
Sá e$tá ftO aio a 8"'P�� ,
RIO, 10 (I .. , N.)--Con.forme comunicado .da Secretaria. de Saúde e I "\"'"S*� da
Prefeitura, 'Ja se registraram nesta capital os primeiros casos de : �lpe (�urlunda

da Inglaterra e Estados Unidos.
Livros para a
América Latina

85 udl aviões
eUI 1943
Washín�tO'n, 9 (U. P.)

.

Os

Jlüd.e�amNic,a'nlos cOn.s,tf'lll�all1
.

�5.9(Hl aviões em 1943. FOI o que

inforlllOU o SIr. Do.n.ail d Ne1s.0'�1, pre
si,de,nll' dia Junta, de Pcodução de

Gu"rra. De .icôrdo com o llleSll}O
inJiJr.m31J1,te, e m 1942 a prorí uçâo
de <I"iri'cs foi de 42.900 ap_UIl·elh'o.s.
1,0 ano' 11l curso .a pro.lução ,c1evc-
1'<1 dl ,'Hr",�IC a mal.s de 100 J�lll,. se
cund o cáklldos f,eltos por tecrucos

ae'ron á uII i co.s,

Natal, 7 (A. N.) - A Associação
Bihliotccárta Norte Americana, que
acaba de lançar o i,nteressalnte pla
no Livros para a América Latina",
contemplou o Instituto Histórico c

Geográfico do Rio Grande do Nor
te com a quantia de quabro mil cru
ze iros, desti nadas à aquisição de
I ivros palra aquela instituição.

() MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
------------------------------------------------------------------------------
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Quem é o governadcr �O T. � .. do Aluapâ 4 Bulgaria e
"O!l1'orme já se noticiou, fiai no- :lSpllrall1Jte 'a ofi oi.al em 29 ·de de-

O nazl·smo,�

I ,"ovl(\l'I1tadoll' do Terr itóri o zernhro de 1934; ela arma de Inf'am-
mea: o h

"d ')0 t tFlederal d o Ann.apá o capiaâo Jana- lur í

a e promovi o a _-
cnen. e em

r y (;cnt,jl ;\i,uncs, qrule, em 1936, adi 7 de s'cl1:'�lllbro de 193::>, a 1° ten. em

realizou um iriquér-ito sôbre a si- 3 ele maao de 1937 � Ia cap, em � de

tação lI..! suas Irorrteiras ; e de ou- o,ut,ulbro .de �942. �,ervll� no 1.. B.

tubro de 1\)40 a março de 1941, ser- C. (Petro'P?l!s), 2� B: C,. (Bellem),
viu C'OIllO coman.dautc do Pelotão J�'Q, 14 �. C

..(_FlofIoaJ.nopohs) .n�o Q.
11lldep,enlrlclI1J[;e rio Oí apoque. G. da. 5 HeguJlO Mi libar (C.nr!t,lba).
Nascido a 10 de junho, de 1912, o AO' ser chamado a esta capllta1" a�o

capinâo Ja!W\lry Genrbil Nunes fo,i ra, .aohava-se comaodaodo a 1< CI,a.
_ _ _ ........-_.......-J".... ....._....-.-..-_� Independente de Metr-alhiudor-as An-
�or" - -

li-Aéreas, el11 Belém, unidade que

Completo aniqui- orgamizuu e di.r igiu desd e a sua

lamCll_nto do" nazl's cr iação. Possue os GUflS'OS da Esco-
.. la Milbtar, de Transmissões (C. L

}/�OsC[)U, 8 (U. P.) - Está sendo T. R.), e Begíonal de Aperfeiçoa
impllacáve1mcl1Ite destruido pelas nuento de Oficiais, estes dois últí
Iôrcas soviéti cas, o grande contin- mos em pr ime i r-o Iugar e com con

gen:ie l1az,i,s,t,a cêircal(]·o em Kiro'grad, celuto ";\Iui,t'o bem". Bm 1939, e,n
na curva cio Dnieper. Outros des- co,llltra,ndo�se na cli.recãlo do lllovi
plachos acr,eS'ocmta.m que a guarni- Illlelnlto esameiro nlo P,Hlraná e em
cã,o aIemã ct,e KwiV'oi-Hog está na s,alnrta Cat.alrinla, trouxe aIO IHa uma

imi'lrênei.a d,e s'er ee,rcada e de,s,tnü- tlllrma de 1.600 jov,ens e'Scot,eü'os e

da pelos soldados do genlrlall KIÜ'nev. ba,ndeÍ<ra'llItes, que acamrparam na
Hev;eIIOlu-Sle ali,nela, d,e parte oHe.ial, Qu:inrta, da Boa V.ilslta. PuMicou, em

que em toda ao zona selelllbri'on.al da 1938, o l:iv'ro "Balnld,eüa d,o B.rasil",
Cill'rVla cio Dnieper üs ruSlSo,s -en'con- que tev'e a sua 2a ed,ieão em no
t.ram,s'e na oflens,iv,a tell1ido avança- v,emhro de 1939, pe},a B'llblio,téca Mi
do cl'rca ele 50 quilômeh'ols n,estes lit,alr, reüeDell1!do então a Me·dalha
últimos dia's. A emissora s'Oviética, ComemClra/tiva do Cinqulen'ben1ário
pOlr sua \'ez, aorescentou que as da P,rodalmação da Hlepúbl,jc:,a. Re
vla.nguardas bli'l1ldaelas de VUituün presellltou o M1nis1ér10 da Guerra
abnilram enüTl11leS bréchas nas li- na Comissã,o qt�e elalJorou o a,ntl:'
[lhas tüemãs e ao mesmo tempo em nro,iélto d'e DeCil'et,o-Lei sôbre os

que ampLia o seu av,anç1o no anrtigo Simblol}os N.acioulai,s, att:lalmente
te,rritód,o da P10,1ôn,ia, aplI'oximlam- em v,igor. Como aade,te, foi dilret'Oor
se da velha fr.ont'eira da Rumânia. da "Revisita da Bscoü1a Mi1italI'''.

Polôniao avance
...

Moscou, 9 (U. P.) As van- IIhadas nu tarefa de desalojar os

guardas blindadas de Vatutin já I
alemães da Polonia. Acredita-se que

avançaram 30 quilômetros além da os 100 mil guenrilheiros poloneses
antiga fronteira russo-polonesa. In- referidos poderão dar o auxílio de

f'ormaçôes autorizadas indicam que maas 200 mil combatentes, logo que
os soldados soviéticos ocuparam os mesmos recebam armas para lu
Klessoff e continuaram avançando tar contra os nazistas.
na direção ocidental. A acometida

russo na

Istambul, 9 (U. P.) - Fracassa
ram todos os esí'ôrços naz istes pa
ra ohr-igar os oposi oí on istas búlga
ros a ader-ir a um governo de coa

Jisão pro-eixo. Iní'ornuacões fudedi
grnas sabiemtam que s oposi cioriis
tas mamdern-se fiéis à sua posição,
que é de evdtar a entrada aberta da
BÚIIlga'l'i<a na guer-ra. AIO que p,alrccé,
os nazistas estão Ionuenüamd o um

golpe de Estado para orgamizar um
govêrno "qu ishng" capaz de man
ter a BuIglaJria abrelad a ao esf'ôrco
de gueru-a de Hitler.

o

soviética no antigo território russo

visa Sarny, que já está diretamen
te, ameaçada pelas vanguardas rus

sos. Com a ocupação de Sarny, os

russos conseguurão cortar em mais

um ponto a estrada de ferro que
une Kiev.

Rio, 8 (A. N.) - A Secretar-ia de
Saúde di.sbnibmiu por ínterrnédi o
da Agência Nacional, urna nota sô
bre a epidemia que já atingiu a Eu
ropla, a Áfdea e 'a .A<mérica do No.1'
te, t.udo nlos llervlall1Jdo a c,re,r que não
slelremo,s p,ouIJiaido S'. Já fo,ralm regils�
trados 'os p,ri'meiros c'asos nesta ca

prilbaJ. Recomenda-Sle: evirta,r fadi
gars, agl,omelrações, ,a�imenllos gClr"
(hwÜ'sos, bebidas a],coóJi,cas, ape,rtos
cI,e anãlo, 110sls!Í,r OIU e,sp,ilI'rur perto ele
outrals p.ess,o'als. pior fim: nepüUSlar,
c1'OIrm ir e HlLÍlne,ntaor-se bem.

Aproximam-se
de Cassino

APOIO DOS GUERRILHEmos

POL0l'ESES
Londres, 9 (U. P.) - Patrio,tas

poloneses, que estão travando te

na'z Iuta de guel'filha contra, os na

inteiramente as

que estão ell1tpe-

Arg;el, 9 (U. P.) - Os Alil1dos
efert.ulaJram 11l0ViOS aVlalll:COS lllJ rlire
ção de Oalssün,o, cheglaln,dlo, ;\ um

p'ÜllllTIO situatdlo a 10 quilômetros ao zistas, apoiarão
norbe de San VilttoTe. a,rmas soviéticas

É lleílirno,-

aeef/ár �,
'�

------------------

I Campos cheios
Armação I d�os�!,d9á��!.�� É c1,e com-

pleta des<trniçã,o o espetá,culo que
encÜ'nuram os rtllssos em sUla inves
tida na c1i'r,eção ocidenltal. Em to
dos Oói caminhos e camp'os, ca,da
\�eres d,e aLelllã.es e d·e·strlOclols dos
ll1Ia;i's valri'ados matelI'i,aris ele guellT::t
Chall11lalm a al�encão dos atacumbes.
Em l11uÍ<tos lugaif,es, C!UJCil1l em pod'e,r
dos russros sloUdados, al.emãielS feri
dos ou CJlue nãlÜ piud'erlam ac,ompla-
nlhalr a r:Í1piilda dehalllid:ada dlÜls na

z,i.Sltlats. Aio 0Cln(t,rál'li'Ü, o exército
rusIso marllltem um mora,} filI'me e

eloevaldo. Os soLdia,dos av,anQam ca.n
tundo hinO's guerneil'1os c{)J1Jfianltc<;
l:a oel'teZ1a d,e i,rufJ,j.gir mova's derro
t.as decisriv,as ao inim1g10. Os con

dutores dlo,s t'aln'ques russos, pOI'
�t1la v.ez, s'aud,atm cal,o'l''Üsal11lent'e Oll

f,azem pilhe,riuls com os s,inlaleiros
sovi&t,i'aoiS sôbne a retilI'ada nazista.

I
I

Vende-se finíssima armação
para estabelecimento co·

mercial de luxo.

Informaç&es na gerência do
ESTADO.

Faleceu a

sra. Hower -- usando composto «A Patrôa» I
N,ova arque, 9 (U. P.) - FaIeceu

onltem, em cOlllsrequêncila de um ata

que cm'd'Cla'co, a s'e'nhora Helrbert
HooWler. O .ex,pll�esidente Hooverr'
encontrava,s,e aJO lado de SUla espo
sa 1110 .lll'o.mel1ltlÜ elo de,senl,aee, que
OOOl1'lreu l1'a rlesidêJ1lC:lia do Clas'al.

BOLOS BONITOS e saborosos são
feitos com Composto «A Patrôa»,
insuperávelproduto fabricado pe
la Swift do Brasil! De contextura
macia, torna fácii bater bolos que
ficam mais crescidos e mais sabo
rosos. E por não conter umidade,
o Composto «A Patrôa» evita
que a massa fique empastada
e cheia de bolhas -- tornando

fácil, portanto, acer
tar o «ponto». Ex
perimente-o hoje!

Nas ruas de
KivorogradEpidemia de tifo

na Noruega
Esltoe,oJ,mo, , (D. P.) Dulta

gNlv'e epidemi,a (le tHo está gll'as
salnid,o em toda a parte nod,e da No

;ruéga, esp,eciall,melllbe na l'egiãlo' de
KirIDClllles. InforllliacÕtes fided,ilgnas
i'ndicam que Oói ruiemãres enlVá.a'ram
S1oc'O:rros médicos palna impedir que
o lTI!all s'e e,stenda a outras zOIl1'as.

Londr·es, 10 (D. P.) - Os rllS'SOS

já esil:ão l,ut,a,ndo de,nl�r.o das nlHS

de !{Ji:rov,ograod - fo.i o que aca

bou de int\lrmar a emisslora de
Be.rlri'l11. Seglurudo alcLmititram os llIa

zisrtas, é sUllmmcnbe grave a si,Íoua
çã,o dos d,ef,eniSor,es glermânicoo"
ac,r·editland'o-sle Íiminelnlue a quéda d,e
KilroVlo,g1r,ad em poder daiS fôrça,s
soviéticas.

Alegre os aniversários, enfeitando �ua mesa

com bolos feitos com Composto «A Patr8a»> que é
ótimo, econ8mico, e ideal também para a� frituras•

..""'•••-.-.-.- -.-.-•••, ••-.-.- -.- - -_ -.-
M•••M _.....,._..

Chapéus PRADA
Pijames LEMO

COMPOSTO

UM PRODUTO DA* Poupandometais, o Composto «A
Patrôa» vende-se agora também em

caixetas higienicamente protegidas.

na casa

PA (,- 1=-� 1SO Swift do Brasil() J.W.T.

Fone 1629Rua Fel. Schmidt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário Vespertino Companhia Brasileira
de Vidro Plano

Redação e Oficinas à
rua João Pintl:) n,? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS A Cia. Brasileira de Vidro Plano comunica que
Qstá constituida de acordo com as atas apro
vadas e arquivadas na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob n." 19.594 em 26 de
Novembro do corrente ano e que {1 s"ecção da
Fábrica em São Bernardo, à rua :Morechal Deo
doro, n.

o 406, brevemente iniciará seus trabalhos.

ABANDONADOS
Na Capital:

A.no Cr'
Semestre Cr'
Trimestre Cri
Mês CrI
Número avulso CrI

No Interior:

CrI
Cr'
Cr'

70,00
,(0,,00
20,00
7,00
0,30

Mas a Sidney SUai dor de pai lhe
não seca as entranhais. Pelo con

trário, sua piedade se agiganta. �...
são as crianças, cujos la,res e amor

dos seus a guerra, arrebata, aque
las que êl'e torna a seu cargo, onde
quer que as encontre.
É Pedrinho, o que perdeu a Fala

ao testemunhar a horrorosa sorte
rios pais, quando em plena fuga
pelai estrada foram metralhados pe
los aviões; é o pequeno holandês,
apedrejado por suspeito pela ign o
rância popular, e é, por fim, a, pró
pria sobrinhazmha do chefe alemão
que, por ser semi-judia, não pode
br-incar de ho.n ecas na terra que 21

atividade das oruentzeções ViC���se��:�g·L;'Ia.r inteireza, Sidney� afronta a, prisão, a ameaça de ser

secretes D!ll.. Europa fuzilado, quando o acusam de es-
U lu u L !, pião os invasores de França, os

1 r quais pensam que sua caridade parareslstência organizada aumenta t] ..
'

com os galfotos é um truque urdido
Londres - Todos os paiscs da dia para di". Cidades menos protc-] COm refinada astúcia. E, quando o

Europa in vntlidos pelos nazistas &,idas pelas tropas nazistas são ala- g ínzem presenciar a execução de seu
organ izarum as suas associações se- cadas l' dt'S,·tnlidas as indústria.'

r,l suposto cúmplice, o velho não su-
cr etas a-fim-de sabotar o esfôrço de que l ruhmlharn para o esfôrço de ,;j plica, nem se acovarda... e seus
guerra naz isí a c consequentemente de guer-ra do inimigo. As auto rida- 1 próprios a,pweensores compreendem
abreviar a capaci dade de resistê n- des hr itàn ÍCl'S tem emprestado o" que é ímpossi vel intimidà-Io.
ci a dos alemães. A sabotagem é máximo do seu apoio parn, encera- ABANDONADOS é o mais vigo-IUO, 8 (A. N.) _ Não melhorou uma das principais aTI11a'S das 01'- [ar os patríótas europeus. Na Iugos-

. rosamente dramático, humano e co-
e ate agravou-se a situação dos es- ganizaçõcs src rótcs mas o seu pr i- lávia c na Grécia, grande cópia de

'

'movedor dos romances desta guer-
toques de gasolina e óleos, notada- '��1�'1��� (:lb�i,e�if�l�:i(�ti�����t��sa�����a p,,� �;��le���:r/;I�����oste��/i�:,��iUe;{�:�g�lj� :;�illl�, c�íltil��,t�1l1��u-I�vn�11��m,�bl��mente no Distrito Federal que, por "os. Nos terr-itórios dominados pe- [\eiras du, marinha britânica. Todos Os velhos são os que mais amam filme, conquistou o favo'!' do públi-
ser um dos centros de abastecime.i- los ncz isías. desde o inicio rla guer- os membros dessas associações lõr.i as crianças, porque de sua mão ca- co em numerosíssimos países, con
to não só desta capital, mas de vá- ra foram mortos mais de 30.000 of i- em monto (] seguinte: "Tornar <> ducu o facho da Viria passa para, a solidando dêsse modo o grande re-

. '. . ciais al emâes c vários outros nu- \'idi" C a permanência elos nazistas mãozinha dos que chegam com o nome que, como romancista, jários outros estados limitrofes, ',I'
lharcs de soldados. Na Iugoslávia, nos territórios invadidos, um ('O!'S- sorriso da primeira i lusâo nos hal- outorgar-la ai Nevil Shute sua ante-

d:bate contra L:m� l11a�or deficiê�-I'OS �uerri,lh�iros f}liados ú,� ergam- tante sobressalto", E isso tem sido huciantes Iáhios. rior novela "Landfall".
era de combustíveis, Diante da crr- zaçoes secretas, tem exercido ter- r onscguldo com estraordinários rt- A Sidney Howar-d, o pr-otagonista A tradução de ABA"iDONADOS
se, o Conselho Nacional do Petrú-Í rivel ação de .s�b((lf,agell1 �ont1'al I)? suite.dos para a causa das dcrnocra- do admirável romance ABANDO· foi esmeradamente Ieit.i por Cruz
I I' d tid ,transportes mi l itares nazistas, .1 das. NADOS, por velho, os serviços de I Cor-deu-o, E o volume, murto hemeo "em rea izam o repc I as reu-

guerra não puderam aproveitar." apresontado, é onr lqur-cido com Iin ..

niões com os demais órgãos inlc-
I li

Tem.os ,�a�e[os b.n�ncos; seu

filhO'1 da, �J,P�l col�ricla, r,eIJl'O,d�l(:iíO ff)to�ressados no problema, principal- Snrs, Industriais e Comerciantes '1
um intrépido rapaz ria H. A F., graf.ic., do filme desse titulo, 101

mente a coorríenaçâo da mohitiza- I IRMÃOS TEIXEIRA acaba de perecer em defesa da In- publica-lo pela: Casa Editora Vecchi,� I glaterra,
. do Rio de Janeiro.ção econômica e o Conselho Naei;)- Rua do Comércio, 221--.2' ando sala 2

nal de Trânsito para a elaboraç3o Aceita representações para o Estado de São Paulo, onde dispõe Ide novaIS i!nstruções, não só quanl;) de amplos conhecimentos e relações comerciais. FINANCIA
PEQUENAS INDUSTRIAS. DÁ-SE REFERENCIA E GARANTIAS. Iao ra.cionamento dos referidos c mI-

�-----------------------------------------------------------�

De todos os seres vítimas dos
horrores da guer-ra, os que mais
accndrada piedade e compaixão
nos inspiram são as criamças e os

velhos.
Ano 80,00

45,00
25.00

Semestre
Trimestre

II Conví d omo s os snrs. acionistas a trocarem os

seus certificados pelas ações definitivas da Cia.,
em n{ sede à Praça da Sé, 170 - Sãa Paulo-
ou com n/ agentes devidamente autorizados,

Anúncio! mediante contràto

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvj.

dos.

AA direção não 'se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

JAN BOLS'EX

Agrava-se, no Rio,
o situaCão d�
combustivel

Centro Social de ADosentados e
Reformados de Santa Catarina

1a. Convocacão
São convidados os srs. SOelOS, para a sessão de Assemb'éia

Geral, a realjzar·se dif:! 19 do corrente, às 4 horas da tarde,
na séde social provisória, à Rua Pedro Ivo, na 9, com o fim
de ser eleita a nova diretoria.

Pede-se insistentemente o compaff�'mf1 to de todos os

bustíveis, mas quanto à concessão
de lieenças excepcionais de t'ráfego, AOS SRS. INDUSTRIAIS

IMPOSTO SINDICAL
A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS,

na sua qualidade de representante da Contederação Nacional
da Indústria, convida os srs. empregadores industriais a reco

lherem 80 Bdnco do Brasil, no decorrer do mês de janeiro, o

imposto sindical re!aLivo ao exercício de 1944 e que é dev1do
àquela Contederação, desde (;}ue não eX1sta Sindicato da cate·

goria econômica respectiva.
As guias de recolhimento poderâo ser obtidas na séde

da}Associação, à rua Traiano. 13 - sobrado.
--..........--.....------------------------------------

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA BRILLO associados.
A DIRETORIA

8 v. 1Fpolis., 10 de Janeiro de 1944
recebeu variado sortimento
dos famosos relógi0s

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

VIUVA VIRGíNIA DE
SOUZA COELHO

NABUCO DUARTE SILVA
e SENHORA

II
II I ,

FILHA I MAE I AVO IRua Arcipreste Pa va participa aos parentes e peso
soas amigo., o contrato de
casamento de sua filha Córa

com o Snr.
Dalmiro Duarte Silva.

participam aos parentes e

pessoas amigas, que seu filho
Dalmiro contratou casamen-

to com a Senhorita
Cbra Virgínia Coelho.

-

Todas devem usar a
1.035.000.000.000.000
DÓLARES
Nov,a YIOII'l<, -8 (A. N.) - De aeÔl'·

do CIOIl1 o re,l'altúri,o apres'ellitado pe

�o p'teslidente RJaoslevelt, de acôrdo
clOm a },ei de e.mp,ré,slt�mos, foi fOI-·

necid'o ás nacôlCs aJ,j adas, nlOI ano

paslS,ado, 1.03�.OOO.()OO.000.OOO do

lares de maJteorirul de gue,!'Il'a, s'ellido

metade à lnglrutell'lra e um quarto à

Hús,si:a.

DALMIRO e CÓRA
confirmam

Fpolis., 6-1.44.
� U* � , �

3 .v I

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

União do� Varejistas de Florianópolis
Assembléia Geral Extraordinária

Devido ao mau tempo que reinou. não se realisou a Assembléia
Geral Extraordinária, convocada para o' dia 7 do corrente. par isso
transferida para hoje segunda-feira às 19,30 horas.

Tratando-se de assunto de real. importância para a çlasse,
pede-se o comparecimento de todos os snrs. associados,

Secretaria em Florianópolis, 10 de Janeiro de 1944.
JACY DAUSSEN, 2' Secretário.

Alivia as

DI'namos Vendem·se diver,
sos. A. L. ALves

- rua Deodoro 35.

M
·

hos Vendem-se 2.
010 A,L. Alves - rua

Deodoro 35. f"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio I

Os órgio8 da Estatí8tica Militar

têm apóio legal, quando 'ntlmam
o produtor e o vendedor a mostrai

o que possuem em 8eus estabelecf.
....ntos. CD. E_ M_l,

-

Faça econolnia! Compre na «A CAPITAL»!
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para' homens e crianças.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A. CAPITAL».
Linhos estr'J.ngeiros e nacionais - Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gra'll'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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SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do qui

Amortizações d", Dezembro !.le 1943
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Dezembro foram amortizadas

as seguintes combinações:
ATX PPB XXP SOC QUD SaK

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: - - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

"

A Mobiliadora

seus companheiros.
Porem, o que causou grande

sensação foi a atuação ele Zacchi,
ex-defensor do Atlético, no arco

O clássico cotejo Pauâistas x Ca- avai ano, IllJQlS'ÍINIJIlIdo ótimas qualí
rlc.ca� está _no se�t �2 �nos de vid�, dades para ° dif&ci:J pósto. Fez de
isto �, .qqa'S'l a existência do f,u�b01 fesas bonitas chegando as vezes abrasüelró. O campeonato R3!Cl.()1I1al '. • .

aLingiu a sua 21a. disputa e, em ponto de eletrizar a assistência.

quasi tortas as vezes, os tradicio- Durante a segtmda fase do de
riais rivais conquistaram as máxí- sene-olar da peleja, luonrve diversos
mas hOJ')rals..

_ desentendírnentos entre o conjun-Damos, a seguir, a relação do_.;. '

vencedores do certame brastleiro: to dos soldados (Lo ar, com a mesa

1922 -t--e- Paulistas - 1923 - Pau- da F. C. D., devido a péssima atua
listas - 1924 - Cariocas - 192;) çã do árbri1no.
- Cariocas .- 1926 - Paulistas ,- Sôbre êsre ponto, estarnos : de
1927 - Caa-iocas - 1928 - Ca.rlU- ,

I . _

cas - 1929 - Paulistas - 193U _ I
acoruo COll1 o SW. capitão do qn<a-

�

à ENâo 1"01' disputado - 1931 _ (:',1-', dr o do Caravana. po is o s.r. Wal- Camisas Gravatas Pijames Quem sonegar informaçoes .8-
rv UI

-

."

I
tatística Militar, trabalha em prólr-locas - 1932 - �ão foi di�put3-1 denuis-o Melo. maus uma vez pôs ii Mias das mehores, pelos me-
de país inimigo. E, nesse easo,do - 1933 - Paulistas - 1934 -

prova o seu couiplet.o desconheci- nores preços só na CASA MIS será julgado, militarmente, comoPaul istas - 1934 - Baianos (C. B·I, t ri f J I
'. .

1') t d B 'I (D E. M)D) - l(l-9h _ C' «(' 'n D)'
merr o e ulebo e mais ainda etc CILAN EA - Rua Tralano. _ inim 11'0 .. ra81 ,

_'
"

• :I,,;) ,ar locas '. D. . '1-'
- 1935 - Cariocas (F. B. F.) _

<I r 1.111ro.

I1�36 -. Paulistas - 1937 -:- Não fol/ Após, de o quadro avalano assí
dls:putado. ---:- 1938 - Ca.no.ca� .- nadar o terceir-o tento. o "capta i n "
1939, - Cariocas -:-.1940 - C�I'Io-! do Cn ra va n a, fez em sumuln seucas � 1941 - Paulistas - 1942 _.-

Paulistas - 1943 - Caríocas. I
vernente protesto, contr-a o juiz

NOTA: - de 1922 a 19:31 foi or- de vido a sua má aluucâo, aliás
ganizado pela C. B. D. e foi dai Sé-iCo.lll base; f'etirand,o �11l seguida
I'Je il"rr.Hldora. Em 1933 passou a .S�I· seu quadro de c.ampo, deixando deorganizado pela F. B. F. da serre j' f' I d idprofissional. Em 1941 voltou a ser;

pre ia.r o ma a par ti 'a.
I

organizsdo pela C. B. D. Em 19221 No eutanto, achemos que a vi
realtzou-se UIlJ" campeonato, a títu- I t61"1a do alvi-celeste, foi justa em
lo' de expe�riência, que foi vencido' bor a não terminada, pois os ràpa-pelas panlístas. No certame ('ebc-I_ '.. . .

dense de 1934 a Baia e São Paulo zes jogar um com an.nuo, classe e

foram os tinalistas, e em 193(j São l léondca, sobrepujando des-de o ini
Paulo e Rio Grande do Sul decidi- cio da pelejá o seu leal adversárro.
ram -o títnío. ,o.s_ car-iocas

_

foram I Qua ndo aos l(j,esen�end,jmen'toS' .ha-duas vezes campeoes em 19311. (Uma vidos' ..

1"" d f' ',h'
contra a extinta Apea, com "onze" , o Ul1lClO cuipa <O- OI o arm-

seotradárío) , por ísso têm duas vi_1tro, que nad-a conhece de regras e

tórias a mais no título,

I
muito menos de futebol.

--

.
O úndco prejudicado foi o pú-Cantpconatos conquistados pelos I li ,

. .

paulistas no Rio _ 7 (192.3, 1926" � lCO q'l� pagou para asststjr o p re-

1933., 1934, 1936, 1941 e 1942). lho, e d{')'e se l'clti,f'()lI Stelll "1"1' o fi- .

Campeona,tos conquistados pelos' nal dia pel.eja. Go.l-slas do fu.tebol...
p�uJi$t81g em São Paulo - 2 (1922 floda'nropiolit:l\UIo.
c 1929).

'

Call1pcnnatos wtl(['UIistadÜ'S pelos IVO MONTENEGHOcariocas no Rio _ 8 (1924l.. 1925,
1927, 19'28, 1931, 1939 e 194;$). Tranls,coreu dia ti úll!.i'mo o ani-
CWlPCürta/toS' cnoquis,tados p:elos v,ersR:rio nataUído do prezado e

ca,riocas em Sã,o Paulo - 3 (1935" d,jstdlnto Cloln!tmrân,elo sr. Iv.o Mon
cO'utra a Apea, 1.!l38.'e 1940).. I teill"egr-o p:es.sloa ele grande pr,eslthrioNOTA: - Os paulIstas nao dlspu- ....,
buram o campeonato de 1928. Os I

Da ali�a sOC'l'e:dade da c,a'pItal,
,

eX

cariocas não foram fimaJis.fas em ,eenl.er�f'orwlard do Figu'eirel1JSJe e
1934 (C. B. D.) e 1936. Em 1934 e ofi cia I de ga.bi nete da Se('1'el:.l<I'ia da1935 fomm realizada,s dois campeo- Eazend'a.
natos: um da P. B. F. e ouko da
C. B. D.

o ,ESTADO Esportivo
-

Compeonalo
brasileiro

Tralboorr,eu di,a 5 do mês em

curso, a data nlilfbaJkia do no.s&ol ..---------------------------.,;
AVAt x CARAVANA DO AR distinto ('onler,rânlCo O�lalr Naza-
No júgIO; reatizarliú quinta.f'eÍ'l'a .re-th Ca'P,ei�a, destaca.do e,le.mellito do

úLtima entf1e' o.s ccmjun,to.s amado.- "f.iv,e" de "h:l<s,kiet" do. 140 B. C.
ristas cI'Ü Av·aí e Garawllnla do AI', GaCtIlu, como o. é mais c.onhecidort\-sp;eülivamel1lte, em d,ispu�a do :lliO'S 111eio.s eSiP'Üirltivos d!3 cidade,
oamJ)OOüliaJto dee a!l11ador,e.s, sa,iu serv,e iI,tua]1l1.€me l1iO 140 B. C. como
v,el1i�:�d(J)r o qmaJi"o "azUlI'Il'Ia",' que ooldad-o cbnVlOoado.
ohecOOce a diredilo téonica de Antô- Ao p;rtezad,o lamig10 anáv.ersáril3Jnte
nilo SaJmn, �J.�.co'nta,g;em de 3 x 1. o "F)sta,do" e'Slpomtivo, cump.dmen.

, O e�'quad.rão a;1vi-c'e1teste, teve ta�o., desiejallldo 1lI<uila!s fdicldades.
em Ga1e.gllill1Jh!o, BOttelbo, ZaJCchl e

Lehe-t"a o.,S OOlli'> pontos alltru.
No qu.adro vencido d,e.&t'8car·am

s'e: Lu.iz, que flCZ lllagisilirais defe
sas; Maoodlo, que esJf'Oll'ç()Ju.,s� mui
t.ol rofl'4 q\\1) ,n.ão t1ey:e a a)Ulda de

COll1açãD bom, f.i,n.a educ.aeã,o o

distlÍ'nto joV'em de\S!podis'ta fl�i mui
to f'eHoHadlO pIor S,éus j,I1umeros
amigos e colégas bur'oc.ráticos.

O "Estado" esp,olr,ti"o, elliVia da
qU-Í, embora tard'e, o Seu §r.ahde
aba'laço de pa'rab:enls e felicidades.'

PAULISTAS X CARIOCAS
Em 1{)43, as clubes paulistas e

c�l'io.cas disputal"am as seguintes
pelejas:
América 2 - Sa'ntos 2 - Améri

ca '1 - Ja,baquara 1 - América .1
� Coríntians 3 - Vasco 2 - São
Paulo 2 - Vasco 1 - Palmeiras 1 O E. C. CRUZEIRO EM NOSSA
� Va-sco 3 - Cori-Il!ti-a.ns 2 _ Vas-
co 1 � Santos O - FI"3illlJengO 7 _ .

CAF1TA!, .

POI'tuglreza 4 - Pab11eira.s 3 - Fla- Segll,rudo mfor'illlaçO'Cos co.lhldas a

ll1engo O - Santos 2 - Flamengo (); última ha.ra o po.de.roso esquadrão
- Fluminense 3 - São PaU!lo 1 -' gaucho E. C. Cruzei,!'-ü de PÔlrtO AJe-ValsiC-O 5 - Palmeiras 4 - São Pau-I . ,

.

'. .

]0 3 Fi
.

.

O S� P I �re, vr.ra a no>s,s.a c.�JllI,t,a,1 atl'I1·di3 1110- < Ul111nenSe -, a.o au o • . ,3 - VaJsco 1 - São Cristóvão 7 _
COl'lnente me.s, 3J(>I1Id'e p,reh3lra com o

Portug.nezll 2 -,P,almeiras 1 - São Av:aí e FJ'gue,i:r,ensle, respectiva
Crist6vão O __:_ Fluminense 3 - Co- IlllJen.te.
rinti31ns 1 -- Flumtnense 3 - São Bs1Ja ,ex.CUJrsão é a ,Slegund-a que oPaulo 2 - São Paulo 3 - FIumi-. .

nense 2 - São Parutlo 3 _ Vasco 2 sll1lpáhco grêmio f,az a SQlnta Ca-
- VasCü 2 - Palmeiras 1· - Co- ta'rin'a.
rintia1ns 4 � Fluminense 1 - San-
tos 1 - Vasco 1 - São Pauilo 3 - O PALMEIRAS vm..�?_F,lamengo O - Santos 1 - Flumi-I O Sfl'. Od3indo Sca:rp-elli rlinâmi-nens'e 1 - Porfugu.eutl 2 - Amé- I •

.

•

'
.

rica 2 - Portugl.lczaJ 3 _ BaJlgli 2
co � esi(orçado ptres:de1üe do FI-

- Portugueza 5 - São Cristóvão 2.lgLI:C'�rel1JslC, dt's,t,a a3!IJ.lt<al, en/l1ron em
,PAULISTAS E PARANÀENSES jn'egociacõ:es pi3/I'la a vimida a nOS-Sla

. Paulista e paraJnàens�s dis.p!1Jta. capiltal "d'O N�JJIoU1Jad() esq.uadrãoral11, em 1943 a,s segmntes parti.. .
.das:' Ihallid'C'lramte P,alm!eI'J'a,s, que preb-

COl'Llltiauls 2 - Britânia O _ Co- m'a domingo 23 do mês em curso;
rinti!l!Us 1 - Atlético O - Corin- em CLIlrtÍltiba.
tiail1& 2 - Coritibw 1 - Santos 6 Ú1s.o o chube s.allIlpaillUIJJO ace;He a
-, CorÍltiba 1 (Em Santos) _ Co-
riUba 4 - Sa,nto.s 1 _ Santos 1 p,r'oposta e conrvH.e, l·e.al,izará em

-AtlkHco O - Atlético 2 _ San- flosS/a cap.ital du.as p.awtidas, uma
tos 1 - Santos 4 - Atlético 1 (Em C'OI11 o Fi:�lllf�il'enS!e e a s-egullda pJ'lO.San.tos) - Juvenrus 1 - Atlétioo O va\'eJmente com o Av,aÍ. Ftazemos- Juventns 4 - Atlético O - Co-
merdal 4 _ Juv;entus 3 _ Coritiba V,otolS para que isto s,e 0011cretize.
4 - Ipiranga 1 - Ipiroog-.t 4 _

Ferroviario O � IjY.i.r'3lng31 :.! _ Sri OSCAR NAZAHETH CAPELA
tânia 6.

-

Refrigeração em geral
Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos

(para pronta entrega) Máquinas de e.screver- Rá
dios-Móveis finos-TapeçarIo

Z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 -_ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

BAR E ftRMAZEM ORI[NTf

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMErfTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS, eALelO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
OI Pálido.. O.p.uperldo"
EIlJot.dol, Anêmico., Mi ••
que criem M.gro., e,ilnç••
uquítice.. r.c.b.rio e toni.
ficeçio g.r.1 do orSlnilmo

Sa nüuí 001
Llc. D.N.S.P. O' 199, de 1921

Rua V. Meireles, 11

�

LIVROS
USADOS

Compra e. Venda
�iteratura. Pedagogia, Psico.

logla. Matemática, Direito. En.
genharia, Medicina, Totografia,
Cinematogr afia,' Eletricidade,
Rádio. N:avega�ão Marftima e
Aérea, Geodeséa, Fisica, ,Qui.
'nica,' Mecânica, Carpintaria,
etc. etc.

O� L. ROS.L\.
Rua Deodoro, 33.

SALAS"·:Áff�:;:::E:
para médicos. ea-

2ritórios ou repr�sentações. na rua
Vítor Meireles. 18, sobrado. Tratar
:om João Matías, no mesmo local
Ias 9 às 11.30 e das 14 às 17.3Ó
h��. 1�7

Cofre- Compra-se um em
• pêrfeito estado de

conservação, p�queno. chave e

;egredo. Informações na gerên
:ia do Estado:

.

3 v. 3

"'·éASÃ··MisêEI'ANEA�d1-;�ri�
buidora dos Radias R. C. A.
Victor, Vávulas e' Dsicos.
Rua Trajano. 12.

RAiMÓS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

ALVARO

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortpi6s nos dias 4 e 18 de cada mêR.
PR�MIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico graUs

NOTE BEM todas estf:HI vant8gens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

Dre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
du.He um s6 instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, Que, quando menos esperar, 8

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias It e 18

MACHADO & CIA.
AGt:NCI.b.S E REPRESENTACOlll8

CaIxa posta} - 37. Rua Jollo PlDto _ ••
Jl'lorIan6poUa.

Sub-8J(eIltee Ilatl Principais mualciplOll do
ESTADO

F10I REELEITO
F·ai l'eereit.o presid.ente da F. C. D.

D. o sr. dr. Ad'erbal Riamos da Sil
v'a, adv�og1ado e do a-lto CJomérci.o da
Ql\IPit!al.

S· E �i:I A S
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos l"-a]cões da

Oasa SANTA ROSA··
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grito do Carnaval no Ulube Doze de Agosto
Ouínae de Janeiro :-Sensacional

I

mesas poderão ser reservadas na secretaria do Clube,I As ao

LONDRES, 7 (U. P.) - Os sol
dados nazistas, durante o inverno
continuarão a agir da mesma for
ma como o fizeram no verão e no

outono passados, Foi Q que .afirn�ou
o locutor da emissora de Berlim.
Em outras palavras, ai afirmação
de Berlim quer dizer que os nazis
tas continuarão baten-do em retira
da em todos os setores da frente
gerrnumo-russa. Aliás, um outro in
formante nazlsta referiu-se direta-
mente à possibilidade de uma reti-

O d· I
-

II
'

I-
rada alemã de todo o terrbtór-io so-

PO erlo a emao na a Ia ----------------.-- .. -----..� ..... _��. _�_ ••44 _�..... .rir••

Argel, 8 (U. P.) - Conforme se mantém na Itália, na linha do O santo do dia
r.nunciou oficialmente, o tenente- Adríático ao 'I'arreno, são as se-

general Sir Oliver Leese assumiu a guintes: a la de paraquedistas ; a

direção do Oitavo Exército, quando, 26" "panzer"; as 65", 334a e 305
êste se acha, em face de uma ação II de infantaria; a 5" de montanha; a

alemã de retardamento, sem prece- 44" de infantar-ia motorizada; as

dentes em toda a, campanha italiana. 29" e 15" de granadeiros-panzer ; e

Os nazistas a;tirraram à frente 10 a 9'1 de infantaria e ciclistas,

divisões, concentr-endo seu maior No centro da linha acham-se

poderio no setor costeiro das an- mais "na projeção de uma neces

ligas tropas de Montgomery. Ao sidade de emergência," elementos
mesmo tempo, prisioneiros alemães da Divisão Goering e dois bata
confessaram, em seus depoimentos, lhões de tropas alpinas. As divisões
(IUe seus chefes estão construindo, 65u de infantaria e 90" de grnmadei
com grande pressa, defesas de vá- ros-panzer foram dizimadas na Ba
rios quilômetros de profundidade, talha do Sangro, e assim se encon

mU11 esfôrço para obstruir, ou pelo tram muito desfalcadas, só podeo
menos demorar, a marcha sôbre do oferecer ação passiva.
Itoma peja frente e pela retaguar- Diz-se que a Iinha fortificada
tia, de parte do Quinto' ou do Oi- alemã, na Itália, é tão poderosa
lavo Exército. quanto ao "Linha Siefried".
As dez divisões que Kesselríng

[vid;"S;�i;il........, ........

Fazem 8008 boje:
_ a sra. FeliebinQ Soares, ellpálla

do 'sr. Do.h:no Soares, funcionário
dos Correios;
- a sra. d. Nenen Tavares, es

poso. do dr. Mileto Tavares da

Cunho. Melo;
-o. Iro.. d. Solo.nqe R. Diber

nordi, esposo. do '1'. Salvo.dor Diber
nordi;
- o. sro.. d. Henedina Porto Lu

ceno. elposo. do sr. Márlo Lucena;
- 'a '1'0.. d, Mario. Ferrari da

Silvo, esposa do sr. Hárpere.s Pe

... ira da Silva;
_ o sra. d. NUce Selva. esposa

do sr� Duquelne Pereira Lima;
- a ara. d. Juliltta Calandrini;
_. Q srita. Odete Luokner, filha

do ar. Paulo Luckner:
- ,a srito. Olga Vieira;
- o sr. Luiz Cculos Medeiros;

funoiondrio dos Correios; ,

- o ar. Roberto Wendhauaen
Cl'lpitaliato ;

__ o ar, Heitor Capela do Livra-

mento;
.• o sr. Armando Vieit'a Gevaerd,

fllnciondrio da Penitenciária:
__ o menino Aloilio Calado, filho

do ar . .Ma,ninho CaUado, diretor
do Trcí'fego Postal:

__ o menina Douro., filha do sr.

Genésio Bento CFernondes e de d.

Dovino Fernondea.
, ,

Noivados:
Com o gentil senhorinha C6ra

Virginio Coelho, ajustou. nupcias
o '1'. DCllmiro Duarte Sllva, fun
oiondrio do Instituto dOI Comer
oidriol.

GentHezas:
Do sr .. Orlando Scarpelli,

hemoa gentil agradecimento
as noticias da sua recente

midade.
'

rece,

sobre
enfer-

� "JJJf/:;;;; F

��
Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.· 1 para o,s �os pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumosos,
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
,i ..eftfla •• Florianopolis na. Fumada. MofIarna,
Rauliveira .. da Fi> - Em Blumenau: Farmacia.
Sanita. e Odin - Em Itaja!: Farmaci. Santa
rer••inha.

Servl�o 'de Anatomia
,Patológica em S. Catarina

Com o estudo da organização
dlQ/S serviços de caln,cer, a Dnto
ria do HospitaJ de Caridade plei
teou ,i>urnt.o aI() Govêrno d,o Estado a

nomeação p:au-a a ohefÍ'a do labora- ,

h'l'lli'o do deprurtameIllÍlOi de saúde,
de um médic'o especializado em

Anrutomi,� Platollo,gi�a. Já elSlá em

funções '.o DI'. Medina, cOIliClCitlilldo
técndco (f,oo oorviÇoOs d,e Portlo- Alie
f§I'e que tnOlu'X,e todo material para
eXlame das pleça:s e já se acha em

condições de reoebe.r de qualqUierr
pOl1tto do Estado, o materioal de

bi.opsia prura diagnos'lico de can

cer, tuberculáse, silfHis, mieos'e,
etc. bals�all1do os médi.oos ou pes
sôas illit€lreSl�adas envhall"cm o mate
!\i·aJ par<a o H1o�pitaJ de C,aridade.
neste modo a,umenrtam !§ra:ndemen-'
te a's, pos1sibj,Jidadés ,de oento dos

I,diagnloSlticos e melhloram oS tra1�
IDentos clinicos, c·iiD1llI'gÍoos ou, fl
sLoterá:p.icJoo a empr�gar em fa:ce

tOl;���I:talro (lo ex.ame anato�� pa-
I • --......----......... .....__

Mesmo perdendo alguns minutos

«Soirée»
preço de Cr$ 10,00

CARTAZES DO DIA

Os alemães abandonarão a, Rússia

,
.�

HOJE 2a.teira HOJE

viético. Afirmou o informante que
os nazistas jamais pensaram em

manter o terrjtório russo única
mente por motivos de prestigio. Se
for necessário uma retirada geral
- afirmou o mesmo informante -

essa retirada será efetuada.

·(INE
A's 5 e 7 1/2 horas

O film tão devastador como o impacto
de mil quilos!�

Nossos mortos

de uma bomba-

vingadus
-

serao
(Wak lsland)

com Robert Preston, Brian Donlevy, Barbara Britton,
Mac Danalc Carey

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
CIGANO POR AMOR - Short Colorido

A VOZ DO MUNDO -- Jornal.
Preços: 3,00,2,00 e 1,00. Imp. ,até lO anos

(INE "IMPERIAL"
A's 7,30 horas:

deslumbrante e encantadora rt'vista !

de Santo Antônio
Uma

Rosas
com Roberth Payge e Jane Frazee

Pandemônio
Martha Raye ecom Mischa Auer. Hugh Herbert,

Olsen & Johnsen.
COMPLEMENTO NACIONAL
Preços: Cr$ 1,50 único. Livre

(DFB) Nat.
de sensura

SANG1 T'BJN (_) 1 __

Contém oito elementos tônicos

Fós.foro, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíticas rece

berão a tonificação geral
do organismo com o

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE TIJUCAS

Edital de leilão com o :prazo ide 20
dias ,

O doutor Maur illo da, Costa
Coimbra, Juiz de Direito da Comar
ca de Tijucas, na forma da Lei,
etc. etc.
Paz saber aos que o Presente

edital de leilão .com o-prazo de 20
.Iias virem, ou dele conhecimento

10 ;DE ,JANEIRO , 'tiverem, que, no dia 31 do corrente
S. Guilherme, \Arcebispo mês, às 10 horas, o oficial de Jus-

Descendente dos condes de Ne- 'tiça dêste Juizo, servindo de por
verso teve Guilherme a dita de cn- -teiro dos auditórios, na frente do
centrar educador ótimo em Pedro edifício da Prefeitura' desta cidade,
Eremita, arcebispo de Soissons. As trará em leilão a, quem mais dér c

'lições dêste sábio mestre foram maior lance oferecer ao imóvel per
bem aproveitadas por Guilherme tencente ao espólio de 'Angelica Ca
que não somente fez grandes pro- rolina de Jesús a sahar : Um �erre,
gressos nas ciências, mas, ainda, na no sito no Sertão dos Bobos desta
santidade, que se manifestaram no Comarca, com 90 metros de frentes
desprezo das vãs honras e' riquezas e 330 ditos de fundos, fazendo f!fen
e dos prazeres que não satisfazem tes no meio brejo e fundos em ter
o coração do homem. Fez-se orde- ras de herdeiros. de .Beniamim Gal
nar sacerdote e foi feito cônego de lotti Junior, extremando aIO Sul com
Soissons e, mais tarde, de Paris. Iterras de Antônio Rebelo, e, pelo
Entretanto, procurava uma ocasião o Nome, com ditas de Miguel João
para, retirar-se do tumulto -da vida, 'dos Santos, no valor de Cr$ .

'afim de dedicar-se à oração e às 1.000,00. Uma casa de moradia, co
obras de penitência. Depois de al- lbenta, de telhas, no valor de Cr$
guns anos passados na solidão, en- 400,00. Um rancho" coberto de te
Irou para a ordem de' Cister, em 'lhas no valor de Cr$ 200,00. E,
Pontigy. Lá distinguiu-se por sua para que chegue ar notícia ao co

profunda devoção a Jesús-Hóstia, nhecimento de todos mandou pas
Lá hauriu, também, as forças para sal' o presente. edital, que 'será afi
os trabalhos que Deus.Ihe tinha r,e- xado no lugar do costume e puJbli
servado. Foi eleito abade de Chalís, cado na Imprensa de Florianópo
serido um superior ideal pa,ra, seus lis, na forma da lei. Dado e passa
monJes. Após a morte do arcebispo do nes,ta çidade e.,co�arca ,de Ti.iu
de Bourges, foi promovido ii essa cas, aos 4 dias do mês de janeiro
sé. Como tinha assulJ11ido 'o. cargo de 1944. Eu, Rodolfo Luiz Buchele,
de abade contra a sua vQntade, as- escrivão q'ue o, dactiloiFafei e su
sim cedeu, agora" à vonta<;le 'do hscrevÍ. (A&s.) MaurilJo :da Co�ta
Papa. As virhldes que o distinguiam Coimbm, Juiz de 'Direito. Selos afi
no claustro, levou-as' consigo ·para na1. Está conf.orme o original, que
o sólio arquiepiscopal. À imi,tação certifico ter afix3'do no lugar ']0
de seu divino Mestre procurava a costume,
salvação dos homens por meio de
uma ilimitada caridade. Foi em 10
de janeiro de 1209 que êle recebeu
o galardão eterno.

, O Escrivão
Rodolfo Luiz Bü,chele

JUIZO DE DIREITO nA COMARCA
DE TnUCAS :

Edital de ,leilão com o ,prazo Ide. '20
dias'

O doutor Maurillo da, Costa
Coi111hra, Juiz de Direito da Comar
ca de Tijuca:s, na fOr1l1a . da Lei,
etc.' etc.

,

Falz saber aos, 'que ° presente
edital de lei,lâo com"o prazo de 20
'dias virem, oUi dele conhecimento
;tiverem, que, no dia 31 do CO!I'rente
mês, às 10 horas, D oficial de .Jus
tiça dês,te Juizo, servindo ,de por-
1eiro dos auditórios, na frente de
c.difido da Prefeitura desta ddad�,
trará em leilã'O ai quem mais dêr c

maior lance oferecer ao imovel per
tencenlte ao espólio de Maria Anas
tácia de Jesús, O qual é o seguinte:
'Um terreno situado no luga,r Ribàn
ceiras., distrito de São João Batis
ta, desta Comalrca com 35 metros
de frentes com 750 ditos de fundo,
fazendo fren,tes na margem Sul do
Rio Tijucas, e fundos na estrad;l
publica, extremando ao Oe51te com
terras de Eugênio João do Nasci
mento e a LeSlte com ditas de Mar
tinho João Nunes com a á,real de
26.250m2. no valor de Cr$ 1.000,00.
E, para que chegue a notícia ao co
Inhecimento de to.dos, mandou pas
sar o presente edital que sed afixa
do no lugar no costume e publicado
11a Imprensa de Florianópolis, na
'forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e comarca, de Tijucas, aos 4
dias do mês de janeiro oe 1944. En,
Rodolfo Luiz Büohele, escrivão que
o dactilografei e subscrevi. (Ass;)
Maurillo da Costa Coimbra, Juiz de
Direi,to. Selos afinarl. Está con.for
me o original ao qual me reporto
e que certifko ter afix.ado no luga,r
do costume.

O Escrivão
Rodolfo Luiz Büehele

Quando os con
selhos valem
Paira sôbre o Brasil a ameaça

da epidemiai de gJripe. As alUorl
dades estão aconselhando o po
vo a defender-se do ma,l, por
lúeio de adequrudo regime ali
mentício. A propósito, o "Cor
reio da Manhã" escreve:

"Se até agora 3i fiscalização,
quanto à qualidade e preço dos

gêneros alimentícios, constHuiu
uma das pri,ocipais atribuições
administrativa,s locais, maJis im

portante se torna, nes:te momen

to, em face da. gr1pe e dos- cem

selhos dados ao povo palra evi
tá-la.
A Diretoria de Saude não se

calnsa de aconselhar a todos que
façam proViÍsão de a,limentos sa

dios, pois de sUla presença, no

orga:nismo depende a mais efi
ciente d'efesa dêSlte conbra a mo

léSltia. E a mes.ma entidade espe
cifica os ovos, o leLte, as frutas,
os legumes, a manteiga, a carne

como sendo i,ndiSipensávei,s hoje
ante a po.ssibilidade de llma in
cursão da terdvel influenza.

O povo lê êsses conselhos e

os aJColhe com tôda a sÍlmpatia.
Mas, quando vai procurar os

ovos, os legumes, as vitaminas,
on não os encont.ra, ou terá de

desembolsar, para obtê-los,
'

quarntias acima de suas possibi';
Iidades. Assim nuncllJ foram tão

indispensáveis qU/anto agora,
por se tra,tar de sallvaçãü públi
ca, mC<dida-s que tmnel11 êsses

elementos de defesa da saúde,
acessivei� ao povo".

.

Ormar Regueira e a Srita.
Vanda Bousfleld (Iaud�o
PClrticipClm .eu noivQ�o.

Fpolis., 7-1.44.
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IBerlim admite o
fracasso DOS mares
De A. J. MicWHliNNIE do P. L S.
Londres, pelo telégrafo _ Com

SlWpil.'eS,a e tardiamente o povo ger
mãuico está constatando, que pa
mt '"'I<ellllcer uma guern-a é preciso
dispôr de poder.io naval, Hitler
afua-mou que podia ganhá-Ia com a

blitzkn-ieg e seu atual' cornandaute
chefe naval, I(,31rl Doenitz, acredi
tou que baatavanu os subnrarínos
pana neutnal,izalr o poder aliado
nos miares. Agora Ullll novo porta
voz alemão declara uhertamente
l[ollle o poder-io navad é vital numa

guern-a de 1011ll@0 IPlrazo c longas
di,silâlncias, adunsti ndio francamente
que a Alemanha não possmia po
(ter naval (Le supee-Iicie sufic icnte,
quando explodiu a guerra e que, a

esquadru de super+icie, pu-csenae
mente, é dias mais reduzudas. O

�,. ponta-voz se chama Franz Bogartz.
- Couheccn.do ° r igid o poder da
i censura glermâni ca, a gent e se scn
W te pca-plexa com il Ünl'nCfllieZa de
I

Bogur.tz rua sua exposição sôbre os

negócios n avans e iuid aga porque
o uutor lzanam a eSCTCV'CT: "A f'al
la de uma esquadra de slup,erfici.e
achcquada _ com a S'Lla in capaci
darhe p ar-a combater no mar à ma

neira das grandes fôrças de super
f'icíe _ comti.nuará a (Htar as nos

ras ativi dtades, até a construção
f'uluna dle uma g:rande esquadn-a".
Com essa única frase _- relem
ln-ando que os submaninos fr-acas
sarum e corubimuarn fracassando
em sua nnissão _ Bogar-iz admi
te que o "Iuehr.er" errou em en

h'alr rua guenra som uma poderosa
esquadra de stupcrfioie c que DOIC
H itz enr ou ao pensar (['UC os sub
rnersivcis, sozinluos, pudessem
vencer o conf'ki'bo. Ma is aduandc o

flntlÍCluiIlis,t'a indica que a guerca e o

c.onlt,i'l1ien:te podem sler mesmo ven

cidos, 111<aS que palra isso se tor-na
nccessár.io algo nuais do que na-

I
VlOIS costeiros.

"Or-a, sr. Bogas+z " _ A Adema
nha pr.ccíseraa de pelo menos vin
te anos para oonebrrsir uma esqua-
dra tão poderosa em número e efi
ción cia, qraan to a br-itânica. E com

a escassez de mão de obra, a falta
'

•••••••••••••••••••••_ � _..'9 >(].e estaleir.os, o p:olt,enlcli,aJ gCIr.tnfmi-
! .: CiO para co.nstn-uções navads está

I reduzido ao mím.imo. Nem se f'ala
·

OS$ o$
· nos bombardeios incessantes que

• - / • lill1lterf'Cini'rão nlOIS progra.mas de

ii \:

-

L'
\

I�.· :.::\ eomstrucão. AIO demais, mesmo

PI'OllltOS' os n avd OS, há agora o gra
ve problema do pessoal naval.
Três anos demor-a o treimamendo

! COLUM B IA •• de volunitários, paua cquahibrar .a

I cxperiêrnoia elos marânheiros hri-

: târuicos, cujas lições de gll'CTrra Io
: A F ! r.am apremdi das nos oceanos lar-

: 5 mais amosas musrcss, com os mais I gos durante o tempo em que os

! Famosos art-lst"'S. .:
�aV:i'os n.azéstas pemnaneciam i na-

I '" tiVlOIS 1110 Bádtlco ou nos Ijords no-

: U"LTIMAS NOVIDADES • ruegueses.
• O actigo de Bogartz, não obstan-

:
N RADIOLAR': te chegando corno nova pota na

ii- a cc
Rua Trajano. 6

)) II r�;�l�:��Z��:j��;��;�;
rigJidas aos a],emàes que forram en

.,in,ados dura,nte anos, a segulÍll' as
..._••••__•••_•••0••••••••••••_ I �egas j;1lbllliçôes cio s;ell "fuehrer",

FARMACIA ESPERANÇA 10
i,ufalÍ\nel �e,nhor da gu.erna. C0l'!-1

palaVlras cUlda<dos,amel1lte esc01h]-
do Farmacêutico NILO LAUS das, ele 1llJoSih�a qne a es,[naü;gia
Hoje e amanhã serA a sua preferida rl,e Hirbl,eT nc<plÜll]SlaVIa. em a,tice'rcl?

DrOItU nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarfu fa],so e que, nolS seulS' pla,nlos pal;a
artigo. de borracha. O fluIulPa, a Alleman<ha deve possuir

Garant&t!le a exata observância no receituário m6d1oo. 11ll11la podieros,a es,Qillladra de su:per-
PREÇOS MÓDICOS. fíoie. M,as para te,r ess'a p,oc1,e,rosa

esqUJacLra de superfki'e, se'rá pre
cis,o Qlue a Al:em3lnha cOl11lece por
ga nhJrur estia gUJerrla. .

.........-_-.-.-_..�_..,._ .-.- _.J*

�-Wt'n.

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

«Lar dos M.óveis)
(antiga sec(ão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, IS
.

---

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

!III - -_",..-.._ - - -.-.-.-_-_-••_._...-..-..- _- -_-••_._-_._ _-. _-.�

:a
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reservas Cr$
Cifras do balanço de 1942:

7HI56.189,20

Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita . ....•.•.•..•..•............ Or$ 70.681.048,2'0
Ativo Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos ültlmos 10 anos ..•............. Cr$ 64.986.957,20
Responsabilid,ades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

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

de Sá e Anisio Massorra.
Agências e sub-agências em todo o território nacional. - SucurS'a1 no

Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Scbmidt, n. 39
Cab:a Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

.._.wW'-"_ _._••w _ _.__ _._ w_._._ _. __._. w.w ___. •__

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue·
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en·

velope se 1 ado para ares·

posta.

Este livreto
Economizar-lhe-á Muito Dinheiro

Prestigia o Govêrno e n

classes armadas, - ou será!!
um "quInta. colunista". (L
D. N.l.

.

O sr. é proprietario de taxi ou de caminhão,
de um carro parado sobre cavaletes ou de um

carro com gasogenio? Seja qual for o seu veículo
ele no momento é indispensavel ao país. Con
servá-lo em bom estado é um ato de patriotismo.

Eis porque este livreto lhe interessa. Ele apre
senta tudo o que o sr. e o seu chauffeur pre
cisam saber para prolongar a vida do seu veícu
lo e para operá-lo da maneira mais econômica
possivel. Peça o seu exemplar hoje mesmo. É
absolutamente gratis e lhe é oferecido pelo Posto
ou I�vendedor Esso de sua redondeza.

STANDARD OIL COMPAHY OF BRAZIl.

o livreto contem:
.

Informações sobre: Como ob
ter o máximo de rendimento

do combuslivel - Poupando
pneus - Cuidando do molor

E mais inúmeros tópicos de

grande interesse, ilustrados

para mais facil comJ!lreensão.

* COMPRE BOHUS DE CiUERRA *

,._..-_ - •••••-••••••••_. _.................•••- ••••_. JO .JOJ

•

1ft.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN't'URAS - internas e externas de prédios, para

_
paqamento à vista ou a longo prazo.

NAO CONSTRUA, sem consultar os planos da

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

Vá à rua Felipe Schmid t, 44, e verifique
passiveI obter «casa própria» .

.... 1
,

como e

Não teuhas dlivlda em de., Ao tentar esquivar-se às determj·
nuuelar um "qufuta�colun8.�, �!lcões dos órl!ãos de Estatística Mi

por mais que pare"8 teu aml.ll!tar
•.
uma pesso.a revela o �ue él

� ,mmlgo do BrasIl. E para 08 mimi-
go; não merece tua estima um lOS do Brasil, a lei é InfIexiveL
traidor da Pit:rla. (Lo D. N.). i.D. E. M.) •

Exijam o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cf A. WETZEJ..J INDUSTRIAl..-JOINVILLE (Marca regist.)

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVANDEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PA R A FERIDAS,Conselhos sôbre
a gripe
A alimentação adequada é um

dos recursos de defesa contra as

infecções e - portanto contra a

Gripe. Mas é preciso dizer, logo,
que comer "bem" não é comer

"ruuid o ", nem CO'I11>er "oaro". Uma
parte da alimentação póde ser re

solvida com a quantidade, mas a

outra - a qnalitativa - que se re

fere 'aos "essenciais ele alimentai
çâo " "proteínas completas, mine
rais e vitaminas) só é obtido pelo
uso selecionado dos alimentos. Um
meio Iacil de garantir o suprimen
to de tais substâncias é incluir, na

alimentação diária. os eh 8111:Hl os
"alimentos protetores": lei+c, man

teiga, OYO, frutas e outros vegetais
frescos (legumes. verduras, etc.).
Estes alimentos são escolhidos
justamente por sua r iqueza qualita
'tíva, o que aumenta o rendimento
nutritivo da adímenlação. A inclu
são de certos alimentos aparente
mentc dispensados torna a alimen

tação, na realidade, econômica ..

quando se lhe considera o valor
nutri ti \'0 e, com esses a saúde e a

efdciênc ia adquiri da palra o braba
lho.

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRA 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUJ:1L

Cinco milhões de cruzelrosEens & Notícias
mol?�!)a_ o�������!im,�,,���,���Obras I '''�;��,���A;�O�O�il?:::��t' E��"

iclli, tendo cm vista o disposto no de Associação Paulista de Comba-I n ô m.i ca por il1lt,ermé,d,iID "da Agôn
Iccreto-léi 587!), de 19-10-1943. es-

" _.

leia Nacinnal : "T'ondo cheg'3.dac 30

-rcvrn '10 presidente <19, Hepúb ilc I, te.
ao Câncer, em Sao Paulo. e

AS-I' couhccimento .dl) coorrlenador que

pondo ii disposição de s, excia. ate soclação l1rasileira de Assistência :dg�l�l�.,eOllle.r�·lUll'te�. val crido-sc rIa
.

.

pai lari a n. 169, estão procurando
1 hnportància de cinco milhões de ,MlS Cancerosos, nesta capllal. I majorar o. piJ'8ÇO do café para o
�....w ('L1ll'SllHllO i rrt e rn o , tonriamos públí-

fGOt1�!.1r.loO �fP.Hld�tIO 110 IItla"'nt'iflO "IIi leo que só estão i,s'cntos dos efeitos
li ; lJUI U iU uU II. 11 u. I� t.)1ll da p'olrülrla 11. 1fí9 os p.rud ul os de

Recife, 10 (A.N.) --- O capitão C. E. Braine, chefe do estado- expolI",laç'ão: Tocll? aquele que ven

maior da 40. Esquadra Americana, reuniu em seu gabinete de tra-
der o café d,estllnado ao abasteci

bolho os jornalista!" desta capi1a', concedendo lhes uma entrevista mcnto das populações brasi lch-as
=ôbr e a r( cente afundamento de um corsário alemão em águas do :' cnua da tabeJ..a prevall�ce'ntc a 10
Atlântico Sul. O cap. Braine inicialmente agradeceu aos jornalistas �l[' novembr-o ú.lt im o, Ii oa sujeito
por ter-arn mantido em segrêdo as notícias que já circulavam na ci- <iS penas da .1.c.1. Nesse senuido, o

dade a êsse respeito. Autorizando agora a publicação, disse aquela r:J(>rcl,ena,(�()]: .Ia. tOI�lOlI as ncccssá
patente norte-americana que o referido corsário alemão conduzia 1"<lIS p rnvidê nc i.as .l11':1tO às autori
c arrtr-obnndo de guerra do Japão para a Alemanha. e que run perse-

da-Ies pol]'ioila.i.s".
guição :lo mesmo se gastaram vários dias de trabalho árduo, a cargo
de um co nj un t o de unidades americanas e brasileiras, incluindo avia
;ão de ambos os pc

í

ses . Finalmento declarou que o corsário foi afun
dado, tendo sido feitos diversos prisionoiros, ora recolhidos u um

porto do Nordeste.

·

O presidente Gotúlio Vargas as
sinou um decr-eto-dei orianrlo a
função gra,�ific<ada de chefe de Por-
taria da

�m:prensa Nacional. Missa de requiem
·

o presidente Getúlio. Var-gas as- Transcorrendo, amanhã, a data
sl.nou um deorel.o excluindo do rc- natalícia do saudoso Gal. dr. Bul
,\(11111 e de Ji.s?al-!z'açã'o a Sooiedar!e I cão Viana, será rezada missa de
rI,(' "B.e'nelu;le,ncla em Sãl�. Pau]o,lrequiem, na Catedral MetropoHosPhta.l.�. S. da AparecIda e Ca-lllitana, às 7 horas.
'>,L5 d-e Sande .NI-a.tarazzo. ---------�-----_

!Exército jugoeslavo:\[lJIilo J,OUl'ál'el o empenho cio -a Ire tDASP. (jIule estuda um me,io ele seJ"
.. n e russa

e�'ten,elrid,a lambem a'O ex<t:ranl\lllle- .i.VLOSCo,ll, 8 (U. P.) - Os russos

rári.o o beneficio doa apos,ell11tar!oria estão adex<tramdlo um exér,cito de

po,r invahd,cz nlo's casos d.e tuber- jugo'esIa/vos palna comha'ter na [,;"I.'n
:�lIlose ativa, neofa�i'H maliana' cc-

te d'e babwlha rllss,o-allellllã. Segundo
?�l,elira, lepr,a, pla,ralis,ila ou'" allena- uma repü1'(lagelll de UIIl JOJ'l1Ial de

:;ao nw llita I e outras. 1101sc'Üill, já es,tão aldianltados os pre-
_ As fôrC:lS n'orte-ame,ric,a,nas parrutiV'os pla,1',a 'O envi,o da ref,c,j"ida

acabam de completar a ocupa cão fô['ça pa�,a a linha dle f'renlt,e.

�lcs,tl::J cic!lade, depo.is dle furiosa 'lu-. ftjCunda"'o 2 ba de rua. HI 'ii S 5U·
marinos alemães

I..I0nle!,rcs, 10 (D. P.) - .NIais dois
submalni,n,os do eixo fo,ram afunda
dos pel()ls Ali,a,clos em agnas cio
AHâll1ltiCiO No,rt'e. .Lnf,or'lnacões ofi
cj,ails il1idj,c�am que os dois co.rsá
rios l1IaZisltlalS f<ü.ram destruidüs por
unidades ligeli'ra.s brHâl1iicas.

·

O presi d'e lJII e Get úl io V,argas as

n�()y' �1I�1 decr-e�o-l�i abrinrlo, pelo:\J,LllilsterlO da Valaça,o, o crédfto es
pe cia l de Ci'í3 894.199,00 para pa
gaml("llllo dle ma!l<wi'a,is formcr.i do s à
Estrada de Ferr-o de Goiaz.

.

RIO., 10 (E.) - Em alto mar, na inquérito instmuado na Capi laniu
alturr» de Ponta Grossa, Estado do dos Portos do Ceará e das diligõn
Cearú, verificou-se, pela madruga- cias realizadas nesta capital, o aci

la, um acidente, havendo o navio dente era inevitável, pois amb 1S

inglês "King Stcphcn ' abalroado e embarcações navegavam' de luzes
destroçado uma jangada de pesca- apagadas, tendo em vista as instru
.lorcs pertencente ii colônia Z-1'�, ções para a navegação durante o

resulllnlndo que, rIos seus qualro estano elq guerra. O 1'efelrido acór
il'1pulantes, um de.sapareceu, dois dão foi proferi elo por unanimida,de
fo'ram sa]\'os ao amanheecr por de votos.
outll'a jangada e o outro foi 1'1'('0-

:hic!o pelo I'apor 1),bakoador, que o

'.utregoll ao consulado do Brasil
I'lll Port of Spa:in, na possessão bri
túnica de Trinidad.
Julgado o processo respectivo,

,,-em agora os jui zes do Tribunal
\larítimo Administrati 1'0 de profe
rir acórdão sôore o acidente, deter
minando o a.rquivamento dos P3,

péis, que, à vista do rcsultaclo do

DE PESSOAS TEM

Florianópolis
FUTEBÓL

A peleja intermunicipal realizada
ontem, á tarde. entre o Avai e o

Blumenauense, terminou com a

vitória do conjunto local pela con

tagem de 5 a O.

Em

Em Curitiba

Cercada aguar
nicão nazista
Moscou, 9 (U, P.) - As mais re

centes informações salientam que
os exercitas do general Koriev .íá
avançar-am mais de 40 quilômetros
numa f'ren.te de mais de 100 de ex

tensão. Confirmaram-se, ademais, as

notícias sôbre o estabelecimento
de ligação entre as fôrças de Va
tutín e Koriev ao norte de Kiev,
com o que fieou completamente ce'r

ca{la a guarnição nazista encarre

gada ele defender Kill'ovogra:cI. Sa
lienta-se, por outro lado, que ús

russos avançal'am na frente de Kri
voi-Bog, a,o sudoeste de Dniepo:)
tl'ovski, e estão se preparando para
atacar intensamente as linhals ale
mãs em ::\Tikopol, nos arredores de
,Khersnn. Nos meios bem informa
dos salienta-se que a ofensiva de
J{onev na eurva do Dnieper, Hga,da
a violenta acometida de VaJtlltin na

dilreção de Zorinka, está destinada
a acelerar a decisão da gigantesca .·•__- ... -.-..- -

.........w�-..-.W.rlJl
r.-_-_....-_.._-__.....-_..-_�..........-_-.-_-_.

bata,lha do sul da Rússia. Com &sse Contra a pesca A campanha pró-
duplo artaqUle, os nazi,stas não terão desenfreada aviacão, .

no Brasil
possibil1dade de mobilizar refoifços Manál1s, 7 (A. N.) - As autori- MOllltev,id<éo, 9 (U. P.) - IJl1'úme-
para defender a única via férrea clades policiais estão agindo contra ras p,ers,onallildades Uil'u@uai.als e

qu:e ainda possuem e pela qual ten- os infratores dos códigos de caçn. e b:at�<i!eiras assi,s.timl11 à cOlnlferen
tarão retirar as suas fôrças na di- pesca. O chefe de Polícia do Esta- Cla do sr. A'ssils Chat('a<lI�r,i�nd so-

_. .. ., . I
bre a c3<mpwnha pro,avl acao do

rcçao dos ant�gos Imutes elru Polo- do entrou em entel1(hmentos com BI1asil. Plr,esicliu a sessão o illinistro
nia. Deve-se destacar, el1tr,('t,anlo, jodos os delegados do interior, ela alClrOnl:lubiml do Brasil, dr. Sal
que, aproXÍ'maoJlclo-se de Vinitsa, os I afim de ser evitada fi pesca desel1- gad:o Eillho, eslal1do a mesa rum-

.,

t ,pos�a pelo milntÍsíno d,a D>el'es.a �a-russos Ja se enCOI1 ram a pouco I
freaclru que esta in1errompendo e111 cional do UrugJula,i c' o emba,ixaiCIormais de 40 quilômetros da linha

I
vários rios o desenvolvimento ele brasüeir.o sr. Baltis,ta Luza:rdo.

férrea que passa por Zmednka.. certas espécies.
MUDANÇA DE ESCRITÓRIO
- Os Drs. A/do Avila da

Luz e Leobérto Leal comu·
nicam aos seus c/ien tes e

amigos que mudaram seu

Escritório para a Rua Felipe
Schmidt, 25, sobrado. -

10 v. - 1
_ ,_ """ ,'_,' I' I�

_

! V��Y!ladC�eg,(�i!��ata, Es-
tado de S. Paulo revel,a que n<lqulela
cidade acaba (IP ocorrer Ulll fa,to
bastante curioso. Dura,nte a chuva
que alí desabou, às 14 hol'als, caiu
sôbre a cidade grande quanticlade
de peixes de tamanho, mais ou me

nos, de quatro centímetros, cujos
caractúísticos se aproximam a,cell

tl1:aelal11ente, da espéeie "guall'ú". A
população do ]ll'ós>pero mUI1lClplO
paul ista fico li alaJrmaela, poré'll

I
acrescenta a notícia que o fenôme
no, na. opinião dos ente.ndidos, pro
veio de Ul11a tromba dágua verifi
cada: nas proximidades.

MARCA REGISTRADA

��L"4J :a"Jl!]
I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fi�ao!1. U Ba9(J, O coração o Estômago, os
Pmmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca.
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas
Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr:
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
.

O ELIXIR «91�». dada a sua
base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da smus princlpalmen·
te DOS casos em que a via' bo
cal é a unica passivei.

(a) Dr. Benedito Talosa.

De Sambaqui

I para Itajai
o ministro da Fazenda rel1JOVel1,

I
a pedidó, o polícia fiscal, classe D,
,Lauro da Silva Santso do Posto
Fislcal de San'ibaquí, "S�nta; Cata['i
na, para a Mesa de Rendas Alfan-

, ... - .. degadas de Itajaí,
.

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

LAR

DO

DEPURATIVO

SANGUE

É mu. DCENÇA
MUITO PERIGOSA
PA.R.A .A. F.lllÍLll
111 PAJ1.A .A. lI..A.ç.A.

gripe

Atuando com invulgar entusi
ásmo e apreciável técnica, o Atlé
tico abateu o Curitiba por 3 a 2,
tentos de Ibm-rolo (2) e Lilo, para
o vencedor e Altevir para o vencido.
Cajú, o grande arqueiro do Sul

Americano de 1942, .defendeu uma

penalidade máxima, quando falta
vam apenas 3 minutos para o tér
mino da partida. Renda; 25 mil
cruzeiros.

Em Fortaleza
o Maguari, campeão de Sergipe,

venceu o São Cristóvão, do Rio,
par I a O.

Em Vitória
o Bangú, do Rio, derrotou o Rio

Branco, de Vitória, por 6 a 2.

REM O
A Associação Atlética Caixa Eco

nômica venceu <1 competição do
remo bancário disputado ontem,
no Rio.

BASOUÉTE
Em Porto Alegre: In :érnacional

46, Brasil 13; no Rio: Botafogo 58,
Bonsucessa 26; Vasco 38, Flamenqo
22; Amér.ica 42, Grajaú 38.
Na categoria de juvenis, o Fla

mengo venceu ao Riachuelo por
23 a 22.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «911t» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamento da Sífilis.

(a) Dr. Rafael BartoletU

A imprensa nlo'l"l·e.amer,icana re
velou que l1iotí'c,ias IYl'OcedJenltes da
Suiç,a adiantam que O general rus
'o jÜl'i,anoff, qL;,e sle '3chav.a num

ram])o de con,c1entnacão foi en.
cOI1[,r.a(J,o monto, em ôkc'u,n·s,tâlucias
mi sterilo's3S.

..

COBRADOR
Precisa·se. Necessário referenda e

fiança. Informação na MODELAR

Tellegramas de Londres decla
"'::1m qLHe a ag6ncia al.elllã a,nll.n.c.ioll
C[U(' estú sendo() empll'eg;a,do nelos
"iaziSÜl<; UIll ]10Y.o lipo de g,ral1Jad'as
ex])losiyas crue o!)J'igam ais f,oll'ma
ções de aviô'e,s a s'e dispersar, fa
ciütando o ataCflte dos c.aeas ale-
mães.

.

o interv:e,n,tlo,r Amall'.a I Peixoto
('heije do Stervico de Aba:steclÍ11lienrto'
"ntne as providênck\1S to.nm<dals pa�
"a o ahas1l:ecime<nto d'e acúCiUir a es
fa capHa,1 e S'll·l do país, d1etermi
n'ou o emharque de, pelo me,nos
5()1.000 sacos mensalmente do nlÜ'l'�
r1éste, até malio do CiO<l'<l'enlt'e a<11lO.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Contra a

Be,]'élm, 7 (A. K) - o sr. El'J1Ia
ili Bra.g;a, dlill'le<1o'!' d'e Saúde Públi
ca dlo BsrÍlaldo, :I1a.]la,J1Jdo :l um l11f1tu
ti'nlo sôbr.e aJS n,OIli'Clilas plroc'edentels
(1,0 Rilo cI,e Janei'l'o a resplei.to dle
uma posiSlivel ep,i'demi,a de g,dpe,
'nmquillizou a poplllaçã,o d'e Be
lem, d.izenc1'o Q1ue ais providéncila<s
J.os 'poldle�'es púbJ,iclos que já veem

"enlfl.o toma'das inllpecl,ido a epdde
mi,a. Em sle.gl1ida, o d,lret!o'r de Slaú
rl e fez um apêLo ao conpo clí,nico
pa,I1a lltOiliificoa:r ao Dep'alr,tamentlo ele
Saúclle o·s oa'sos Q1ll1e obs<elrV1a,r,em e

tez amplia d1V1ul@açã,0 de oOJ1iselh'Os
p,rev'eln,[ivlos Coamo medida de pro
Nl�x i,a ilnddv i:çl ua,l,

�. quadro ele mé
dicos da Marinha
o presidente da República, assi

nou decreto-lei, segu.ndo o qual, <)

Quadro de Médicos do Corpo Je
Saúde da Anna,da terá o seguinte
efetivo:

1 Contra-Almirante
4 Capitães de Mar e Gu:erra

12 CapiJtães ele Fmgata
24 Capitães de Corveta
42 Capi,tães-Tenentes
42 P,rimeiros Tenentes.
O preenchimento das vagas de

primeko tene.nte médico resultan
tes do aumento determina,do no

presente decreto-lei, será feito por
concurso de acôrdo com o Regul:Ji
mento para o Corpo de Saúde da
Armada, ahmlmel1ite em vigor.

CompraI na Cf'. SA MISCE
LÁNEA é saher economizar'

o irmão deixou
lhe considerável
fortuna
Bio,

.

(E.) - A sra. LUlcy Wil
son, funcionaria da Com:panl1ia
Golliuld, na cidaele do Texas, Esta
dos Unidos, a,c.aba de dirigir-se, pO;'
carta, ao coronel Nelson de �!lelo,
chefe ele polícia', solicitando pruvi
dt'ncias no sentido de seI' conher.:i
elo o paraeleiro de um seu pal'entp.,
Silvestre Garcia, o qua,l, em virmdc
de morte de um seu irmão, há pou
co verificada aH, vem de herdar
con.siderável fortuna. O e,lroncl
Nels()ln de Melo expediu instr1Jções
à D, G. L n'O se.ntido de que se fa
çam as investigações ncoollsoá'ria.s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


