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2 o ESTaDO;:;;.Segunda.lelr., 9 ele Abril de '945

Partos. 6 (U. P.) - O gene
ral Ornar Bradley, comandan
te do 120 Grupo de Exércitos
dos Estados Unidos, falando
hoje pelo rádio de Coblenza ra. A bandeira norte-america
declarou o seguinte: "Já é na usada na cerimonia de hoje
tempo de não deixarmos ao foi especialmente enviada pa
povo alemão a ilusão de saber ra a Alemanha pelo secretário

quem ganha ou perde esta da Guerra. Foi êsse o primei
guerra". Bradley estava fa- 1'0 hasteamento formal do pa
Iando durante a cerimonia do

I
vílhão dos Estados Unidos em

hasteamento da bandeira dos solo alemão durante a guerra
Estados Unidos no norte de atual.
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� (em frente ao Tesouro do Estado

RnQTOnDPRTOLOGICnS Florianópolis

Palavras do general Bradley
Embrestheim, que havia sido
capturada pelos norte-amerí
'canos depois da última guer-

As balanças que trazem o garantia
na propria marca, tradição do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produtos COSMOI'OLlTA :

APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMAl.TADO
FOGÕES - AQUECEDORES - VALVULAS AUTO
MATICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

REPRESENTANTES:
Blumenau - Arlindo Soutinho & Cio.

Rua 15 de Novembro, 1425
Joinvile - Fernandes. Keinert & Cio.

Rua Cruzeiro, 55

de
Eleicão da Nova Diretoria

De conformidade com o artigo 16 dos Estatutos,
ficam convocados os senhores socios da Associação Co
mercial de Florianópolis para a sessão de Ass'3mbléia
Geral que se realizará no próximo dia 15, domingo. às-
9 horas, na séde social, à rua Trajano 13, sobrado,.
para o fim especial de ser eleita a diretoria e comis
sões que vigorarão no periodo social de 13 de maio de'.
1945 a 13 de maio de 1947.

Ainda de acordo com o mesmo artigo é permitida,
a votação de sócios ausentes .

Florianópolis, 7 de abril de 1945.
ANTÔNIO B. PEREIRA, Secretário.

McC

Limpa mais••• agrada mais••• rende mais...

I À São Judas Tadeu por Iuma graça alcançada

VomercialAssociação

o PRAZER DE VIVER
-

E A DIGESTAO

Milagres �as
algas marinhas

Londres, (13, N. s.) - Quando
qualquer pessôa 'na Grã-Bretanha
uliliza um unguento parai urna

queimadura, é internada num hos
prtal para UIlI<I mtcrvenção cirúr
gica ou chama um bombeiro para
consertar UIIl fogão de petróleo fu
rado, - emprega provàvelmente o

mais recen te dos materiais de guer
ra descoberto no Reino Unido -

a alga marinha. Tais foram os re

sultados sensacionais que se segui
ram à pesquisa in.tcnsivm reaHzada
pelos cientistas britânicos, que irii-

�iaran! há_ cer?a de, (�ois anos un�a De ordem do Exmo. Sr. CeI. Prefeito Municipal, e, para
investigação yst emall�a e a ruais

que ninguem aleaue ignorância torno público que a Direto-·acurada anállse dos tipos de a!lgas .. b.... .

'
,

.

marinhas existentes no litoral

in-l
na de Obras MUnICIpaIs, facilitará em tudo, dentro das suas

i-lles. Desde então, marra o "Daily possibilidades, à obtenção de alvará de licença para pequenas
Telegraph", a reu�1iã? � o trata- construções, de acôrdo com as posturas Municipais, em zonas
n�ento das algas ,atlJ?gm a� propo�- especiais e longe do centro urbano. Não é permitido de modo
çoes de uma indústria macíonal. So- ,;- .

.,.
•

-

t· I ,_
mente uma firma usa de 15.000 .a •. algum InICIO de qualquer construção sem o respec IVO a vara"
20.000 toneladas de algas marinhas nas infrações esta Diretoria agirá de acôrdo com a legislação
r-nualmente ..

A alga mais emprega- em vigor.
�la pu r". satisfazer as en.comell�as Diretoria de Obras Municipais em 4 de abril de 1945.
e a de l ipo comum, Dela e extraido

Raí d R th 11 dí to cálcio algjn.ato , suibstancia gela- Imun O O sa, Ire ar

tiriosa muito relacionada com a ce

lulose, Uma surpreendente varieda
de de artigos pode ser feita por
meio dessa substancia. O cálcio al
ginato é utilizado em várias espé
-cies de produtos alimentícios, com

pondo igualmente materiais cirúr
gicos, médicos e produtos textis não
inflamáveis ou soluvcis. Do mesmo
modo é empregado na cont'ecção de
cápsulas de todas as espécies ou na.

preparação de sangue seco. Sob ou

tras formas, é muito usado na cio
rurgía dos olhos ou do cerehro, bem
corno na manufatura de tiritas e de
materias plásticas.

A azia dores, eructações e malestar, após as refeições,
indica� hiperacidez estomacal. Com a frequência desse

desconforto criamos até uma prevenção ao natural
'! I

.

prazer da alimentação e é assolada nossa a egrl.a _

e

vivacidade de espírito. Magnésia Bísurada . eornpostçao
alcalina de eficácia comprovada em todo mundo - neu

traliza fácil e rapidamente a hiperacidez estomacal
e restabelece o bem-estar.

Magnésia
BISURADA
PÓ E COMPRIMIDOS

I Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de SOU2Iil
Farm. L, da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da, gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

EDITAL

Emprêsa Auto-Viacão
,

Limoense
Linha: Praça 15 de Novembro - Trindade

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

.....�I .

Reintegração de feridos
de guerra na vida civil

Afim de não serem prejudicados os moradores da Vila
Operária (Penitenciária) e de Trindade. que geralmente ficam·
sem condução por servirem-se da mesma linha de passageiros de
localidades servidas por outros ônibus, esta Emprêsa rescfveus
devidamente autorizada, estabelecer linha diréta para aquela
zona, ao preço único de Cr$ 0,80 (oitenta centavos), a partir
do dia 1°. de Abril vindouro.

Florianópolis, março de 1945.

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S."". a(OSA
O.RLA NDO SO A RPELLI

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 � __ Eod. Teleg.: «Scorpellí» __ - Florianópolis

Londres, (B. N. S.) - Jú em se
lembro do ano passado havia
:WO.OOO homens inhabilitados para
o serviço militar que haviam sido
submetidos a interrogatório com

-relação ao progr-ama nacionad rlc
rehahilitaqão, sendo quasi tod.is
postos em condições de exercer em

pregos de outra natureza. Este pro
grama é também ap licavel ala pes
soal civil incapacitado como con

sequência de ataques aéreos ou por
qualquer outra causa e que desde
o início da guerra formou um con
tingente considerável para atender
ao peJiclo 'nacional de braços re

-queridos pela indústria. O Ministro
'do Trahalho, sr. Bevin, declarou
que ao tomar posse do seu cargo
em 1940, havia cerca de 200.000
pessoas consideradas incapazes Assembléia Geral Ordinária
para qualquer trabalho, Em 19,14, São convidado. os Sres. acioni.·
graças ao emprego de tratamento tos para a AIsembléia Geral O�

especial e cursos de treinamento e dinária, que realisar·.e á no dia
.I eedncação profissional, reduzira-se 14 de Abril corrente, .à. 14 -quu
aquela cifra para 18.000. Calcula-se torze- hora. na séde social. à rua

que as horas de trabalho ela produ- João Pinto n, 2, com a seguinte
cão adicional criadas por esse meio ordem do dia:
importar-ão em muitos milhões de 1. _. Apresentação, discullllão e

libras esterlinas, sob o aspecto de aprovação do Balqnço e demais
imposto sôbre os salários, para o contas do exercício de 1944, pare
Tesouro Nacional. No que diz res- cer do Conselho Fiscal e relatório
peito à Lei de Incapacitados para o da Diretoria;
trabalho, todos as homens e mulhe- 2. -- Eleição do Conselho Físcul
res portadores de lesões recebem a e seus .uplentes e

visita do funcionário dos Serviços 3.·' Assuntos diversos.
fi c' Rehabilitação enquanto aindai Florianópolill, 4 de Abdl de 1945.
int cr-nados mos hospitais. Caso se Sociedade Anonima Comercial
tenham tornado ínuteis para as r-es- Moellmann.
pectivas profissões anter iores, são Hugo Moellmann
conselhados no sentido de ernpre- Diretor-Gerente

'('l],�er qualquer outra! ocupação de ,..j_---__acôrdo com os respectivos estados,
Ao terem alta, dirigem-se à Bolsa
do Trabalho onde se lhes facilita
empr-ego no oficio habitual ou são

to parai lima nova profissão. Estes
jClU'SOS teem lugar em centros de-

I
ouro ou palacril. Conserto

pendentes do Miinistério do Traba- dentaduras em 2 horas·lho e durante os mesmos recebem
(JS alunos uma pensão de 50 sihil- apenas.

IJings, semanais, pensão esta que é

I
CONSTANTINO SERRATINEmaior para os casados e aumenta

proporcionalmente ao número de Rua Duarte Schutel 11
filhos.

Sociedade Anonima Comercial
Moellmann

A V I S O
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Hormo Vivos u.· 1 para os MOS pequeDoa ou Ilacldo.
Ho=o Vivos D.· 2 para o. seios Q1mldee. volumoacs.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
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VIDA SOCIAL
AN1VEHSARIOS:

Sra. Babv Boabaid
Def'lúe: hoje, o aniversário

natalício da e xma , sra. Baby
-:Boabaid, digrnssirna espôsa do
"Sr. Felippe Boabaid, acatado
-comer ciente

Dama de excepcionais vir tu

.des, a aniversariante ter
â

opor
-nidade , nesta data" de receber
:as mais inequívocas demons
'trações de simpatia e cario
nho daqueles que lhe cêrcam,

Fa.em anos lloJ.'
o menino Cláudio Fullgraf;
o sr. Procópio Borja , comer

eíante nesta capital;
o sr. Francisco Gouveia. alto

funcionário do Tesouro do Es
tado;

a sra. Júlia Outra Lopes;
a menina DiQ!le-Dllza dos

An ios, filha do sr. Dimas dos

Anjos,
o sr, dr. Jmé Murilo e Ser-,

f8 Costa, funcioná. ia do I. A
P. I

GentHezas:
A Agência da C. N. N. Coso

teira, teve a gentileza de nos

ofertar um exemplar da bem
feita revista Cruz de Malta, do
mês de março ú timo. Gratos

Falecimentos:
AntôniO Areias

Faleceu sábado nesta capital o

snr . Antônio Areias. antigo alfaiate
da Alfaiataria Pereira

O .eu sepultamento foi efetuado
no mesmo dia à tarde. no Cemi
tério da ·'T,.indade. com grande
acompanhamento.

O extinto deixa viuva e dois fi.
lhos menores.

(MINAS-BRISIL»
Da companhia de Seguros «Mi-

. .nas-Brasil) • nesta capital. rece

bemos um exemplar do Relataria
·dessa importante organização de
-.egpr,os. de suas atividades em

.1944 e comunicação de haver 'trans
ferido a sua agencia nesta capi

-1:al, para a rua Felipe Schmidt
in. 51 - 1· andar. Gratos.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

A prisão de ventre é um

.grande mal, perturba o fun

cionamento do organismo em

.geral, mas si usardes FIDEI
NE BARGAMO, adquirireis

'um grande bem, o fígado vol
ta à sua função normal, o es

·tômago, os intestinos, todos os

-orgãos ganharão em equilí
brio salutar. Em sua farmá

-cia, ou C. Postal, 1861. São
'Paulo.

o PRECEITO DO DIA
Seja qual far a temperatura am

biente ou externa. a temperatura
do corpo conserva-se mais ou me·

ncs constante, raramente se afas
tando do normal mais de meio

grau. mesmo quando o termôme
tro acusa muitos graus abaixo ou

acima de zero. E' um ato de
defesa do organismo. no qual a

pele desempenha importante papel.
Conserve a pele em estado de

proteger seu arganillmo contra as

grandes variações da temperatura
externa. habituando· se aos banhos
frios. ao exercício e à. roupas ade

quadas. SNES.

CARTAZES DO
HOJE HO.lE

(INE (cODEON,)
2a-feira

A's '7 1/2 horas:
A Gargalhada quilometrica do sêcu!o:

O CARADURA
com Bob Hope e Betty Huton

90 minutos de gargalhadas
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 4xl Nac.
FaX AIRPLAN NEWS 27x22 (Atualidades)

O IMPERIO BRITANICO 1944 Marcha do Tempo
tPreços Cr$ 5,00, 4.00 e 2,00 Imposto Incluso. Imp, 14 anos

• • •

(INE «(IMPERIAL»
A's 7 1/2 horas

SESSÕES PARfo TODOS
Misterioso, Horripilante e Sinistro:

O espião japonez
com Preston Foster e Lvnn Bar i

NO PROGRAMA
VIDA BAHIANA n. 3 Nac. Coop.
GUERREIROS ANFIBIOS Short

Preço: 2.40. (único). Imposto incluso. Imp até 14 anos

«O ESTADO))
a seus amigos

braSaS ...

\ Tão se o

\.
• pudera. 'do de a 1-

� o segre
E Oqui esto. . apetitosO!» e

de\IcloSOs,mentoS _
.

de fócil digestoo.

lWZDlA
DUHYEA

Ao

Por motivo de mudan
ça de nossas oficinas e

redação para o prédio n.

5 da lua João Pinto,
comunicamos aos nossos

amigos an unci en tee, as

sinantes e leitores que,
a partir de terça-feira
próxima. dia 10, «O e«.
tado» deixará de circular,
voltando a aparecer na

segunda-feira. dia 16.

Apresen tamos aos nos

sos amigos, pois, as nos

sas excusas por essa

involuntária' falta.
A DIREÇÃO

PrestIgia .. .;<ttI#>rn(1 • ••

eiaB8e" armada", - (I. lI.r'.
•• ..q.I...... "'.. i•• i.... -, II..

D. 11.).

-� - ,� r � ", "n 't'
�I I I II IIII I �I �

II I VIdI I �1 II III I �I
II I ,�, u � ��

COMBIlTIIIl TRANSPIRaçãO

-e desodoriza!
NESTES DIAS DE VERÃO, quando a tem

peratura aumenta ... sua segurança di

minui... a transpiração é indiscreta ...

Esteja tranqüilo e seguro, usando Salus,

Salus limpa rigorosamente a epiderme,
remove pó e impurezas
que se depositam sóbre a •

pele, deixa aos poros res
piracão livre, repousante.
Use Salus-e fique leve,

lif!lpo, repousado.

Sinta, em sua roupa, o que os

outros sentem em você. Se a

reação não lhe agradar, use

Salus L.. Salus desodoriza.

--

--

J. W. T. - )4.242
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4 o I":STAOO- Segunda feira 9 de Abril �. '�4S

De 1- a 30 de' Abril, Inês €m que comemora o 6- aniversário de sua fundação,
a Relojoaria Moriíz oferece seu variadíssimo e moderno estoque por preços

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita sem compromisso e cer'tifiquem-s€ ..

Só na' Relojoaria Moriiz-Felipe Schmidt-Edifício Amélia Neto ..

Venda de, terras i O erro ou alto comando alemao I

Vende-se uOma area de ter-I Londres, 14 __ (Ueorge Grrtlon, ap rcsentur os aliados o cirlcnlu isnas com 9.00 .000 m 2, (nove i esp ocial para (l "O Estadn ") - A cnmn "traid'{).]'es" da Europa, quemilhões de metros quadrados, II Ii qui d açâo de. cubeçu-dc-ponte de abriram cam inho ao "bolc hevis
medidos e livremente desem- Wcscl, no haú x o Hheno. [leias l ru- ruo ", do mesmo modo que, no fim

baraçado de quaisquer onus e pas a n glo-a uu-r i cu uas e a
..

s nn ul- da guerra passada, roi reita a
"

. lâncu captura de Kucsí ri n, no cnmpauhn destinada a provar quee��argos, _ sItuado. no �un�- Od er. pt-lo Exército Vermelho? slg- ii cup itulaç ào (f,o, He ich rora procipio de Sao Joaquim, Dístrí- nificarn que os cxérc i lns aliados vocada pela "traição dos bolche
to de Urubicí Estado de San- se muntõrn firmemenle nos dOIS vistas e judeus" na Ircn tc inter-na.
ta Catarina 'sendo dois mi- grandcs rios que prole!:?cll1 o l'�I�'1:- r� assim que, ao mesmo tempo que-' cão da Alemanha, a oeste e leste. () exército alemão vem sofrendolho�s de metros quadrados f;;Jll ambas as frentes. está s�i�d() lima série ele reveses cm tudas as
mais ou menos de terras de

p reparacla a investida d('('ISIVf� frentes, 'o, mito de sua i nvencib il i
campos e o restante terras de contra a A�elllan��a �_e.nlral e �).s d ade é mantido cuidadosamente
matas contendo uma grande líderes naz i stas .1f� J?ao. potlci li �;- para o povo germanlco. Assim,? " ronvl er essa sviriôncia do po., o também, parece que se explica aquantId�de de PInh.eIros :para alemão. Na ver-dade, ambos os rros única contra-ofensiva de cer-ta en-Indústria de Serrana e díver- [á I'oram, atravessados ao sul" "o vergadur-a em que se encontra em-
sas qualidades de outras ma- Hhe no c,m Hemagen e Od.er na SI- penhada a Wehr-mar-ht a nordeste

Ideiras As divisas dêste terreno léxiu. Ambas essas tl'avessIa.s alll�a- do lago Belaton. Essa comíra-ofen-
-

.

.... d ca o rlanq'ueamenlo dos dOIS IlUIIO- siva também ,po,(ie'se desti�ar a de-estao entre dOIS .nos. que �s- tes cenlros de Iprodução de guerra fender ao Alpes (la Auxtr ia e Ba-,sem de uma cordilheira de les-
que ainda restam à Alel�lall�la: o 'vier-a, ao sul de Mun ich, afim de

te a oéste, em que têm qual- Hul-r a oeste, e 'a zona f'a hr il de ser conservado um l'pfúgio entre I
quer dêles capacidade para Bcrlün, a lést«. Apesar da allle:1<:a as montanhas. para onde fujam os I

,.

d m ortal a que K encontram expus- lideres naz istas e os r-emanescen-mont8:r qualquer maquln� e
los os lídA'fes naz istas forruu 11lI-. lr-s do exéJ'cit'J) alemão. depois ria

se:rana e �outras maquI�as. !lol'entes para d'csfechar um con-1 oCllp,a�ão pelos. a'i;Hllls de .Ioda a
Misto com este terreno existe tra-ataque coordenado contra (!S I ])I<I11oICIC setenh-ionul rio Heic h.
diversos também com grande ul i arlo s, nos pontos. de, tr�\\'(,s�I:1 I, .

'h
.' daqueles ri os O mnl ivo e

SlnlPleS,\
_quantidade de pin aIS para "I

.

(I' elile f'ora m lanrarlas
serem prova'Velme�te vendi- ;�Slll'tl;�l��I�1l �)'deJ1s pe�'so�lis (le lli� J!J�1l'6l��d?s. Êste ter

..
>,:,e�o dIst.a�te.

da tlcr �o sent[.c,lo r!f', prell'l'Il'.a I:H.�rl� 'I nlJlsede de Urubící 18 quilômetros à ret ir-adu. Em \\ escl, pOI e�,11l rn,
d 12"' ","

t d
,.

S nlo o campo d e batalha se trn ns-sen O Ja cor a o peJa e -
, c

I' ul ,_,

•

"
,

. , fOl'mou num matadoll:') (. l, ,I_ �
trada de rodagem de UrubIcl

mães, sentlo ,() PrimeIro Lxel'c!lo -.::::=-

a São Joaquim, e o restante (Ie Iparaquedislas .dizimado pel,as
terreno facilmente de fazer I fôrças anglo-aJ1�erI ca�1[ls. (), (:I�,e;�:estrada Na barra dos ditos, mo se deu em h.llt'st_:lll, .onde ,�r ,I 1

" �. ,,,.

I de núlll('l'o de alel11al's fJcaralll 7n-TIaS tem um� queda Ja medI-
ll'rl'uclos \'ivos nas adcgase sUbter-1da com 70 metros de altura.

I rfIneos (la cidade. A dese�perada
Quem interessar fazer qual- defesa alemã l1,aq�Il'I('s dOIS efllll

quer negócio deve ter

.entendi-I ]lO,S de batalha {'li has�'ad:l.
I111111H

.

t' " ccrla I"l!l)jca Illililar, pOIS h.esel emento com o propne ano sr.
}'. 'stl'il; ('1lJ1slitlll'1l1 j'ol'lalezas-

T' d�..'l V" d S \lot, .

I I'JOfl,O nn ctlUe leIra e ou-
que harrav,llll () callJinho ',os n lH-

za' residente na séde de Uru- dos 'para a planí.cie �;('ien!rl()!lHl ria

I' O Leite Hinds que amacia,bi�í. Almllanha. En,.CJlIanl(; IHlO,,!(,ISS�I!;deslruiclas, (J IluXIl CIOS t<1JJI�s
i

prolegeere)'rescaasua
aJ i a,dos não se puderia l'Sp r:,llar cútis. o(cr-eee-lhe, a.gora, uma nova

CoupnA-SE pelo cxtPl1S0 tefl:el10 tiil) i':Wlll::l�'l'� I b",!ezJ. atT'dvéfi da. fr'a(.T['àucia do1"'.1. K ii guerra de J110\'Jll1entll ljUe .�l ex
seU perfume estimulante, que tem

qualquer tipo de maquinas de lende enlre o ()dc� e II BhellO. O I o l'r'escôl;' dos dias primaverís.- precJ) que os alemaes pagaram pe-,cos�ura, de pé. ou de mao,
la defesa desesperada dessas fO.r- Fse-o hoje para conhecer êsse

a.sslm como: blClcletas, moto·llaleza: fIO norle, foi a tn�\'�s��l� i n )vo privilégio de Redução, e. diá
clcletas e motores em geral. ,dos rIOS, m�ll'S ao slll. pelos dIla I J'i'l.mente, na limpeza desua peie,

Informações com Machado dos. ::\oras a verdade �' que li f1van1c,'o I
no ('liminar dos cravos, manchas

, '

8 aliml,o uinda po(]prta Sl'r ret,a]'(. a-I& Veloso, a rua Tr�Ja�o n.. (lo ,<;e (JS alelllães dispusesselll 11111- e espinhas, e ainda como base
- sobrado -- Floflanopol!s. da dos bandus de fan:\tieos que I para pó de arr'oz. O L!!ite Hi'/lds

deixar:níl iI relagllanbl, IlI;S "bOI-I no seu toucador significa beleza

II"ASA Compra se uma, sóes" ,de Dunquerqlle, li oeste de
e mocidade." no centro da ci DmlZig a l&sll', elll Lorient l' na

�
Lalvia, Kolberg, Kocnigsüel'g e I :®

'dad,e, até 25 mil cruzeiros,
I II I

j';::::{;d,·ni:l. O l'ITO (O a o e �lllal1( o

I Ilq'b!-..,�Informaçces nesta re:iação. al.eil1ãO foi sacrificar iJlulllllll'nte
� �mY'1;,�laquel:1s trupHs. -!f ti"'" Jjf T !J::'! j/;T{flf 'fV��TD� �'? um"! proprie-da- Todus I;S. eslyatl'f!i,stfls _alcI11a:", I

J:."" L.� .{f !f:�-// tJj;/'t$/ I1.111 jJ-1)jJ de sita em Bar- desde Clausewltz ale :\loll".I, PI c- I///', ,

eonisHl'alll selllpre a dlllllr!lua f�l' i � ,ii
..

··

reiros, com casa, pasto, bôa
coneenlra(:ões de fôr.,<;as, e Il pl'O- ��!,;j I,água e pequena chácar'a. 1'ra- prio Hitlel' pOllde se ap�)(lerar (�a OOB � iitar a Avenida Mauro Ramos, 50. Allstl'ia, Tchec()s],o.\'aquI<l, PIlI,o- , / '/'.... :r nia, Fnll1�'a, (fréci'fl tA YugoslavlH, ?rorege e empeleZa a CUltlS
grH(:as ii fiel obsCI'\'anCla dC'sse I olt

.

pl'inl'Ípio. Alualmenle, l'O!lllldlJ, I .

suas rÔreas se enconlram e,�pa- ••••••••••_ .

Vende-se uma residência mo- HIJ O.lj<lllip,}cI () 0POj ,lIlc! SHPHlfl
.

" f"biliada no centro da cidade' Elll'Upa, 'ao lI1e�o.;lll(! !Clll]J(� que (� CASA DE SAuDE E MATERNIDADE �C _.

d l'd ICl'ritúrio aleJllao e 111\'achdo p01 I
. "onstruçao �In a nova. ,�o I a

dois !arll,s'? COIllO se POdc'f,ia ex-.

"s
-

O SEBASTIÃO"
'

e grande, Nao se atende mter- plic�al' t:lO completa tl'anSfOl'llla- A
mediários. Trarar na Tesoura- do'? Exisle apl'nas lIma eXj)I�l'a- Sob a direção cUnica do

na do Banco «INCO» �'ão, ali{I� c()nfirmada y�la pSICO-

Florianópolis. logia alemii l' pela hlStOI'I:1 da �le-
manha. Os líderes 1HIZ1StflS e\'ll�
ralll (]c',lihcrfldalllel1le a batalha {l

nal, porque sabem que, nessa b�
t::llhll, o exército alemiio perderIa
sua mlréo]a de invclwibili,dade,
ellirladosall1pnAte. ]Jl'ese}�\'ada elltl;l' 1o povo gerll1::l111 co. i\ao se de, e

,

esqtlecer que, duranlL' a.no� (' anos, I
os ci,'is ouviram rl'pel!r qu�, na!
,guerra passada, fi ('apJI�lb).ça() do

IReic]l se devcu a])pnas a punha-
lada j)el,a,s costas". Perdi<lo o milo 'Iela inveneibiliela(]e ,lI;1 "'ehrl1l�- I

eh1, CO!1l a qllal o "Hl'l'l'e!l\'ollc' IteJll sido sempre �rraslad() a guer
ra, os nazistas sabelll que leria,
t'[l111bel1l, (]psaparpcido par,1

.

sem

pre' il possibilidnrl(' de ser desf�
ch'ada ullla nova gllerra de ,rapl

P 4 !1n, daqui a vinil' ou trinla anos.

IFoi por isso, se.Q'uIHlo Indo indica,
CflH' Hitlel' espalholl algumas de I

rOZINHEfRA sllas melhores (Tivisr)('s para ,�prelll'"
. sf!criricadas e111 j)osi('i)es isoladas.

Avenida Os sal'rificios s('l'iam"apr('senlaJ!os
ao povo alenúill. COIllO IlPl'ois qlle
j)C'rc'('t'I'Hm para que () nazisl110 pu
L]esse sobre\'i\'('J·. Gochbels redll

v. - 6 brou sua campanha !lO sentido de

Residência

10 v. 7

Locomovei
Vende·se um de 24 H P.E.

em perfeito estado de fun
cionamento.

Informações nesta gerên-
cia. (alt, P.)

Vende-se
1 caixa Registradora marca

IDEAL - em f)erfeito estado.
Para informações na Camisaria
Júlio.
Rua Cons. Mafra 3.

Precisa-se 'de uma.

Rio Branco 89.
Qrdenad'o:' Cr$ 100,00.

lO

Matel"Íor de qualidade, sistema
eficiente e alta p"edsào de fa
brico, asseguram aos Magneto$'
Eisemonn um funcionamento ri

gorosamente perfeito. Modelos
especicis poro motores
diversos,

para:

automóveis e camlnhõe"

máquinas agrícolas, guin
chos, betoneiras, bombas

hidráulicas, etc.

r

FILHA I MAE I AVO I
-

TOdas devenn US&r

(OU REGULADOR
IA MULhER

VIEIRA;
DOREStVltARA

Alj�iít .as Cólices Uterinas

------------'_""""<.

Visite, sem compromissos, a

LIVRARIA ROSA

..

I'
Remédios americanos
chegam a Varsóvia

New York, 5 (R) - Comu
nica-se de Val'sóvia que che
gou áquela Capital, um gran-

I
de transpürte de remédios
enviados pela Amé:ica do Nor
te. Acha-se tambem em Var
sóvia um delegado do Govêrno
estadunidense que se esforçou
para que os remédios, fossem
distribuidos justamente entre
todos os necessitados e não só
mente entre poucos numero

sos partidàrios do Comité de
Lublin. Acha-se também em

caminho um grande comboio
de instrumentos cirúrgicos pa
ra substituir outros que foram
confiscados ou destruidos nE

Polónia pelos invasmes ale�
mães e russos, em 1942 e du-
rante as alternativas oçupa-·
ções.

Empregs-se com vantag .. mpn·
rI! <,,,rnb, ter tí� irrl:'�ullil'üh1(1�tÕ
(j!jS {llnçõ{"" pt>!'lOdicl1l" dM!i; 1'1:'

Ilbvl'l1" É culrutUlte to reltul1trlor
dt'í<I'H." fUII�·õ .. �.

FLUXO-' tO:\T1NII" �.... II'I ,.UH

com prl' v h 111i I' ficá l' 18, é If) lJ i to r ... -

ceihHil1.. D ... v,. �er Ui'udlS CoU!

rl c_o._n_fi_R_n_ç_�_, 1F'LUXO SEDATINA tHlcontrl-l-t'l ...

PU) toda I,Hirte,

Rua Deodoro, 33

Florianópolis

Li vros novos e usados,
em diversos idiomas.

Atwde encomenda� de
obras editadas no Brasil

no esul'lngeiro.ou

Novidades todas as

sem�nas

DR. DJALl\IA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazivoel chácara com

esplêndida vista para o mar.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

.

Aos sofredores
Excelente local pal'a cura de repouso, Agua fria e quente

i\PAREI,HAMEN'I'O CÓMPI,E'rO E J\fODERNlSSDIO PARA TRA'rA�lEN'l'O I
J\ti\;DIl'.O. ClRúHGICO E GtN}J('OLúGlCO.

-I
Dra. L. GALHARDO-Ex-

RAIOS X - �l!raviolet� -. Infravermelho - ?n.das curtas. .1 médica d,o Centro Espírita
- Eletricidade medica - Exames endoscopICOS. 1 Luz, Caridade e Amor, co-

munica a mudança do seuJ,abnralÓl'ios "al'a "" exames (Ie etu�idação de diagnósticos.
consultório para a Rua Bue,

Apartamentos.de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário nos Aires, 220 - 1" andar,
A t d la 1 Cr$ 30,00

! RJO de Janeiro, onde,pa.ssa apartamen os e c asse ..... ,.. ;
n. t d 2a 1 C·r$ 20,00

I
oferecer os seus prestlmos.'''I!llar os e c asse , .

d Cr$ 15,00 p/pessoa E�'c!"eva detalh adarr,en teQuartJs com uas camas ., '.

norne, idade, endereço e en-
SlWÇÃO DE MATERNIDADE velope selado poro ares

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de D"qtn.
1 a classe, inclusive sala de operações, com parteira da --------,------

Casa de Saúde Cr$ 400,00. , lJ finde �e
PlJr motivo de

: V {.J
-

&l viagem, um

I
o DOENTE PóDE TER l\IÉlOlCO PARTJCUl,AH

I quarto completo (moveis de
FLORIANóPOLIS imbúia). com 5 mêses de Ufa.Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

,
' Ver. e tn'ltar à Travessa

................e••••M ee II Ratkhff n. 2 - terreo. V.2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, SOCIEDADE ANôNIMA COMERCIAL MOELtMANN
Aelalório da Diretor'ia

Si.:,n uores aríon ístas.
Pelas contas abaixn u-anserít as, retutívas ao exercícín ele ]94�L porleis inteirar

vos rios nossos negócios naquele ano.

J\'I"a próx ima assembtéta geral ser-vos-ão prestados todos os e-clarecunentos quo
se julgar' necessários

IM,r,.'\i\"CO GERiU,
ATlvu

Iurobjllzndo
1.110.4\;6,50

�2,Q28.��01.0,,1.00
12.95(Uo
12.457.Go

Imóveis ' . , , , . , .. , . , '

:J-arage .... . . 0'0 •••••••

Móv e is c utensílios .

Mâqumas ." , ' , .. '.

Veículos ,";., , , . , , , .. , ,

Dtsponível
Caixa � Bancos , .

l-tealizá\'el a curto prazo
Mercadortas . , ' ' , .

Títulos mun ír-ípaís .. , , .

Apól ices estaduais . '" .

Participações "S, A. N. T. A.' .. , ,

Obrlgacões de guerra '... "'"

Contas correntes ', , .

1,273,419,83

118.110,51

2,806.893.10
7,368,00

lS.37C,oo
26.000,00
28.879,80

790.303,84 3,677.822,74

n- f'olupensação
Ações caucionadas ".,.... .,.,

Títulos descontados
100.00Ó,OO
338,004,0c 4:38.004.50

PASSIVO
Xãu exígfvel

, Capital ..... ,.,., .. ".... . ,.,.,

Reservas ' , . , .. , , , .

Amortizações , ..

,
, ,

Exigível
Contas corren tos ., '"

Dividendos , .

Gra:tfkaç-ões a l)agrU' ,... . .4.

2.2;'�,OOO.oo
73'2.416,71
204.480,17 3,191.S9Cj,8S

1.061.8.56,20
135,3{)0.00

80.GOO.uo 1.877.456,20

»e compensação
Cauçâo da Direi oria. ', .. , ..... , .... ,

Descontos , .....

100.00'),00
338.004:.50

5 . .307.3b7,!58 5.507.357,58

Despesas geraís , .. , , , , .

.Iuro.: e descontos .. , , , '

Ordenados .. , , , , ' .. , ' , . , , ' .. , ... ,

Prêrn los de �e�ruros ., , , ,., .. _

Impostos , ' ' . , '

Consorvar-ão de prédios ., .. ' ' . , .

Despesas de viag ens . , , .

?,ps8rva� , , , , , .. ' .

--

/<--111ot1 tza�:.JeR .. , • , .

JJratifkd\'ÓeS ,a lug-or .' .. , .

Drv.dcndos ,., ., ,., .. , , .. , , .

Fili:,l d€ Blumenau " , .. " .

Aut omóve ls , ' , , .. , .

r�Jer.:.:adQr:as . , �.' . . ...•.....

Of'ic-Inu s ,..... ' , , , .

Al ug ueres , , . , . . . . . . , .. , .

Dívcrsus «ontas ' ..... , .. ' . , .. ,. . , .

DÊBiITO
71.461,50
47.S;H,;H

105.470,80
10 ..';12,8'0
27.571,10
59.10'/.20
48,(124,50

146,882,40
40,00v.co
80.500.0"

185.300,00

773.294.20

J-lJl!!'O l\fo(_�lImanll, diretor-gerente.
Ac;cio C�llJl'a( Neves, contador. Reg. n . 41.421.

P:'HU�(')<;lt ])0 coxsnr.no I<'lSCAJ,
\a.. Os abruxo assinados, membros do conael ho Fiscal da sociedade anônirna Comercíal

�, Moe llmann, tendo examinado tortos os livros e rlocumentos de con tabü ídadc da refe
ridu sorierlucle anóntrnn, rctn.Ivos ao ano de J944. rlec},�:lil'alll tê-los oncontrad., perf'el
tamen ra exatos e e scr lttuado s nas co nd lções f:'::\igidas petas leis vigentes, julgando,
por Isso, -::le\,-am ser aprovados.

Luiz da Cust·, Mello
José FI'and�co Glavalu
l'edl'o I.Jf"áo ('O( lho

·1 CURSO POR CORRESPONDENCIA
CURSO GINASIAL EM UM ANO [Dec-Lei ri, 4.244)

Preporo.toefos para Direito, Medicina, 'E:ngenharia, Escolas Mili
tares. Escola Tecnica de Aviação etc CONCURSOS: Banco do
Brasil, DASP e outros. CURSO COMERCIAL PRATICO, 'I'oqu i

grafia, Inglês etc. Matriculas abertos. Peçam prospectos hoje
mesmo à CAIXA POSTAL N. 3,379 S. Paulo - CURSO DE

MADUREZA «BRASIL)} - Rua Vitorino Camilo, 782.

Crédito Mútuo Predial
Pronnetárto s - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M.AIOR ,CR s 6.25000

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

e

-=����R=ad�w�a�y • �

Lmtiva�ã:aV:::: :e!:::n:s!n:lensivas I Terrenos em São Paulo I�:!e(:u p��r�a�:�st��t���(entra-I Juntos ao futuro pateo do I. N. P. I
París, 5 (R.) - Chegaram I Ia esta Capital notícias, colhi- I Vendo os melhores lotes com desvio.

das da Alemanha por agentes

Iclandestinos, dizendo, que a J. S. Almeída - rua Monsenhor Andrade, 3t8
ciência polonesa sofreu no-va- telefone: 3-4188·· São Paulo. Imente uma perda muito

sensi-Ivel. Faleceu num campo de
...__•• ._

concentração, naquele país, o
_ __

Pe. Constantino Michalskí, da

I
--- !DDI_IlIliliIIiII!il �

Congregação da Missa S. Vi- }�sta e/ a verdade '.cente de Paula. Era um cien- -

tísta de reputação europea. o Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
saudoso Pe. Constantino foi modernos, inclusive Sondo lias paro praia ao alcance
durante muitos anos professor I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
catedrático de Filosofia na i PREÇOS SEM RIVAIS'Universidade Jagiellônica de •

ICracóvia, da qual foi também Não comprem seus calçados sem visii;ar a

reitor durante muito tempo. «Temanceríe Berrelros» IPublicou numerosas obras sô-
bre a filosofia, que foram ver- I

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

sadas em diversas línguas. O i , __

extinto padre, que foi muito _! I IIII!!
admirado devido ás suas vir
tudes cristãs e cívicas, foi pre-I·so por duas vezes pelos ale

mães, e últimamente não po-I
dendo suportar á fome os tra-Ibalhos forçados e máus tratos, Isucumbiu com grande pezar I

de poucos sobreviventes cole- ;

Igas, numerosos alunos e todos'

que tiveram a sorte de conhe
cê-lo pessoalmente ou por sua

reputação de cientista e sacer

dote de grandes mérítos.

10 santo do dia
I Anunciação de Nossa Senhota

'I'ervdc -se celebrado o Domingo
de Ramos no dia 25 de março
nêite ano, o Igreja tranaferiu pa
ra hoje a comemoraçãa do fato
mais importante de tôda a his
tório. Lembramo nos da inefável
misericórdia e bondade do SS,
Trindade que mandou-nos o Re
dentor Que adiantava· nos termos
nascido para esta vida morta!, se

depois de alguns anos de vegetar
nêste planeta. íamos passar uma

eternidade no inferno? E. sem

que fosse dada satisfaçãp congru
entes à Divindade ultrajada pelos
incontáveis pecados dos rn iser oe

homens, es,tá'vC1m08 todos
excluidos do fellc.id, d > eterna, .ca

pircção de 't,d",s (8 corcções hu

manos Deus. e n t re to.-rto. quer a

cooperação dos h�men, na obra
da salvação, E o 'p r i rrre i r o a <;:00

perar deveria ser l\1" no So n tíssí
mo De seu co n s e n t irrren to depeno
deria nos�a s o r-re . O I\r�an.0 lhe
traz a mensagern re d e rrt c ra . E,
hesrtcnd,c Elu, por quo não sabe
como se casa a virgindade com a

maternidade. es clarece o mensa·'
geiro: será por obra do Divino Es-.
píritQ Santo que Ela Geria mãe;
Jesú. -. tal deveria ser o nome

.
do Filho -- não teria outra pai

I senão o Pai Celeste. Tranquiliza
da e, ao mesmo .ternpe , como -que
esmagada pela grandeza.: di! sua

dignidade, Maria responde sim

pleilmente: «EiSt aquí a escrava do
Senhor, Faça-se em mim segundo
a tua palavra». E. no mesmo ins

tante. o «Verbo se fez carne», e

começou a habitar entre nós: o

Filho' de Deus, a segunda pessoa
d.a SS. Trindade assumiu a natu
reza humana para nos salvar.

f;'
/;t!
?
-
-

(558)

- para os seus encantos!

• Sim 1 As unhas bem cuidadas são. verdadeiras

jóias! Tornam os gestos aureolados de leveza e

graça. Sobretudo, definem a personalidade.
Porque são jóias pessoais, feitas para suas mãos!

Dê-lhes o carinho que merecem. Realce-lhes
a fidalguia do desenho e a beleza do

colorido, envolvendo-as na magia do esmalte
CUTEX! De fácil aplicação, o esmalte CUTEX

enseja uma perfeita manicure e permanece
fielmente ao serviço do; seus encantos

femininos ... Experimente-o hoje!

ESMALTE

-

-----

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGUlADOS COMO UM RELÓGIO438.00-1.50

498.880,60
42.592,00

200.674.10
13.060.50
14.283;00
3.804,00

773.294.20

CUT�X
o Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo I

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Transportes Maritimos; FerrO

viários, Rodoviárioil, Aéreos,
Cascos, Fôgo, Acidentes do

Trabalho. Acidentes Pessoais.
Responsabilidade Civil e Vida.

Representações
Consignações •• Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Endereço Teleçrá(ico «BOSCO»

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosemiras, riscados, �rin3
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antos de efetuarem �U09 compras. MATRIZ em

.........._ --�..� _
.
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g tSTAOQ-· Segunda telra 9 de Abril ele 1945

8) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Gerente �eral Dirvsuper inten.re.nt.e Inspetor Federal de S0! teres

I

i

O próximo sorteio será realizado a aa de Abril de 1945
ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignisairnos associa dos d t ineza de porém os seus títu

los em dia, evitando se, assim, de algum incômodo futuro.

Escritório da Líder e Gabinete Dentálio: Rua Vítor Meireles, 18 (SObrado).
-----

Em vias de conclusio
ii ferrovia transconti
nental 5ul-americána

Washington - (S. J. H, - 747)
- A cconouiia boliviana mantem

se na expectativa de novos escoa

doures para seus recursos naturais

te novos mercados em cidades ti? UMA torce.

:interior, atualmente isoladas dos dura... uma

centros comerciais do mundo, de contusão.,. uma

acôrdo com o '··Foreign Conunerce dôr reumática, ..

iWeek�y". Ligando os portos do Alívio imedia-
iAtlântico e do Pacífico, de Santos; to com Pronto Wash.ington _ (S. 1. H. - 798)
lIlO Brasil, r Arica, no Chile a irn- Alívio Radway. __ O Departamento de Estado Nor-
portante linha ele transportes de- Ie-Aruer icam o informou .ao Brasil e

,verá,

e�ta.,._
concluida

.POI'
volta de

I 'i� �l,�ri a outros treze países cafeeiros do
;1947, Secções em ambos os extre- 1:- � Henusferio Ocidental que () govêr-
1I11OS da ,ferrovia - de Santos a I _11 .• ·

no dos Estados Unidos "lamenta
�éste, e de Arica a Oéste, vêm flln-1' LINIMENTO SEDATIVO sinceramente" não lhe ser possível
(,�oDand') desde. há muitos an�s. A � aceder a lima recente solicitação de

jest�, pa.ra um po�t� a, cem. milhas O segtedo do Hospi- aumento dos prvços máximos do
/00 !nte�'lOr da Bolívia, e a oeste �'Ll-I t I d

r
Bjrm1n Ih iAm café. A notificação do Departamen-

mo II Cochabamha, as duas secçoes :
a e� .. c • Q. .. , I' J.' to,"l :' . t '

_

._
.

"

. . ,.
. I (Por corrcêssao Especial do "Rur·1 tO (L �S ,,,, I,) :IS qlla orze �laçoes :'�co,nstltllem dOI� tel ços da eventual

Jer's Bazaar" trressadas frlzon qur a lInposslbl-
ferrovia de 2.iWO milhas, que deve-'I, ).

J' I' I' 1
.

.

WlilshingtoIl - (S. I. H. _ 7(j4) l( aue ( o gov('rno 'J1oor c-americano

ril srl' ti l1l:flis extensa, da América - .,

_ De um po.nto de' viSita médico, elll eh'var os preços této do cafe se

os grandes hospitais dos .Estad�s II baseava> pr,j,nci.pal'n�en te. na ,necessi
UnJelos espalhados por todo I) pms dade rl<: S� lIlanl (I o (onh ole dos

Sl' acbam iodos eles ,no mesmo pé I preços, al'im dr evitar gralve infla-

de igualdade, isto é. l) tratamentu,l ç�o 'nos Estados l'nidos c, ao mes-I
_

a lcrapell,lÍCa c o progl'anHl' de trei_I1T�() �elllpo, atenuar o. p�rigo infl�: In<1lne.nlo são os mais adianlados clOmsla em todos os proses ameu-

que exislelll. Todavia, o Hospital de I canos. Acrntllon ainda () De?aJ�ta- POINT- a -JOURBirmingham, nos arredorrs de Los i mento oe Estado que outros orgaos

IAngeles, no Estado de CaJifornoia, I do gov(�rno IDorle-americamo. cuj�s
pflTeee possuir um pouco mais do :�ti\'idad('s se relacionam com a dls- Aceitam-se encomendas
(fue os oulros. Pelo m-e.nos, cn tre I ribnição de g,;_ncros alimenticios,
os ["pazes do exércijo que o co- r controles de preços, vêm eonsis- BAZAR DE MODASlll'lecermn, é co.nhecido como o hos- trn!ementc ll{!otan,t!o a mesma à.ti-

pita] "jdral" dos frridos, um lílu- lude sôbre o assunto.

lo que conquistou simple�Jnente I .------

COI11 o "glamollir" de suas voluntá-, Moto·res para máquina de

rias, que são estrelas de cinema e i costura
viuvas de astros cineJ1lalog!'áficos, I Usad-os, mesmo defeitaosos,
que enram e saem, dllra,nte Lodo () t otereçam à Caixa Postal 84.
dia, palra trazertilll presentes, cigar-I 10 v. - 2
ros e gôueros alimentícios, ou pa-I
ra convcrsalr, trabalhar e jogar ear

Ias com soldarios que as conslde

l'aV,am srres imaginarios qUl' apal
feC'Íam 'nos cinemas impnwisados
nas "jungle" do Pacífico ou l'Jn al

deias francesas. A fotografia acima
'11Iostra UIlI aspecto do método tera-

pl'utico rIo Hospit.al de BiI'Juin ..

AgiDcia•• Repre.entaçõe. em Geral
Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 6

Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma CASA MISCELANEA distri

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil. buidcra dos Rádios R. C. A.
Pr6prio).- TelegramCUl: ·PRIMUS·

I Victop. Válvulas e Discos.
Agente. no. principais municipiOll

do Estado Rua Cunselheiro Mafra. 9.

Empresa «Líder» Construtora Ltda.j
Em Combinacão com o Banco Cruzeiro do Sul'

,

SIA São Paulo
·

MATRIZ: Rua São Bento, 45 S.ão Paulo Telefone, 3-325S··Fone, 938
-_ .. - ---------

Resultado Oficial do Sorteio do aia 31 de Marco de 1945

1". Prêmio
z-.

' t

3°.
4°. "

5°. "

100 prêmios
1000

10000
100000 "

100000

Série (
TItulo n 320718 Uma cons tr ução de Cr$ 100000,00,

" 057712 Idem, idem c-s 25.000,co
" 'r 082193 Idem, idem c.s 25.000.(,0

9�4904 Idem, idem Cr� 25 O 111,00
" 331994 - Idem. idem c.s 25.000,00

Os titulas com o final 0718 (mil h a r es) B CI$ finO.oo c.s 60.000.00
" , '

fl8 (ceotenas) .. C.$ 50" O Cr$ 50.11(1(1,00
" " " " 18 (dezenas) a CI$ 10,00 Cr$ lCO 0011,00
Aos títulos cujo algarismo t inal fôr 3 01$ 500 C,$ son.oOO,oo
Aos titulos cujo algavismo final t ôr 8 C,j, 5.00 c-s 500000.00

Total dos prêmios nes ta série c.s 1.410.000,00 I
I

Série A Série B
1.0 Prêmio Titulo O." 29509 U ma construção de c-. $30.000,00 c., $ 50.000,00
2." "

39509 Um t erreno de c.. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
3.0 49509 Um terreno de Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
4.° 59509 - Um terreno de Cr. $ I 000,00 Cr. $ 5.000.00
5.° 69509 - Um terreno de Cr. $ 100000 Cr. $ 5.000,00
10 Prêmios - Os títulos com o final n." 9509 (Milhares) c-. s 5 000,00 c-. $ 7.uOO,00

100 " " ." 509 (Cenreoae) c-. $:0000,00 c.. $ 20000,00
120 " 9509 (Lrive-r t ido Cr. $12.000,00 c-. s 24.000,00
240 " .. 29509 (Inver tid r Cr. $12.00000 Cr. $ 24.000.00

1000 " 09 (Dezena) C" $10.000,00 c-. $ 20.000,00
10000 " 9 (Final) c-. $ 50.000,00 Cr. $IOO.OOO.üo

--

Total dos prêmios distribuídos em cada série c-. $140000,00 Cr. 270.000,00

�ARMAcrA ESPERANÇA
A. SUA FARMACIA

t.... (I).''''''''U-u M.fra, " t S - FONE l.'41

b.l\l·.elill • d.lDkiJi.

o Dep artamentó de
estado norte ameri

cano lamenta a pos-

I ilbdldade de elevar
os preCO.l!i do café

fIo Su.J.

KNorr
No bar e no lar
não deve faltar

Si tem lffltação retal ou hemorra

gias, cuidado r São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até UIna intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dÔreB, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES

---_.__ .-_.- --_

Um produto De Witt

Camisas, Gravatas, Pijamea gham, em que aparreelll as eslre

Meiasdal melhores, pelos me- las Claudette Colbe!'t, H')salind

mores preços s6 na CASA MIS Husscl c as scnhoras Jack Benny e

�ILANEA -RuaC, Mafra, 9 Howard Hawks.

Móveis
(omprar, vender ou alugar

fitaR
bFÁ'IIA.'.,

s
ô

no

I SERVIDORA I

I a 'Tluior or;Junizaçâo no

aênero ne.to capital!

Rua Joào PInto, 4

Fone 775,

A sua vida ativa n50 deve
sofrer interrupção f:n1 consequon
cia das perturbações de seu or

ganismo. Aos primeíros sintomas
de perda de memória, de energtu,
depressão nervosa ou esgotarnen
to tisico por excesso de trabalho
ou de diversões, lembre-se do
CSREBRO CANSADO e comece

a tomar os FOSFATOS DE HORS

FORD, que contêm em sua fór
mula os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé
rebro e dos nervos. A ínsõrna,
as dores de cabeça, o máu humor,
desaparecerão com o primeira
vidro de FOSFATOS DE HORS
FORD que são facilmente assi

miláveis pelo organismo e têm

por base: sáís de Magnésia, Cál
cio. Sódio, Ferro, etc. O uso dos
FOSk'ATOS DE HORSFORD se

impõe a tôdas as pessôas que
têm responsabilidade de serviço.

KNOT
No bar e no lar
não deve faltar

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afemadas máquinas de cos

tura marca «RENNER •.

Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Floriaoópolis.

Dr. Guerreiro da
Fonseca i

i!
Santo i IfAtende a quo quer hora do

dia e da noite

Todos
MÉDICO
os dias em

Amaro

I
--------------------------

I Prefira uma parte de seu

I trôco em "Selos Pró Doente

I Pobre do Hospital de Carida-
de". e estará contribuindo para
que êle tome mal8 um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

l .. itll d .. �()rl'lmento. ete, etc •.•

,Ca&wpahü de Humanidade
(J o "oll))lt&' d� Caridade).

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

.' FOSfATOS. '

ilORS--FORD
:

I
• \foI'" -

_

r _(. fo"
�

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínico Geral de Adulto.
Doença. do. criança.

Laborat6rio de Análí.e.
clínicCUl.

Con.ultório: ruo FeHpe Sch
midt, 21 [alto. da Cosa Po

raiso]. da. 1030 á. 12 e do.
15 à. 18 hs.

Residência: rua Visco de Ouro
Preto. 64.

Fone: 769 [manuall

No bal' e no lar
KNOT

não deve faltar

s"rANOARD

Sofreram violentas
oscilacões os
titulos japoneses

Londres, 6 (U. P.) - CUJ'io�
sa f,ali a reação na bolsa de Lon
dres pela notícia da denúncia
do pacto russo-jeponês. As 00-·

tações dos títulos japoneses na.

bolsa britânioa sofreram vío
Ieruas oscilações, durante o

dia de ontem. Mias fiiu,aJl.m�ute
estaoílizaram-se num rdvel de
uma libra esterlina a duas li
bras e meia €uperior as cota

ções anteríores.

(onfe�Ões -- Alta costura

I
I
I
I

A Fábrica de

MÓVEIS BRaSil

Ncvidodes

Rua Felipe Schmidt, 34

agora melhor
aparelhada
para servir aOB

seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas. os novos

modelos para
1945

ALVARO RAMOS

•

DESPACHaMOS E E.GRaDAMOS
GRarulTAMEMIE PIRA O IlTEftlOft

,

•

S. BEcal
NOVO PROPIIIETARIO . NOVA ORGANIZAClo
Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

U.J.9.

Aumentado o poderio naval
americano de 3.120.068
toneladas

Washingto.n, 6 (U. P.) - A
comiS'são mariltima dos Esta
dos Unidos informá que 125-
navios,. to.talizando 1.254.432
toneladas fo.ram acrescentado.s
ao poderio naval aliado pelos
estaleiros mercantes durante
-o mês de março último. As&im ..

o. total de produção nos pri
meiro.s três meses do ano em

curso se eleva a 371 . navios
co.m o total de 3.120.068 to.
neladas. Dos navios construi-·
dos em março., 5 são de carga,
.1.8 de transpo.rte de petróleo e

13 de guerra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Segunda-feira. 9 de Abril (te '945 7'

o sistema de emprestimos inter-]
no século XIX• •

nacienars
De .T. P. Howlan d - Especial por empréstimos a longo uu a cur

para O "Bureau Interestadual de to, a situação, embora mais instá

Impl·ensa". vel, nâo muda fun damcnt almente,

LONDRES, - Colocando tempo- Nem a insistênciu no Iongo prazo,
l'a.ril1Jlh'llte os recursos dos pmses nem eliminação de riscos por meio

mais ricos ú disposiçâo dos mais de garantias, ctc., podem eliminai'

pobres. os eJ1]lpréstim(J� in tcrn acio- o f'áto de que afim de manter um

.n ius portem ser u m meio Iundamcn- excesso regular de exportação de

tal pura ostimulrr a recunst rução mcrcadorins c serviços o volume

no após-guerra. Em sua iucnsugem d()� eril:)r{-�tin�l)s cresça unualmente.

orc.-mcu t.ár iu ao Congres'io, o pre- Há algllill moí i \'0 par» esperar
s idcnte Hoosevelt assin a lnu. rcccn- que a balança comerei li I do dcvcrl.ir

temente () Bunco Interruuiouul de e do credor sc reujust« '110 futuro,
Ikconstrnção e Dcscn volvimcnto de modo que esse processo aCUIllU-,
como suscetível de ajudar ii "con- lntí vo seja dcsl ruido. C que os ex-

rscrvaçáo do equilíbrio nas bulan- redenl..:s se tr-a nsf'oruu-m ('111 def i

ças de pagame,llto, est imulanrlo as cil s e estes cm excedcnl cs ? Existe iinvl'rsôes i1IltCI1IN1ClOIWlis"; c a con- hoje 111118 [lm,clenci:li li idealizaI' a,

ve n iôn r i a de, primeiro, aumentar ti experiência do século XIX, quundo I

.capacidade de empréstimo do �Ba'n-I PSS:l tral1SfOnll,l�ã() Y!lH'cin proces-j
co de Importação c Export açâo. e. ';'r-se qUISI autcmúticamcnte . Mas l
segundo, remol'l'l; as atuais res,tri-I não Sé' esqueça, que, Illl'S.11l.0. naque.;
çõcs sôbrc ompréstnuos aos países lc f'eli z ]Jl'rJO(lO, ,JS 1111 el sionistas i
-quc não sat isfizcrum as dividas da hriíúnicos perder:ulI qu as i a. ll?eta-!
última guerra. O momento é mui- de de "el!' CH]ilt:;1.'; nltraru.u-inos.
lo oportuno para comsiderurrnos os de\'ido a fal011C'[,I, recusas de pa::;!I-'
problemas dccorreOll,t_es di� r�stal1- monto. baixas 11:1 ,801.sa I'[c. 'I',s'l
racüo do fluxo de inversocs inter-: ses sucessos lnmcn tu ve is e de apa-j
nacionais, Qual é o objetivo e as recirucn l o regullar. resolver-am qllu-I
«ondlçócs pura o êxito? I S(' a mcludc do pro[Jleml':. A OLural

Todas ais importações t ('111
.

de
I mct;j(�� foi r�so}l'ltl� pur urna ClJ!ll

..

)
ser, e podem ser, pagas aproxirua-j lrin acâo de CllTUllh'itmJCI<lS, que PI�O-'
<lamente de lres manciras ; comol vavc lmon l e não .pr-evnl cc cráo no r u-

as expor-taçôcs visíveis ou invisi-] tUI'O... .

veis: mcdí ante pagamentos CJ1l ou-; Prime iro , o pais que emprestava
f'l) ou outras formas de poder aqni-j- prim cipalmen! c H (;rã-Brelanha
sitivo íortcrnacional ; e mediante pa- - passou pur urua f'áse de r-ápida

'I·!!�l\llJ.enlo cm proJlll.·ssórias ii longo; ex,punsã. (I interna, ucin lima popula
preço, isto é, recebido crédito. I ção em rápido crescimento, ,que. tl

Ouasi todos os países procururam nha de sei' alimentnda. a fabr icas

I;ormalllll'nte atingir um volume de (LUC se multiplicavam céleres, que]
exipor l

..
'lç. ÔCS suficiente para l.}agar! era n.ice ssur!o suprir de matérias i

suas importações visiveis e invisi- primas. A I'in al irlade imediata das ]
veis, ')(' o não at imgi rcrn, poderão I

inversões hl'it:l,nicas em ultramar

apenas continuar suas Clllrlipras. en-I comsisti.a em cre:lI: J�ova:� font�s. rl.e
divirlando-sc, ou entregando algu- abastecimento. A iniciaüva br itâni

mas de suas reservas Iiqu idas de ca construiu estradas, ferrovias, e

poder aquisit ivo intcrmacional. Por portos em regiões espcrsamcnte po

tanto, :JS empréstimos a longo pra- \ voadas do mumdo, não porque esses

zo ou as inversões internacionais empre3ndimcnll)s fossem prec!sos
servelll panl manter a solvencia iln- para elevar o 'nível da "ida dus pai
lerllacional dos "pníses deficitá· ses deyedores, lllas por serem l1e-
rios". Permite-lhes pagar o exces- cessúrios para ]wnetrar n'lS reglOes
;,{) de importações sôbre as expor- ell1 que havia aiinwlltos e matérias

laç<ies, sem pl'nlercm reservas lí- primas. A (�rã-Breta'nha acliafi!ol]

lillidas. c.apilais ]J8rr:> J)o<]l'r compraI' a gra�-
I� evidente que essa função daiS de pal'te da produção desse cap!-

i.nversões internaci()'Jl,ais, se bem t'l1.
qne convc.niente c util a lo'ngo pra- Segunda, a maior parte dl1s in�Te�
zo, tc>lll :llguns illlcolloVenientl's im- S()PS ultramarinas, uo século XIX,
portantes. O país qUl' recebe cm- foi feita eJll países "noyos" com

prest,at!o vive fOJ'a de seu padrão, fortes govel'nos ll:l'cionais. A situa·
JIlO seutido de que ohtem mercado- çãD política 'ci':] exeepcion'almente
rias e serviços do exterior pelo favoravel :.is im'ersõcs internacio
mais não entrega nada em lrocal, anais, (ksde que () poder polítiCO do

nã(� S('l' um dOcUII�len:to, <! '�egó�io principal
.. l?aís credor era

normaI-,esta feIto, mas a hq1lldaçao e a(lIa- ,lll"llle �ullctCnte para proteger taIs
(b. O comércio apoia-se nUlll acú- inversões contra, as laxas de con·

mulo (le promissórias, e sllrge a fisco (' oulros riseos "não cconô
questiiJ de s<l,ber se serüo resgatai- ;]l]icos" . .Mesmo on'de l'xistiam �o
das. vernos naciOnalistas bem organiza-

Suponhamos que UI1l país tem 11111 düs, estes não interferiam Inorrllal-
• 'xccsS(J "egular d(' exportn('ão, 11.l l1Iente, elll grande medida, l'l11 as

forma de mercadorias e serviços. suntos econômicos, e não f,aziam
de 100 milhôes de esterli'll(),� ao tenlativas pa,ra elevar ao máximo
êllJO, fi'nanciado C()1Jl empréstimo a as I'anl<tgells (!t'o!1ôlmicas para seus

10lllrg'o prazo ai tres por ce'!l,lo. �o' próprios países. Tatnto o país que
lJl'ímei"o ano lerá de empregar 1001 empre:;ta\':; como () qUle recdJia
lI1i)hõ�s; no segundo, 103 milhões, consi(l':rava qnasi ;1'S ilJJyersões es

A1JÓS 2ã anos I) total dos emipréS1i-,' trangeiras da llIl'Sllla maneira que as

mos não pagos se elevará a ()50 mi- naci01HlÍ-s: um assunto que exclusi
Jllões de esterli.nos, dos ({lJais 681/2 YHmente interessava no credor e ao

por ee.Ito reprc'senta li capital recc· (levedor privados, e .não á 111a\,ão
llido; t! 311/2! :.l illl}Jorlf1neia dos CJI1 geral.
i!l1teresses dculllulados. Se os PIll- ESSdS condições (lesapareccr:ll1l,
préstirnos/iossem feitos H 4%, o e p�ace que niío voltarão. As in

rempréstil1ljü iniciail dUiplicaJ'Ú Plll versoes internaciOlll,ais, conforme
19 anos,

�
o total não pago serú de são considerada:s hoje, significnm

4.1(15 mi� ões de esterlinos nos 251 empréstimos de paises bem ahaste
illnos. De, ta soma, GO por cento rl'- cidos de alimentos e m�t.érias pri
'[),'esf"nta á o capital; e -tO por cell- mas, e ás vezes ('Ü!lI exc.esso desses
l(), os .ir ros. abastecimentos. Significam emprés·

Esse I rocesso acumulatÍvo inão Itimos feitos sem a idéia de substi
pode C()I tinuat' durante muito tem- tuir os excedentes exportáveis pe
!lO. Neil lUm pais credor aceita {) los excedentes COI-reln,tes de impor·
palpel ,-j , colecioJlador de proJllissó- taçüo, Sigmificam empréstimos fei
rias, e enhuma nação devedora po- tos sem a idéia de substituir os ex

de assis ir iJJ1ij)assivel a tal aumen- cedent2s exporlúvcis, pelos exceden
lo. Ded za-se daí que existem limi· tes correntes de 'importação. Sign,i
tes prãt c.os muito sérios para a lllf'- ficam empréstimos ai regiões SU!

elida ('I que os cOln,tinuos exceden- l�eI�po\'oadas, üno.e não existem no-

1es de expol'tação podem ser desvia· vas fontes de adJHstecimentos que
dos p a a ÍIllversão no estl'a'n.geiro. precisml1 de exploração urgealte.
Impõe-se mn reajustamento. Ou as Sua finalidade consiste em ele-

� .lívidl. s teem de ser camceladas por vaI' o nivel ele vida do país que re

falta oe pagml1iento, ou as balanças cebe o empréstimo, não em forne
.come 'dais dos países interessalelos ceI' merc;>dorias e%cnciais para o

�le\'Clll sofrer uma reviravol,ta: o nível de vid3l da população, em rã
país credor atingirá UIll excesso ele pido aumento, do país (rue empres
im/pc Mações e um excess ode expor- ta. Signific.a, finalmente, emprésti·
tUiÇõ es. 1<Iesl1lo se nadai do C2- mos aos países cujos governos to
l�ita recehido em C'mpréstimo for mam parte desiacadas nos assu�]-I
pago, tal reversão tornai-se neces- tos ec.onômÍeos e não tem inte'l;tçãü
súrl a afim rle evitar () aCLÍmulo cOln- de permitir que sua ecoln,oll1ia sda
tín 11} de dividas. devéra ou que suas indústrias pas-

11'1;0 nos leva iI eonclusüo dc que sem a ser de propriedade estra]]
'f'S ; lversões internaeiOlBlais não ]JO- geira. As condições essenciais que
der ser feitas visando sustentar consti tu,iram _ hdtü lüoderado das
('X( ssos regulares de exportação i,n vers·jcs internacionais, segLlÍ<ndo
dn (ntc um período prolonga!do. O linha,s tnadicionais, no século XIX,
ol'X lJ.,plo cita'dü acima ,não se baseia faltaram nm década de 1920 qnan
.nu b gJ'2lnde importânda anllal do se tClMou restahelecer as in ver

<'11 aifras giganlescas. Observar:se- sôes. A tentativa fracassou. A C{ln

II Ibém, que essa limíta-çiío in}le- clusão é (Jue as i1llversôes interna
�'e

a. :ls inversões. inleT'nacionais cionais '1 partil' de hoje, não de
{'X n, indepelll<dentellleI11C' da for- yem ser consi'deradas um fraea!Sso,
'11' 1 que os eInlpréstimos são for- mas (j'llt os métodos de inversão
11( s. Se os excedentes ref.,'lll�- intcrnacion'l requerem lllna revi-
TI': exportarão silo fi'liweiados sào. ."-.

Para a solução dos seus problemas
sentimentais, não confie, unicamente,
em sua boa estrela. Cuide, também,
de sua aparência pessoal. Por mais

'interessante que possa ser sua

prosa, nenhuma jovem terá prazer
em ouvi-la, se V. não evitar

que a barba lhe comprometa
o aspecto. Por que desmere
cer no conceito alheio, se a

Gillette é tão prática e eco

nômica ? Compre, hoje mes

mo, um aparelho Gillette e

passe a barbear-se em casa,
tôdas as manhãs, com as legí
timas lâminas Gillette Azul.

- Ficaste "abafado"? Pois vais ver como se in ver

'em os papéis. Aposto que ela entregará os pontos I

- Sim... Você é o meu tipo, nõo há dúvida i maS'

isso não $e! resolve assim... preciso pensar' ..

BARBELlNO
AIllVERTE ,

GARANTIA POSITIVA: Compre um' pacote
de dez Illminas e use duas. Se não ficar sa·

tisfeito, devolva as oito e seró reembolsado .

Gillette
Caizs Postal - 1797 Río de Janeiro'

G-lt9

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
fUlldad. em 1870 - Séde: B A I A

lNCENDfOS E TRANSPORTES
Clfr88' do balanço Ckl 1 P43:

,
e ,

'�
'�
:�
,

Receita .

� Ativo ........................................••..

CapltaJ e r�rvas .............................•.•

ResponsabilldGdes ........••......•....•..•.••••••

I

I
Cr$
Cr'
l.':r$
Cr$
Cr$
Cr'

74.617.0:15,30
11.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920,006,90
86.629.898,90

76.7116.401.306,20

DJ.RETOfiE8: - Dr. PamJ1lo (l'Ultra rr.tn de canaIho, Dr. J'raDc1IIcio
Oe SI e A.nlJõlo )(u.orra,

.AgenclU e .ubqlDclu mil todo o tcrJ1tór1o nacional. - Itu� DO

UruguAi. RetrUla.rore. d.e Il....na !lU �pcJa cldad.. d.a �, Iluropa
e .Io1lrWa .

AGENT1Il EM II'LOBlANÓPOLI8
C AMP O 8 L O B O A C I A, - Rua Felipe 8cllml«1t, .. n
Caixa PostaI II. 1. - Telefolle !.t181 - ElIeL Teleç. -ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

•

Idilnna. por·
tuguê., e.po.
nhol, francê.,

inglêa, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo,

logia, Mineralogia, Engenharia cio �

vil, militar e naval, Carpintar�a,! t
DeHnho, Saneamento, Metalurgia. I

�
•letricidade� Rádio, Máquina.; Mo- i t
tore., Hidrdulica, Alvenaria, Agri· .•

Ilultura, Veterinária. Contabilidade. :.
Dicion6rio•. etc. etc. I:

I

,

,

Sinistros pagos nos ÜI�06 10 anos .

Respo;n.sab i1idades .......,...,... .••••.••.•••••••• ,

IATE: gelado
cbá
chimarrãoPrecila-se grando quantidade de

borboletas azues, conhecida. corno

MORPHO AEGA. muito comum no

Bras\l. Paga-se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga·.e Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em hôas condições, Respostas para:
� Butterfly Co., 297 East 98 th

Street, Broocklyn, New York, t
E5creva via aerea. _

Bebida saudável

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



subúrbios
8 (U. P.) --- Tropas

subúrbios

Nos
BRUXELAS,

de Bremen

de
brilânicas
Bremen.

cheqcrom

((]) lE�Ila<iii <ID a�menta a' tensão política na Espanha
Florian6pOIi! 9 .';;U de 1945 Franco recusou-se a mudar o regime e dissolver a Falange

Parfs, 8 (U. P.) - Está au- com que a situação tnterma es-

meneando novamente, na Es- reunião de cinco dias, sob pre- pauhola se agravasse nova

panha, a tensão política entre sidencia dto general Franco. mente. Nos circulas espanhoís
o general Franco e os milita- Consta que a maíoría dos pre- locais considera-se possível
res. Informações de París, ain- sentes exortou Franco a mudar que os militares espanhois es

da não confirmadas, revelam o regime e dissolver a Falange'l tejarn procurando criar um no

que o Conselho Militar Nacío- O caudilho, entretanuto, recu- vá gcvêrno no qual participa
naltsta Espa'l hol, composto de

I
sou-se a atender a solicitação riam vários generais ao lado'

doze generais, reaãizou uma feita pelos generais, o que fez dos civis Lequertca e Aunos.

rigentes nazistas dístrítaís, a

partir de agora, ficam exclui
dos dos organismos de govêr-
no. A emissora de Berlim ex- Iplica que o tuerherromou essa NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.
medida devido a ímperíosa ne- ---�--- _

��E��!�;:ErEi;: �o!!!�D�n,c�!portivo Luiz Carlos Prestes telegrafou aD
na situação atual, desempenhe No Campo da F. C. D., realizou' Presl·denle Vargassuas funções em dois ou tres �:o���:md: ÀO����r��ícà� d�Q�arn:
pontos, quando as exígencías .

Vilão, sagrando-.e campeão de ma- Rio, 9 (A. N.) - O Presidente da República recebeu
da hora presente tornam obrt- .

b Ilh t f d -

neua rI an e o orte esquc rao O seguinte telegrama: - «Congre t ulo-srie com V. Excia ..

gataria sua piJ'e-selnça, símulta- do Caravana do Ar, formado. por . _'.
neamemte, ern diferentes pon- elementos pertencentes a no.sa pel,?, �estab,:leclmento das relações com o he�olco povo

Base Aérea. A a.sistência presen- soviérico, Sao gestos dessa natureza e fatos asSIm conczev-
lOS.

te foi numerosa e entusiastica. tos e de tão evidente cunho democrático que os patriótas
Os re.ultado� dai var�ol jogo. reclamam de V. Exia. na sua qualidade de Chefe da Nação

foram os legulntes:
l '

jogo Atlético 2 x Bocaiuva O. e comandante supremo das nossa') forças armadas, neete-

2' jogo Colegial 2 x Ritz O. instante ezn que seus filhos queridos lutam heroicamente
3' jogo Caravana 4 x Avaí O. em solo estranho pelo esmagamen to total e definitivo do-
4' jogo Figueirense I x Paula nazismo no mundo inteiro. Urge, agora, para que se ree

Ramol O.
t b 1 f' I

.

I'
-

d
'

t
.

5' jogo Atlético 1 x Colegial 1. a e eça a con lança popu ar nas r nc zrraçoes emocra rcas

6' jogo Caravana 1 x Figueiren- de V. Exia., a decretação imediata da anistia. com excluo
le O. são do meu caso pessoal, se neceesério, e que. seja asse-

7' jogo Carava�a I x Atlético O. gurada. eezn maior demora, a livre organização de partidos;
políticos para que estes, por Seus representantes auto
rizados, possam intervir na redação de uma lei eleitoral

capaz de assegurar as eleições li.'res e hone<;tas que re

clama a Nação. Cumprimento respeitosamente a V. Exia.

(a) Luiz Carlos Prestes»

RESENHA FORENSE \Reso_uções de
Julgam.en�os realizado.s pela Camara I herr Hitler

,
Cr iminal em sessao de 6 do

corrente
Recurso criminal n? 5.212, da co

marca de Canoinhas, recorrente o

dr. Juiz de direito e recorr-ido Pe
dro Lourenço. Relator o sr. des,
tiuedes Pinto e revisor o sr. eles.
Urbano Sales. Dado, provimento ao

recurso ex-oficio, para reformando
a sentença de primeira in StâUl<CÍ a

pronunciar o recorrido como incur
sono urt igo 121 do Codigo Penal.

Apel açâo criminal Ino 7.398, da co

marca de lndaial, apelante a .J ustiça
c apelado Frederico Wagner. He
laíor o sr. dcs, Uríhano Sales e re

visor o sr. rlcs. Guilherme Ahry.
Negado provimento á apelação, pa
ra confirmar a sentença absoluto
ria que decidiu com acêrto.

Apelação crime Ino 7.374, da co

marca da Laguna, apelante Olavo
Monteiro e apelada a J ustiça. He
·Iator o sr. des. Urbano Sales e revi
,/,Ôl' o sr. eles. Guilherme Abry. Foi
dado, provimento em parte, ii ape
Iação, para reduzir a pena que foi
imposta ao apelante a 6 meses de
detenção e aplicação da medida de
segurança! nâo detentiva de acôrdo
com o art. 88 § 2° n" 2, combinado
com o artigo 98 n? 1, ambos do Cod.
Penal, com a duração de 1 ano.

A'Pe�ação criminal n" 7,413, da
comarca de Orleans, apelante a Jus
tiça e apelada! Orandina Martins.
Relator o sr. des. Urbano Sales e

.revisor o sr. des. Guilherme Abry,
Confirmada a sentença absolutória Desde 1806, ano em que foi
�,ue. bem apreciou a matéria sub- construída a Mlatriz die N. S. da
[udice e _deCldJ�l �011l acerto, Lapa padroeira de RibeirãoApelaçao criminal n? 7.387, da '

_.,
'

comarca de Florianópolis, apelan- que mao S{, regtstam com têl,nta
tes a Justiça, Cesar Ferreira e Wal- devoção os cenrnonâaís relatí-
dentar Nogueir-a e apelados

A1Jafi-1
vos à Semana Sanita. .

eo Lauro dos Santos, a Ju�tiça e Este ano como dissemos lín-outros. Relator o sr. des. Guilherme 1 •

'

Abl'Y e revisor o sr. des. Guedes l.a,<;; aCIma, a semana consagl"a-
Pinto. Negado provirn.ento á apela- da à Paixão e Morte de Jesus
ção, para confirmar ,a deci,são ape- teve a abrilhanta.-la a p'resenlaida que consultou à pmva d{)s au- na 00 re!-<nActivo viO'ário Padretos. 'f �J:"v 1:>'

A.pelação criminal ,no 7,4(}5, ue Fidélis, que se fazia acom

Campos Novos, apelante Tobias AI. panhar de dois ,c,eminaristas
ves_ Pereira por seu �xiliar de acu- filhos de Tubarão, o qual per
�.o e apelado Atalma -':eJ_'nande5 man.eceu 10 dias naquela locaDaelo. Relator o sr. des. Guühemne .

Albry. Confirnnada a sentença ape-
hdade.

lada que bem apreciou á prova dos Foi Veronioa a srtta. Ada
;lllItos e aplicou {) di.reito. Silv:l:l, que cantou magnifica-

Apela,ção criminal InO 7.414, da co-

�a]'ca de Caçador, apelante a Jm-
mellJte.

hça� e apelados Adelino e Edgar À Mesa Eucaristica, Quinta
Zeni. Relator o sr. des. Guilhenll� Feira Sain.ta, co-mpareceram
Abry e revisor o sr. des. ·Guedes cêroa de 250 fieis e, ma proci'sPinto. Foi negado provimooto á a- f'.iio d." Senhor MOTlto, foi calcu
pelação! �Jalra confirmar a sentença
•.b:;olutol'la qu� tem todo apoio na

lada de presença. de para mais
}lrOVa dos autos. de mil pe:ssôas.

Apelação crim�nall 111° 7.418, da Abrilhallftoiu a.s festividades
comarca de Crescluma, apelante Fi- a·Ba.nda de Musiea Senhora da
IIVO Minato e apelada a .Justiça. Re.
l�tor o SI" des. Guedes Pinto, e re- ;.Japa.
'VIsor o .sr. des. Ul'bano Sales. Pre- (O corct.spondenk,)
limiul>al'mente, foi o julgamento con
vertido em diligência afim de que o
dr..Juiz a QUó esclareça se o apeJ.alll'
1e é ou não deliquente primariQ. CApelação crimÍnal nO 7.406. da CQ_

ompra· se um, de segunda mão,

marca. de Campos Novos, aipe}.ante Informações nesta redação'
� Jushça c apelado Oto Francisco
St:ümer (' apelada a Justiça. Relator
(} sr. des. Guedes Pinto e revisor o
H. eles. UrDaUlo Sales. Confirmada
a sentença absolutória que tem a

poio nas provas dos autos.

Londres, 8 (U. P.) -. Os

gauleíters nezístas não terão
nada a ver com 0'S POS'DOS dírt

gentes :1:0 govêrno nos distri
tos alemães. Foi o que resol

veu, hoje, o tuerher, segundo
revelou a DNB. De acôrdo com

a decisão de Hitler, os "Gua
leiters" do Partido e outros di-

A Semana Santa em

Caiacanga (Ribeirão)
•

Piano

Concurso de
escriturário

A partir desta data, estarão
abertas, as matrículas para o

Concurso de Escriturário do
S. P. F., promovido pelo DASP.

No posto de inscrição, à rua

Felippe Schmidt nO 9, 1° an

dar, (Agência do l. A. P. l.),
os candidatos poderão obter,
por carta, telegrama ou pes
soalmente, os esclarecimentos
que desejarem.

tbegoD a Paris
Paris, 8 (U. P.) - A prince

sa brasileira, Tereza de Bra
gança, chegou a esta capital
depois de passar alguns dias
eom seu irmão em Lausanne.
.»! plano da príncesa Tereza
de Bragança ir à Itália na

próxima semana.

Laboratório de Análises Clínicas
Farmacêutico CiERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
:t:xames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gua]quer
outro necessário para esclarecimento de diagn6atico.

H'.)rário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco
-------------------------

PARA

E C Z

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,

Medalha
° diltinto delportilta José Cor-

101 Daux ofereceu uma artilltica
medalha de prata. para o melhor
jogador do Ritz, ontem, no torneio.

A comil.ão convidada para jul
gar, decidiu dar a meialha ao

zagueiro Botelho, por ter sido a

maior figura no quadro do Ritz.
•

Caxias 3 x
Corinlhians 1

Quando teria sido I. A se����Rd;���Oi�portante
fundada Salvador' firma, segue. hoje, via aérea.

. • para a CapItal Federal, pas-

. Salv3fl�It', 8 .(A. N) -- � Ins- sando por São Paulo, o sr.

tItuto HH�torLCO <1€SIt!a oIdade I Oscar Cardoso.
,sugeriu que a data de fundação 1-------------

da cidade do SrulvadiOll' deverá, AfaSlado do comando·
ser fixada em 29 de ma.rço, oa� París, 8 (U. P.) - Notícias·
seando-se, p�l1a isso, nos docu-I chegadas aqui revelam iman
mentos exis,temrtes na Tone do te d. Afon...'ID, filho da infanta

Tombo, em Portugal,

documem.-,
Eulál�, foi ··af�s�a�o d? co

tos esses que a.chan;t-se liga- mando duma dlyISao de lllfan-·
dos 8JO desembamque de Tomé taria e internaqo no porto de
de Souza, na Bahia, IflIO ano de I Santa Maria, p�óxima a Ca-
1549, quando veio ,asSiUmilr as diz. "

)
funções de Gove'I1nadOir. Ape- -_ ..,...-r ..

sal', porém, da cO'l1ifiru1ça que RITl Hoje 4-s-feira. às

inspi,ram aqueles documentos, 19.�O horas
..

I t't t H' t' d J'be Humphrey Boggart, �aymOnd
Mas.

O l1SIUO .Isorwo.eI. rou ••y·eJulie ilhop
consultJa.r, aIooa , aJ() VaJtloano ° filme-vibração .

ue vai atrair-

p a r a obter esclarecimentos mult;dõ�1
complementa'res, 'Os quais po_

COMBOIO P_ARJ\t ° LES�
d

- . A tempe.tuola hl.tor�a da marlnhc·
erao desfazer pOSSIvelmente mercante e de luas proezas heroi.·

as dúvidas, pois que a criação cal, ao levar o COMl10IO PARA O
do prime,iro bispado no BraJsil LE�TE... Bandeiras \ doa E•.tados

estruMa .condi'CionJada à funda- Unldol; da· Neruega, Mo B�asd. de
-

da 'dOO Hollanda, da F'I.'anç"f LIvre. do.
çao . m e. Inglaterra. I

Um torpedo que faz' e"plodir Clt'

nerval dos faPI!
No programar

No Programa: Reportag'em da Fo-
lha Carioca n. 46 • DFB.
Noticiai do Dia - Jornal
Impr6prio até 14 �nOll
Preços Cr$ 5.00 e 4,00

Em disputa do Bronze Oe
valdo Camilo, defrontaram-se
ontem, no gramado do Abrigo
de Menóres, os aguerridos qua
dros do Caxias x Corinthians,
sainda vencedor o primeiro por
3 a 1.

O Caxias formou assim cons·

tituido:
Chandinho, Cazuza e Ne

nem, Filhote, Morais e Pequi·
nho (depois) Teodoro, Dico,
Nicoláu, Basinho, Américo e

Lamarque.
Os tentos toram conquista'

dos por intermédio de Lamar·

que (2) e Américo.

A.s anedotas e piada••pare.·
temente Ingênuas 810 grudei
arlO" de de8agrfJ�io maan••

jadas ",la "q'al.ta-eol••a".

Lá se foram os
liltimosInativo o Terceiro

Exército
Paris,:8 (D. P.) - O Tercei

ro Exército de PalttOlll pe.rma
nece inatrvo, oonsolidanrlo as

posições cOll1quistadas em ('Á)n

sequencta do rápido ,aV�l1Jço de
várias semanas. As t:rolpas de
Patton estão reforçamido sua

linha Mulbausen-Ghota-Mei-
naning Fulda.

.

ROXY Hoje, 2a_{eil'u, à$�,

19,30 ];toras.
Paris, 8 (D. P.) Na fren- . Colcelal progran-lp:

te ocupada pelo Sétimo Exéf- I' Cine Jornal Brasileircl}C' Coop,

dto, os soldados norte-ameri- 2' PESADELO· com J}�('s',Q Barry--
more e Brian Donlrél'

•

canos eliminaJram -os últimos 2' Paul Muni, Anna ('/1 e Lilion....

fraflJOO-atíradores de Wurz"- Gilh em: OS COM!lJrD )S ATA-

burg e ocuparam duas terças· CAM DE MADRUGAD).
partes de Heilborn. NoUitro s'e- Impróprio até 14 al'l�

tor foi ,ocupada L'ruffen, a 20 Preço único Cr$ 2,4C

kms. de Stuttgaoc, sôbre a qual
está avançamdo o Primeiro E
xército f�ançêf'

Dia .15 de abril· 2' aniverll.lrio d:.:c"
RITZ?

Oual será o· filme 'i
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