
Ottawa, 8 (U. P.) - A Associa-

Oito mil
.1f/IaI

aVloes em dezembro"

WASHINGTON, 8 (U. P.) OS ESTADOS UNIDOS PRODUZIRAM, EM DEZEMBRO, OITO MIL AVIÕES) SUPERANDO
A PRODUÇÃO DO MÊS ANTERIOR. CALCULA-SE QUE A PARTIR DO CORRENTE ANO, SERÃO FABRICADOS, EM

MÉDIA, NOVE MIL APARELHOS, PELASVÁRIAS FÁBRICAS DE AVIõES NORTE-AMERICANOS.
�_._._._.••_.--_.- ._._._•••••_._..- _••••••_.JV' .•••••••••••••••••_._._. _. �_ __••-_- - •••-••••_••••_.._._. _-_••__.••••••••_._•••_.••••••••••_...,..,..

Movimento As perdas

�����i�,�l2fs�n�i�::,; O a��!!�!i(�np�s� o mi.i.o

d f d
A § 0\

da Guerr.a, Frank Ferdc, anúnciou

���I�,����lenl� ::�����i:r�i�e��ash�ep��� \!l.JI. que o número de vitimas do exéa-ci-

vJ(3 pelo sul e pelo norrléstc. A lo austraàiano, desde o início das
('mi;"�'O'r.a soviética acrescerutou, por hostilidades subia a 55.890. Desse
sua vez que os I'UISSIOS estão se eles- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARr:�' A número, 25.895, .ou mais da metade,
llo,cando napi'rlamente na direçâo de
Sa\rny, 1mpiortante Iooalid ade Ier- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES ti.nluarn sido apoísionados. MOlTe-

roviálria ruo annigo terr-itóní o po- ram 10.884 homens e f,icalram f'e-
Ioriês. I I cridos 15.332 e foram dados corno

Ano XXIX Florianópolis-Sábado, 8 de Janeiro de 1944 H. 9004 perdidos 3.779 homens
Di-LO UM NAZTSTA

Londres, 8 (U. P.) - Um porta-I

��'f�:�;,:��],;��:��:m� Campo, de a�extramento, da força expedicionária brasileira
S,eg;ulll!do o i nf'orrnarrte da emisso- RIO, �V.Ia aerea) - Esta fo- nos lougínquos subúrbios �es- caçoes que deverão ser intro- e Hugo Panasco Alvim e ma

de Berlim os alemães efetua- ra de dúvida que a tropa expe- I
ta capital, para transforma-lo duzidas nas indispensáveis ins- jores Adolfo Pavel e Inácio

::m uma rmi'rada até a parte do dicionária, J?or intermedi? da num_ verdadeiro recinto de ins- talações, com o fim de tornar Carneiro de Azambuja, milita

nio [Zg111J, na zona de Kirovograd. qual o Braail comparecera nos I truçao. Nesta escolha, o gene- o aludido Campo um local efi- res êsses que, à exceção do pri
campos de batalha ao lado das ral Eurico Dutra, encarece a ciente de instrução. Essa

cO-I
meiro, acabam de estagiar no

ESTÃO ATHAPAoLHADOS nações Aliadas, sob o possível necessidade urgente das prí- missão, imediatamente nomea- Exército dos Estados Unidos,
LO�TJ)nES, 8 (U. P.) _ Hitler e comando do general de divisão meiras providências a serem da, ficou constituida dos se- com ótimos resultados,

Ias seus gener-ais estão novamente Mascarenhas de Morais, precí- tomadas. Para isto, resolveu guintes oficiais: coronel Jua- A Comissão já tomou conhe

CIl' lula cm conscquênciu do deseri- sa adextrar-se cada vez mais, nomear uma comissão, a qual rez do Nascimento Fernandes cimento de sua nomeação e

V,OIIVli.mcnto da guerea na Ia-ente i luz dos conhecimentos tcórí- terá por base apresentar um Tavora, presidente; tenentes- iniciou suas reuniões, no Pa

orienrt,ail. Soube-se que o fuehrer 20S e práticos adquiridos pelos plano de conjunto das modifi- coroneis José Teofilo Arruda lácio da Praça da República,
deu or-dem expressa para que OIS :10SS0S oficiais, que vêem de es-

soldados-alemães não abandoruemas tagiar. Isuas posições na Rúss ia sem ofere- Como declarou oficialmente
eer antes tenaz resistênci a. Os ge- ) presidente Getúlio Vargas,
nerais alemães, por sua par-te, re-: la homenagem recente que lhe

cuaaram-se a acehtar a ordem de 'oi prestada pelas classes ar

Hitler, dieerudo que o Colrmpnimen, nadas do país, seguirá, dentro
to da mesma será funesto para o im pouco, uma expedição. Na

uralmente, outras e outras se

iprestarão para o mesmo fim,
:ompreendendo-se, assim, que
.stas não teem os conhecimen
os da primeira: Faz-se neces

.ario, todavia, o preparo da
ôrça de retaguarda.
Nestas condições, o ministro

.a Guerra acaba de escolher o

__jampo de Gericinó, situado

INFORMA MOSCOU
MOSCOU, 8 (U. P.) - As Iôrça:

de Bagr-aruian estão a pequena dis
tancia da fronteira da Letônia. A

emissora de Moscou acaba de in
formar <]lue os russos já estão no:

arredores da linha ferrea de Nove
Sokohnulei e Pustoshka.

Berlim sera maior, mais bela, mais
rica ... - disse-o 6mbbels !

I Canadá-Brasil
ção Inter-Americana criou um fun
do especial brasileiro-canadense,
destinado a, incrementar aIS relações
artistioas entre ambos os países. O
embaixador canadense no Brasil,
Jean Desy, realiza negociações para
a instituição de bolsas para estu
dantes de ambos os países.

exerci to nazista.

Londres, 8 (U. P.)-O dr. GoebbeJ,s parece ter enlouquecido
<?oll1Jpl,etamenlle .. Falando� aI? povo, ainda qUlal.l1i� os est,nago� S'O>

fr-idos pela oap.itad .alern a sao mais do que evi dêrstes, adir. Goeb
hels afirmou: "Ber li.m, depois da guerma, será mador, mais for

mosa e mais rica do que atualmenac e terá Ul111a população de

dez milhões de habi lemtes ". Mais adiante, aLnldla, dominado pela
mania de grandeza, Goebbe ls d,ecklJrou: "Berldrn será a maior e

ruais poderosa metrnpo le ela EUI['oPla". Será que o dr. Goebbels
está-se refleriln.do a noVia cap ital alemã que será reconstruida,
mas não pelos nazlstas c sam pelos alemães arnti-fascistas.? Além

disso, Goebbels nâo pensou no que poderá acontecer se os aviões
aliados continuarern visitando a capibad 11llliZli:sta.

Sõbre O norte
da Franca
Londres, 7 (U. P.) - Informa-se

oficialmente que aviões "Maran
der" ataoaeam hoje objetivos mili
tares no norte da França Essses
aparelhos operaram protegidos per
aviões de caçai das fôrças bfritâni
cas e domínios. Os refc,ridos apa
rclhos não sofreram perdas .

Ranja-Luka foi abandonada �:�!���ida
Depois de cumprida a missão, os guerrilheiros retiraram-s.e �,����l�L���a����i�i�1�,���:�ru�S:�i�
.

Londres, 7 (U. P.) - As. fôrça,s de qt13i,n�idal�e de ,materi�l héliC)" mo su�e�'iores. A bataIL�la. de B,aln.]a-
Jugoeslavals elo marechal Tito dei-j As notICIas JugoesIav,as sobre as, Luka fOI uma das malOI es e ma� nha declarou que nos dias de fun.e-

FI"cO U em rU·'D8sI ral, por ocalsião das honraiS à ban-
xaram a impol1tante cidade de Ban- perdas nazistas de 2.100 homens, I

encarniçadas das ql.le se travaram

1 d J deira, não será executado o hino L d 8 (U P) M" ]ja-Luka, depois .duma, sangrenta b'l- ?a. recem indie3lr. que. as .fôrças de,' a.té. agora na Call11Jpan la. a ugoes- on res, ..
- ais r e

,
nacional nem fcitos tocrues de co'n- d '1 t 1 d d b b ftalha de sete dIaS, durante ar qual rIlo sofreram baIxas IguaIs ou mes- lavra, < uas 1111 one a as e 01110 as 0-

infl.ingiram graves perdas ao' ini- _._••_._._._._..__• �w_-.- ........_..__� ·G·_·_·,..._._.•...,._._·..........., tln{>ncia, enquanto qUle, nos dias de ram lalnçadas, durante o ú1timo ata-

migo. Informações oficiais do exér- ConvI-dados a abandonar a
funeral nos navios da Armada, as que aéreo, con.tra. o Departamento

cito jugoeslavo de libertaçi1o, faze:ll
únicas honras C' continências pres-, ele Some, segUindo informações de

sa,ber qUle o abandono dessa cidalrlc capital búlgara t�ldas só serão à bandeira nacional,
I
Paris. o.s aviõe.s atacantes, segun{Ío

estratégica, ao Segundo Corpo de
fIcando claro, deste modo, que, I

as mesmas informações, caus,aram

tanques alemão, se verificou depois Lonelre.s, 7 (U. P.) - De acônl0 n��mu situaçã,o de tol�l

depePdên"l
atende.ndo disposirtivos legais, a ce-

I

graJndes dalnos em vá,rias povoações
com eles'pachos prooed'cntes de So- ma da .Memanha IHIZIsla . rimônia será feita com eontinência' d

..,

t'
'

que as fôrçars patriótas cumpriTam fia o 11I0V'0 gJovêrlno búlglall'o deve- ESltambul, 8 (U. P.) - Torlos os. ..

.
. _' !

uma a,s qUaIS, Ja a,n eno,rmenfe

C0111 êxito sua tarrefa aH, acrescen-
'

diplomat:as residentes em S'ofila fo- ll1dlVld;l�l, formatura, da gualT'l1Iç:ao,
I
bombardeada, se erneontra agora

bndo que o inimigo teve 680 mor-
rá s,er esoolhido 'llolgo d'epolÍs da ram COlllvidlaocllos a abanclonlalr o .sem mUSIca nem toque de conneoLa. completamente em ruinas.
festa ele Nafta,l Orto.;d.oxa, que s.e ce- maiiS raplidamenúftle p'ossivel a c'a-

tos e 700 mortos, enqualnto que 720 l,eom ho}e, A,s opiniões eSltã,o divi- piitaJ búJlgana, Segundo ii CIOIlll IIui- MUI-to ·t
-

R acombn,tentes, entre eles 26 oficiàis, doidas, eXlilsti,n,to u.m.a corrcn1e ele cacão d,o 'Minisll-I'ilo ela Búlgari.a,
.

grave a SI navao na um Dia
ciara'l11 prisioneiros dos patrio' tal,', tendê,l1C1ilas arnti-eix,istas e outra, essa med,i,cla f'oi [.onw{]a em virtude LONDRES 7 (U P) N R S

A ,

' "
- a u- 'oulbc-se, além disso que o rei já

que também se apoderaam de gran- muito flOu'te, pro-eixo, a <]lual] se su- elo oresoente perigo de novos ata-
ma:-Ila a? .que pa,rece, a situação é co.nferenciou dua's v�ze,s com o di-

vôííiftíârladõ iíá-
......,

bior laia Plolder, col.ocará a Bulgaria qlles aéreos aliados.
_

mmto sena, sabendo-se que o ge- 'l'igente liberal Julin Maniu, que
•

neral
. Ant0!1escl� contra a vontade não é visto com bons olhos pelos

P a O corpo expedl·el·una'rio
do reI, esta dIsposto ai continuar alemães.

Policia Militar ar lutando ao lado dos nazistas. De- .ESTOCOLMO, 7 (U. P.) - O rei

C��(�,�C�. N.) _ Aeha-se aberto
. �;iSMi���\ac:,r�U!:���etdrrYieni�� es(� �II?:��� ��c���!���_�,I�,a���l�I�à� ���:

•
nu Polida Milita,r do llLc;It.rilo Pe- O mim'stro Eurico Dutra, em aVISO, autorizou os comandantes tao qll�renrlo Ul1lcamente entrar cm j()rmações não confirmadas, numn,

deral, Ü' v,oltlll1it'31nilado para cal1idida-::l
._ Tt . d'(

.

I' d t _
enten.dllncntos com os. ang].o-,no:te-'I fazenda situada nos arredores da

tos de 17 a 20 ,a'nos d,e idade. Todas
e regIao mi 1 ar. a. a mi Ir e mc Ulr nos corpos e ropa, como con americanos,. . com. o .fuTI �e evItar fr?nteira lmngaral. A partida do rei

(iS informacõ'es �erâ>o dadas na sec- vocados, os braSIleIros natos que se apresentarem espontaneamente, I ql�� a. RU,man.I� .
seJaI l,nv.adlda pe}os I

Mlgulel causou certa sensa,ção, cor

ção do Es,tado Mador da refe'rida
.

d 13 d 30 d'd d
.

f
exercitas sovletlcos. EXIste, porem, rendo insistentes rmTIores em BII-

::jue contem maIS e anos e menos e anos e 1 a e e satIs a· lima corrente favorável a paz dos, ca<rest sobre a finalidade da viageC?'l1pl()'[1ação, n,o Qururtel á nua Eva-
çam as condições de aptidão física exigidas 'para as praças que se rU111enos não s�mente com os Alia-; do soberano, a qual, segundo a��rlls,to da Vleiga.
_1' , f A d"" A' I

_

f' d" d'
. dos mas tambem com os russos. guns círculos tem caráter poHtico

Tarzao ;:�!�:a�eacl::�: :x:�:��h���Ia.
mc usao lca COIl lClona a a eXIS·

Sangrenta luta em S. Vil'or�
abandonado

��ollyw,ood, 8 (U. P.) - A ter
CeIfrla compa,nheilra de Tarzaill aba[\
danou o famloso int.e-rprréte dos fiil
mes da s,elVia. Trata-s,e de Bervl
�c.oot.t, senho.1á da s'oDiedad,e que
lDIClifJll o proces'slo de divó,rci.o,
fl'l'ega.llido (xDeLc!,ade ela pa'l'Ite do
seu 1l1'9'''1ido. Ta'iTI'bém solicit�ou a
Sua parte ruos bens g;anhos pOlI' êJ.c
e que aS0ellidlem á duzentos nÜoll do
lares, desde 1939, ,ano em que con

,lraii.rnm matri,mônlilo e p·ed,e a cus
tocHa de lrê<s fi,lhos. - T.arzan
(!,ohrnny W,eis'mll]l]],er) e�teve ante
rrorl11en:te ca,saodo clolm Bobbi.e Ar
mSlt) das "FolHes" e c'om a a,t'riz
WC çlinl�ma LuV'c Vll'l'e�.

Inimiga do pró,prio sexo
Desde os primeiros pas-so! andou

vesti ela de homem
Dem�er, EE. lJU., 8 CU. P.) - Ja- dou ve�tida de homem. Seu pai,

L[ueline 'Monet, de 47 anos ele idade, que des'ejava l,er filho, deu-lhe o n'o·

nã'o quer V1iver, sob l1ienhnma con- me de J.ak Stal'r . .Jaqu'elli,n,e. ja aduJ·

diçã,o, como mulher. "JV[o:rrerei - ta, e vestiria d'e homem, trabalhou
:lfÍll'IlHHI J,aque)lill1le --Ise me obd· em estaJ'eü'os e t.ambém Damo está

.{alfCiI11 a lIsalf .ro'upas femiIúnas. vador. I�oi pres,a pelo fú!to de não

:-'tef,ilro i.rabalobl1:r eomo os 1'10- p'osslti,r um bru!"lã,o de i,d.entidade do

'l1ens". Sart:isfazlendo a cUlri'oslidad'e exercito, tendo 'en,tã,o sido obrigadà
da irmpr,enrs'a, J,aqueHl1le rev'elou que a declinlar a sua qualidade de l1lU·

desQill Ü'S �eU$ p.r!m�ir'Q& pa�\$O� a.!l' \h'1f.

ARGEL, 7 (U. P.) - Tropas alia,drus estão el11'Penhadas em sangren
to� co�baltes com os nazistas, na cidade de San Vittore. o.s soldados
bntâ,nlcos, po'r sua vez, melhoraram as sUlas posições no setor da costnr
do AdtHttico.

Deselnbarque aliado na costa balcanica
ESTOCOLMO, 7 (U. P.) - Tropa.s a.liadas acabam de desembarcar

na costa balcânica do 111ar Adriatico. Foi o que informou o diário Tidi
llingen na base de despachos procedentes de BUdapeste. SegUindo a mes
ma fonte de llnfcmnação, os soldados el11penharam�se em combates com
os nazistas e uslalChis. O desel'nbarque foi apoiado por poderosas forças
_aereas 110rtC-al1Hlric.a,nas e britânicas que atacwram as localidades de
PIeidov, Grnndnil e SpaJato. Faltam detalhes de 001110 foi efetuado a

des.�mbarq.tte apglo·norte·americanQ,
_, _, . .-..;i
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Acaba de chegar e jú se encontra it venda em lodo o Br as il o Je
git imo e patenteado

P O L I D O R "E S C A M A"
Vida e belesa para as unhas - Dispensa o uso prejudicial de acc
tUJaS e objetos cortantes - Valle por lIlll estojo - Preço para
lodo Br-asi I: - Cr" 2.00

. .

S· o seu fornecedor lião tiver, remeta-nos o coupon abaixo:
Ilnios. Srs. C. L. COURA & ClA. LTDA.
Alm. Bania de Piracicaba, 877 - Caixa, ;'),202 - SAO PAULO
Queiram remeter-me por Reembolso Postal, dois envelopes do

Polidor "ESCA:\IA", acompunnado de ilustrações
:\'o111e "",., ,.. En(!. ., " , ,.'

Cidade .".,' .. , .. , ,.... Estado., .. , , . , , , , .. , , , .

BÔAS NOTíCIAS!o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CrI 70,00
Semestre CrI 40,.00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano CrI 80,00
Semestre Cr' 45,00
Trimestre Cr 25.00

______________________________________________9

União dos Varejistas de Florianópolis
Assembléia Gera; Extraordinária

II De ordem da Diretoria, convido a todos os associados para a

reunião de Assemblêia Geral Extraordinária a realizar-se hoje p do
corrente] em primeira convocação, às 19,30 horas e em segunda às
ZO horas.

Tratando·se de assunto urgente e de interesse da classe, a

retoria pede o comparecimento dos prezados cons6cios.
Florianópolis, 7 de Janeiro de 1944.

REINALDO FILOMENO, i Secretário.

Anúncios mediante contrálo

ESTE AlUNO

Os originais, mesmo

I
blicados, não serão

dos.

A direção não se responss
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

não pu
devolvi.

SE!&EUX=

I
Ieerã-linha vital I

INTER-I
----------------------------------------------------------------

TEEHÃ, deze-mbro
AMEHICANA - (Por Via Aérea)
- ESlta capidal, onde recentemente LI-g� Opera'ríe Beneficenteestiveram cm conterôncia l) Presi- '-II 'UI

dente Roosevelt, l) Primeiro Minis- Assembléia Geral ... Eleicãotro Churchill c o Sr. Stalin, é um .'

d ia d d tponto vital de comunicaçâo, na 1'0- De ordem da diretoria, con�?co to os os aSSOCla cs es a

ta para a remessa de suprimentos benemerita Liga para a assembléia geral que se realizará do
à l�ú�sia, em virtude da Lei de Em-I mingo, dia 9, às 10 horas, em sua sede social.
préstimos e A,I'J'end,,\�lwntos, . Florianópolis 4 de janeiro de 1944.
A estrada de ferro l'rans-Ira1llana' o'

truz os suprimentos dos portos do OSVALDO SILVEIRA, 1. Se cretár io ,

Golfo Persa, onde sâo descarr-ega- 3 v. - 3
dos os navios aliados, ao Teerã, que
fica a 600 milhas, 110 interior, e :iI
70 do sul da fronteira russa. Deste
ponto, os russos se encarregam elo
transporte para os seus centros de
indústria e de distri'huiçâo.
Teerã é uma cidade de ;)00.000

habitantes, modernizando-se r'api
damente e com as suas caravanas
de camelo cedendo lugar aos veí
culos motor-Izados. Os seus bazares
antigos e modernos edifícios pú
blicos ladeiam ruas muito bem cal
çadas, onde se encontram hoteis,
casas de apartamento e centros co-

merciais. Fábricas também modcr-
'nas produzem calçados, cigarros e

cimento.
Os antigos palácios, nos subúr

bios, foraan conventidos em hospí-
í ais e outras instalações militares,
A maneira ele vestir-se européia jn Ivai predominando, tendo o tradi-
rional véu das mulheres sido bani-
do por lei.
Como quarto produtor de petró

leo rio mundo, o Irã faz uma con

tribuição vitaí para, as Nações Uni
das, das quais também é membro,
O Irã, que é o nome oficial da Per
sia, tinha uma população de ""

15.000.000 de hahltantes, em 1940
As tropas das Nações Unidas entra-jrum no país em 1941, afim de se

pôr-cm em guarda contra a's pre
tensões nazistas nas nações. asiátí- I
cas do Oriente Próximo. I
Figuram eomo prmcioais produ- ; Peço-os ao Representante,

Itos do Irã, além do petróleo, o

"i-I
PROF. BELARMINO CORREIA GOMES.

11110, trigo, cevada, arroz, frutas, Rua General Bitencourt, 183,
madeira, fumo e algodão. Nos tem- FLORIANÓPOLIS .

pus de paz, o Irã envia aos Esta-
dos Unidos mesas e louças de co- '----------...-----.....--------......----..

zinha feitas à mão, além de outros
produtos artísticos, como tapetes,
panos ele mesa, etc,

Os princip.ais produtos que os
Estados Unidos expontam parai O
Irã, em tempo de paz, são os óleos
lubrificantes, films e camcras, au
tomóveis, pneus, câmaras de ar

maquinár-io para agricultuca, mú�
quinas de escrever, rádio, válvulas
e refrigeradores.

O Irã é o 270 pais que fez um
ncôrdo comercial 00'111 os Estados
Unidos e o segundo do Oriente PJ'Ó
xirno a assiná-lo, tendo a Turqutn
sido o prímeíro. Esse acôrdo C01l11 o
hã falo sexto que os Estados Uni
dos concluirarn, desde o princípio
da atual guerra,

Fundada em 1870 - Séde: B A tA
INCENDIOS E THANSPORTES

Capital e reservas crs 71.1;56.189,20
Cifras do balanço de 1942:

de Sá e Antsío- Massorra.

Academia de Comércio de S. Catarina
todas as cadeiras do

CURSO COMERCIAL BÁSICO e CURSOS
COMERCIAIS TÉCNICOS;

didáticosLivros poro

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã ses-á a sua preferida

I)ro&,� nacronaís e estrangeiras - Homeopa,t1as - Perfurnart...

ArtigOlJ de borracha.
Garant&se ft exata observância no receituário médteo,

PREÇOS MÓDICOS.

. .
• •
• •

i DI'$C(O$ I
• •
• •

I COLUMBIA i
• •

I As mais famosas músicas, com os mais !
: famo sos artistas. :
· / .

I ULTIMAS NOVIDADES I
i Na (RADIOLAR» i
•

T· 6
•

: Rua raiano, :
: I
� .

Os órgãos da Estatística Milita.
têm apôio legal, quando 'ntlmam
o produtor e o vendedor a mostrar
o Que possuem em seus estabeleeí
,aen'o.. (D. I, 114.).

105 THIBAULT (2 VOLUMES)

BIR E . ARMBZEM ORI[NT[Rua V, Meireles, 11

I PETISCOS - Rol l-rnops - Herrings - Pickles - Como

I rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumados - Pernil - Posteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

AOS ses. INDUSTRIAIS
IMPOSTO SINDICAL

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS.
na sua qualidade de representante da Confederação Nacional
da Indústria, convida os sr s, empregadores industriais a reco

lherem ao B"IOCO do Brasil, no decorrer do mês de janeiro, o

imposto sindical relacivo ao exercício de 1944 e que é devido
àquela Confederação, desde €J.ue não exista Sindicato da cate
goria econômica respectiva.

As guias de recolhimento poderão ser obtidas na sêde da
Associação, à rua Trajano, 13 - sobrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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santo do dia'

l<'azem anos hOJ8:
TralnlScorre bloje, o aniversário

natalício do .sr. Alvaro de Oliveira,
eIJ1lp.regadü da Imprensa Oficial.
_ o sr. Ladislau Romanowski
_ a exma. vva. d. Julio Branco

Moelmdnn
_ a menina Eulália Polli
_ a menina Iracy Gandolfo
_ a sra. d. Isolina Natividade.

esposa do sr. João B. Natividade
_ a menina Maria da Graça

Digiacomo
__ a sra. d. Narci Voz Rosa. es-

posa do sr. Artur Rosa, do cornâr

cio local
_ a srita. Olga de Almeida
_ a menina Arad. filha do sr.

Vitorio Gandolfo
_ a srita. Maria Edmar Leal.

funcionária da Cio. Telefônica.

8 de Janeiro

STO APOLINÁRIO, BISPO
Não sabemos onde nasceu s.

Cláudio Apolinário - que tal é o

'nome completo deste herói da fé.
Encontramo-lo como bispo de Hie
rápoils, na Frigia, onde brilhou 1110

esplendor de suas acrisoladas virtu
des c de um vasto saber. A posse
destes dons preciosos fizeram dele
'não sómente um bom pastor do seu

rebanho aspirhtual, mas ainda, um

lutador destemido. Tinha combati
do as heresias, quando irrompeu
uma tremenda perseguição, sob I)

imperador romano Marco Aurélio. O
santo recolheu-se para rezar, pedin
do o auxilio do Altíssimo. Depois,
saiu pc.ra a luta, Escreveu a célebre
Apologia que enviou ao próprio im-I
perador. Aí censurou livremente a

injustiça cometida contra os melho
res súditos do império, demonstran
do esta 'Ousada afirmação por meio
de exerruplos tirados dos últimos re-

Fazem anos amanhã: latórios dos generais r-omanos que
__ a sra, d. Iracema Neves Reis. hã-o duvidavam de louvar em espe-

"iuva do sr. Haroldo Reis cial a coragem dos soldados cris-
.. Q sra, Argentina Linhares da tãos. Disse ainda, que, também, os

Silva. viuva do sr. João Candido 'outros cristãos eram os maíis úteis

da Silva ao estado pelas orações oom que
.. a sra. Lucília. filha do sr, r,mplorava.lll a benção de Deus. Mar-

João Grumiché co Aurélio ficou tão bem impres-
_. a srita. Maria da Gloria. filha ·sionado que deu ordem para fazer

do sr. René Matos ecs.sar a perseguição. POll'OO tempo
_. o ar. Célio Macedo 'depois, A,poli'nário foi chamado
__ o menino Manoel, filho do sr. parra a glória. eterna.

João Camargo

I_. o sr. Alvaro Camilo da Silva 9 DE JANEIRO
. - o dr. Olavo Freire Junior
__ a menina Terezinha, filha do S. JULlANO E COMPANHEIROS,

sr. Anisio Dutra MÁRTIRES
__ o sr. Osvaldo Silva Husade1. A pátria de S. Juliano cra. o Egi-

to. A esmerada educação que rece

beu de seus pais cristalizou-se iIlum

profundo amor aos pobres. o.s pais
desejavam qUle Juliano se CaLsasse

com uma donzela de nome Basilis
,a. o.s dois esposos resolve,ram
�ardar a virgindade mesmo no

matrimônio, vÍ\1endo como irmãos.
Todo o seü pensar e querer teve

por único objerto aJ Deus. Passados,
alguns alnos desta vida quase quc
celestial, irrompeu lillla epidemia
que vitimava 1números homens e

mulheres. o. santo casal transfor
'llOU sua rrsidência em hospital on
dc foram acolhidos todos sem Idis
tinção. Ba.silis'sa pagou c'Üm a vida
,ua carida,de heróka. Seu esposo,
durante muitos anos co[ntinuou es

�aIJH!�ndo beneficios entre q.uantos
')obres e doentes encontrou. No
tempo da perseguição movida por
:\Ia'ximino alcançou a coroa dos
mártires. Teve por compatnheiros
na. gloriosa luta a Antônio, Anastá
cio, Celso e Maroinila.

Nascimentos:
Esta em festas o lar do sr. Nil

ton BatistCí e d. Maria de Lourdes
Batista. com o advento de Maria
Teresinha, ocorrido na �aternidade
local.

Noivados:

de Plantão

Com a senhorita Vanda Bousfield
Clá.udio, contratou casamento o

sr. Osmar Regueira, da conhecida
relojoaria Royal.
- Em Porto Alegre, com a senho'

rinha Ivone, filha do eng. Oscilr
de Oliveira Ramos, contratou casa·

menta o sr. Renato Nunes Lopes,
filho do eng. Eufirio Nunes Lopes

Casamentos:
ENLACE BUSCH-WANDERLEY
Realiza.se hoje. às 17 horas. na

residencia dos pais da noiva.na rua
Esteves Juniol' n. ISO, civil e relí·

giosamente, o enlace matrimonial
da srita. Gillela Busch, filha do
sr. Victor Busch e da ex:ma. sra,

Elia Gertrudss Busch, com o sr.

Walter Wanderley, filho do dr.
Afonso Wanderley Junior e da

exma. sra. Cecilia Bello Wanderley.
O ato civil sera testemunhado,

por pal'te da noiva, pelo sr. Fre·
derico Busch Schmithausen e p"la
exma. sra, Elfrieda Busch Berenhau·
ser, e, por parte do noivo. pelo dr.
Victor Guttierez e pela exma. lira.

Fanny Wanderley Espirito Santo.
Servirão de paraninfos na ceri

mania religiosa o sr. Carmelo Pris
co e exma. Jlenhora, por parte da

nojva, e o sr. Acioli Vasconcelos e

exma. consorte. por parte do nclivo.

Em marcha
para Roma
Argel, 6 (U. P.) - Tropas Ibritânicas e norte-a.mericana:,;lancaram uma nova ofensiva

em' grande escala numa frente:
de 15 quilometros contra as

defesas alemãs na zona monta·
nhosa do setor ocidental. As
mais recentes informações in
dicam que os aliados conti·
nuam investindo com grande
violência, tendo como objetiv·o
atravessar as poderosas defesas
que protegem a estrada de Ro
ma.

Ormar Regueira e a Srita.
Vanda Bousfield Cláudio
participam seu noivaio.

Fpolis., 7.1-44.
A Rumânla treme

Caill"o, 6 (D. P.) - ContfirmoUr
se que o pl'1emLetr rumeUl(), general
Antonlescu, n!'denlou a evaoUJação
da BesSlarábli'a, pOll' pa[rt,e dia P[OPU
laçã.o civH, dleVlid·o aIO ráp'ido :llVan

ç.o .russo, segundo expTles:s.aT'am à
Unli�ed J>iness dl'1oUlhYs dip10máti·
cos compltoenrtes ,des[1a ca,pi,tal.

HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS
PARA DOMINGO

Catedral: 8, - 7, - 8, - 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às 7,30

horas.
Igreja de S. Francisco: 7, � 9 ho

l'as.

Hospital de Caridade: 6, � 8 ho
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par·
to): 8 horas.
Igreja de StO Antônio: 7, � 8 ho-

ras.

Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.

Igreja de Sta. Tel'e.zinha: 8 horas.
Capela do Monserrat: 8 hOI'as.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5. - 6. - 7,30 - 8.30 ho-

ras.

Capela,
ras.

Capela do Abrigo dt Menores: 7
horas (todos os dias).
Trindade: Matriz: 8 hol'áS.
Trindad€: Chácara dos Padres: 8 Farmácia

horas. Estará de plantão amanhã edu-
João Pessõa (Estreito): 7,30 l'ante a semana CI. «Farmácia Es·

9,30 horas. p'l'Cnça», na Rua Con••Ih.iro Ma-
São J(lllé: 7,30 - 9,20 horu. ba,

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico·

logia, �atemática, Direito, En

genharia, Medicina. Totografia,
Cinematografia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Maritima e

Aérea, Geodeséa, Fisica, Qui
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

1e S. Luiz: 7, - 8,30 ho-
O L ROSA• •

Rua Deodoro•.33.

Nossa vi�a Fascinante
hísíoríeo

pcmorermo
do pelróleo

No.VA Yo.RK _ N. T. - A prí- Nos arredores da cidade de Ran-
meíra notícia imprensa que se co- goom, na Birmâmia, exeraãram-se,
nhece do petróleo, desde a mais re- durante muitos anos, 16.800.000 li

m.ot� época, foi a que apareceu na tros de petróleo por ano. Nesta re

Bíblia, mas os historiadores dos gião os nativos usavam êsse óLeo
tempos bíblicos se esqueceram de mineral como medicamento para
informar quem o descobriu. certas moléstias, valendo-se dele

O "breu" usado na arca de Noé como agente conservador da madei
e a lama utilizada pelos construto- ra, e como combustível na crema

res da Torre de Babel presume-se ção dos seus cadáveres,
que eram ambos produtos der iva- E ainda na Birmânia, ou melhor,
dos do petróleo. na costa de Arakan e nas ilhas ad-
Os borbulhantes repuxos de as- jacentes aJO golfo de Bengala são

falto líquido do rio Eufrates, na Me- conhecidíssimos e famosos os 00-

sopotarnia, f'oram chamados de as nes vulcânicos que arrojam lodo
"Fomtes . de Is" pelos conselheiros c que são produsidos pela erupção
rie Baihilon ia. Nas lendarias mura- dos gases de hídrocarbureto. Ao pé
lhas dessa cidade foi empregada do monte Fujiyama, no Japão, os

lima argamassa feita com asfalto indígenas extraem petróleo de umas

derretido e até hoje ainda se ven- excavações antiquíssimas tal corno

de, nas aldeias das vizinhanças de fizeram seus antepàssados.
Babilonia, o asfalto extr-aído do Na pequena península de Orckes-
mencionado rio. ira, quc penetra o mar Cáspio, sur-
Sabe-se que os egípcios da anti- ge das rochas vulcânicas petróleo

guidade utilizavam um preparado espesso que se extrae dos poços de
com o qual conseguiam a: conserva- 5 a 6 metros de profundidade. Atra
çâo das suas mumias ; a base desse vés incontáveis gerações, os indi
preparado era asf'alto. genas tiravam dali o petróleo que
Onde se encontram ainda curiosas conduziam a grandes distâncias em

r�f�rê�ci�s :1.0 ouro negr-o é na his- vasilhas carregadas às costas para
lona ItalIa'na, CO'lllO, por exemplo, ser utiliz-ado como combustivel em

"s referências a.o costume popular toda. a PensiaJ. Nos di'as de festa era

dos habitantes da cidade siciliana. Co.s.ttllue dei.tar petróleo ao ma!!.' e

�e, Agrigento que qutein:-av.am pe-Ilançar-lhe f.ogo ,0 que provocava
lroleo em suais lamparmas mui.to imensas labaredas, ilwninarndo o.

a.ntes da era cristã. Dura.nte vádos mal', o céu e a terl'1a.
a.nos foi esta a iluminação usada DUlI"alnte duzentos anos os habi
em Gêlnova e Parma, cidades tam- tantes do Perú extraíram o petró
bém Haliau@s. leo de covas feitas tIJO chão, guar-
Pluta[!-co descreveu um lago de da.ndo-o 'em gra!J1des tinas. O sol fa

petróleo nas proximidades de Àc- zia com que se evapo,rasse a parte
batana, no noroéste da Persia, Qndc maris volátil, deixando Ull11a subs
sempre exiSltiram poços de nafta, tância glutinosa que era depois pu
que é como se denominou o pmró- rificada e engrossada por meio dn
leo dunanile séculos. fervura até .a,dquirir a consistência

. O� historiadores chineses, da aJn- do laore. Uma vez neme eslaJdo, o.

.tlgulldade falaViam do petroleo e, produrto era envi,aido em caixas aos

no mar Mediter,rruneo, ao sul de Ná- portos de ,embarqu� sendo e:ntão
poles, o óleo flutua à superfí.cie das I usado palra vidrar 'o i.n,terioc dos
águas. . jarros dest1nados à 'agllardoote.

•

Manoel Joaquim Bastos. e IIIAdelina Pires Bastos
João Ardig6

A RAZÃO E AFE

Em todos 'Os tempos a, f'iloso
fia andou em busca da realâda
de das coisas.
Amtes do aparecimento do S1is

tema' .tii,�osóf,jc.o de Ktralnlt, os ,mó
sofos tomavam a razão corno o

ongarn do conhecienenito.
Amisnóteles, em auja Idlosori a

tO homem é, por excelênci«, um
animal wad/o'll.al, exaltou soher-a
narnente a nazâo ; de rrrodo que,
na Idade média, a f'ilosoria se

carateoisou pelo absolutismo
dos silogismos, ,das preposições,
dos pnimckpdos evidentes.
'Coube a Emanuel Kant, de

Korrigsber'g, colocar oas cousas

em seus devidos 1t�g..'l'res, 1110S

trando que a razã-o não é abso
luta, e não é o único orgam do
,IlJOSSO conhecimendo. Assim,
com Krant, a f,iaoslotf,ia, passou
por uma transfor.rneçâo serne

lluante à que exper-imentou a as"

tronomia, com o aparecimento
de Copérnd00.

A realidade é alterada pellos
seIlitidos, que trr3lnsfo'limam im

pressões em s.ens[ação. Essa mes

ma realiidlade se 'all�étra nas for
mas d,e SlenSlibili,dadie - tempo
e eSi])aç'o - sem as q'uais Ilião S/e

p-od,e ter concepçào de ooisa al
@uma.. A ,r.ealidade, poris, não se

apresentta rua slua essêm::i[a, nã,o
se pod,e c'OInhecê-l[a tal cum.o é .

E a a.fiÍlrmartiv,a, de que as idéias,
os lI.'r@U111tentos, ais oonc,erpçõe,s,
se}am a Í'i61 l"epresenit,ação d'a

c'Oisa, não passa de simpl,es pre
tensã,o.
.Plro('l]ra[nldlo apli'c,al' os funda

me<Ilitos da f[i]loso.f,ia dc Kant à
Tleligião, chegalre1lll0's às seguin�
tes co,nC'lUisões:

Shltelitrmacher e Sehatier, se

gUJn.d,o Del Nero, ba,seiam ,a re

I.igiã'Ü no sentimento; Rlitschel,
Ilta eXl[Jleriênoia reJi.g;io,sa; Fox,
na luz inter.ior, ,e K,ant, lJibe'r
ta,nd.o a neLigi[ã,o dia razão, co

lüCiolu-a num 1ll.lJgar supterior -

na �id,a mor,a.}.
o.lra, ,não há vidla. mOi-a] sem

fé; fé em neU's, fé no vta,lor cl,a

[ptróprila v,ida mOlral, fé na o�

dem e Ilia hall'monda dês,ses va

lor,es. Pod,emos, eniÜi,o, estabele
oeT um panalelo en[til'te a rezão e

a fé. A Il'1aZãlO e a fé .são como os

dois f.ilhos do palirialrca. A ro

zã.o [nep:ne5enta o fi.lho pll'imôge
n:ito, que tem direÍJto à benção,
mias c'omo Ilhe faJita penidOtr pa
Tia aI> ooisas dto espi:I'ito, quem
aJ.canca a bençãlol é a fé, a qual
como' Ja,có, ·bUlSca "a[s coisas
qlue sã,o dle dma". A fé e a ra

zào são gêmeas. Uma tlem a fôr

ça e a hel'ez:a malsc.u:litllra; e a ou

tra, o eIl!oalntto e a gr,aç'a femi'
nlina. Cada uma s'ente, porém,
a Slla deficiência p'róprila e tem

necessi,dade dto COnOllII'S,O da ou

,f,ra. Bn,q.uant[o lOS ollhos da ra

zão bl'i�ham insaciáveis de CIO

nhecin1Je.nto, seu ouvidto é sur

do. A fé t[em ouvido s[en&ivel,
q.ua:ndo vo'Ltado palra 'O ilnt1i,nito;
mas os ra'11015 dia luz solar lhe
s,ã,o ind.j.f,ereIljtes.

IEssa[s dUlals i,rmãs 'lllnidas
,razão e fé - prosseguem o seu

'caminho; ca�lllinho este seme

Ilhmnlte ao de tndios nós. O dia
e a nüiite se sucedem allternalhl
vamenrte. QUaJnd'o é dia, ms ,()Ilhas
da ,rezãlo são o guda d.a fé. Quan
do é no1be, .o o u/Vli,dio da fé é

qUtem guila a razão. A razão ins
trUle Ia fé naquiLo que ela não

pode ver, p/Oll' nãl() oor aVIsa0

próptria dio ,0rgaJm do s·eu co[nhe
CiÍ.meruto. E a fé, d,eli.crudla, e's-

1,á sempl'1e p,ro,nla a ouvdr tudo
quanto Sleja comparliv:el com a

salbedlori.a e a Vle,I1dadle, em bus
oa d.a l'1eaJidlade pura, qUle é s,eu

obj'eto.
Qu::mdo a 1,azãlO s,e deixa ilu

mn[IltaJr pleJ.a fé, entã.o, junrtas, plO
derão escaJ.aT a ingreme es�ra
d.a que oon[dluz à S1ail:i[slfaçã,o dle
tornos as aJl1J.�[eios do e,s,pílliito.

J. ALCÂNTARA SANTüS

participa aos parentes e pes
sôas de sua amizade :que
seu filho Antonio Russe Ar
dig6 contratou casamento

com a senhorinha
Zenilda.

participam aos parentes e pes
sôas de sua amizade que sua

filha Zenilda. contratou casa

mento com o snr. Ant8nio
Russe Ardig6.

ANTONIO e ZENllDA
confirmam

Fpolis .• 1.1.44.

3 .v 3

participam que seu filho Nerí
ajustou nupcias com a se

nhorita Maria das Dores
Ouriques.

•PATROcINIO OURIQUES e

SENHORA
ROBERTO MORITZ e

SENHORA
pQ.rticipam a seus parentes e

amigos o contrato de casa

mento de sua filhaMaria com II'o sr. Nerí Moritz.

NERí e MARIA
confirmam

Fpolis .• 31-12-43

CARTAZES DO DIA
HOJE SABADO HOJE

CINE
A's 4 1/2 e 71/2 horas

Roberth Payge e Jane Frazee em

Rosas de Santo Antônio
Filme romantico-musical

Johnny Mc Frown e Fuzzy 1{night em

CORAGEM E CASTIGO (far.west)
1/2 Episodio de SERVIÇO SECRETO com Jack Holt.

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
Preço 2,20 1,50, e 1,00 Imp. até 10 an08

CINE "IMPERIAL"
A's 7,30 horas;
Ultima Exibição

Pandemônio
Com OIseo Johnson, Hugh Herbert, Mischa Auer

Martha Raye e Robert Payge.
•

UM DISPARATE CINEMATOGRÁFICO!
COMPLEMENTO NACIONAL (DF'B Nat.)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preço único 1.50. Livre de Censura

......- -- - _--&---,.- � Amanhã SIMULTANEAMFNTE «ODEON» às 4,30 6,30 e

.

COBRADOA 'I. 8,30. - cIMPERIALo às 5 a 7,30 horas: NOSSOS MORTOS
PreClSa·se. Necessário referenua e SERÃO VINGADOS - com Robert Prestoo. B.rian Donlevy �
flan�l. Informl�lo na MODELAR Bllrb�ra arittan.
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4 o ESTADO-Sàbado. 8 de Ja�eirc de '944

Sindicato da Indústria de Fósforos,
do Rio de Janeiro

.

Ficam avisados os industriais fabricantes de
fósforos de segurança estabelecidos dentro da base
territorial inter.estadual do Município do Rio de

Janeiro (Distrito Federal) e dos Estados do Rio de

Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarina, que é
de influencia deste Sindicato, que o imposto sindical
do exercício de 1944 deve ser recolhido ao Banco do
Brasil S/A. ou agê�cias mais próximas do mesmo

Banco, durante o mês de Janeiro p. vindouro, de
uc ôr-do com os artigos 580, 586 e 587 da Consolida·
ção das Leis do Trabal!:-to (Decreto.Lei n. 5,452, de

1-5-1943, publicado no "Diário Oficial" de 9-5-1943 )
Este Sindicato está expedindo pelo Correio, em

registrado, as guias próprios poro esse recolhimento,
e pede àqueles que por qu c lquer -motivo, não r ece �I
berem ditos guias em prazo rasoaveI, dirigirem se

�Ià Secretario do Sindicato (que tem séde social à
ruo do México n. 165 -- 3 o andar, no Distrito Fede·

rol) solicitando os impressos próprios.
Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1943,

SINDI(ATO DA INDOSTRIA DE FÓSFOROS, do Rio de Janeiro.

(assinado) JOÃO DALE - Diretor Presidente.

li
I

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

� �..�ma�=-��,,' a== �

Vá à rua

9

I�.
CONSTRUÇÕES - cornpr o , vendo e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - poro construções;

PIN1'URAS - internas e externas de prédios, paro
paqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultor os planos da

Via. Construtora da Casa Própria
(Não tem sorteios nem pontos!)

Felipe Schrnidt, 44, e verifique como é I
possivel obter «cosa própria». I

��������-

MARIA DA ANUN(]AÇÁO DA COSTA.
PEREIRA LENTZ

Ora. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz Caridade e Amor, co

mu�ica o mudança do seu·1consultório paro a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andor,

I
RIO de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos.
Escrevo detalhadamente'
nome, idade, endereço e en-

DIFnamOS Vendem-se diver velope selado para ares

sos. A. L. Alves posta.
- rua Deodoro 3S. � iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii � iiiiiiiiii_iiiiiiii_íiiií.

MEU VÕVÔ É
ranzinza•••

êle é "clo contra"

"Meu vôvô nunca me faz
uma yontade... E1Cl dá o

"contra" em tudo.,." E
por qu�? Simplesmente, por
desconhecer o regime Eno ...

AGRADECIMENTO E ll'fISSA

Moinhos Vendem-se 2.

Arí N. Lentz e filho, J. Batista Pereira e família, Rogério A.L, Alves - rus

Gustavo da Costa Pereira e família, veem agradecer a todos Deodoro 3S.

quantos os acompanharam durante a enfermidade e por oca-
\

sião do falecimento de sua espôsa mãe e irmã SALAS Alugam-se duo

III .tRI t I) \. ANUTNCI 1 í' [O nA COSTA PEREIRA LEN'fZ. as ótin;a� salas,
1 �c\. ,1-\. 1 l:. ' � v-

, .. _, I para rnêdícos, es

Agradecem, ainda, ao sr. dr. Antônio Moniz de Aragão, as critórios ou representações, na rua

revmas. Irmãs de Caridade e às enfermeiras do Hospital, aos Vítor Meireles, 18, sobrado. Tratar
revmos. padr.es Capelão, Coadjutor da Catedral e do Ginásio com João Matías, no meg�o local,

. .

I d d d P
,

C
-

d N S das 9 dS 11.30 e das 14 as 17.30
.
Catarínense, a rman a e os assos e a ongregaçao e . . horas. 15v.3
das Dores, pelo carinho com que a trataram e pelas homena

gens prestadas.
Aproveitam o ensêjo para convidar os seus parentes e pes

soas de amizade para assistirem à Missa que será rezada no

altar de Nossa Senhora, na Catedral Metropolitana, às 7,30 ho
ras da próxima segunda-feira, 10 de [aneíro, sétimo dia do seu

falecimento.

II
l

Cs rmsas Gravatas Pijames Quem sonegar informações à Es·

M· d' m h r es 'pelos me'l tatísti�a �!lit.Br. trabalha em pr61
las as e o . de pars rmmrgo. E, nesse caso,

nores preços só na CASA MIS será julgado, militarmente, eomo

CILAN EA - Rua Traiano. I � Inimillo do BURil (D. E. M.).

"Mas o meu é bonzinho ...
Nunca dá "0 contra". O seu

segrêdo é o regime Ena.;."

O QUE É O REGIME

ENa
A prisão de ventre
causa intoxicação in,
terna. Para combatê.
Ia, faça um regime
com um laxante sua.
ve Como o

"Sal de Fruc
ta ENO". O
regime ENO
consiste em

toma-lo, dia.
riamente, ao levantar
eaodeitar. Êbom para
qualquer idade. Não
há contra. indicação!

"SAL DE FR.UeTA"

EN
LAXANTE SUAVE

ANJIÁCIDO EFICAZ

MELHOR ALCALlNIZANn

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

Cofre- Compra-se um em

• perfeito estado de
conservação, pequeno, chave e

segredo. Informações na gerên
cia do Estado. 3 v. 1

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

SE��A.S
padrões maravilhosos. finíssimo acabomento das melhores

.

fábricas do país. são encontradas DOS halcões da

Oasa S.l.NIA ROSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - rONE 1514
.
"

Unimos . estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

I
I
�

I «Lar dos Móveis).

(antiga seeeãe de móveis d' A Modelar)

ij
Ruo Trajano, 15

� Lá V. S. encontrará solas de jantar, dormitórios 'e

�
solas de visito, de fino acabamento

! Vendas à vista e a prazo
1
_._, "'

�

I

\

I Orgulhe-se do seu
CIRURGIÃO·DENTISTA 11 relógio!
Rua Vitor Me;reles, 18

----.1 JOALHER�ll GRILLO
los sofredores

ALVARO RAMOS

I �
y

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

OMEGA e LONGINES,
últimos modélos. que está
vendendo a preços módicos.

Rua Arcipreste Pa va

Prestígta o Govêrno fi a.

classes armadas, - 00 �f!rá8
um "quinta· colunista". (Lo
U. N.).

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS ou REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I §J !lfJ I :&#lP!'
A 811"ILI8 ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. .Agradavef
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Ft\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A ecmposíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de Indícação apro- factl manejo para o .püblíeo
priada (sUills em. varias de no combate fi slflUe, quallda
suas manítesticõesj os resul- 'dei que frequentemente a
tados têm sido satíetatortos, proveito no Ambulatorio da
poli são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria ..

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. SUvestre Palsg•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
-----

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfei..oamento e Longa Prática no Rio de Janeuo

CONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto oos

�bado., das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto Il. 7, sobrado _

"'one: 1.461 - Re&ldêncla: Rua Prestdente Continho, �3.

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

Ex.!nterno do Serviço de CliiIlica Mé<!ica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CLlNI(�A iUÉOICA - l\1o!ústias internas <le adultos e crianças. CONSUI,TóRIO j
e l{ESIlHi;JliCIA: Bua Felipe Schmidt n, 38 - 'l'el. 812. CONSULTAS - Das 16 'IS 111,

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor 8anson do Rio de Janeiro,

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das ::I às 6,

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leônicias Ferreira e ex-estagiário elos Serv tços

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S. Paulo)
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cber" do SeI'vlço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttal de Caridade

Clinlca médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUL'l'ÓRlO: Rna Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

... J8 horas - HESID1l:NCIA: Conselhelro Mafo;-a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
TIESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. LAURO DAURA,
DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
! Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Oronica, sob controle en-

I doscopíco (UTIETROSCOPIA) e de labor-atór-io, Aparelhagem elétr íca para os tr-ata-

�,entos especializados. DIATER'vIIA - DIFRA-VERMJ;;LHO.

I CONSULTAS: Díar íarnente das 14 às re hCI'as,RESIDÉNC1,,' Tiraden.es·7\Sobradol

(
L:UNSULTORlO: Tiradentes. 14. F01\E: 1.1:iIJiS, AUSENTE

] - �lÉDICOD �;efe�} e�o�c �f���e��e Saúde
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
Al\fBOS OS SEXOS - RAIOS INFH.A-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

; Fermado pela Universidade de Genebra

I
Com prática nos hospitais europeus

Clinica mé<!ica em geral, pediatria, doen·

ças do sistema nervoso, aparelho genito-

j. ur�nário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad!ologia Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau·

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro.• - Gabinete de Raio X - Electro

IlIlrdlografia clínica - Metabolismo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de mtcroll

copia e análise clinica. - Rua Fernando

.Machado, 8. Fone 1.195. - FlorianópoliB.

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO
I

DR. AURÉLIO ROTOLO

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ARDOMINAL: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndIce,
fI'IDores, etc. - CIRURGIA PLAS'l'ICA
00 PERtNEO - Hérnias, hldl'ocere, -v&

.-icoceJe. Tratamento sem dor e operação

.Ie Hemorroldes e vl!l'lzes - Fracturas:
• prurelhos de &,êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
f'raça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
llarál'lo: Das 14 às 16 horas, dJartamente.

HEl.ENA CHAVES SOUSA
JilNFJiJRMEffiA OBSTlIlTRICA

(Parteira)
Diplomada pela l\Iateruldade

de FlorianópolIs
Atende chamados a qnalqueo

hora

Praça da Bandeira, 33 - �ub.

(AntilrO Lar2'o 13 de Maio.DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Molélrtias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

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

SID1!:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr D Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cir4rgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro,
.

V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia II Ortopedia. Clfnlca e Clrnrgla
do tor8x. Partos e doençlilS de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751. Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e

dUO-Idenais, câncer do estômag0, afe·
ções das vias biliares, rins, etc,

Aplica o Pneumo-torax artificial.
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas. Raios Infra·Ve'rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon·Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmirllt
Das II às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

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

da Universidade de Silo Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na cHnica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servlç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Lello XIII".
ClrurgiAo do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tlroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele. hidroe,ele,
vllrizes e hérnia. Doenças de Senhoras e
partos.

.

Consultas, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

SERVIÇO NACIONAL DE APREN
D1ZAGEM INDUSTRIAL

SENAl
.... o

EDITAL
De ordem do SIr. Engv, Delezado

Hegional dêste. Serviço, avis'o'" a

to.d,�s os .estabelecírnentos indus
triais de trallliSip'Ülr-Le, oo�nl!lnicacões
c pesca e também aJOiS sindicatos
opCl;ári?s sediados nos munacipios
de, FlloPI.an0'I!,oUIS � de São Jo'sé que,
ale o di a 1::> de jarieino próximo
vindour-o, êste Servico receberá
pedidos de i.nscr-icão

"

aos cursos
notur-nos de leitura de desenho.

Os interessados deverão dírisrir
se ao escritór-io desta Secção, sitt�la
da a Praça 15 de Novembro n. 9
2° andar, Edificio "INCO"

'

onrd-�
lhes serão prestados mailor'�s escla
necillnento,s.

Os cur-ses de ,a,perfekoamento
formação e adestcamento, manti�
dos pelo SENAI serão iriteiramen
tc gll'Hltuiltas e não dão lugar a des
pcs,a dt� qualquer espécie.

I'II'ol'Janópolri,s, 30 de dezembro
de 1943.

MAIZEHA
DURYEA

Belisário Ramos
Auxiliar Técnico Zona de Floria

uópol is.
Edital 'para os cursos de trabalha
dores .Illeno]'e,� e 'de [ormuçõa de

.
aprendzzes de ofício '

A'V1S'0. aos slellhores i1uelusltl'iais
de, FIOIl:Ia,nópolis e São José que
a,le o dia 31 de janeiro próximo es
la aberta i.nlscriçã,o aos exames de
selc_ç�o :Pl'l?<filSsi<onal (pesquãsas de
apl idâo física e mental) par-a a ma
trtcula obrIgatória de trabalhado-
res menores aprendiz es de oficio
nos.oursos mantido pelo Servíco
Nachon al de A!prerndizaO'em Indlls-
trial.

"',

.

Os interessados d'ey,(�ifão se diri
gi r-se a esta Seccão (SENAI _

Praça 15 de Novembro 9 .; Edi
l'ki_o INCq, 2° al11Jdat· ...:_ Flor.ianó
polis) , a-fIm-de obterem maio>n:s
eSCl),3Il:ecimelnto,s a respeito da obrí-
g3l10rJlded'ade da matr-iouâa, bem
cÜ\m,o, para adquirri1r rnorlêlos de
pedidos de imsoricão.
Todos ()IS estabélecíenentos mia

dos ao 1il1tSotit'Ulf:o de Aposentadoría
('. Pensões dos 1industriér-íos, Ins
t I,Luto de Aposerstados-ía e Pensões
dos Empregados em Transportes e
Cas-gas, como também a Caixa de
Npio,senlardorÍ'a e Pensões dos Servi
ços Púhhioos, são obr-igados a em
presar e matricular nos CUI'SOS
ma,nltil(]os pelo SENAI:

a) Um número de trabaJ,bac{,ores
m,Cíll'OlreS equivalente a 30/0 sôbre o
numero total de empregados:
b) Um número de ap�elIldi�es de

ofício equivalente a 5% sôbre o nú
mel10 lotaI d,e operários de ofício
cf,ue demandem f,ormaçã,o J)r-ofis
slOInaL

q númel'O de aprendizes, para os
ctelltos dto, p;r,esente ediltal deve ser

iI_Idukl'o no número toltal'de ,op.erá-
rws d,e o,ficios que demalndem for
maço ã,o plrofi,s,sional.
Bsta S<ecçã'o estl:á c<onsiderando

al,ua,ll11Ien1'e Coolmo oficios qllle de
mandem formação pT'0fi.ssion3l1 só-
mente os se�u!Í'ntes:

'

Aj us1ador, caldeÍifeiro ferreiro
s'errallheiro, fllndidoT, lat�eiro, gal�
valnlo,pl�asta, modelad,or, tOl'rueirl(),
Illecanuco de automóveis, mecâni
co

.

de refrigIel'ação, mecânico-ar-
11) elll'o-eletrilCÍ,Slta, e1etridSlta-monla
c1o.r, enlf,ola,dor e rádio-ele,tricista.
Entalhad'or, estofiador, ma,rcenei-

1'0, Sieg,eiro, tanoleilI'o, tOJ'lneiro el e
l1131dei!l'a e vi�11ieill'o.
Bll'ca�nador, carpilnlteirü-civiJ,call.

leilr-o, eIe,tricis,ta-iJllIstaJador, estuca
dor, maJI"mori.s1a, ped,reiI"o, pintor e
fenreirO-la,rmaldJo,r.
Ca'l'pi'nteiTo Naval.
Cim7!61ador, j<oallb,eiro, lapidário

reloj:OIeimo· e mecâmiCio-ó,ticó.
'

COl1lposit�r, encadernador, f.ol,o.
gravadÜlr e 1:1l]tPl]�eSSÜlr.
Lapidário d'e vidros e crislais,

moLdaldor·eremmis>Ü:l· e pi,ntol]'-vi
dreir10.
ConeeÍlr{}, mar:roqui:n.ej.ro cur-

Lidar, l,uV1eil'lo, p'el'eteirr.o. e salpaltei,ro.
AIfrai � be, bÜlrd a,d eira, cha'peJleira,

eostll'relra, fl,or.i,Slta e üntureilro.
Gravado,r ('ÍJeoidoLS).
Confeiteiro, padeiro e salsi chei

ro.
Chamo a rutençã'o do's senhores

i nc1uLSILri.ais pa,ra o diS\])loslto no ar
tigo 10°, do dec·neto-Ilei n. 4.481, d'c
16 dte julho de 1943, ornde sle lê:
cmpregadoQ' da indúsÍJri'a que dei
xa,r de oumprrir as obrJ,gações esfti
puladas 1110 3'l'tilg,o 10 dêste decreto
lei, ficará sluj.eito à mult'a de oinco
cNlz,ei,l'o's por dia e por apr'e,ndiz
ou Lrahalhardolr m'em'o<r não admiti-

Ido
0'11 mart'rklul3Jdo.

Floil'Íanópo'Jis, 3 de janreko de
1944.

Belisário ;Ramos
AuxMilar Técnico Zona de P}oria.

'nóp,odiJs.

,'TODA PARTE

. .

DO LAR (LTDA,)ALIANCA
,

Séde andarAvenida Pito Branco n. 91 ••• 5'

RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil
Rp�íU:tad() do sorte io realizado DO dia 31 de Dezembr()

de 1943, de coníorrr íuude com o Decreto-Lei n-. 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. fiscal Fe
ders l e grande número de prestamlstas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de aco-.to com as íns

truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial· Premiado o n' 6.731
no valor de Cr.$ 10.00000
DO valor de Cr',$ 1.200,00
no valor de Cr.$ 300,00

Premiado o n· 6.731
de c-.s 5.000,00
de Cr $ 600,00
de Cr.$ :200,00

6.731-Mi!htlr-PrimeJro prêmio
731- Centena

JOVE'I'são

Plano Popular •
6,73l-Milbar-Primeiro Prêmio
731-CE'otena

Inversão

no valor
no �;alor
liO valor

«Plano Alianca»
TIPO LIBERAL

Serie 3 número 3233 no valor de Cr$ 50.000,00
MilhAr de qualquer serie C!$ �.500.00
Centeoü· Cr$ 600,00
lover6ão do milhar Cr$ 200,00
Inversão da centena Cr$ 60,00

TIPO ClASSICO
Serie 3 número 3233 no vdor de Cr$ 25.000,00
Milhar de qualquer série Cr$ t 250,00
Centena Cr$ 300,00
Inversãú do milhllf CrJ; 1r10 ,00
Inversão da centena Cr$ 30,CO

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1943

OBS2RVAÇÃO - O proxlme sorteio realizar-se·á no

di" 31 de Janeiro. (2a-feira), às U horas, de conformida·
de com o Decreto·Lei n. 2.891.

VISTO: Nelson l�ogueira
Eduardo F. Lobo
O. Peçanh�

- Fiscal Federa!
-Diretor Tesoureiro
-Diretor- Gerente

Coovidemofi os senc.ores prestamistas contemplados
que elltl"jlllli com os seus tltulos em dia, a virem à nossa

�éde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos

so Regulamento.

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

So rve teiras-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escreve:-- Rá

dios-Móveis finos--Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua FeHpe Schmidt, 34 -_ C, Postal, 113 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

-

Faça econoInial Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, Va S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e criancas.

Faça o SE�U presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A. CAPITAL».
Linhos estr-:tngeiros e nacionais - Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

MeiC\s - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gra\'atas Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AU�ACIOSOS RO�BO.� EM PLENQ .DIA Atos oficiais
Dlv�rsas casas

. com�rClaIS. vlsltad�.s .
pelos lar�plOS.. I

NOMEA Ã
'-

Os aud aoi osos roubos que uâ.ti- poder-ia som' ].H·lalllcada por imdivi- 1110s,a uma ação decidiría e decisiva P .

ç O
. _

. .

"
... .. I .. .

.u/I'a C'xerc,eT, em COJ11lsa'O, o car-

mamente, se vem V'C<l'lfllOalrudo nesta duas de rar a hab ili d a dc C' agili-] contr-a os plerl,gos'os mcluandcs. go de dill'l'bor do Dp a rtamen tiO, de
Clalp,il!<al, paceeern indicar que agem, dade. I Felizuie.ntc, oientifdcadas do' rou- E:s'tat,is,ti.ca, foi n:omeado o sr. Lou

aqui, proff ss iorua.is dos mais hábeis I Di.a 5, novo e singular roubo é bo as nossas antoeidades poüciaís ri vaf Urbano Câmara.

e perãgosos. Porque urna esp eraau , constatado, Dia Casa Selma, á Rua estão agi nrlo i ncaesávehuon te. I EXO�EHAC -ES
eles, o favor das sombras p,UJI'.a exe-

I Feltipc Sc.hmitl I. AlilJ1Jel1!l�,mOS a
_

esperança de Foi co,nlc.edh.i�;> a exoneração de
cutar suas manobras, mas f.az'em-I Aprovoítando-sc da hora do al- que os Iarúpios serao descobertos e! llca Ferrein-a Vaz, do car-go de
.nlO em pleno dia, num verdade.iro·. moço, OIS amígus do al he.io, servi n- presos, pama tr-anquihidude do co-I es.cl;ev,eniJ:e jourmll(:,(]lllada da Escre

d esafdo á vigi lânc.ia pojici al e pú-'(lo-se, naturnlsucntc, de chaves fal- mércio e da populaçâo, pois a poli- vanlF'� de Paz d,� capil al ; de Antô-

b
. I . . ... .. , lHO .. ranclsc,o Far ias, doo cargo ele
nica. Is,as, ahr i rant ii 1101a, que f ica situa- era cruta:rllllC,l1ISe saber-á corno

seln-lalen(lell1e
(lo PO'f IS' I' d.'

I -r-, .... S -O (C .. la.lH e e

Assim é que I�'() d.ia :9 de de:wm-. da 11.0
g(lHício Allllélli,a Nela, e lirn- j)l�e, !l'OIl1Walr.

sua i ngnata nuas n ohrc r,l�jaí; de Silvia AJlüonitel.a Bnasinhn
boro, runnn mami fextaçâo de cora- p;aa"�hlll a g'avElLa, orul c se enCOn-,lllliSS<\lO d'c zellar pela segl1lnanç'a e I?dals, do oa:rg'o de estabistico-aux i-

gcm in a udmta , penetraram de dia trava imporl ânc ia supcnlor a Ira,nql1tÍ'llidade púbhica. Il�a,r
do D. E

.. E.:"; de �;oo['(l.lI]a
]' I'

.

]
., Gcrn'har-d I e OrLI,11 o J)'A vi la do

ma vc ojoar ia {oy'a,l, apeziar de o 2.000 cruzcn'ns. __........�-�
C'II'O'O de ale] I I I'·

• , • .• _
_

c: b
_- cu lK enl c e gllarca-sanl-

p:ro,pI'Jeta'rJlo se e,nronlrrar �,o 1'11le-! Parecendo zombar de qualquer

f tO· t I
IÚI'io.

r no r da mesma. Enquanto ele verr- vigi lâ nc i» e como um escárneo aos ren e
.

rlou aPicava documentos no escr.i+ór i o , os proprietár i os. f'izcram "o traha- .., DtESTGi\'AÇõES
larápios abriram ullIa uas vitl'inas lho" CDIll Ioda a calma, deix'ando Estú em quase c0111ph:to co- I

O dr. VtÍte)o]' 'Lillna, p.romollo,]' pú-
blico, foj desli:gl11adlo pa.ra membro

da casa, com chav'cs falsas, e sub- a gaYE�la cm eima do balcüo e a lapso ii frente naz·i,sta em um I d,o Consl'1ho Penilenciúri,o do Es-
trairam regullar número de ciga,r- porta a,benta. amplo selol' da Ccrânlia Orien- ta,do.

reira-s, isqllleiJros, ea·rteilras etc., c I OuÍlras cas,as lambém fODam mi- taL As mais recenles i nf(l1'I na- .o sr. Sav.i'o Oliv,eir,a fÜli dcsign.a-
:rl�tirralr.al11-s,e Isem s'elrem molesta- mosead.as COIll a visli ta dcss,es i!lcl e- �'ôes i ndl cam que os nazi slas ri o para Tn.spelor E.scol,ar, com sé

d'e em J.oinvj,lte.
dos. sejá\"e,is, rOlJ1l0ol1'lne darel1llÜs em Ci1Ic,ontra'Ill"S-l' em plenm fuga, I

J.:� de ver que tamanha prlolez,a só ourrlra's etl,i,çiies, o que lOlr'11la impe- prOCL1I1'a'11IIo alc:a,nç'a,r as fr{)j),lei-

j
ADMISSÃO

--_._- ras anli'gas da Humúnia e da Para os cargos ele ChC'f·e eI'e Dis-

O 118T11DO EsportlOvo I' �_O Rio e S. Paulo Polônia. 1-<Jl1Iqu,al1ilo torna-s,c ca- ci>]Jolina e vi@i,a!laEscolaPrMicaMorreram
n -

-ti de A.Jg',ric'ul.hlll'a (!.c La.·lcs, foram
Ia 5e proyf.!Z da vez mais grav'e a silu,aç'ão admitirias como exlra,nulllc.rúrios 24 cadetes

s. D. BLD[ENACE�SE x AVAí

I
penicilina dos n,1zislas, as formações bllin- lPl'1lIslaIis1as, os slrs. Heitor Sous,a e Quingham, AJl'izo.n,a, 8 (D. P.) -

O públi.c.o espOtríttivo cip Florianó-
. Rio., 8,('.:') - Em 1?29,.0 cien- dadas e molorizadas ele Vatu- �[al'CJ:11O A,lv,es Bueno; e parrl �o-, P�n.ecer'am 24 oacl'0tes da aviacão

t I "1 I VI 1 tin conl:nu,alll munel11t.ane1o as �I,nh:elro dia 1�leSl1la Esc'ola, TsolIn,a .

nll11ltalr norte�american,a, em c'àn-
p.olis aguaJl'da c'om anciedaele o lista .lng l'S .'" ex,une Cor r ellHug (es- '[a a I J I

A.

I
vanguardas co.nquisltoarlas nestes

., '< ri, (,(' ,esus. s'eqtLIIC!1lclla (e UIIAl .gr·ave acid'ente
SBllsacic:nal en.oollf,r,o peboIístico I cobrlllll Ulll bolo!' v·enle, comum no - o.comd-o C,OI11 o onrbUls, em que' via-

entre as equilples r,eprcsel1Jtati"as 'pão enio qlle.ij,o e o,utros ali,mentos, úNimos di'as. A imp,ortanle es- LI,CE"'ÇAS ; .iavam, o q.ual foi colh.ido e dc",trll'Í-

(1,0 S. D. Blumenaulens.e e Avaí, a lua fOl'ma de 11m cog1umelo, chama- Irada de Che'l'k,assi a Sllwr],a já Foi co,n.oeclli,cla lice',nç:a a Hárpe- rio por um trem de c,a.ro;a.

..

t' I 1 1- nes Berc.iora da Si·l''',1 e .T'O,'IO l)i,�,rl'd'
'"

_

I'eal izar-s,e amanhã no es�ádlÍ'o "D�·. dio "Peni'ci Ihnl1 nola'lullll", do qU'rI] es .a aoS:!1c��;��;�:�
e o;O�I:,�lal,()eSe��l�� FcrneÍlra Lima. "Estado de sítio em Varsóvia

�

Ado!f,o Konder", às 15,30 horas, se extrai a ple,nliciWn,a, ap!iclada, mi- sos.
C'

E
racUJ]oOslamel1ilc. mas frentes de ba- CIll'r!(1assi, e Pel"eyasla,'i, acha111- HEMOÇ-O

stocolmo, 8 (U. P,) -- Foi decre-
em disputa da segul1Jcla p.al!',ticla dn (·Iez.':" ,A todo o estado de sitio em Varso'-

b I talha da atll '11 0'l1el'I'a e ate' aO'01'a s,e c'Nc,adas . di;vlisões na- De Xa]Jlecó p,3'r,'1 Hio Boni:lo, foi .

campeonato üaltWl1jlnlen'se de fll'te o'. ' Ih ,,' '"
.

VIa, Lublin e em inúmeras outras
'u 1 I Tt D z,islt:as as quais estão ameaçadas removoirlo o Iílllspct.or de Faz,enda 'd d 1Fazemos ,'altos, para que ambos I

r'onSill era c a s'egl'e(·o nu l' ar. e-
Hildehr.a,rutlo :\oIascarenhas ele Sou-'

Cl a es po onesas. Segundo infor-

os preHante.s no gl'an·de cotejo de ;vel1l.1he a vid� milhtares de indiví- de eompl,et,a destruição. Outros
sa :\lenezes.

mou a emissora de Brazaville, os

.

d f" I t 1 t des]J"cllll'S 'lcl'escentalll (fIle as nazistas decretaram o estado de
amanhã ii tarde s'aibam honrar as

I
LlOS, 'erl( os 11101" a 111e11' e em .. " .,' I " c .,.

't'

I.
-

I f b I
. 'combates fôrças de Yatutin conslegll'il'am FIXA�CAS :\IC�TCTPAIS

SIlO em consequencia do avanço
trac lço'es (O ute 'o cata.nnense,

.

. c " russo atravez do antigo terr1'to'r1'0
e dê&se modo brinde aos eS'Portis-1 Como a sua �]111icação er'a feita reallizar 1l10YolJS avanços na dire- Foi a seguinte a receila \'e.l'ifi- polonÉ)s.

tas florian:opicllit'a,l1ios com urna p,alr- I Stecrr�bal1lelltLe, as suLfanillamiclas ção de Vil]litsa e ao sul elc Be- �=�'�� �)mexr�\��i��'�S dl�1l�9�c�I:)i os du- ----------------

tida de ga,]Ja e técniela. São êses8 oOlnll,nulavoallll com o relwme e a l,aya-T,sel'kov. Sinm1tanealllcule, Cr$; Operacões de
I] .

I d o'" av'IJl0sa eSttá sendo al11!)']i,ada a penetra- 'Il11111ell'lll 1 o,,� 071 40 «comando.
os nossos VlotOS. I g

'Oflla (e T ,:::>,a 1I1a,1'
.

l' , . .

' , . . . . . . . • . . .001.). ,.

Um ves,pffi'tj'11lO publioa, hoje çiiJo r17ssa no an.t.igo territóri,o r:;'aspar 200.59(i,oo .L?l�dl'l�'s, 8 (U. P.) �- Os CÍl'cu],os
AVAi x PAULA HAMOS r uma reporlagem do rel11édi o que polonês, aC'l'editwndo"se que os r:resci.l1'ma. . . . . . . . . :378.290,40 oflCllals .IL1o@Ot'lSIJlav,os não cont'irma-

Pl'oStSegllind!o a dislJuta do ca111- �,:.l]VOll, Chul'oehilll, em d,ezembTo, ru.ss.os jú eSll,ej,am a UinlS 25 qui-
':llri:tihcll11Os. . . . . . . . 2210·S92ASoO ram as in,fOl'l�laçÕes s.ôbtl"e o rles.em-

� r,!.aiój)olis 1fi .571. o barque
A d� forças a.ha,das na cos-

p'eo111110 de amado'res, E'lnC'ou1Írwr-' natr,ralllllo ri hi's,tória dia su,a rlesco- JOil11etros dos antigos limites Bl'mql:·e. . . . . . . . . . . 47ô.359,DO ta baltcanlca do mar Adriá,tico. Soe-
se-ão a 16 do mês em CUIl'SO os. es- ; berba e f,rizallido que no Rio e Sã,o russ'o-poJ,onlêses. -:\Iafra 449.302,70 gUl1do os mesmos informantes, tra-
qUludrões priIJ1CIi.pals dtos clubes: Paulo já se j}rodúz ess,a ma.ravi- Porto Bello 36.000,00 ta-s,e possivelmenrte de operacões

que e.ncimal11l es,g'a l1Iota (final). iLha tempe'urrica tio século XX, sa- õe-ntiõ·--éf;-"p·woU·-·C--O"·S""'·- �.hec"]�CmOlenn�tnod. o" com fins de reco-
. OS ESCOLARES E O XATAL DOS

AJlnhos os con}lHlltos es.tão em .1ienhmdo ail1Jda o 11'aha1110 desen- meses nio mais LAZAH.OS
bro'a {,orma, e o P·aulla Ràmos é o Ivol'v,�d() po.r Arman,do Tabord.a e Os escola.res do Estado cOllLri-' ......-.....JP•• -----------____ -

ma.is sé,r:io cOllioorrenlte ao cétro I
sna esposa La.ura T,aborda, da sec- teremos cafiaspiri na ·blÜra.rn C,0111 CrS 13.094,8<0 na,ra o

••• or•• -- or.��..�...._

máximo a,maJd'olri,s,ta. I ç500 de qtümic.a e fur11llacologi.a d'o Li6boa, 8 (l'. P.) _ Os r.epres.cn-
Natal elos Lázaros e seus !'ilhas. I'

Na n,OlSosa opiniã,o é o melhor con- In&t-i.tuto de Butallltan, em Sã,o talllt.es das f.i.nuas de indús,trias qliti-
,illntlo amaJcl'ülr:i,slta de no.s,sa capi,ta,].:, Pa,uLo. micas ela ALemanha - "Bay,ell''' e

"Scruerirug" - infonllltl'ram pa'l"Ii-
cularmenle aIOIS· seus oJ.ilentes em

Pontugal que, dentro de 2 a 5 me

s'es, rao mais fOlfnecerão qualqllel
qUla,llIt'icIa.de de Cafi'asp·i'l'ina e cip
Veramon.
A falta desses med,icamlentos é

,albribuida aos bombardeios sofri
dos pdm!> rcspec ti vas fábr,Íf'as e

,também ao gl'a.nde cnnSlIlmo do�
mcsl1los na Alemanha, parr·a o C0111·

baLe ú gripe, ÚS i n,sonias e ás per
turbações nervoQsas, que se a las
tr·am i.l]tensalluen'te.
A1iás, flal!tam ]110 mercado ou,t.ras

iÍ,mipIOI'tanll.es d'l'ogas alemãs, l1iota
d.am,entc os PcríOlcIútos cIas USIÍnas
.:vIerk.

TEATRO
LELÉCO SEIU O JUIZ

No Salão D. Joaquim haverá,
hoje á noite, nova representação
do «Anjo do Lar» de Horácio Nu
nes Pires.
o' espetaculo, a cargo do ARTE

CLuBE, terminará com a comedia
«Os Noivos de Rosalina» em um

:lto.

-

A F. C. D. acaha de desi,glllHr o

A dcon.hecido álrbit1'o Cudlos ele Cam- meaça OS
pos Ra,mos (Leléco), plalfa atulUl' a

. de cercosensácic)Il1Ial palfrt,ida erutre S. D.

HLlllllel1I311!enISe e Avai, re�pectiva-
I

Moscou, 7 (1'. P.) - As f(YJ'ças
mente, na tatr<le (l,e am��nthã, I' ru&sas que operalll ao sul d.e Bela-

ya-Tserkov S'l' colocaram a tiro de

SOFRE DE CA_I;l'tilha!l'ia da, estação ferroviária

E N
-

O I de Sberkassy-Smerla e ameaçam

TARRO A

I
cercar dUlll ;]10111ento para outro as

OUVE BEM ? fôrças alemãs do saHente de Cher-
• kassy-Pel'eyaslavl, calculadas em

10 divisões pelo me,nos.

O aturdimento, provocado pelo 1 ---------------.
cat�1To, é muito incômod9 c a11or- lIel Lopes da CruzreCIclo. As pessoas que nao ouvem U •

bem, que sofrem de zumbid?s nos Belém, S (E.) - Chegou a Belém
ouvidos e padecem de aturdlmelüo .

catarral, encontram pronto alivio o coro!llel \Valdu' Lopes da Cruz,
tomando PARMINT - o remédio cOl1uwdantc do 27° B. C., que veio

realmente eficaz no tratamento da assumir, interinamente, o cOll1U!udo
afecção catarral. Pela sua ação da 8" região.
tonificante, Parmint reduz a infla- ,�.....................,___....................

mação do ouvido médio, causadora Em d.o'esa do
do catarro. E uma vez eliminada a ""

inflamação, cessam os zumbidos trigo nacional
nos ouvidos e a dor de cabeça, e Hio, S (A. :'\.) - O p,l'csidcllle da
desaparecem gradualmente o aturdi-

Rel)ública haixlou um dC'í'Il'elo au
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e z( ,bici<)s
nos ouvidos, farão bem expel imen
tando Parmint.

Chocaram·Sl2 em

j)leno o(eano
FILADELFIA, 7 (U. P.) - Doi�

navios pe.trolekos aliados choca
ram-se em agulas do A,tlântico a, 65
milha!s do cabo May, na, Nova Jer
".ey. Uma das unidades referidas
solicitou socorro pel-o rádio, sendo
que vários navios gua,rda-costas
,airam em socorro.Viaja o ministro da (juerra

Rio, 8 [A. N.] -- O ministro do
Guerra seguirá amanhã, domingo.
por via aérea, para o norte de
país, onde vai visitar o campo dE
instrução dQ Setima Região Mili·

ta�. _.....,........_'"""'''''"''_.....,. ___

-, .... - ...... ' ... I.--------

Comprai na CP. �A MlSCt:
.ANEA é saber economizar'

I'erminou a batalha
dE: Krivoi.Rog
ESTOCOLMO, 7 (D. P.) - Ter

nlÍtnou a grande bat?lha de tanques
;iHi região de Krivoi-Rog, Foi o ql1P
informou a emissora dr Viclü, ba·
·;eada em infOl'mações pr()ced�altes
le Berlim. Segundo os nazistas, a�

i'orças alemãs obtiyerma um gr<Jln
de êxito de.fensivo. Oulros (�Sp:-I
chos oficiais auemães a,c!mibrl11 qae
os russos avançaram na frrnte de
Krivograd, onde as linhas na,zis
tas foram atac�ldas po,r fôrças nu

méricamente superiores. Adianta
I'Pllll os alemães que ao no,nte c sul
ie Berdichev os nazistas acham-se
.ambém na, defensiva,

Estão excluid.os
({tio, 7 (A. N.) - O chefe d,e 1)0·

jioia do Jlis,trito Feder.al baixOl
porlarÍ'i1 dee].aII1H,ndo que o ba'asi·
leil1'o natlllralizado, originá,rilOS de
pali�e'S C01l1 os quais o Bras,il s(

acha em guC'r,ra, f;icam exclllido�
d,a Lnst,ruçào cont.ida na portarÜo
9207, de 12 de mrurço, d'esde que.
medi,alllte i'n\'('sti,gação poliClial, pa
m c.ada caslO, pr.oce·dicl,a pel,a De·le·
gacila ESIJ<ectÍ'al d,e Seguranoa Políti·
ca e S'ooial, nã,o s,ejtam c-ónsidera·
dlü,s e,I,(:,,011e11l1.0s n'ooivos à s,egurallcn
n'aeional.

.

..

torizanldo ° lllil1listr'o d,a Agric'l1,I
lllll'a a P'l'(�l1Iover as necessárias

pr.ov.idênc,ias pana li rúplido eSCo·a

menlo da Staf,NI do t,rigo de produ
çã,o n.acional, Inedia,lllte imstruçÕles
que sel'ã'o' baix,a,dals quu,n·t!lo jlllga
d'as necl('-s's,áI1·j·as peJlo 111 in-ilS,l·ro.7 cast]os serão

retirados
Hio, S (E.) -- O almil'M1te pl'esi

dente da Comissão de ]ucta]ll1'gia
remeteu ao diretor gel'all da Mm'i

nha" almirante Má,rio de Oliveirn

Sampaio o expedientc referente ii.

exploração dos navios "[guape",
"Neco" "Uranos", Velask" "Actor",
"Sieg!i.nd" e "Hiercílio Luz". Es'scs

sete navios serão retitrados do fun

do do mar dev,e.ndo ser aproveitad'J
{) mi mait�rial metâlicQ,

PII.aLII.
11111[11

CONTRA CaSPA,
QUEDa DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

CnURO CABELUDO.

Será angústia 1
Nova Iorque, 8 (U. P.) - O povo

japonês encontra-se domi.nad o por
111m sentimerrto de angústia e pes
simismo. Boi o que a,f;irmo'll o pr i
meia-o m indstro niipôrrico, general
Tojo, rmrna reunião co.m altos di
rigentes do Mikad o, Em seguida,
o chefe elo gOVêrl'110 refer-iu-se a no
va lei de m obi lizacão milí tar e con
citou os diversos" partidos a que
não fiaÇlam política e suspendn.m ais
suas cr ít ioas ao desenvolvimento
do esfôrç-o de gueroa.

Foi contratado
HioJ.lywood,8 (C. P.) - Arv 13a,]'

roso, autor da canção "Brasii": Ioi
c(mtra.taldo pelo "Republ ic" para
escrever a músíoa ele l1'111 fi 11m e mu
sioal que também se cl"aoJl1ará
Brasil.
�������������.��

(iano condenado à morte?
Madrí, 8 (U. P.) -- Reunir-se.á

hoje, o Tribunal Especial Fascistd
para julgar os ex-fascistas que
derrubaram Mussol;ni e facilita
ram o golpe de Estado de 25 de
julho. Segundo noticias, o conde
Ciano será o primeiro a ser jul
gado, esperando-se que o mesmo
seja condenado à morte.

)
FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

�'_"'_-'·.�w........-......,..............-........

Devem comparecer com urgência
Rio, 8 [A. N.] - A Escola Militar

do,�ealengo distribuiu, por inter
medlo do Agencia Nacional, o se

�uinte aviso: Os candidatos do
lnterior do Brasil, inscritos no con
curso de admissão à Escola Milí
tar em 1944, e que estejam fora
desta capital, deverão comparecer
com urgencia à Secretaria deste
es:abelecimento em Realengo, para
que possam ser chamados à pro
vas do referido concurso.

Oficiais brasileiros no Exército
americano

Rio, 8 (A. N.) -- De todas as Ar
mas, foram designados, pejo mi.
nistro da Guerra, 60 oficiais do
Exército Brasileiro para fazerem
longo estágio no Exército norte
americano.

MUDANÇA DE ESCRITÓRIO
- Os Drs. Aldo Avila da

Luz e Leobérto Leal comu
nicam aos seus clien tes e

amigos que mudaram seu

Escl'itório para a Rua Felipe
Schmidt, 2S, sobrado. -

10 v. - 1

Construcão de
pequenos
aeróstatos
Nova YOTk, 8 (D. P.) - A Rádí'O

�aC·ilü,naI cl'Ü Rio d'e J,anleü'o neve-
101l que o Bnasil oo,nsltruli[',á àero's
,I'a'tos "blill1ps", j,sto é, p·equenos.
di-rigi.veds si.mil'a,roes aüs qne utili
Za a armada d,os Bs,tados Unidos.
palr,a os s,el'\�i Ç10s (le patlrulha con�
tra suhmar,i n]Q,8.

A.ci:resüe.n'tlolU ali'nda que já s,e en
contra no Bras,il o l1la�elriJal n.eces�
sáJ]'i o para a Coon-S'trllcã,o d'os refe.
rhl'Os a,e.ro'Sltaltos,

•
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