
CHEGOU A S. PAULO UM CONTINGENTE GAUCHO
DO CORPO EXPEDICIONARIO BRASILE1RO

SAO PAULO, 10 (A. N.) ---- PROCEDENTE DO RIO GRANDE DO SUL, EM TRÂNSITO PARA O RIO DE JA
NEIRO, CHEGOU UM CONTINGENTE DE SOLDADOS DAS FORCAS EXPEDICIONÁRIAS SOB O COMANDO' DO� ,

CAPITÃO VIRGíLIO JUOLAS DA SILVA. O CONTINGENTE É COMPOSTO DE VOLUNTÁRIOS DÁ' ARMA' DE
CAVALARIA, QUE VÃO FAZER ESTÁGIO NA ESCOLA DE MOTO-MECANIZAÇÃO E CURSOS DE ESPECIALIm
ZAÇÃO DE CARROS DE COMBATE. O REFERIDO CORPO FOI RECEPCIONADO PELA L. B. A. E ALTAS

AUTORIDADES PAULISTAS.
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Desalojados a golpes de baionetas! As,�!�!!g��� o����!
Novas vitórias aliadas na frente italiana las tropas de VatuUn,. :stá situa-

da a cerca, de 60 quilômetros a

oéste da fronteira de 39, isto é,
dos limites anterior a anexação
feita pela Rússia. De posse de

Sarny, os russos retorçaeâo ain
da mais a potente muralha que
levantaram entre os exércitos
alemães do norte e do sul, tendo
assim facilitada a tarefa de ani

quilamento do fracassado exér
cito de von Manesteín. A notá
vel precisão com que os generais
russos vêm conduzindo suas

operações, per!üte prever uma

derrocada. É que já se fala na

junção dos poderosos exércitos
de Vatutin e Koney, com os de

Malinovsky e Tobulkin, Se o AI
to-Comando russo realizar al

manobra, os remanescentes ale

mães na Ucrânia, calculados em

cerca de um milhão de homens,
não escaparão, de modo algum,
ao aniquilamento totaL O fragor
da ba,ta/lha das fronteiras, atin

ge os paises balcânicos, verda
deiro saco de gatos, onde a Hun

grja, a Humânia e a Bulgária,
reso,]vcnam oebator novamente

suas diferenças. Prevendo o pe

rigo que isso representa para fi

segurança do Heich, Hitler co

giLa da ocupação militar do Su
déste Europeu não só para man

ter a ordem, como para tentar
resistir à esperada invasão alia
da!. A l�ropósito, chegaram no-

tícias ao Cairo de que os confli

tos, os a,ssassinatos e a sabota

gem naqueles paises balcânicos,
se têm mu1liplicado de fór�1,a as

smstadora ulotimamenle. Na Ju

goeslávial, porffin, que jámais se

submeteu ao jugo nazista, conti
nua a luta pela libertação do so

lo pátrio. o.s guerrilheiros do
marechal Tito estão, agora, em

dificuldades, posto que os a,h
mães co,nseguiram receber os re

forços insistentemente pedidos a

Bc.lim. As últimas informações,
dizem que os jugoeslavos lutam

agora na defensiva, embora em

alguns setores ai,nda conservem

a iniciativa dos golpes. No en

tanto, O ba,lanço das operações
nesta última jornaida revela que
os nazistas conseguiram forçar
os jugoeslavos a um recuo geral,
no decorrer de sangrentos cho

ques. Con1fLrm3,ndo as afirmati
vas de quc a call1panhaí na .Ju

goeslavia tem aspectos de ver

dadeira guerra, correu, ontem,
em Londres, a notícia de que Importante reuniãoHitler resoovera reconhecer o

marechal Tito como beligerante.
das classes

DêsJl:e modo, os prisioneiros ju- conservadoras
goeslavos serão trataJdos como Rilo, 10 (A. N.) - Es,tã'Ü em reu-

nião permrunente, q'ue sle Pll'o]üngta-prisioneiros de guerra, receben- rá até mais talrd,e, qu/ando s.e eln-

do o mesmo tratamento do ma,- ClolnltlnaràJo com o m,i,n,is,f,ro da Fa-
rechal Tito, os prisioneiros ale- zetnda, o,s ddegadl()s das cloalsses

mães cOlnselrv3ldol"as, die Mi,l1Ials, São Pau-
,

[lO'
Ri,o Gratnde do SUll e Dilst.rjdlo

__ ;" .. o __ •• .. .... __ • .., F,ed,etl'lal, dlil�Clultj,nldIO nã,o SÓiI111enJte a
- -

C;�p;a;�ov;; CAsÃ-&ÍISC·E �����/�I�d!!���;��P,o��,�,Ô��t�a'S 1��di:
LÁNE.A é saber economi:zar' I d,as d/c OIl'Id�.m gellXll •

o ltL\lS ANTIOO nIÁRIO DE SÂNTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis- Terça-feira, 11 de Janeiro de 1944 I H. 9006Ano XXIX

Al'glll, 11 (U. P.) - As tropas ambos os lados da Via Cassílina, de casa-rneitas rerorçadas, tiveram
no rt e-amor i canais do 5° exército, que é a prjnoipml estrarla rumo a (qU!e ser desalojadas à baioneta e a

ern intensa acometida que estão Homa pelo ilnltell'lilOlI' ela pen insuia. granadas de mão.

llevando a eíeido oontra as defesas Segundo ímforrnações pr'ocedentes Nâo ohsbnníle a e<ncail'niç1atcla re

ulermânicals em Cassíno, puzea-am da fronte de batalha, os all'emãe.s sistêncía alemã, as tropas doo 50
�erc,o ii ci'diade de Cerví a florçalram \'e.�.islle'll1 cl1ooar1niçlaiCI'almcl1Itle

.

para ,�x�rlCoito conseguí.rem, com seus

00 rio Pécoía, apoderaram-se das

I
evitar que os nort'e-<�mell'Jca.nos uLlmmols avanços, introduair pro

elevações de GaJtel1ll1li.a Vecchia
.

e ahr�U11 passagem através do CIl1- fundas cll.l1ih.as em all1;b?.s os extre

dos mentes Cacchi aia e Por-chia, turão defensivo de 10 kms. clle Ro- mos dia l.inha germamca de Cas

que constrtuern os três primc.iil_lais I ma. As untidladc:s dia 15.a .cl�v,jsão de si.no, fortaleza essa que está sendo

pontos de apôio à lJi'l1\ha Iort.ií ica- tanques ,�I'eJ1Ja e a (!oJvlsa? Her- vlO.I,emta_nH"l1Ite bombardeada pel-a
da inirndga da região. I m'�m .Goell'l,ng, que s,e haviam eu- artilhaa-ia l1iorle,al1:enl cana, asses-

Essas posiçõles enlool1Jt11aJ11-Sle de lnchelraào floll'rtemelJ1lte I1llU11a rede tada no mont.e Mam.

afundamento de outro
alemão no Atlântico

corsárioAinda o
Sul

'H,eoif,e, 10 (A. N.) - A destrui- 03<1110. O oorsár-ío reagiu, conseguiu- divulgados ommos detalhes em tôr

ção dia cor-sámio l1i�zist� que t,e�lla- do atingir o avião, mas, nesse mo- no dia sensàciomal aconteci.mento.
va burlar o bloqueio .aüado, aS'SJl1a- mento, já unidades nava is cienti- Nova Iorque, 11 (U. P.) - Tem

la, sem dúvida, rna.is um expressi- í'icadas (lo ocorrído sanrarn em per- sido comentado Iargamenue, prin

VoO êxi.to da QUaIl't,a Esquadra, el.ll s'eglui,ção ao navio i.nim igo, alcan- c ipadmente pelas eSlt,a�ões de rádio,
cooperoção C.Ol11 a "Fleet Alll' cand o-o e af'und.amdo-o em segui- a façanha eh Ma'l'inha Brasi'lei ra
,Vi ngs", errcan-regadas do patrulha- da. O Q. G. dias fôrÇla's arl11la,d'a,s que, em combinla�'ã() com a\S fôrças

norliJe-amenicall1ias d/o Atlântico Sul l1IavalÍls corte-americall1as, afundou
me11l1/0 do A,tlâ,n'Íi'Clo Sul. A<s autori- pl10nmLeu uma entl'eV'ista coleotiva um oorsálnilo l1IaZli,sta no Atlântico
daclles n,avla,is l1Iorte-ameriClanlals não à i n1lP.nenSla, logo que puc].eSlSel11 ser Sul.
divul glarãü ma i,or es dd'alhes d.o fá -

....-..-..------.--.- -.-- -. .;v

to, at� que o mesmo �eja anÚlnlCÍlado
ofliloiia,1'111Ie'nt,e em W,ashi.ng:t,on. PeIo 65 mi-I, lanchas paramesmo' matiÍ'v.o não podlem, por e'n-

(jlUJaI11lto, Slelr reV'e}a,dlo,s o 1,00a1 em

que OCi()DneU a a,cã.o aoe,rlÜonáv,el nem Was'hingoton, 11 (C. P.) - O suJJ-secretário da Marinha, sr. Forres
tampouco o POIr:'tO bl'la:sitlleill'o par,a tal, declalJ.'o'LI que é necessário cou1Ipletalr rapidamente a construção de
onde fo,nam conduzidos os. p'risilo- 45 mil novas la/nchas de desembarque, nos estalleiros americanos, afim
n.ei,r'Üs ,aJletmã,es. As autOoricI,ades, po- de garan,tk o êxito das próximas operações de invasão. Expressou que
rem não pr.oibem que se revele

I
foram construidas 20 mil dum total proposto de 65 mil e que as restan

que '00 fáto teve lugar após a undda- les de.vem ser terminadas ràpidamente "porque as datas da inyasão fo·
de nazisl[1a ter si,dlo aVlisrtada por ram fixadas e os norte-amel'lcanos deverao tomar de assalto costas ho,�
um a'yi'ão de p.artrulha 1lI0Il't,e-am.e:rti-1 tis mais difíceis que as atalcadas até agora.

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

-

a IDvasao

Vão abandonar os paises ocupados na frente russa
Desintegração dos exércitos nazistas .

Estocolmo 11 (U. P.) - Os na,- dar, a este respeito, que recente- ludidas e próximas de um colapso
�istf1's aba�do.narão nos próximos I1lente os a.lemàes afirmaram que 1110ral. Ainda segundo os mesmos

{\ois ou três meses a maior parte da Dão ficalrão na Rússial únicamente informantes, o exél1cito na/zista estú
Polônia da Hnmânia e da Bulgária para salvar o prestigio de suas ar- passando por grave crise, qLlle po

c,. tal11ib�l11, U111a gra.nde p�rte da mas e .que, no caso de nec.es_sidade, derá cu1ll1i n.m· �om a sua, cOl11iPl�
FIl1lândla, Norllegrn, Estol1la, Letu- recuariam pa,ra novais pOSlçoes de- b desorgal1lzaçao, como arma efl
nia e Lituania. - Essa previsão foi fensivas nos países báILicos, Ina Po- ciente de combate, tais os revezes

feita por um porta-voz do ExérciLo lô?!a e na H�l1�â?ia. Comentaldores que ','em. sofrendo na fre?te orien
alemão ao sa1i.entaQ· a,travez

da1ll11ILtares
bntal1lcos, por sua vez, tal. 1.]111 ll1formante alltonzmdo des

l'l11issora de BerJ.im qu.e ais forças consideram que as derrotais das tro- tacou que os solda,dos alemães es

nlcmãs conti.nuarão (')111 sua tática pa,$ de Hitler, em plena re,tirada na tão espantados e assustados dianl('
de defesa elúSitica. Deve.,se recor- L'crânia, estão completamente desi- do poderio C'rescente das fo.rças

russas, que, ca,da vez, atacal111 as li
nha,s nazistas com maior intensida
de. Na opinião de um observador
militar russo, os exércitos de von

Mannestein, calculaldos em um mi
lhão e 200 mil homens. es,tão se

disentegrando e próxim'os de 1U11

coLapso moral de consequências
funestas para os demais exércitos
]1 azista.s.

RIO, 10 (E.) - A imprensa destaca as previsões do astrólogo
Demétrio Toledo, onde diz que "os astros indicam que Hitler cairá,
violentamente, a 24 de junho de 1·944".

------------------------------,--------------------------------

O .apão reconhece
a supremacia
ianque

Confusa a situação na BUlgária
Estowlmo, 11 (D. P.) - Cem mil habitantes de Sofia serâo evacua·

dos pa,l'a outras cidades da Bulgúria. Poi o tIne informol! o cOI'respon
dente do jor.l1al suéeo "Dagens Nyaheteri', em Zurique. Segundo o l11es·
1110 i.nformante essru evacuação seria consequência não somente elos ul
timos ataques aéreos aliados, !nas tal11bé111 do rápido avanço russo na

Polônia, e na direção da Rumâonia.

São, FiroalnICli,sco, 11 (U. P.) :- A
cl11is,sora clIe Tóq-ulÍ'Ü, n,l�mH dec�arl3-
çãlÜ Slulrplr'eenod.en�·eme'l1fte fnanca,
a,dll11illin QlGe "o.s ESltadlos Unidos
eSltã,o p.rQldUZlilndlo 10 vezes malÍs

ta,nq,ues, aviões, ea.n'hÕe's, 111avios e

munições do qUe o Japã1o. Piara alte
nual!', pOlrém, a iml)Jl1'eSSlãlo c1cslS,a
velr;d/adle, o J,OC!l1/tior disSle qUB n,âJo
obsta'l1t.e essla eSlma,g1aldioll'3 Slnple
:ri'Üll'tÍd,ald/e daiS Na,çõles UnidalS, resil:a
s.a,he'l' POirquaJIlito ·te'l11p/o elJas PiOde
tão prlo�ls,eglür numa pil'oduçã,o ele

.till'J��l\nha elic<all.l!.

Londres, 11 (U. P.) - Continl1a sUt11aol11ente CÜlllfllsa a situ2/ção poli
tica búlgara. Segundo informantes fidedignos, é de se esperar para qual
quer momento 11111 golpe de Estado na Bulgária. Tuelo indica ([ue os na

ZiSt8,s estão querendo derru!baU' o atual govêrno, ([ue seria substÍltuido
por outro francamente dita,torial c completamente pro-nazismo.

-

Víolenla batalha nlóvel
Lo.�dnes', 11 (U. P.) - S,e,giUncIo 1l11ãel�' êsltãlo lemp,en,hraJd.os numa vÍ.o·

a emll/ssmm dle Berl'Lm, aJO sul e ao Ienta hatalha l11ó\"ell c,onty,a podero
$U!dloést'e ele P(.lZ�lll�i.sche, os alle- SRS fôrçals rU1;IS'IlS.

\

A caminho deRoma
Argel, 10 (U. P.) - As tropas do general Clark avançaram 'mais de

Irês quilômetros em um setor da costa ocident-al depois de vencer te
naz resistência oposta pelos germânicos. Os sold�dos aliados ocuparam
mais duas elevações que dominam importantes posições da fôrça ini
miga. Outros despachos acrescentam que os so ldados norte-americanos
cercaram a localidade de Cervaro e dominaram mais três colinas que
d?minam e, fI�,nqueiam a estrada de _!{oma. No setor oriental as fôrças do
OItavo Exército entregaram-se a açocs de patrujha e reconhecimento.

Argel, 10 (U, P.) - Bombardeiros pesados aliados atacar-am ontem,
as instalações ferroviárias e portuát-ias de Po!a e Ancona, A.s 'bombas
aliadas causar-am enormes danos nessas duas localidades Italianas. Fo
ram também atacados com êxito, trens e caminhões inimigos nas pro
ximidades de Aquila,

Roosevelt
e De Gaule
Em telegrama dirigido ao

General de Gaulle o presiden
te Roosevelt, agradece os votos
de felicidade pela passagem do
ano, que lhe desejaram o gene
ral e o Comité Francês de Li
bertação .Nacíonal, acentuan
do: "Felizmente, aproxima-se
o dia em que os rranceses den
�ro e fóra da França unir-se-ão
aos aliados americanos e bri
tânicos para eliminar o agres
sor do sólo da França".

Vende-se finíssima armação
para estabelecimento (O·

mercial de luxo.
Informações na gerência do

ESTADO.

Não houve
Clesembarque
na Jugoe!lãvia
Londres, 10 (U. P.) - "Não

houve nenhum desembarque
aliado na Iugoeslávia" - de
clarou, esta noite, uma autori
dade militar.

I A ,._ I
I rmaçao I

Coisas do passado!
Nov,a LOlr·que, 11 (U. P.) - o

aL,OIr Bob Hayn,esl, ms1Jroo de 'prrestí,
gioO da Collumbi,a, tem UOl11a árvore
genlealógica retumbalnte. Afirma
se'r descendente diré.to de SimOln
Boli ,'alJ.', o IÍibent'acl-or. Como i,n'Íci.o
cile p'aleslma, Bob Hayrues cJoi,ssle ser

filho de um f,az'emcl.oiu10 alrgelnti,nD c

de uma altlri,z irlla,ndesa; s'eus pais
claJSla'ram-se em NOVia Iorque, onde
Bob lHlJSOColt c de lá tranISof'elfirann-osc
[J'aJI1a Bu:cl110S Aill'les, ,em cnjoa cidade
o atlolr neCleb.elu ptail'te dle �llia eduoa
ção. Fi,lho de alngen1t'iln1o, educladn
nla Alrglenrhilnla, nã,o sleria mi3ds SÜ11-
pIres s,eU' cllcsQCil1ldlente dlo geil1€rll1
Sam Mal1't.iln?

.Já que eSltamo,s, d'eSlve,ndando coi
s'as do pa,�s!aJd/o, aí Wlli uma de Li5�
bôa: S,eglllncllQ o prr'lQtfesslÜlf sluJ-afrrd
can'O Mr. Lower, o homml1 prJaniti
vo não hahi10u o OaillcaslÜ, nem a

Europa, nem 'a Mlâl1'ticlta; viv'eu e

l11JOll'DeU a Coem mH runlO.S, em Moo
çaIJ11lbi,que. O aln/trtOpóJOglol Lower
dIO'culTIle.nrrloill S.llI:lJ alSse:rthlia, decla.
na,l)Jd'o ·tElr des.cohento n,o ltitontl da
p'olsseslSoão p/Ôlr1:ugllllesla l'IelslLos dlo pa
piai da hUll11janicllade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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próximo inverno -- ponto
culminante da guerra

POI' Drcw M:itlcHetol1 alrmosfórioas, com observatórios ema súbita mud.ança na tempera- inverno de 1939-1940, por exemplo,
Londres _ üezamhro - A of'en- i.rustaludos desde a extr-emidade da! turu 1110 norte ela Alcmamh a c da difloulaerâo consideravelmeute as

[siva aliada contra a Alemanha, que Escócia ulé a Groendând.ia. I Grã-Bretanha poderá on vnl ver os openaçôes aéreas, embora nãlo· na

I deverú alcanoar S,CLl pronto culmi-
.

- I portos í.rrimcgos no mail' do Norte mesma extensão que a1nltiga'I1l<ell1te,
I mamte [lnlloC'� rl.() p,róxi�nlll mês de OCTnOS

. FATOH�S r�·A:.\'lBl�M em ;loIll illl�e:nso .l1levÜle1ilro, e ,�() lnes- I graças à I�lla/iolr potência dos nü.,:os
111Ialrc,0, sera menos af'elada pelas lMPOHTANTES mo tempo hi.mitar as op or açoes nos I bombard.eín-os. No entamto, a cien-

conriicões cl i manónicas neste inver- Torlas essas pn-ecauções, nu.lurul- aeródoornos brltãntcos. cia da guerr a aérea. insMgoaiCla pela
no do" que nos anos umlerúores. 111/Cl1lte, não const i tuern uana ga.r.an-I O ínvern.o terá outro ef'eit o, sôbre necessidade, estú vencendo o pri-

As corud i côex atmof'ér ic o s do in- td,a absoluta dc que serão enc onl ra- as operações aéreas. A violência meino inimigo do homem ruo 81', tal

I
ver-no 1110 n,;,rte (l><.I .Em'üP<1, que no elas sempre cOJ�dições Iavorávei s das tempestades e as pesadas chu- como o está derr-otando também

passarlo tô m limiim!o a ef'i cáciu durante as nusso es elo bombardeio. vas ele neve, que oaracteriz.arum o em tenra.

I
dos bombardciros bri.tánicos po.is

Anúncios mediante contráto I nâo pudi am aprovciínr-se da es-
I curirlâo para atacar os objetivos,

Os or iginais, mesmo não pu, .: mais disí.autcs, podem ser d'ivi di das

I
blicados, não serão devolvi. ! entre as que pr eval.cciam sobre o

dos. objetivo, nas viugens de ida e vo]·

I ta, e �IS conclições p rctlomi nan les
sôbrc os aerod.rornos br-i tândc.os.

A direção não se responsa- i As rurvens, Cf>lI/e antigamente :1'1-
biliza pelos conceitos emiti i vam uma srgtilranç'la parciaâ aiOS

I
dos nos artigos assinado! "objet i vo s industni ai s inimigos,

.constituom agoru um obstáculo tI'C'

.

meruor importância. Os bomburrlei-
.....__:r:II1 .!!!iL!!L!!!!!'I!!!'�"'clL±_IIIIIl..,..e!i!!I·_IIIi 1'OS hri í ârricos IC°!l1 atacado vár-ias
________________ ! vezes através de pesadas nuvens,

,dlwanlte as ü,],timas seis semanas.

Boletl·m do m·iniºte" I Deve-se fosse fát.o à m ai or habi li d a-
li)

... ; dle 'los navegador-es
.

do Comando
·

d E t· I d e Bombartl ei ros. :\lu>itas elas ha-

rIo o x erlor ses c.omí.am atuakmente �om exc�s-

ISO de navegadores e ha lambem
- granurles C'Üll'lP.OS de veter-anos na

Recebemos o número 10 d o Bo- HAF.
1,(',t!i.1ll do l\1iinisltt"rio dias Helaeões
Ex,t'erioJ'es, c<oIPre's,p>olliden>1e ao �inês
de oulubro, em cujas páginas e·n

COl1ltramos inlLc're SISla 11 les no ti c i as
sôhre as relações econômicas e po
liticas do BI'asil c'om oulros paises.

i-Ia primeira págilna vê-se um ma

pa do Bl'asil com os novos territó
rios fed'enais, seguido ele preciosos
informes ge.ográficos.
Gratos.

Tr-imestre

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T4?l. 1022-Cx. postal 139

oo ESTADO
Diário Vespertino

A.SSIN.1TURAS
Na Capital:

Ano Cri
Semestre Cr'
Trimestre Cr'
Mês Cr'
Número avulso Cr'

No Interior:
CrI
Cr,
Cr"

70,00
40,.00
20,00
7,00
0,30

80,00
45,00
25,00

Ano'

Semestre

DISSOLVE
A'GORDURl
Muitos' Quilos por Mês
v, é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belisslmas Es
tréIas de Cinema de HOllywood? Um
médico da Californla que presta assls
tencia ás estréIas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
I<'ormode, promove nova saúde e

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

Telegramas retidos
No Te1egr,a,{oO enconrtr',al1l-se l'eti

dos tle,l,egJra>Tnas piara Dr. Bdgm' P,e
drei ra, .Jose Alr,a,ujo Dias, Dez. Al
fredo T'l'OilUPO'\1Sky, An/tôni,o M(e
neze,s, Flr/alncü,�>CIo l"ruppel, Nestor
Figuei>ra, Mill,ton Co sitia, Luna Frei
r,e, F,ranoCÍsclo P,eI'ieira PilalI', Dr.
Alf,redo Sche<ring, Eina Castl:ro, Vi
inr lingl,e, i\Ia>l1loel J (}se Machado,
Wilelki, Do, Dr. OI'Ün da SJlva . e

SOLJ,zla, ErneSlt.o, HelI'megHdo L,eão,
l\faJl1Ioel GOillle.s Sá, Abel Ávilta, Her
llül]ia J'Ülsteu, Miguel AJl1tônio,
Srhr>Üieder, Mwchitlcrio, Dr. Hereílio
Ball'bosa, P'l'es. Cre,nl>rlo Estadua'l,
Olav,o e Carmina.
Saudações; .Jo::i,osinh, Silvete

Bose'o, Ac.acio Glall'>ibaldi S. Tilaglo"
F,J'!linciscü Hel'mellJegihdo, A�-mando
Heichl1llann, Eclportos, Endi,de�
Gen, liiehal'd K1eve, Vergílio Mo
I1liles, N:\nHCl!1, J llL"t.ino Patrianlova,
Lauro Lo'p.es, M,aroisla, Sebla,s>lião Ve
lho. Staud ações.

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERI1l8RILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

- ,

MAMAE. DA·ME IÍII',J. �."fIP�
,.

A S crianças_prefe�e� Kolynos por seu
Ii. sabor tao dehclOso e refrescante.
Faça com que seus filhos usem o Crême
Dental Kolynos desde pequenos, afim de

que se criem com dentes lindos e sãos.
Uma dentadura sã é sinal de boa saúde.

Proteja os dentes de seus gurís com

Kolynos-agora-e êles lho agradecerão
mais tarde.

Edital para os cursos de trabalha
dores ,menores e 'de [ortnaç áo de

I npretulizes de alicio
Aviso aos senhor-es industriais

. de Flor ianópnlis c São J'ÜSé que
até o dia 31 de [an ci.ro próximo es

, lú aberta ínscr-icão aos exames de
I

seleção profissional (pesquis as de
apfid âo Iisica e mental) para a ma

.lricula obrigatória de trabalhado
! res menores aprend izes de of ici o
nos cursos mantido pelo Se rvico
"Nacionnl ele Aprendizagem In dus
trial.

i Os interessados deverão se di ri-
. gir-se a esta Scccão (SENA 1
Praça 15 d,c Noveinbro, 9 - Edi

I f'icio INCO, 2° arnlar - FJ.orianó-

I polis), a-fim-de obter-em maiores
esclarecimentos a respeito da obri-
gatoridedade dia matrícu.)a, bem
CQ!110, para adqui:ri>r m'Ü>cIêllOs ele
pedidüs de i,n:scriçií,o.

Todlols os estabe,llecill11'el1'tos fi'lia
dos ao Ins.titulo d,e Aposlentadoria
e P'el1lsões dos lndu:striúrios, Ins
tituto de Aposcl1ltado.ria e Pensõ'es
dos Empregados em Transportes e

Cargas, como lambem a Ca�xa de
Aposentadoria e Pensões dos Servi
ços Púhlkos, sií,o obrigados a em

preg;ar e matricula,r nos curSoos
ma,nltielos pel,o SENAI:

a) Um número de trahaJ.baclores
mel1'or,es equivalente li 3% sôbre o

número t.ot,al de empor,egados;
b) Um núme,!'>o de aprelndizes de

.

ofíei.o equivalente a 5% s6>hre o nú
meDO total d,e op,erários de ofício
que demandem fOl'll1acã.o profis-
sional.

"

O nÚl1leno de aprendizes, para os

efeitos dia presente edital, deve ser
incluido no número to;\.a1 de op·erá
rios de ofícios que demandem for- -

maçã·o plrofissi-on·al.
Esta Secção eSllá considerando

at.lmlme'nle 001111>0 ofícios que de
Il1andem formaç:ão p�',ofi.ssional, só
ment,e os se@uintt,es:
AjustadÜ'r, clildeÍ>reiro, f.erreiro,

slerra,uJeiro, fundi,dor, latoeiro, gaI
vanopJ.asta, nwdelad,or, torrueil'>o,
lllccâniüo de all'lomóveis, mecâni-

I
co ele refrigeração, l1lecânico-ar-
111 eiwo-el etricist a, e],etrÍ>Cista-Jnon ta
do,r, enrolador e rádio-ele,tricista.
En talhad'or, eS1tof,ador, marcenei

ro, s'egeü'o, tano,eiro, torneira de
madei'ra e vimeilro.
Encanador, carpi,nteir,o-civil,can

teill'oO, eJ.e,tricis,la-ÍJl1istaJador, estuca
dor, ma.rmorista, pect.reino, pintor e
fenreiro�a,rmadlor.
Carpi'nteiro Naval.
Ciln�ehdor, j,oa1heiro, lapidário,

r,elojoeLno e mecâniCio-ótico.
Compl)sitor, encade.rnadlor, fot-o

gravadolr e imp/ressolr.
Lapidádo de viclro,s e cristais,

m01da,dür-Ciermnis,ta e pinto>l'-vi-
dreiro.
Co,rreei.ro, marroqui.neiro, cur-

tLdü>r, Lu\'eirlo, pdeteLro e sapart.ei,ro.
Alf>aiate, hOlrcla.deka, chapel>eira,

costL1'r'ei.ra, fl,unista e Untureill'o.
Gravador (tecoidolS).
Con,f'eiteiro, padeiro e s,alsichei-

1'0.

Ch�l11o a atencão dlols s,enhore-s
indUisltriais para "o dis[Jl(}slt.o no ar

tigo 100, do decneto-1ei n. 4.481, de
16 dle julho de 1943, on,de s'e lê:
{�Illpregado()r da indús'ÍJri'a que dei
XliI' de cumpr,ir as obrigações estl:i
puladas 11>0 artilg,o 1° dês te decreto
leí, ficará sujeito ii l11ultl:a de c,inco
cru�eÍ>ros por dia e p.or aprendiz
ou traba1hadm menor nãlo admiti
do ou mair,j,ouJa,do.
Florianópolis, 3 de janeitro de

1944.
Belisário Ramos

Aux,1lÍlar Técni,co Zona de Floria
nópoHls.

o MÉTODO BH.ITÂ.NTCO
No c,aso da Grã-Bnetanh:a, perlo

illenos, o erei lo das nuvel1ls sôbre
'jS bombarodei'os f,oli qu/asi totalmen
l.C al1ilüadu p'ella orklçã,o da fôrç':l
de "bombarrlei,J'os pioneiros", tl

mai's novo (],e ullla série ele e511'a

iagemas empregados pelo Com811lÍo
de BombaI'idei,ros" com re.Jacão a"s

ataques l1otu·rnos coutr,a a "AJ'ema
nhoa. Os il1elicalelores la'nç'ados pe.] os
"piol1leiil'os", que ()� altê'mã'fs dla
mam de "úrvores (1.(' Nata,l", permi
l.em aios bOTllba,l,d:�irü>s que voam

ii sua reúaglulartla alta cair eOf!, maior
j)recisã,o, ni10 obsllaJnte as nuvens

baixas.
No inicio da guerra, quando um

"grand,c ataque" signMiclava o el11-

prego de cincloeJüa ln'iõcs, a HAF

I preocupawl-�e slC"l'-iamente cum o

c.ongdallH.lnto nas aSRS de s'ellS apa
relhos, qUte c)aus,av'a perd'as mais
devadws di:) que as ill1fligidas pelo
i'l1im>Í.§o, nals op,ewaçõcs ele in v'eruo.
Alual]IIlJiC>l1ile, p'(l>rém, ta'IIi·o O'S a'v;Íões
cqudpa,c]os üonl um rlispo'sHivlo es

pecial que e\�iJta êss'e congela
mentto,
Em gr.an1cl,c ])Ialrte como r'es.ulta

do d,as exlensas ex,periê-ncli/as rea

liz'adas nlll a\�ilação comercial, os
I engenlhej,ros aeronáuticos america
: 1110S foram os p,ril1K\i1'os a realizar

I i.mpo.rtantes (J.escoberlas l11e'S8'e te'r
reno, e os i,l1l�l,c.scs 1153111 yários

I invlel1ltos paltellteald,os nos Estados
r.nidos. I

As nuven.s sôbl'e o obje�,ivo. o'
'·fri,o exceslsivo d'a:s aHas camadas
atmosféricas, os y,ellt>o.S que Slllrgem
o cllilsiol1'allmeln lel,e d'lIu'a,níe uma ope
racão, ffi'.am os ma,ioDes obstáculos
que s,ê anrtepunham ii realização de
bTHâni,co's C01110 ame,r'ÍCaJn'olS, estão
fr.equlentelS wtaquíes notlllrnlols 11'0 in
ver,l1Io. Outr>a preoc.upação e·ram as

cond.içães atl11iosfér1Ícals sôbre os

rueróc]'I'!oIl10S britânicos, muitas ve

z·es tornados invisíveis em aOinse

quência do i.ntel11S0 nlevüei,l'Io.
Duranle o p'eriodü de 1940 a

1941, quando s'e rewlizaram os pll'i
mekos ataCj1ue's aér,eos' brtÍtâniclOL�
clm'lalnle o inve'nno, o Comando de
Bomba,rd ei ['I(JS da liAF op,er!a'\"a de
Ulll nÚlllero l'ekI1iv,a>menle r'('.ch1Zido
de à>erúcll'üll1lo,s, nào sómc,J1Iíe clevi�
do à i'llsllf,icieln,te cOl1strucão dos
,anos amteriores ii §uenra, lllas tam
béJm de,'ido ao fáto ele' o iní'111igo
ter c),all'ifk'ad,o Il1UitlOIS dos aeródro
lllOS situado's 11'0 sul e no sluléste
da Il1>gJ,rutenra, hoje todos em ótilJ110
eSotado.
OOll1lslequentemenle, <Juan d� ('-0-

l11eçava o tellwivcl "flng" hri,tânieo,
os hornLard eil'os que J'egressavam
de su,a·s ope'l'<!eÕ'es ti'l1ihlam de s;e ar

l'isclall' a mma' 11It,eIJ'll'.agem 110S aeró
d>rmos.tJ,r ('Ja�oas, que e'Sn'availl1 l'lvres
cio "f,og", llJas el'>lIn m,uito lllen,o

l'CS, OIU se alwislClaVGlln a sofrer aci
dente na aJternlg,elll em $lUas pró
lJrias balses.
() númell'o de' aerórl'J';0>!110S britâ

J1IilCOS ll1>llltt.i,pLi COlll-se l'api cf a1l1'ellte.
Atuall1lel1lte, llma esquadl'ilha de

bomlbanl('lj.ros que l'e'§r.l's,sla ri e UI!l1

ataqll:e c.o.ntra a A,lema,ntha e en

üon.tm sua h>a,e cobe.rta pelo n.e

voei,ro, p.ode s.e cl-irígir fàcilmente
pa!l1a qual,quer o litro() a,e'rÓdr0l1110'
plróxímo que estejl3 lhuvo d'e me-

v'Ü'eir,o nessa noit,e. rua Felipe Schmid t, 44, e verifique
A"fím-lde impedi.r ma.i>ores pelrda'S possiveI obter «casa própria».

dur'ante o ÍllYern1o, os aliados 1111111- Itêm perfeito' s>erviço de previsões ,
•• _

ses. INDUSl�RIAIS
IMPOSTO SINDICAL

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS,
na sua qualidade de representante da Contederação Nacional
da Indústria, convida os 8rs. empregadores industriais a reco

lherem ao Bónco do Brasil, 00 decorrer do mês de janeiro, o

imposto sindical relaLivo ao exercício de 1944 e que é devido
àquela Confederação, desde (ijue não exista Sindicato da cate
goria econômica respectiva.

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

AOS

CASA MISCELANEA, distri·
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
,..-_.•._-.-.-_...---.._..._......-_._.......-_._.....

•

IH.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'l'URAS - Í:-nternas e externas de prédios, para
_

paqamenfo à vista ou a longo prazo.
NAO CONSTRUA, sem consultar os planos da

&ia. Construtora da Casa
tem sorteios nem

Própria
pontos!)(Não

como é

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() eSTADo- 'erca ..félra, 11 ele Jâftelro de '944

o santo do dia
Higino, Papa

Martir
Conforme antigo documento era

Hígi.LO natural de Atenas e dedi

cava-se ao estudo da filosofia.

QuoX1do recebeu ordens secras,

não se sabe. O que está certo é

que foi eleito Popa depois da mor

tü de seu predecessor na Cátedra

de São Pedro, s , Telésforo. �eu'se
isto er:, 137, numa das .epocas
mais a.gitadas para a IgreJa. As

heresias do Oriente, principalmen
te os gnósticos semeavam a con

fusão er,tre os cristãos. Ao mesmo

ternpo, Ttlgia a perseguição pro

movida pelo governo romano con

tra OE discípulos de Cristo. Por

estas razões entende' se que Higi
no não podia de ixc.r grandes mo'

numentos de sua atividade. Ade
mais. o seu govêrno foi bem curo

to: já no dia 11 de janeiro de 141

sofreu o martírio.
-------

NovoS
dactilógrafos
Ante-ontem, às 9 horas, no Cur

so Profissional "D. Pedro Bosco",
instalado à rua Tiradentes, foi
realizada a cerimônia de entrega
de diplomas a mais 9 dactilógra
fos. com a presença dos srs. dr.
Rogério Vieira. Prefeito Municipal,
Clementino B. de Brito, Inspetor
Geral da Alfandega, interino, ma'
jor Pedro Cunha. Delegado do
Oriente do Brasil, ten. Alfeu Li
nhares. diretor do Cursa, e cresci
do número de convidados.
A turma recern-Eorrnodo escoo

lheu paraninfo o sr , Dr. Elpídio
Barbosa, diretor do Dep. de Edu
cação, que pronunciou belíssimo
discurso.
O orador da turma, jovem Aldo

J. Nunes, também leu vibrante
discurso que foi muito aplaudido.
A turma dos novos dactilógrafos

é composta dos jovens Norma Bra
sil, Aldo l. Nunes, Hend Miguel,
Dilma A. Morais, Delma A. Mo'
rc is , Célia Bucchi, Maria da Glo
ria Oliveira, Eli Sousa e Lindoia
Livramento.
No final da cerimônia foi servi,

da aos presentes farta mesa de
doces e bebidas.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIlDO
f Saltara da Cama Disposto para Iude

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham' o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são

extraordinariamente eficazes.Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis

pqsto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço; Cr. $ 3,00.

Livros Novos
As pagmas de "Amor, Supremo

Amor ... " são as mais emotivas,
lir icas e de'liCiadam&llIte i rônicas

que brotaram da pena. @erLial de
Heun e CI�1Sle r-ouxdnól do NOQ'te, que
Iêz sle'�t J1Ii,n,ruo na peruca de VIÜ1ta,i
re, segundo uma célebre clefil1li<;·ão.
"Aruor , SUIJ,fleI1l10 Amor ...

"
con

térn o "Inoerrnezzo". o "Mar do
Norle ", "Germânia" (a mais aguda
sátira que um aleruâo esoreveu

acêrca dos a'l,emã'es), "Alta TJ'olJ",
"O tambor Legrand ", e suas ma

gistrais "Impr-essões de viage:lI1".
Há muito que se fazia sentir a

neoessid ade ele uma tradução ver

náouda da obr-a capbtal de Heine,
fei,ta com o esmero, a fil1e,[ic!a,oe e

00 vigor com que Edison Carnelr-o
realizou a de "Amor, Sup,re'mo
Amor ... ", que a conc,eirtuada Ca
sa Editora Vecchi, do Rio' ele Ja
neiro, acaba de publicar em ele-Igante volume ornado 00'111 beba ca

pa do pi,ru1:Jor Zach.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CI'RURGIÃO DEHTISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 .. (Edificio S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

A NOSSA NOTA CIEII'].I!B ivid;s7ci�
"

...•...., .

f

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia, Matemática, Direito, En·
genharia, Medicina. Totografia,
Cinematogr afia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

Aérea, Geodeséa, Fisica, Qui-

I
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc. etc.

O.L.ROSA
._ a. _

Rua Deodoro. 33.

e

As probabilidades de que a guerra termine no corrente ano são
pouco animadoras.

Embora persista a certeza e cada vez mais positivada pelos fa
tos, de. que serão definitivamente aniquiladas as forças eixistas, a

luta será árdua e longa. A Alemanha de Hitler ainda possui incalcu
láveis reservas em potencial humano e bélico e resistirá até à des
truição completa.

Podia�se admitir a hipótese de um colapso interno. Mas se

existem indícios de que boa parte da opinião pública alemã prefe
riria a paz a um prolongamento inútil de sacrifícios e sofrimentos,
não devemos esquecer que diante de cada cidadão surge esta ver

dade indesviáveis: quer haja rendição, quer sobrevenha a derrota,
o desaparecimento da Alemanha como' nação será uma realidade.
Com essa advertência a lhe controlar as decisões, o alemão, pátrio
ta exaltado e fanático, ha de escolher a morte a sobreviver sem pá
tria, Isto é, sem uma Alemanha grande e poderosa.

Não nos iludamos, pois, com possibilidades de paz muito fa
gueiras. Estejamos? antes, preparados, e sempre com mais abnega
ção cívica, com maior esforço de guerra, afim de que não tenha
mos que pagar caro uma imprevidência culposa. E estejamos, pre
parados, também, para novos sacrifícios Individuais e coletivos.

Conquanto longe do conflito, as consequências da guerra já
as sentimos de maneira dura e impiedosa. De nós depende, inegà
velmente, evitar maiores reflexos de sua influência em nossa vida
social e, sobretudo, econômica.

Pensemos na paz, desejamo-la, mas nao a esperemos como

um súbito clarão no céu.

Esperemo-la no trabalho, na cooperação, num movimento de
solidariedade cívica e social dia a dia mais pronunciado. Só assim
seremos dignos dela.

&......
'iN- lT7

1 que o primeiro japonês a

tOI'nar-se cidadão norte-ame
ricano foi Joseph Heleo , o fun
dador do jornalismo no Impé
rio do Sol Nascente; e que Heko,
em virtude dêsse fato, chegou a

ser apresentado a três presiden
tes dos Estados Unidos" inclu
sive Abraham Lincoln" aos quais
teve a honra de apertar a mão.

2 que 0 Império Britânico e os

Estados Unidos controlam
75% de toda a riqueza mineral
do mundo.

3 que o emprêgo do. água ben
ta para ungir os fieis cris

tãos foi instiiuido, no ano de
120, pelo Papa Sixto L

4 que a língua da girafa tem

aproximadamente palmo e

meio de comprimento.

5 que. em Nápoles, há uma

raça de gatos que vive exclu
sivamente nas igrejas; que as

autoridades municipais dalí pa
gam a manutenção dêsses ani
mais a-fim-de que eles possam
destruir as ratazanas que infes
tam aqueles edifícios; e que.
nos templos napolitanos. vêem
se muitas vezes gatos que an

dam passeando pOI' entre os

fieis ôu se sentam gravemente
em frente dos altares durante
a missa.

ANIVERSARIOS
Completa hoje seu primeiro ani

versário a menina Maria Emilia
filha do sr. Christóvão Nunes Pi
res e de d. Luiza Beirão Nunes
Pires.

Fazem anos, hoje:
- o jovem Augusto Cesar Guima

rães, filho do dr. Altarniro Guirna
'râes:
_' o 51'. Higino Luiz Gonzaga, es

crivào do Cível desta comarca;
- o sr. José Martinelli ;
- o menino José Nazareno, filho

Ido sr. Jorge Coelho;
- o sr. Augusto de La Ma'l'Itinic

rc, come rciante ;
-- � sra. d. Maria. Rosa Campos.

viuva do prof. João Jorge Campos;
- a sta. Natércia; Aurora da Cos

Ia;
.- a sru. Maria Fragoso Linharcs,
esposa do sr. João Liuhares:

- a menina Elsa Amaral Faria ;
-a sra. d. Eulália Silveira, espo-

sa do sr. Gustavo Silveira;
- o menino Antônio, filho do

sr. Otomar Bõhn.
Dr. Afonso Veiga

Transcorre, hoje, a, data natalí
cia do dr. Afonso Veiga, diretor da
Diretoria de Assistência ao Coope-

I·
ral ivista em nosso Estado.

.

Des. Sálvio IGonzaga
Comemora seu aniversário nata

licio, hoje, o sr. desembargador
Súlvio Gonzaga,

VIAJANTES:
Procedente de Joaçaba (ex-Cru

zeiro) encontra-se nesita capital, o

sr. Líndolfo Arnmann, representan
te comercial da casa Hoepcke,

- De sua viagem ao Rio, regres
sou o dr. Wanderley Junior, advo
"ado nesta. capital.

Está em Florianbpolis o sr. Er
vino Kirchner, representante co

mercial da Casa Hoepcke, residen
te em Joaçaba.

CONSELHOS
De manhã, ao deixar o leito, se

ainda não estiver perfeitamente
desperta, esdíque os braços, as per
nas e depois o corpo. Será um bom
exercicio para a silhueta.
Depois de lavada a cabeça, en

quanto seca, enxágue suas mãos
ruais uma vez, assegurand-o-se de
que o sabão saiu completamente,
evitando que a péle se resseque.

VITAMINAS
A vitamina B encontra-se na

carne, figado, rins, ovos, frutas, sa

Iodas, oséras, verduras e extratos de
leveduras.
A vitamina C é encontrada nas

frutas ácidas, legumes frescos, re

polho e saladas.

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Ormar Regueira e a Srita.
Vanda Bousfield Cláudio

1

Eugênio Fagundes de Morais [I Ariston Vieira da Rosa e

e Auta Medeiros de Morais Henriete Cierlach da Rosa

participam a seus parentes e participam aos parentes e

pessoas amigas. que seu filho pessoas de suas relações. o

Herondino contratou casa- contrato de casamento de sua

mento com a srita. Leny li
filha Leny com o sr.

Vieira da Rosa. Herondino F. de Morais.

Herondino e Leny
confirmam

S. José, 31-12-43
-

�

HABUCO DUARTE SILVA II VIUVA VIRGíNIA DE
e SENHORA' " SOUZA COELHO

I
participa aos parentes e pes-participam aos parentes e

pessoas amigas. que seu filho soas ami�Q; o contrato de
Dalmiro contratou casamen· casamento de sua filha Córa

to com a Senhorita com o Snr.
Cbra Virgínia Coelho. Dalmiro Duarte Silva.

DALMIRO e (ÓRA
confirmam

Fpol ís., 6-1.44.
-

3 .v 3

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
-- -

Adquira. TUDO de que necessitar,
I

de UMA SÓ VEZ,
pa.gando PAltCELADAMEMTE,

com as VANTAGENS da compra à vista,
servindo-se do

,

SISTEM,A CREDIARIO KNOT

6 que as aranhas têm um

instinto especial para prever
as rnudanças atmosféricas; que,
quundo vai chover ou ventar,
encurtam os. filamentos dos
quais pende a sua teia, e assim
permanecem enquanto o tempo
está vciriavel; que. quando o

inseto alarga tais filamentos é
sinal do bom tempo, cuja du
ração se pode deduzir da exten
s;;:o dos fios; to que. se a ara

nha está inquieto. é sinal cer
tíssimo de chuva.

Teatro
Numerosa assistência afluiu. sá

bado último. ao Salão D. Joaquim.
para assistir à reprise da peça no
Anjo do Lax·". de Horácio Nunes
Pires, interpretada pelo elenco
artístico do Arte·Cluhe.
O trabalho dos amadores corres

pondeu à espectativa. merecendo
aplausos. Coznpletou o programo o,

comédia em I ato "Os Noivos de
Rosalinan .que agradou bastante.
A 160. récita do Arte-Clube será

a 22 do corrente, com o drama
"Rosa Desfolhada". cujo enredo
gira em torno da vida de Sta. Te
rezinha do Menino Jesús.

PIANO Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

Cabo Submarino
3 v. 1

participam seu noivado.

Fpolis., 7-1-44.

Prestigia o Govêrno e ai
classes armadas, - ou ser'l
um "quinta. colunlata". (L.
O. N.).

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

sr. Cabot, no

Tratores Vendem-se 2.
A. L. Alves

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGURÓS KNOT S. A.
Rua Felipe Sehmldt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634

Expediente, Da. 8 it 12 e de. 1-4 i. 17 h•.
-----

O. K. ITUDIO

rua Deodoro 35.

AÇÕES DA SIDERÚRGICA
Vendem-se la transferidas.

A. L. Alves - rua Deodoro 35.

o preceito do dIa
Mais do que qualquer outro

indivíduo, o obeso deve subme
ter-te a exame médico. periódi
camente. Gordura em excesso

não traduz saúde ou robustez
ao contrário, significa doença
S.N.E.S.

LIVROS
USADOS

A Mobiliadora
REfrigeração em geral

Sorveteiro s":_Refrigeradores-Ba lcões-Frigoríficos
(para pront:a entrega) Máquinas de escrever-Rá

dias-Móveis finos-Tapeçaria
,Z. S. BATTISTOTTI

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grito do Caruaval no Ilube Doze de _A�osto
Quinze. de Janeiro :-Sensacional

As mesas poderão ser reservadas na secretaria do Clube,
«Soirée»

preço de Cr$ao 10,00

/'

AS MULHERES {DEVEM DEDI
CAR-SE A ORGANIZAÇÃO DA

,PAZ
Washington - (For Esthcr

VD,n Tuf'Iv da 1. A,) - "As mu-
1 hcr cs qu e ocupam C flll'gos ad
ministrativos estilo em condições
de rcnl izur UIll bom 'trabalho na
mesa da paz", declarou-me em
entrevista exclusiva a sra. Elca
IlO!' Honse vcl l, esposa do primei
ro lue,glstrado da nação amer i
cana. A primeira dama é a ponta
de lança dc' um movimento, ain
da sem organ ização of'icia+, mas
muito vigoroso. a Ia vor da par
ticipação aitva dus mulheres
nas aluais e Iuturas cónversu
Ç()('s de paz.
A sru, Roosevelt, que cOJJ1;pJ.e

tou !)g anos de irlarlc, se cl imiuu
modost amen le como candidata
a esses trabalhos e responsabili
dadc's. ,�,() dizer que as represen
tantos dos Estados Unidos do
vem ser "ge,nte jovem".
"A pauta da paz tem de estar

fixada muito antes da mesa ,l�
paz" - diz a sra. Roosevelt, a
titulo de advertênci« ÚS mulhc
res da. América. Por isso é que
aconselha as mulheres a não
esperarem o último minuto, mas
a iniciar-em desde logo o estudo
dos problemas internacionaas do
futuro.
Essas sugestões da sra. Roo

seveJt terão provavelmente COI1-

sequências rápidas, e é de espe
rar que nos próximos debates
sôhre esses assuntos o número
de concurrentes do sexo femini
no seja numeroso c se mostre an
sioso pOI' conhecer e analisar
judo o que se diga ou discuta.
Até hoje 3'S principais reuniões
nesse sen lido foram a Conferen
cia A1ime�,.�ar de Rol Springs, e
a da Auxíllo e Reconstrução de
Atlantic Citv,

'

Embora. à sra. Roosevelt 'lI'
tenha eliminado tacitamente nã»
há dúvida que sua pessoa �el'ia
das mais qualif'icadas. Ela não
dcsemponhou nenhum cardo ofi-

.

1 I ' .
'"

ela (e governo, a excepção de
seu trabalho COJJJO membro di
retor da. Defesa Civil, mas em
compensaçâo é das que possuem
mais amplos c melhores conhc
cimentos sôirre assuntos gove;
namentaís entre as mulheres
norte-americanas. Tem uma: trn
dição de experiência como oh.
ser varlor-a dos Fenômenos ria
guerra f' da, paz; pensa em ter
mos' i nternacionais e dispõe de
lima impr-essão prática do que
signi rica a guerra, graças a suas
visitas a diversos NU1JpOS de
combale. í;;, além disso, mue ,Ir
quatro jovens no exército, (' n

pesar-de suu idade mantem in
tactos as suas reservas de ener

gia,

J

'Ultimos estilos de finos
MOBJLIARIOS

ACABA L)E RECEBER o

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e maís acreditado Clube de Sorveio de Mer·
cadorías do Estado.

Sortvtes nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO M�IOR CR s 6.250.00
Muitas boníttcacões e ínscrlções de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,Oe. Tudo que promete cum

pre Incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvíne um só instante. Cuucorra para o próximo
sorteio. tenha coüança, Que. quando menos esperar, a

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

.........I � ...

(OS
CC)LUMBIA

As mais famosas musices, com os mais :
Famosos artístãS.

-'

ULTIMAS NOVIDADES

Na (,RADIOLAR,)
, .

� ...

uando alguém. tal DO!1UI O ée980
lheiro da i1llstraQ!IO a-címa, oferecer
lhe, em o.mltvel gesto, um ciiJioe cio
excelente aperitivo KNOT, Iem�
oe V, Sia. de acrescentar, 110 IIgrade-
eer a gentileza:ESTE.ÉTAl1.
BFl1 (J I1EU APEOITIVO

I'I1EDll.ETfJ!

)

Trajano, 6

(/1'I/){lOOUTO DA KI10TJA./IIIJ..COI7.E SEGUROS
____ IT.I..'.I.I --'

s·
..

...,..,.L
...

··A·····S
...·-.....· ....ÂÍ-;:��·��···d:.A as 6ti�a� salas,

para mêdícos, es-

critórios ou representações, na rua

Vítor Meireles, 18, sobrado. Tratar
Com João Matías. no mesmo local,
dai 9 às 11,30 CI do. 14 �s 17,30
hora.. lSv.�

I"
,

Rua

«Lar dos Móveis)
(antiga sec(âo de móveis d' A Modelar)

�ua Trojano, 15

'FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhá será a sua preferida

Urolraa Daclona18 e estrangeiras - Homeopatias - PerfumarIa.. -

Artigo. de borracha.

Garan_ • exata observância no reielmArto medteo.

PREÇOS MÓDICOS.

• ._...,."._,. � ., - - ••.- _-.-.-. -a. -.-.- -_.,,_"-- -�_-.- _ -.�

:-
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'fRANSPORTES

Capital e reservas .. " ' , ,' Cr$
Cifras do balanço de 1942:

71.056.189,20

Lá V, S, encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

Responsabilidades '... . .. , .. ', " Cr$ 4.999.477.500,58
Receita '... ..,. . '.' ,. Cr$ 70.681.048,2'0
Ativo Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ,' ,....... Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades .. ', '... .... . ', , Cr$ 76,736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .. , ' c-s 23,742.657,44

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

de Sá e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal ]1{)

Uruguâi. Reguladores de avarias nas principais cidades da América. Europa
e Africa.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qulnta·coluna",
por mais que pareça teu aml·
go; não merece tua estima um

traidor da Pitrla. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determl.
nacões dos órlZãos de Estatístiea Mi
litar, uma pessoa revela o que 'I
.nimigo do Brasil. E para 08 inlml.
JOS do Brasil, a lei é iDflninL
"D. E. M.).

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

CINE
A's 7,30 horas:

O filme tão devastador como o impacto de uma bomba
de mil quios:

Nossos mortos serão vingados
(Wake Island)

Com Robert Prestou, Brian Donlevy, Bárbara Brittan e
Mac Donald Garey

COMPLEMENTO ].\TACIONAL (DFt3 Nat.)
CIGANO POR AMOR (Short Colorido)

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

)

------,----------------------

CINE «IMPERIAL"
A's 7,30

johnny Mac Brewn e

Coragem
horas-
Fuzzi Knight em:

e castigo
e

Com Robert Payge e Jane Frazee

Rosas de Santo Antônio
Preço: Cr$ 1.50 único. Livre de Censura

Sa. teira no Odeon, às 4.30 e 7,30 horas. Um programa
extraordinãrio.

Don Ameche e Jean Bennett em:

Confirme ou desminta
Um filme documentário indiscritívelrnente belo.

O Vaticano de Pio XII
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
--OR-:-MA'b-EIRA NEVES

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerf'eieoamento e Longa Prática no Rio de Jauetro

CONSULTAS - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

eábad08, das 16,30 às 18 horas - CONSUI,TóRIO: Rua João PInto R. 7. sobrado -

I"one: 1.461 - Re9ldêncla: Roa Presidente Coutinho, :l3.

MARIO WENDHAUSENDR.
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

F,x-int.erno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA - ,Molést.ias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e 1{]J]SIOl!]NCIA: Rua .F'eltpe Schmidt D. as - Tel. 812. CONSUJJTAS - Das 16 às IH.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

E!lpecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos ServJços

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

(Diploma de habü itação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttnl de Caridade

Cllnica médico-clrúrgica especializada de Olhos. Ouvidos, Nariz e Garganta

CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmídt. 8. Fone 1259 - CONSUI,TAS: DaA 15.30

•• 18 hor-as - RESIDtilNCIA: Conselheíro Mafl7a, 77 - FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade

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

Consultas das 10 às 1 L e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: 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

O<QSCDpico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trato

_,entos especializados. DIATERMIA - INFRA-VERMELHO ..

CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 ilcras,RBSIDENClb: Tlraden�es. "Sobrado)
CONSULTORIO: Ti.radentes. 14. FOl\E: loBo::!. AU SENTE

DR. BIASE FARACO
MEDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
\LTA CIHURGIA ABDOl\nNAI,: esrõ

mago, vestcula, útero. ovários, apêndice.
rumores, etc. - CIRUR,GIA PLASTICA

f)O PERtNEO - Hérnias, hídrocele, ve

.Icocele, Tratamento sem dor e operação
te Hemorroldes e varizes - Fracturas:

rpazelhos de I{êsso. Opéra nos Hospltal�
de FlorlanõpolI8.

['raça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
fTarárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Formado pela Universidade de Gilnebra

Com prática nos hospítaís europeus

Clinica médíéa em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

4sslste. Técnico: DR. PAULO TA1,1ARJiJS
Ourso de Rad!ologia CHnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electro·

eardtografía clinica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de mtcros

copia e análise clinlca. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorJanópolls.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTll:TRICA

(Parteira)
pela MaternidadeDiplomada

de Florianópolis

DR. AURÉLIO ROTOLO

Atende chamados a qualqueo
hora

- ------------------------------ Praça da Bandeira, 113 - Bob.

'Antigo LarJ;ro 13 de MaiolDR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

Inças em GilraI. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

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

SIDlnNClA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton La d'Avila
- Médico --

Ex-interno da Assist�ncia Municipal
a do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
V i as urtnártas - 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 e Ortopedia. Clfnlca e CIl'llJ'gla
do torax. Partos e doencas de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did'
riamente das 15 às 17 horas. RESIDll:N-
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serwiço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de CUnica Cirúrgica).
Com prática na clíníca ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascío no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, ríns,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.

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

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

Faça econolllia 1 Com.pre na «A
Ali. V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianeas.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «1\ CAPITAL».
Linhos estr':1nge-iros e nacionais - Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins -' Camisas - Cintos - Suspensórios -

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homeas e crianças. -- Rua Conselheiro Mafra, 8.

Estamos, agora, ameaçados de

nova incursão de uma gripe, com

caráter epidêmico. As notas oficiai.s

divuilgadas pelo Departamento Na
cional de Saúde dizem não aprese:i
tar feição grave. Seu ciclo é ele

quatro dias. Apenas quatro dias, .le

repouso e sem remédios. Isto é, a

medicação deve ser determinada

pelo clinico. Repouso, na cama. AJi

mcntação sadia e abundante. Muita

água, Nada de laxativos. As instru

ções são claras e longas. E preciso
que cada um as leia, tomando, a se

guir, as precauções aconselhadas.
Toda e qualquer campanha desen
volvida pelo poder público contra

o mal deve contar com a coopera

ção das populações. Sem que estas

sigam os conselhos ministrados e

tomem a si o encargo de divulgá-
los não serão possíveis resultados
satisfatórios. Não nos iludamos
com as panacéias experimentadas
pelas comadres e por elas conside
radas infalíveis. Ouçamos, acima de

tudo, a palavra da autoridade in

cumbida de defender a saúde pú- Geral, a rea l izar -s e
blica

Não sejamos, como sempre fomos,
displicentes, nem confiemos em ex

cesso na benignidade do mal que &8

anuncia e, pelos modos, já em ca

minho para as nossas bandas . .Não
há, em rigor, mal destituído de glfu
vidade. Basta ser mal para consti

tuir perigo. Um simples resfriado

póde, inesperadamente, transf'or
mar-se em enfermidade séria. Pari)

enfrentar a doença, carecemos de

assegurar � resistência do organis
mo. Basta que a gripe encontre um

ponto fraco por onde possa melhor

ajeitar-se, para pôr em risco uma

vida, Não estamos aqui a receitar

ou a fazer propaganda dêste ou da

quele remédio. Certo é, entretanto,
que um ótimo recurso para conser

var e mesmo aumentar a resistên-

Mário Guastini

Na memória de muita gente deve gr ipado sempre a pele do corpo
estar ainda bem viva a lembrança, 10 Nacional de Saúde preconiza es- úmida.
do terrível surto epidêmico da cha- sa mistura acrescida do suco de to- E, assim, sem o desejar, acaba
mada "gripe espanhola". Foi isso mate fresco, Dois ou três copos por mos fazendo concorrência, talvez

em fins de 1918. Os governos esta- 'dia darão excelentes resultadns. Is- não desejada, aos esculápios. Nosso

dual e municipal, quer no interior, so, e ainda que se não tenha sêde, intuito, porém, foi bom. A popula
quer na. capital, não pouparam cs- devemos ingerir alguns copos de ção deve ser bem orientada e apta
forços nem sacrifícios. Hospitais água por ,diUi. A gripe a reclama, as- para defender-se, se a gripe irrom

.de emergência e poslos ele socorro sim como não dispensa transpira- per entre nós.
foram abertos, serviços especiais ção abundante, de maneira a ter o

se criaram e ioda a gente valida foi
mobilizada para! atender às popula
ções c aos muitos mi lha.res de ata

cados. 'Tratava-se de uma gripe que
ele preferência atingia os mais for-
Ies, Embora se aprcsen tasse sob to

das as suas formas, a pneumonicn
era. a que mais se espalhou e mais
vidas ceifou. Para: ter-se idéia níti

da do que se passou em nossa cida
de bastas-á recordar que no dia de

nossa remoção parai o Hospital de

Isolamento f'alecerarn trezentas e

sesesenta pessoas! E isso, apesar
ele todas as precauções tomadas e

Hospital da infinidade de medicamentos
abortivos ingeridos pelos que, está
vis lo, dispunham de recursos. Foi
um período catastrófico para a vida

nacional, embora o mal tivesse che

gado até nós um pouco atenuado.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
dcnais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica- o Pneumo-torax artificial
nara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Ve-rmelhos e Raios enconrrn-se por preço ir'risócio, e

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia mesmo sem pr'eço, na laralnja. A
Consultório: Rua Deodoro, 3 mistur,a do suco de laraillja com o

esquina Felipe Schmidlt de limão proporciona uma, cebiol1

l-Oas 9 às 12 hrs .. e da� 14 às 17 brs ., ITelefone 1.475 ! de pnmeJlrn ordem. O Departamen- __

cia orgânica é a vitamina C. O ce

hion, forte, entretanto, como todas

as "cc", é remédio para milionários
c êstes mesmos já não o encontram.

Com ai liquídaçâo dos labor-atórtos

estrangeiros que as produziam, aca

bou. Mas a alltêntica vitamina C

lUOLÉS'l'IAS DOS RINS E CORAÇÃO
O TONICARDIUM tónico dos rins e do coração limpa a be

xiga, os rins, as' nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações dos pés e rosto, hidropsias, falta de ar, palpi
tacões, dôres elo coração, asma, bronquite asmática, artério-es
clerose.

RElUÉDIO DAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re

gulador elas visitas, das doenças do útero, ovários, evita as hemor

ragias, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades das
senhoras ele qualquer idade.

LESõES DO CORAÇÃO E AS�[A
Use a CAC'fUSGENOL especifico contra hídropsias; pés in

chados, falta de ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,'
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.

AOS FRACOS E CONVALESCENTES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes com

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lin

gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida.
SíFILIS·PÉLE·REU1IATISMO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, esc�fulas, reumatismo. - único depurativo que limpa
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogarías
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em sua toilete dntlma sómente 'o l\IEIGYPAN, de grande po-
der higiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, irritações
vaginaís corrimentos, moléstias utero-vagtnaís, metrites e toda

sorte de doenças locais e grande preservativo,
Drogaría PACHECO, Rio

���"""""""""",-,,""""""""I""""""""""""""""-''''''''''''''''''''''''

Centro Social de Aposentados
Reformados de Santa

1a. ConvoC8(ão
São convidados

e
Catarina

os srs. sócios, para a sessão de Assembléia
dia 19 do corrente, às 4 horas da tarde,

na séde social pr o visór ia, à Rua Pedro Ivo, n° 9, com o fim
de ser eleita a nova diretoria.

Pede-se insistentemente o comparecimento de todos os

associados.

Fpolis., 10 de Janeiro de 1944
A DIRETORIA

8 v. 2

Compan,hia Brasileira
de Vidro Plano'

A Cio. Brasileira de Vidro Plano comunica que
está constituída 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 a secção da
Fábrica em São Bernardo, à rua !Marechal Deo
doro, n.

o 406, brevemente iniciará seus trabalhos.

Convidamos os sn r s. acionistas a trocarem os

seus certificados pe las ações definitivas da Cio.,
em nf sede à Praça da Sé, 170 - Sãa Paulo-
ou com n/ agentes devidamente autorizados.

CAPITAL» 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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com a Bolívia
o ESTADO-Terca.feira, 11 de Janeiro de '944

t CO"�f()�a 1��:P�I���:I�n�e:, V�!l�����
j. expli c áve is , provocados pelo cs

l adu imprestúvcl de Ll,lgllll1S ôni
bus qr.e Iuz cn: as l imlras Floria
uóp o lis - Estruito c Flooianó
]JIollis - Cuquci rus, flú outros
que ex i gc 11l <1 li i llJIedi aÜIS p1'O
\'Iildenci'as da l nspctor!» de Vci
cuhos. Porque tud o se faz ao

exclusivo sub;)!' dos ruotoristas,
sem a, menor ntoncâo aos inte-
resses e ccnven'iênc ius dios pas
sagci ros.
Já "não n ox queremos rcf.erir

a 2 ônibus que Iicarnon cu ca

lhados, domingo, em meio do
percur-so, provúvolmcmn por
que os "chanffeurs", antes de
sair l]iO ponto, não se querem
dar o lnaba,lho ele fiscaliz.ar o

funClilon.aallien'to das máquinas e,
multo me.nos, de fazer necessá
ria li·m:peza na respecliya pe
oas.
..

QUe.I'emos, apeonlas regJislrar o

s'eguÍ'ute: no fim da 1linha do
ESltreHo estav, 1] dois ca,l'r'O�,
um qllas,i J.otado c oull'O com

poucos pass,u,g'ej,ros. Os conuuto
res queriam ohrigar os p'assa
gleimo'S do prime/i'no ônibus a

paSls'atr pla[',a o slegul1'.cJ.o contra
o que, os lJ1lesmos protestaram.
Que,riam e C'Üilll r,azã'o, que os
cio Slegundo ,"eicullo paSSIRsse
piara o deles, �isbo slerem em

número me'JlIo!'.

ROLlye inrl,ec.isã,o d,e parte elos
condutores. clliscussão e o gllar
ela de s!ervicü nã,o sO'llue tomar
a 111e11101' i,ri'icioaliv'a plaina sanar

() inc'onv'enienbe da lle'l11lolr,a inú
til.

P<OIr f,i,m, o Clün.dl;,tor do pri
meino ôn.iobus pôs o cailTU em

movi:mento. O do segundo, por
111ICII"O oapnieho, fez o mlesm,o, e

de lá vieram os dois ônibus, jo
gandlO caTreim, e com os plassa
geiros atiorando"se piadas e os

mOlloiri·s.tlas desafios.
Esltes e outros falos estão a

r,eclamar a inÍl'l'YPlncã,o enér
gica ela I'l1lspet'O!'i'a dê Yeículos.
pOlis l1ão é possível que o pú
hl,ico conll·inue à I1lc['cê de
"cbnuffenrs" lnenos C'OI11p.el1C
trados d'e suas ohriga('(�es e 1"es-

[JÜ'l1sabilidaldlc.
'.

Ailnld[R Ü'n:t.elll, il noill<c, enlqnan
no o ,olnlibus de Coqueiros saía
dlentro elo horúri,o, isto é, as

22,15, o pess'Oal dio' Es'Lnei,to, que
develni,a ter s,aíd,o as 22 horalS,
"la,prodoreC'ia" nn "bicha"!
Para quc sera aquele relógio

gnall<Cl.e e hem iilnmi,nac][o que
se vê no prédio dn Alfand,ega?

t

-·Al���piÍc:;ç��·d;P�i�iii�;--
:.\IUlHo ISle /t,el11 f',al,ad.o ,ulrtima

lllen,le na "p.enicU,i,na", 1111lec[lica
/l1len[IO' -aI11!Ii.infeeoiosl() de <lllui
lisslÍmo IllUÜO<I' po-d:e,r 'qlllC a "snl
fanli'kHlllild,a". �os Esl'aldlos Cni
dos, eSltá slendo ,flabrlicada em

lwrga lescalla planl os hospitais
mil<i,lar!'s das ZOllla,s d'!' luta. Só
cm junho 'próxiliHo hav'crá "pe
nici,lli,n'a" em quanllÍcLadc pra1i
e,amcnlte llItillizóvel pel,os coivís
"Ill o'e,ral�

�� Bn�is,il ,iú sc CSllá fabl'lican
dlo cssle mall'lav,ilbmso p'l'oduto de
<]'csco])<c.l'It.a ingllesla. De Pôrt.o
Alliegrc, aonba cloe pcc'l'be,r o ilus
Ilre c estÍ'mad,o clí,I1.Í:CO üOH,te1'
rfuneo dr. Dj"l'lma Moelll1nann a1-
gUillJ<nS a111'pô.l,aos, unm (uas quais
f<oi por ('le ontem apücH(la num

doen,!.e de brlüonco-plnINll1llolnia.
Estia é a pri'meilra aplicação

(he penicil,il1<a que se faz em Flo

nilanúpolis e, cne<D1IOS, em todo
o Estado.
---_...........,.._"._........_......._.......- ..........

está em Washington
W'ashIiln'�ton, 11 (U. P.) - o sr.

Vallen.tim Blouç,as, presidente da
cOlllij's'sã'Ü d,e aeúnd'ols de 'V/Rshing,
t,on, chegou c\�!ba tlaJJ:'d,e à ca,pita.I
11'O'r1.e-;ameJ'ica!llia. O sr. BOluça\S ini
ci.ou i.melH<alta<lllJe'nl<e suas COllf,erên
ci'as CO'm os téc'n'ico� nortc-ameri�
\.alliO,!j,

Não mantem relações
WASHINGTON, 10 (U. P.) .�. NA CONFERÊNCIA QUE MANTEVE HOJE COM A IMPRENSA, o SR. CORDELL HULL FOI
INTERROGADO SôBRE A MISSÃO DO AGENTE CONFIDENCIAL DA BOLIVIA, SR. ITURRALDE, QUE SE ACHA EM
VIAGEM PARA WASHINGTON. o SECRETÁRIO DE ESTADO DECLAROU, ENTÃO, QUE OS ESTADOS UNIDOS NAO
MANTÊM RELAÇÕES COM O ATUAL REGIME BOLIVIANO� DANDO A ENTENDER QUE NÃO RECEBERÁ AQUELE ENVIADO.

Tentativa de
desembarqueF�!!!,�o�u p�aG�!J�,� "ni��o, n�,!�,�i,�_ :!�:�:I °TUo

pcn hudos cn: furiosa batalha no oeste e no cont rn da Bosn ia. Os ale

ll1üe� cstào Hltacando as posições dos guerrilheiros aux i liurlox por f'or

ll.laç:oes hlinrladas e mot or-izudas. As f'órças do gcncral Ti I o est ào rcsis
í

indo bravamente ao ataque do inimigo, que está sofrendo pesadas per
das. Segundo parece, os alemães cstúo quereado Ir.nçar uma nova of'en
siya para recollsquistar o território liberado pelos guerrilheiros.

Cabem até
300 gatos
Rio, 11 (E.) - A Socéerl ad e C. T.

Protetora d os Aarim.a is vem dc
inaugu)',H1', em sua séd e a Avenirln
Suburbana n. 1.779, um galtil capaz
de a,!J.rig,all' cêrca de 300 galos.
Con sí.r-ui do inteiramente de ciruen
to a'l'l111UÜO c obdecendo a linhas
arqui.tetônicas modernas, o pavi
lhão rccem-inaugur-arlo veio possí
bil imar a S. U. L P. A. o abrigo de

IUIll lo La,l S'UIP er-í o. a In il @altlos.
Or-ganizaçã« mamida exclusiva

m.erntc pela clolnILrrihulÍ,cã,o dos S,CllS

assoc i,ad os, sem quaisquer outros
auxilaos ou favores, a Sociedade U.
r. Prot,etC>l'a dos Animlais vem r'e

CIO libelndo, em seus ahrigos e hospi
tais. c.enltlenas de a,nimalis abancllo'na
d,os, a maÍonÍJa dos qlw,is recolhidos
na vila públiQa" p'l'es1tamelo, destar
te. relevan,te servico à oielaele.

lil1<3JuguIlando agôlI'la um gamil d'e
vlast.as propo!rções, já está a S. r.
r. P. A. i,nicial1lcl<ü 'os estudos p,m'a a

eO,IlI!;1tr,uçã!a e].e um c,all1liil capaz de
abrigai]' llliei,o milhar de cã,l"s, o que
el,ev'alrá a alta c:i'f'na a SUia cap,acida
de de a,sHo a êss:es alnill11wÍs"
"'........ _..- ........._._-.._.......-...- ....-........."..,

Autor izada a
(ia. Souza Cruz
a dispensar um

�moregado alemão
Def,elrin(lo um p!rocés's'Ü da Cia.

Sous'a Cmj,z, ulsSli'l1l deslPach.ou o I1lQ
nistlro do T�'I3Ibalho: - "Gi'a. de
Ci,ga,n!'los Slo'lliz,a Cruz l1eCj111erendo
lhe s,cja c1ef,eri,do resClÍnt]i,r o con

tralto dc trabalho com Pau!lo BoeU
che,!" nos te,rmos d,o d,ec,rdo-le,j n.

4.638 31-8-942. In.dlef'crlÍclo o

poedlildlo wl1lI.Jcr,jOil', foi f,aclllJ<tado ú re

C[illlerente rcn'Ová-J,o se sle mo(l<ificas
S/C'nl as e01udições dc p,roceder ([es
s,e empregado. VerMica-se do pro
eeslso que o alemão P'a,ulo Boett
cher, mesm.o dlC'j)'olis de se enco'l1-

Ü'alr o Bna'sil em guerra C0lJ1h"3 n

ll'a7.dSllllIO, vem realiz,and<ü obra con

trúri,a :1 seguranca l1ncionlal, 'lendo
s,jlcJ.() pt'eso po,r a,IJ:![oa)ic!l9.d'es respOIl
sávc.is pda onl,em púMica. Por êSSlt,
mo,livo cJ.efi<no o p'Nliel,o, dlevendo ;)

el1lpnes,a oUlllipJ'lia' o di,s1P101S1110 no urt.
(iO do dleclre,6o-�ei n. 4.638, d.entro
de 30 d'i,as".

I!

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creos3ta�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

stalin condecorado
pelo rei da Itália
lA)nelres, 11 cu. P.) - l,nforma

ções adell1ã'es p,roc'ecllenl�s de Bo
ma dizem que o rei Vitor Emanuel
concedeu a Sltalin, f.) ordem dn
"A"nunúat<a" - a ma,i's alta conde,
coração da monalnqtliÍa, ital,Ílunlu. A
11Jotída foi publiC'aidla pello jo'mal
"La Tri,oll<llia", e ClaJSO se c<onfiormc
a cou},e.essão, isl10' to.rna<1'Ía Stalin
pr<Íll1O do Roei.

Atos oficiais
- O SI'. Mal iha Cahml Nev,es fo,j

n!o'l1J.('<arl<o adjunto de p1"omotol' pú·
Mico de Orleã'es;

- A,o sir. Luiz Vera.ni Ca\�c.ais foi
conccd.i,da exolnleraçã,o «,0 03ir�0 (h

. .adjuln't,l) de promotoll' públiCO dE
Ol'lrãles'

- ü' sr. Aneuré Schuma·ck,er foi

di'spICin'Slad!o daiS funçÕies d,e suplen
te (Le s,ulh�d,elleg1a'do c!<e polícia de
RioClrui'mn, l1l'llllii dplÍlo cl:e l.Ja'gles;
- goi aoncle:cldda lioenc1n, em

j)lI"O'l'Il'IO ga ção, a AfO<1IISIO LruIlúllr,ek ;
- Foi conlceçj.iqlA JicençlaJ a Edite

�u(;)ç)re!j; ...... " .

Sarny em poder
dos russos

M[OISCiÜll, 11 (U. P.) Anuncia-
se sem confiom.ação, que as tropas
r,u's,as do gene na I Vatuti.n toma
ram la Jocalidade polonesa de Sar-
ny, a 58 krns, a oeste da a n l iga
ír ontea-a polono-russa.

"

Londres, 11 -U P.- Hitler resol- Londres, 11 (U. P.) - Forças de
veu reconhecer o marechal Tito Juz i lei ros navais russos tentaram um

como beligerante, cornprorne tendo- dcst-mharquc na margem oriental d::t
se a tratar os prisioneiros jugoes- dcscnbocurlura do Dniepcr, nos ar
lavas de acôrdo com as leis de
guerra. Não se trata, evidente- redores ele Pervomaisk. Barcaças
mente, de uma cortezia do fuehrer. russas elas forças (la marinha, 80- Instalado o
A verdade é bem outra e pôde ser viélic:J du mar Negro aproximaa-am- n I trepresentada pela quantidade enor-

ti/""ar amen O
sC' da costa, ao oeste de Ochakov, e t

.

me de soldados nazistas que se nor e.amerlcano
t d d· prepar-am-se para ele.sembaccar sol-

encon ram em po ar os guerri- Washlngton, 10 (C. P.) _ COI1lC-
lhairos do marechal Tito. Além dados na parte ociden ta l do cstuá-

ç
ou hoj« o scptuagés irno oi í

avo
disso, a decisão tomada por Hitier : r i o do Dn iepcr. Segundo a emissora per lorko ele sessões ordínár-ías do
anunciada pelo Evening Standard, de Berlim, os canhões germânicos Pnrjaunento dos Estados Uo i d os.
vem demonstrar que as tropas de

.

I ,\ Ct na 1 S I' 1
.

Ii
T't

_

t d dcsharal aram as tropas atacantes

I"'
.at r.a (O ernac 01' e evera (IS-

I o soo sumamen, � po erosa,s.e WJ" ......__- .....�......._-••;..; cud i r, neste período, váni os pruhle-
representc;m. um s�no adversarlo

E f
•.

' mas relacitonados ao 'Idm da zucrra.
para o exerclto naZIsta. m e erves(enCla a-- ..-.

. "'. _

Europa Central Serão expulsos
Angora, 11 (U. P.) -- Informações Rio, 10 [A. N.] -- O ceI. Nelson

deportados I fidedignas indicam que os alemães Melo determinou ao delegado de
pretendem ocupar totalmente a Estrangeiros a abertura de inqué-

Estocolmo, 11 -U.P.- Os nazistas i Rum&nia, Hungria e a Bulgária. rito contra Heinrich Jacob Suter,
deportaram, no sábado, estre

3541 Segundo consta, essa medida seria Jeane Alice Suter e Leame Pare
e 400 estudantes noruegue::es para tomada em virtude do descorrten - line Suter, todos de nacionalidade

a. AJema';1ha. Os estudantes refe- tomento cada vez maior que se suiça, afim de serem expulsos do
rIdos faz1am parte do grupo de lobserva nesses poises em conse-. Brasil. Trata-se duma família que
Oslo que se manifestou abertamen· quência do rápido avanço russo na I encontra-se irregularmente no nos·

te contra. o domínio da Noruega I Pol�nia e na di�e�ão da fronteira so país, onde. seus membros entra-

r
pelos nazIstas. anbga da Rumanla. ram na quahdade de ::uristas.
�---''':'--'"'C'''"\:''' .-

PEllDLllR
liIII[aIR �::RCOCC�::LU::

Estudantes noruegueses

cunHA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

Terra, mar e ar Foi o que se

esperava
IUo, 10 (A . .N.) _ lnic\Íat"alll-sc LOndres, 11 CU. P,) - O Gran-

hoje as i,l1<scrll,'ões pa'ra o curso de de Co,nselho Fasci�ta, ,reunido
, .

I l' [' f
. em Verona, 'tomou uma decisão

enwngencIIH (,C� llnlrul o as ('in e,rInl'l-
qu m ad m d'f"

, lUo, 10 (A. N.) - Acalham de
nas que VÜ'O pHl,Ucápar nü Corpo e e 'n a o I Icara o curso

seI' dlenuncila,d,ns.' <n,o T'I'!·J)lll.nlal el.e
Exp,edidoná'ri,o. Ü ]J1'Í.lnci.no rlia de da história: resolveu condenar

<

'"

-

mo t s 18 pr f" t S eQUl1a,11 c" n NalCÍ<oual os C'omp<Ol1<en-I11oOlV'imell111!o foi entll<si'aslliC'o. Apre- a r e O. oceres aSCIS as -

s'e.nl,alralll-se cc,rc,a ct'e 300 canldlda- que divergiram de :J\IIussolini na les duma seilta de R,ussel<i,sllas, e1e-
.

J Yotac.ão que determinou o_ tom- nominada "TC'slk�I1Hlnha.s clle Jel''Ü-
tas, elrutrc 18 e 40 an'os de 1,( ade.
Hio, lO (A.1\'.) _ A Comissão ho do "duce". Entre os conde- "á". Essa o.rgailllização l1Ieg;a. C[ual-

ele :VLarinh.a �IeJ'cante ncaba de nados estão o conde ,Ciano, geu- Cju,er ''1a1,or à bandiC'ina e símbolos

conclulÍr estudos elll torno do au- ro de Mussolini e o marechal 11a('.i'OI11.ais, pois SlellS filiados l',eCll-

I I I De Bono. À última hora, CI'1'- s,am a ill,éi,a dla-pá.tl"ia c bem assim
111enlto e c vencillllcntos (O pessoa
de mar e lerra de todas as ell1�)<I'e- cuIou, na fronteira italiana, a qnal'ql1er respl€li;\[o aio governo e au-

sas de navega(;ão, inelus,ive o Llli- notícia de que Ciano tentara es·, 100·idades. O inquérito ploliDiial ins-

ele BI'.asiJ'l'j'flO. Esse aUIl1<cnto será capar da prisão, sendo pen;e- lalll'adü peIla políclia do Amazonas

na -base dlc 207<, mas a,o que fiC'ou guido pela patrul"a 'da Gesta- apull'oU, p.orém, quc os prega,d'ores

as.s:en/ladi() todo o p,essoa1 pe<relerá po, Os esbirros labriram fogo e:Xj'plIOII'avlam a ell'endiCoe plopular
o abono de gUle,r'l'a C['wc eira de 10%, contra o fugitivo, ignorando-se C0111 o Pll'lOlpós,ii(:'Ü de an,glalrilar t,oda

e f,ar,a cO!1lceeliu[o há já vámios me- se o '.mesmo foi atingido ou se f,negu'ezlia dia r'egiiã'O. Forlam all'roln-

soes, escapou com vida. elos n/a d'enlÚnCiÍla ('1011110 a cUlsal(]os, o

RleCli.fe, 10 (A. N.) - O ministro ...,..,._.._-.-",......_......._•••oa.........._..........._.........
OOll11iClroila,nlte Al\Ig1Us�IOI Simões, que

da Guerra, chcgado an'tem a esta
s'c<ni,a o chefe ella exótica Üil'lgail1.iza-

crupital, Slegulill clepolis d,o nl:màço R d
N • • ção, J.av,ra<dm P'ellipe JJosé Fr'e!itas c

paIm o campo de tl'leilnlamento de
ecomen açao necessana o� agJricultol'es Mirunlue,l .J'osé Oa,nll10,

Engenho Al,deia, onde sc re.allizará . I :v�.al1l.ueI Nunes e Augusi(:o PI':.1do

a paradla em sua home,llIagem, c1es- RlO, 11 [A, N,] -- A Secretaria SI>l._va. ,

fi1a,n<do tr/op:as que eSltãü s'ellidlo Geral de Saude e Assistência con· -=--===========_'

irei'11<adas ali, compo'l1lenl'es do Cor- tinua distribuindo. por intermédio P d·
.

po ExplecliCÍ<Ülnáflio. da Agência Nacional, conselhos à e lU dispensa
,Rio, 10 (A. N.) - O ll1Í<l1li'stro d'a populacão, para que a mesma poso do protocolo

:.\1'a!l'Iinha di,r,igiu o sleguílI1lte avis,o sa evitar a grippe. A recomenda-

aio dilrdor d<ü en,s.iI]1l0' naval: "At,en- ção contem normas para a con- Hio, 10 (A. N.) _. O mi,nislro
den.do à oi'rcul1<"Hmc,i'a padicular servação da saude e defesa contra da Educação (Lo Paragu:ai s'cn.ho:l'

que ° eSIt<a<llo d.e gnCII'<l''a exigiu pa-
à referida infecção, apontando Siriglhl[o' B.r,owlll, c!hlcg;acl,o à' esta ca

ra mais rápida f'Oirmac,'üo ele ofi- subst&nci?,'s ?li�ent�res �e quatro pil!lfIll ontcm, ped'iu aio il'OvêTno bru
ciwis e cm e.onsequênoCia à junção gr�pos prl.nclpC;l1s: :ntam;nas, pr�- s'ile,i,no que, �uspend'esslc todo pro-
do ensilno das discipJ<inas do te'r- telnas, SOIS mlnerOls e agua. FI� l\o'colo ofWt,al, aJim-,d<e-qllle SIU:a

c'€Ii['o e. quartl() anlos em .U<1l1 úni'cn I na.lmente pede_ ao povo que tran�- missão fô?se m�i,s eficiente, h�-
aInlO lle,hvo, resülvl() co,ns,lcl'erar ha- mIto a s';1ge.stao a parentes .e

aml-I vend,o assam ma'IS templO' p,ara Clll

biliÍltad!os os a]<l\IlliOS cIos anos acima gos e, prmclpalmente, a seus em· d,alr �IOIS a,SSUl1ltos ql�e .o trouxe.ram
nef,ell'idos que tell1ham obtido gráu [pregados. ao Rlrlo de JalIlJeino.
oinlclo 001mo lllédlia globa.l devendo,
parém, se r CiOnsi d'e radiO inhabi 1 i ta _

......._.._-.�a- _·_"• ...,._ .............,.o·.·_·_.••_.__ - _._...,. _••••_••_...,. -..---.,.

dlo o allllno que elTJlbcwa t,en,c]o con- R b I f I '

seglJli'do aquella médin, houvelr tido ,eem O so por a. eClmento
em qualql1ler das J1][a!tlelri,a,s a,p�'1() v�.i-
tamento l1ul[o, i,s�,o é, no.ta ze'l'o. As Empresa «Lider. Construtora Lida.
disposi.ções dêlslle aviso sã,o ap1ica- A b d h
w'Iis a.p,enas a.os alul1los que CUQ'S'3- �.

co a e SIM' pago, aos erdeiros da ex·pr�stamista de Empresa.
fiam o tel1"cejl1'o e qtl<aII'iLo aUlos em

�Llder» �o.nstrutorQ Ltda., S,rD:' I?,n�: Maria LUlza da Silva, portado·
1943".

ra da apohce n. 20.495 da Serle A, a import&ncia equivalente' à
sua cOl1tri�uição desde Novembro de 1940. A referida prestamista fa
leceu no dla 8 de Dezembro, do ano Un:l.o, na rud Camboriú n. 41
fundos,

!

A referida empresa autorizou seu representante nesta Capital
,D: fazer entrega imediata do devido reembolso, atestando assim sua
hsura no que diz respeito nos interesses de seus prestamistas

�**
'

I {(Testemunhasde Jehová»
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Papai faleceu, E' neces· �
sária sua presença por

II
causa do inventário.

TUTTI
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Acham'se expostas na montra da casa "A, Soberana" na Praça15 .de Novembro, n�sta Capital, diversos flagrantes da visita levada a
efeIto por Suo, Excla. o sr. Presidente da República ao "Sta d" d
Emp:esa «LIDER», .no pavilhão de exposições da Feira &e In:ustriQ�
de �ao Paulo, rea.llzada logo após a chegada de &ua ElI:cia. àquela,CC1P�ta\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


