviço neses, a -
-

) Com pratica nos nospítais europeus
,e partos do Prof. Domingos DelasclO no riores ao equipamento aliado e

'Clinica médica em geral, pediatria, doen- Hospital Leão XIII".. té
. , .

d

(ça8 do sistema nervoso, aparelho geníto- ';lrUl'gU)'o ao estômago e vias bll1ares, a e agora os rupomcos na a

_ urinaria do homem e da muíner .uestínos delgado e grosso, uroide, rins, tem produzido de novo em táti-
.ustata e bexiga. varicocele, hídroceíe,

A�.118le. 'l'écnlco: DR. PAÇLO 'l'AYARJjlb arízes e hérnia. Doenças de Sennoras � cas de comboios.
curso de Ra.d;ologia CUnica com o dr, artes. F t f t· d d

.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau- Consultas, Das 9 às 12 horas n u
O ogra las Ira as e navIOS

dI, d S úd S- S b t'- japoneses tem apresentado al-
lo�. Especializado em Higiene e Sat1 e �asa e a e ao e as 100.

publica, pela Universidade do Rio de Ja· Opera � Casa d�_Saúde guma semelhança de embarca-

nelro. _ Gaoinete de Raio X - Electro- Mao SebastIao ções parecidas com corvetas.

!s:arGllografia cünica � Metabolismo na-

Dr. LAURO BAURA
Esse fato tem suscitado espe-

Illll - sonoagem Duodenal - Gabinete culações sôbre se os japoneses!
de fl.sloterólpia - Laboratório de micros-

copia e análise clímca. _ Rua Fernanao Especialista em Doenças de Senho- terão algum programa de pro-

.ldacllado, 8. Fone 1.1!Jã. - Florlanópoll.e. ras - Vias Ur-im.ár iaà. dução em massa de pequenas
Curso de especialização de Gineco- navios de baixo custo e de facil

HELENA CHAVES SOUSA logia (doenças de Senhoras) com o t
-

d t· d I.

,
Professor Moraes de Barros, da Fa- cons ruçao, es lna OS a esco -

culdade de Medicina de São Paulo. tas como aconteceu nos primei-
Tratamento especializado, médico e ros tempos da guerra quando
cn-úrgico, das afecções do aparêlho a Grã-Bretanha e o Canadá
genital _feminino (Utero, ovários, construiram corvetas para en-
trompas, e tc.) , f t b

'

Cura radical das inflamações dos ren ar a ameaça su manna.

anexos (.Qrvál'ios, trompas), semnpe-
.......---.--••-------.--..---...-...-�-,.-�

ração). Tratamento de todos os d is

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenoi-ra-

INDICADOR
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �e Anerreteoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

t,;ONSUL'l'AS - l'ela manhã: diariamente das 10 às 12 ha, à tarde, excepto 0011

ado", das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pluto .. 7. sobrado -

oue: 1.461 - Re!li.dêncla: Rua Presldeute Coutinho, �3,

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasü)

Ex-InternO do Serviço de Cllnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

1]1.1:\'IC1\ �l6:UJI]A - MoléstIas Internas de adultos e cr-lanças, CONSUl,TóRlO

e K�;SllmNCJ.<\: Itua Fellpe Schmidt n. 38 - Tcl. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

______
------------------------------------------------------

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

g�l'ecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSliLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

.. Rua Vitor Meirel<s, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos S.-rviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
C()�SlJLT6RIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40fl

Consultas das 10 às 1:.! c das 14 às 15 horas
nESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 78:1

r

DR. BIASE FARACO

IlN FilRMEIRA OBSTtllTBICA
(Parteira)

J)lplom.d. pela Maternid.de

de Florian6pol1a
&tellde chamadoa • q.a1q....

hora

.....ça 4. Bandelr., 61 - .ob.

4ADtilro L.rlro 13 de 11.101

DR. AURtLIO ROTOLO
gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Ilr-etroscopta
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEHMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

Médico - Cirurgião - Parteiro
RI. 10 S X

Moderna e possante mstalaeâo
de 200 MA,

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo-

( denais, câncer do estômage, afe- noras e das 2 às 5.
� ções das vias biliares, rins�. e�c. Consultório _ Rua Tiradentes 14.

Aplica o Pneumo .. torax artificial Fone: 1.663,

para O tratamento da Tuberculose Rasídênc ia _. Rua Tiradentes 7
Pulmonar - Tratamentos moder- (Sobrado).

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade Dr. Newton L. d'Avila
médica: Ondas curtas e ultra-cur-
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios - Médico -

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Ex-interno da Assistência Municipal
Consultório: Rua Deodoro, 3 e do Serviço de Clínica Cirúrgica

esquina Felipe Schmidt a cargo do Prof, Castro Araujo
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hra J do Rio de Janeiro,

Telefone 1.4,75 V i as urinárias - Ollenações
Consult: Vital' Meireles, 28,

Atende diariamente às '11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vida! Rornos, 66.

Fone 1067,

(Ausente até começo de Maio)

Iilspeclalleta em moléstias de eenh07as -

Partos.

,\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: Nt(I.

mago, ve8!cnla, Atero, ovárIos, apêndice,
tumores, etc, - CIRURGIA PLASTICA

Do PERINEO - Eérnla., hidrocele, Y&

dcocele, Tratamento sem dor e operaçAo
de Hemorroldes e Tarlzes - Fracturas:

.parelhos 4e l{êS80.. Opéra IlOS H08pl�
de FlorianÓpoU..

Pr.ç. Pe...,lra e OHvelra. lO, FOlle. 1.00',

Jfgr4rtCl; ».. U •• 10 "or•• , 4tA1..ell....

DR. REMIGIO
CLtNICA M:eDWA

Moléstias internas, de SenhOras I! crI·

anças em Geral. CONSULTORIO: Rua

I'ellpe Schmldt - Edif!cio Amélia Neto.

I'on" 1592, 9 às 12 e 14 às 17 boras. RE-

SID�NCIA: J Lo.rgo Benjamin
Constante, 3

DR. SAULO RAMOS

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

(clrurgtll e OrtopedJa, Clfnlca e ClrurJrl.

do torBx. Partos e doenças de aenhor.8.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 DiÓ'
rlamente das 15 às 17 horas. RESID&N-

C�Â: A.llIIl�·e 41YIm, afl. "o� 701,

Os submarinos

'I

I

EDITAL
o Chefe do S. M. E., convi

da os senhores industriais esta
belecidos nos sub distritos de

Florianópolis, Saco dos Limões
e Trindade, que ainda não fi
zeram o registro industrial, a

comparecerem com urgência,
ao Serviço Municipal de Esta
tística no edifício da Prefeitu
ra Municipal.
Avisa; outrossim, que a falta

de registro implicará em

mUI-Itas de Cr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros) a Cr$ 20.000,00
(vinte mil cruzeiros), previs
tas no 'art. 7° do Decreto'-Lei
nO 4,081, de 3 de fevereiro de
1942, que instituiu o registo
industrial.
No presente edital não estão

compreendidas as industrias
moageira ou de produção Agrí
cola.
Florianópolis, 20 de março

de 1944.
ívo Côrte

Chefe do S, M, E" em exer

cício.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferld.

Oroc.. ..clou.1.8 e estrangeíras - Homeopatias - Perhlmart ....

Artll{o. de borracha.

Garante-toe a ex.ta observância no receltuArl,! mM!"",

PREÇOS MÕDICOS •

DE PESSOAS TÊM

USA.DO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU.

LA R DEPURA TlVU

DO SANGUE

1���LVU:I;l�
A SIFILli ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, O coração o Estômago 01'1

PUlmões li Péle. Prnríuz Dôres de Cabeça, nÔrt'R
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca·
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr,
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. p,
como auxiliar no tratamento da SHilis e Reu-
matismo da mesma origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua Atesto que apliquei' muilas

bil-Se, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos ca�o� em que a via ho- no lretamento da Sífilis.
cal é a uDlca possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr, Rafael Bartoletll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quebradaurna tradiçãopapalina
LONDRES, 10 (U" P.) _ .. A AGENCIA ALEMÃ TRANSOCEAN INFORMOU QUE
o P,APA PIO XII VIU-SE OBRIGADO, EM CONSEQUÊNCIA DA G U E R R A, A
ROMPER A TRADiÇÃO, E DIZER MISSA NA PEQUENA CAPELA DO VATICA-

NO, EM VEZ DE NA BA5í LICA DE SÃO PEDRO.

I
---__�_ __r---_--

PI!t����m odG�!!�t!�� em!or.q�ã!:m!!!�! vlao ca�o��!!!!�! I��:Hr.i.:��: (A: N.) ..
Oriente do Brasil, com sede na 'apenas, com a finalidade de I o substituto de Grão Mestre, I�? �a:ao. nobre da �lbl:otec.il,
rua do Lavradio 11. 97 requereu I afastá-lo de modo violento do sr. Alvaro Palmeira,

E ública, instala-se h oje a no i

ao Juizo da 7a Vara Civil desta I cargo que ocupa legitimamen- Os réus serão intimados para
te, .com a presença �e altas al:

capital um íntérdito proibi�ó- lte, Pretendem sem forma nem que produzam suas defesas, t�l�ldades e delegaçoes de f!;
rio para que o segure da VIO- figura de juizo e sem apoio na I afim de proseguír até final v e,l�os .Estados, bem c�mo o.a,
lência iminente, de modo que Constituição Maçônica, decla-I causa. AI�entl1la e do Uruguai, o �n-
não seja molestado na posse melro Congresso. Sul-America-
mansa e pacífica do cargo de no de Rome_?patIa. D�rant: .)

Grão Mestre o sr, Joaquim Ro- conclave serao debat.ldos ,nn-
drízues Neves. A medida é re- A penicilina e

' Sr. Erasto Macedo portantes temas de mteresse

qu:rida contra os senhores médico-cientific?, relacion,ados
Luiz Augusto Drumond Alves, sua exportavão A efeméride de hoje esei- com a hemecpatia. Dentre esses

���;d���9.àC�fotb�setSr���0��� Rio, 11 (E.) - Comunicam ��:: .: s;.nf:r::s/::i�at�:��� ���:�;���:-�e �:��:l�,��t,���o��!�= iíiiiffõtó-õi-odeíii·i---·�
nheíro, m�rador à rua do Ou-

do Gabinete do Coordenador competente e laborioso se- patía e Tuberculose", "Horneo-
, 0'-

vidor 54, 30 andar; Alexandre
da Mobilização Econômica, por cret ério do Consulado rior- patia e Alergia", "Homeopa- POItO Ale",re: 11 \A, N.) '. ,

PI t,'d t
.

A" íd intermédio da Agência Nacio- te-emericano, desta cepi- tia e Medicamentos Modernos' I O Estado esta cogitando 1111.-
8mon , 1 eSI en e a 'iiem a 1 "E

' .

d h
... .

I
" ,

'

1
A

t .,

Suburbana n. 25' Otaviano de
na : m consequencia e a- tal, e digno presidente do _ as sulf'as e a penicilina". c�al, amca e;. e ano, a constn:-

M Bt' id t .. verem sido mal interpretadas Instituto Brasil· Estados çao dum Instituto, com capaci-
.

eneses !s os, resI. en e a
as determinacões do coordena- Unidos. de Sta, Catarina.

� j dade para abrigar 500 menores
rua IpIrant;>a n. 2_7-A, d�. AI- dor da MobiÜzacão Econômica. Vindo para Florianópolis FRACOS c ! desamparados. Êsse Instituto
varo Palmeira, residente a rua relativas a' exportação de pení� AN�MICOS ! teré. oreaní

- dI.'
Ar F' ired 27 C I

v
- desde a abertura daquela que ela orgaruzaçao mo e ar

D,11ce 19duelld'e °A n: ':d et· cilina, esclarece-se que a in- t i
-

I
TOMEM possuirá, entre outras, secçõe��I erman o e SSlS, resi en e t f

A •

d t
. - repar rçao consu ar, o er .

V· h C t d de tr .

,

d G 57
er erencia es e orgao em ma- Erasfo Macedo tem sabido IOnO reoso a I e triagem, de pesquizas e tra-

a rua as raças n.. téría de penicilina se estende conquistar merecida es- "SILVEIRA" tamento de somato-psfquico e

Segundo consta da petição tão só�ente à proibição da ex-] tima e incontestável apre-
.

de pesquizas sociais e educa-
t d f Grande Tónico .,

inicial, o sr. Joaquim
_

Rodri- por açao a me�ma para or� ço, não sôzne.n te por suas ClOnaIS,

gues Neves foi eleito Grão Mes-.,do paIS, a qual so s�r:: c0r:-cedl- qualidades de funcionário
... ------ -----�-�

d d t T t
Prefira uma parte. de soutre Geral do Grande Oriente' a em casos especiais, Ire a- meticuloso e dinâmico, se ea rot

.

1 d d trôco em "Selos Pró Doentedo Brasil, em pleito realizado. men e pe o coar �na 01', sen- não também por sua vida Pobre do Hospltal de C.•3]'j'I',lJem fevereiro de 1942 pelo pra-. do, entretanto, livre o seu t h t 't' Amanhã o Arte-Clube 1'ea11- .

zo de 5 anos, tendo sido empos-11 transporte
e o seu com�rcio :�d:d: s�n::p:�tec��atr: I� zará seu anunciado espetáculo Ile", e estará contrfbnindo parn

forma determinada no mo- dentro de nossas fronteiras. desempenho do seu elevado no Cine Império, do Estreito, que êle tome mais um pouco

sado em sessão solene realizada sem que haja necessidade de
cargo e as funções de ch e- com o drama _ Lagrimas de IIe leite, tenha melhores lll('(li

em 24 de junho daquele mes- t qualquer interfer�ncja por p�l:- te-de-Eem ilie exemplarís- Esposa - com um ato de varie- enmentos, mais coníõrto nu

mo ano. Nessa ocasião assinou te da Coordenaçao da Mobili- eimo: dades em que as srtas. Silvia leito de sofrimento, etc. etc •••
o respectivo termo de posse, zação Econômica", Seus numerosos e sin- Cunha e Zule Saibro apresen- (Campaha {le Humnnídnde

tendo sua eleição se verificado ceras amigos terão ho ie tarão magnificos bailados em
do Hospitail de Cnrídade},

por grande maioria de votos enseja para testemunhar- trajes de rigor. Preocupados com---
em pleito a que concorreram projecão de filmes lhe a consideração em que

Fará sua extrea, também o
a invas ãodois outros candidatos, corres- O Instituto Brasil-Estados o têm.

I
Quarteto - Serenata.

pondendo, assim, plenamente, Unidos fará exibir, para seus - Di� 15, no .Sal�o de Festa� Londres, 11 (U. P.) - A ra-
à vontade da maioria dos ma- eseociedoe, hoje, às 4,30 e

----- da IgreJ� Presbl�e�lana, havera dia de Tóquio indicando que os
cons, o que aliás foi reconheci- 7,30 horas, os seguintes fil Opinará sôbre o um fe�tIval artístico em que .japoneses estão preocupados
do pela Assembléia Geral. mes cinematográficos: nosso petróleo tom,ara parte? ��te-Clube com ,�om �s perspe�tivas da futura
Alega ainda o autor que os A) NotíCias do Dia nume

S 1 d . 11 (A N) _ O '

_.
O drama -:- LagIlmas de Espo- mvasao anunCIa que foram es-

re'us vehm tentando tambe'm o 13 15
'-. a va 01, . .a.,. co

,sa - e alnd'a com um ato de t' _ _,ros e .

ronel João Carlos Barreto pre- . .

abelecldos planos para trem8-
exercício das funções de Grão B) Enfermeiras do Ar.

'd t d é Ih N '.
1
vanedades a cargo do Quarte- mento de atiradores em todo o

Mestre, promovendo dissen- C) Navios para a vitória SI en e ,o ,onse o . aClOna to Serenata. Reina muito inte- país.de Petroleo, acompanhado d_J resse para êsse espetáculo. , _

A ·t d I d
..

t senhor GoIyeI', geologo amerl- -- _- E d T Ig� a a a c ass,� os piO,�re� �ano, �ue �eio, �o Brasil faZf�r A cooperacão I vacuao O arnopoSao paylo, 11. (E.) __ o Sera maugur3:do, no prOXlmo dm lllsp-e9ao CIentI�lca aos �·eser-. polono.russa I Londres, 10 (U. P,) - Auun-
19, � X Salao Pauh�ta de �el.as Al'te�, r,eglstrando-se desusado

I :a.t�nos petro�l�eros, b3:11lano8,; Londres, 11 (U. P.) A
.

ciou a D. N. B. que a parte
m�r�I��ento nos mews al:t:S!lCOS, . p�ll1clpalmente, em face �o 11l�IClOU sua� VIsItas as lllstala- cooperação dos patriotas da ?r�ental da cidade de Tarnopul
cntello �dotado pela comlssao encaIregada ,da escolha de ql1a- çoes petrohferas d.o N

Estado. Polônia com os exércitos so- fOI evacuada pela Werhmacbt,
dros regIstra�os, FOl:atJ?: apresentados maIS, de 60� quadros, rrerll11l1ada sua .n:lssao, ? �_e- \ viéticos causa geral otimismo
tendo a refenda comlssao aprovado apenas 63, A atitude pro- nhor GoIyeI' emItIrá opuuao nos círculos poloneses de Lon- Adormeceu e caiu
vocou descontentamento entre os artistas, que estão agol'a pleI- sôbre os trabalhos de explo-: dres. Acredita-se que esta co0-

! do bonde
tean_do r�,visão e jt�lgamento POI'.um jur� :'to!erant� sem se,' ração, que vem s�nd? realiza< peração militar exercerá saiu-I, -

,

benev?lo� , eom� dIsse o sr. EurICO F. CalUbl, preSIdente da dos no E�tado, p.nnc,Ipalm�nte, tar influência nas relações po-- Rw, 11 (E.),:- FrancIsc.J
Assoclaçao PaulIsta de Belas Artes. no que chz respe�to a q_uahela-! lona-soviéticas do futUro. Rei- F.r�nques, operano, de 22 anos,

.._-_......_-

d,e ,d? nosso petrole? e as po�- na ademais crescente confiança VIajaVa n�, ponta d�, um banco

,. slblhdades de sua mdustnah- em tôrno da declaração prome- �o bond� Ipanema, e �o p�s-
zação. tida pelo premieI' Stalin para

sal' o veIculo pela rua SIqueIra

,
- o dia em que o marechal Zu-' Campos adormec�u : cal';1- a.o

,

II evacuacao de kov atravessar a linha Kurzon. solo. Em çonsequenCla, _o md��Budapeste Segundo crença geral, Stalín to�� oper8;rio teve a.mao dl�
Zurique, 11 (U. P,) A fará uma proclamação seme-

relta co�hlda pelas ro<;]as do
Agência Hungara informou lhante à que fez Molotov quan- I bonde: fIcando, com do�s dedos
que parte da população de Bu- do os soviéticos atravessaram esma�ados .. FOl socorndo no

da,peste foi evacuada, F'oram a fronteira da Rumânia, �?.�.!2.:..t;�...�!'§:'�:".��9_�;_��_..._...............,impedidos de abandonar a

�!t�la�S tse�����v1âr:s�n�;�.�� Cozinheira: ���is:;S�r�� Importando trilhos
rios, bancários, bombeiros, pes- ça Pereira Oliveira, 18. Santos, 11 (A. N.) - Foram
soaI da Cruz Vermelha, niédi- I desembaraçados neste porto
cos, químicos, funcionários dos Vitimas duma 15.395,047 quilos de trilhos des�
hospitais, pessoal das compa- faisca elétrica tinados á Rede Viação Paraná-
nhias de luz, fôrça, gás, águas, No distrito de Garrafe, na Santa Catarina. Esse material
�sgotos e obras públic�s,. <?s P�raiba, caiu uma faisca elé- ferroviário constitue a primei�
Judeu.s devef!l ostentar mSl�llla tnca dur�nte o temporal, ,ma- ra �'emessa, após 0S Estados
eSPectai e nao (ora� autonza- tando tres pessoas e fenndo IUmdos levantarem a proibi-�J__""""' "..,......__IIf\OI!P"-......--- ._." ... •• �. dos a aban<jopar • clda4e. Im.IS de ....enta. I Cão da respectiva exportação.

\�
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NUNCR EXISTIU IGURL

SANGTJENOI__
Contém oito elementos tônicos
Fó"foro, CálcIo, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Depp.uper6doe,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Rdquitie8B rece
berão li tonificação gerál

do organismo com oI

1.. .. IJ!IIIF,I.IIII,I;I ,.-IIIsl,-. ' .. ; u" AI: 4 ; a, fi

Todos os açougues 20 mil refugiados
terão carne Nápoles, Ú(U. P.) - A Co-

Rio, 10 (A. N,) _.- Inicia-se missão de Controle aliada

hoje a execução de medidas I anunciou q_u� .0 port? de Syra
que visam regularizar a situa- cusa, na. Sícilia, esta �'eceben
ção dos açougues do Rio e 1110- do os pnmell�os. contmgentes
diante as quais nenhum açou- dos.20:000 refugiados de guer

gue metropolitano ficará sem,:r:a italianos que de,vem chegar
carne. aquela ilha este mes.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÔES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

'�

Para evitar o contra ..

ban dO de peniCilina
Rio, 10 (A. N.) - O inspc

tor da Alfândega do Rio acaba
de estabelecer uma série (�e
providências para evitar o

contrabando da penicilina, crt
ando três guias para o respecti
vo despacho e esclarecendo que
toda e qualquer quantidade do
produto encontrado na baga
gem e na roupa dos passagei
ros será apreendida e conside
rada contrabando.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


