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Terra, Mar e Ar Visando a Europa
ocupadaP!OIl'l.o Alle,gJ1e, 12 (A. N.) - o

Gal'. BenilOilo d'a Salva que ha dois

�'niÜS vi.nha conuamdiandlo � 33• Rle

gião l\Hhirtwr, onde substhbunr o grai.

Leitão de Garvla\lr�ro, a'�'aba de pas

sar o clOllllia'ndlo lilllt,enmalm,elnme ao

gral. Silvestre de Melo que o exer

cerá até à ohegruda e posse do gral.
SaJv,ad,oT Ceser �'.:i.clo, novo

. ��
mandl3,n.t.e dia RlegLao. Em pstrâótâ
ca ontem do diia, foi assi naãada

essa sloll.e'l1>i,daclle, durante a qu,al a

I,0fricá,u,lid,ardle se d esp.ed iu dia Gnu]. Ano XXIX
Benicio ela SLIVla, Qlue seguin-á para
oHio, alf,im ele as'surn.ir o comando

dI3H?:' s,e(��'N.�Hitl��3 novos guar- A, mensagem' do prO! Roo�evelt ao Congresso<las-n{arl,nha receberam hoje em
'

� • ..

��;��i���l}�l()a cl��.�\�/fU1?��ê��l� sl��1 Censurados OS comudistas __ Ottmísmo demasiadode nossa Escola Naval. Todos êsses V

rapazes realizaram o curso abrevia- Wahington, 12 (L' P) Na
do em virtude da guerra. O qUle en-: -

, , "

.
-

- c

tretanlo os caracter-iza é êsse deta- mensagem que dir-igiu, ontem, ao riu-se aos que não acreditam mais

lh ; lmpor-tande-c-êles não vão reali- Congresso, o presidente Roosevelt no perigo, aos que se deixaram irn-
zar a tradicional viagem de instru- apresentou Ulll completo panorama pressionar pelas epopéias de Stalin-
ção a,tra,vez dos mares do mundo a da situação i-nterna da nação sen- grado, elal Tunísia e da falência da
bordo do garboso e belo veleiro,

" ' I

"Almirante Saldanha". Deverão a, surando o egoisrno de certos gru- arma submar-ina nazista; e ernpre-

E_:;cola diretamente "para as

Oper3-j pos,
a aditude comodista ele outros, gou as seguintes palavras: "O erro

çocs de gue:ra nos mar_es, em. de- a especirlaçâo indevida e o exagc- dêste ponto de vista póde ser me-

íesa (!o, Brasil e �a� Nações U!lldas .. rado otimismo de muitos em rela- d ido pela distância que separa as
Isto 101 o que frísou o aâmirante l

_ . ,

'
.

Mário Hcckheser em vibrante alo-II çao ao conf'Iito mundial. O presi- tropas norte-smericanas de seus

cução. dente fez uma, serena 'argumenta- objetivos finais, isto é, Berlim e

Hio, 12 (A. N.). -:: As provas do ção em torno dos males que dai po- Tóquio". Esil:e pensamento elo chefe
conct�rs? de admissão ar� C�Il's.o de deriauu advir pedindo igualmente ela. nação norte-americana, explicaespecla·lJstas de aureonáutica, da ".'.,.
turma que será matriculada 110 lima serre de providências para rc- por, si só, o apelo que dirigiu hoje
corrente ano, s,erão realizada� ,?as I solver os problemas de interêsse a todas as fôrças vivas do país, em

escolas especialistas de aer9nallÍlcrll mais imediato. Aconselhou, assim, torno de uma sólida união nacional,
e nas

�
seguintes base.s: Belem, Na-

o Cori zrcsso a aprovar uma lei mais onde todos este] am dispostos a su-
tal, F ortalcza, Recife, Salvador, .,

'"
.,

Belo Horizonte, São Paulo, Campo, objetiva que o projeto de Impostos bordinar seus desejos individuais

Grande, Curitiba, Florianópolis e' atualmente em estudo, taxando to- aos interesses da coletividade. Dai
Porto Alegre. O calendário das pro- dos os lucros excessivos individuais ler consider-ado o Serviço Nacional

l;�)ã(�,ed�a °26sI1�1,ij���ir��a��ftl�:ti��: e coletivos, o que viria reduzir o a fôrma mais democrática de travas-

dia 27, português; dia 28, ciências; custo final da guerra para a pró- a guerra, posto que cada cidadão

dia 29. história do Brasil e Geogra- xirna geração; a prorrogar a lei servirá a Pátria na medida de suas

fia: exame de admissão, - 31 de que autor-iza o Execntivo a conscr- pnssibi Iidadcs. Ademais" o presíden-
janeiro. A 10 de fevereiro, algebra, tal' co'ntratos de guerra; pediu o la- le lembrou que os compromissos
ge{)me�ria e lüg:onometrj2L Dia 2,
desenho geométrico. belamento dos gêneros de primeira bélicos dos, Estados Unidos em 44,
Todos as provas terão início :15 necessidade, de,pois de orçado o seu exigem que neSit.e [l,no se empregue

9 horus du manhã nos locais fixa- Cll'StO e previs<ta u marg.em razoú- CIll número muito malior de pes-
dos, devendo os ca.ndidatos apr�- I d d d
sentarem-se às comissões Jisca,liza-

\'c pa'ra, o pro utor; a prorrogarção soas, an o um só pensa.mento aos

donas, munidos dos documenltos de do pIa.no de estabilização elo dólar 130 milhões de norte-americanos:

identificação - cadeiral militar ou e finalmente a criaçã'O de uma lei upoiar decididamente a marcJha dos
de identidade da policia ciy.il ou de que receberá O nome de Lei do excl'ci.tos aliados em direção de
qualquer ministério, ou ai,nda car- Serviço Nacional. ESita última mc- Roma, Berlim e Tóquio. Outro tre-
teira profissional de ql1lalquer mi-
nistério. elida preconiz'ada pelo presidente e econizando os sofrimentos e os por sua lUÚ fé ou ignorância vêm cho importante da mensagem 'Ie

Rio, 12 (A. N.) - Acaba, de pal'- Roosevel,t, é de extraordinário all- sacrifícios daqueles que dão sua I colocando elll plaino superior seus Rooseve1t é o que comibalte ar infla
til' de Recife de regres&o a est.a ca- cance,' .pois a,tingirá tod.os os a-dul-I vida nos. campos dr, batalha. "E.-s�á

I

in, teresses, pessoais, a L,e, i do Ser-' çào, _reforçand� a.ssim �

as medi.daspitail, o nünisb'o Gaspar Dutrn. f I 1 ' , I t ' ,

"

Rio, 12 (A. N.) _ O monitor "Pa
los ISlcamente aptos, co ocanco-os lei - dIsse () presldl.'<nte - vll1h::l1 ViÇO ?\'u,clOnal VPJll positIvar que o con I a o encm eClmenfo da v�da.

l'aíba" CJue fazia parte do serviço à disPos.ição da pr?d.ução d.e guerra I preoct!.pandO-nlE' há tr&s anos. Ago-1 presidente Rooscve],1 está deter1lli-1 Também a�il'l�ou o pre:idente que

de escolta nos comboios em UltD e de artIgos eSS,enCIaIS. A lei do Ser-, ra, a,crescentou, es,tou ('o!1vc.ncido I nado a lançar lllâo de recursos ex-, nas conferenCIas do Cal·ro e do

llHlI', foi preso de incêndio em sua viço Nacion.al, uma vez aprovaeh!, I
da neces'sidadc de SUa aplicação".

I
tra-ordinúrios para a nfio 1llp,nos ex-I Teerã não foram concertados quais-

IJl'aça de caLdeiras. b'l" l'd I 130' I I .
'

Foram tomadas jme.diaitas pro-
mo Ilzara na rC2'1 ,ac.e os 1111- Leyando em conta as censuras fei- lraordiná.ria lan�fa de esmaga,!, quer Pll,Ctos poht:icos ou finall1cei-

vidências pelo comrundall1>!:,e, tendo Ihões de habi,ta,l1ites dos Estados' tas em sua mensagem àqueles que! Berlim e Tóquio qua.nto antes p'os-ll'oS em desalcordo com a, constitui-

sido dominada a situação depois ruidos, apressrundo a.ssim a vitória I I ção nonte-americana.
de forte luta. Na extinção das cha- .

�}��odi���:�f�l-SN���o�fi��I: M.a�r�IIVI·'torl·OSaS I·nvesll·das dos all·ados Organizações nacionalistas dissolvidas
BOlÍellx, que vem de ser el,ogwdo O gov.:rno argentino bas ou se nos fem ordem-do-dia assvnada pelo co- ARGEL 12 (U P) _ As fôrças alia.das intensificaram a R

e·
. �n.

l1!andante naval de léste.
sua ofensiva na di�eção norte, ,por ambos os lados da estrada I

damentos que determinaram a extlncao
que conduz a Roma, estando apenas a 4 km. da fortaleza ale- dos partidos polltlcoS

CompraI na CA SA �IS�E mã de Cassino. Nessas operações conquistaram duas impor-LÂNEA é saber economizar tantes posições: os montes Piperni e .Trocchio. Mais ao su'l as
unidades do 80 exército obtiveram importante triunfo, com a

conquista do monte Cedro,

o Argel, 11 (U. P.) - A 15 fôrça
aérea norte-americana, que atuava
na Ár�ica do Norte, foi transferida
para a Itália, aproximando-se UI',S

(.JOO quilômetros das instalações mi
litarcs do inimigo da Europa Cen
traI e Sul Or-iental. Acredita-se que
serão in1ensificados, a partir de
agora, os ataques contra o interior
da Eua-opa ocupada pelos nazistas.

Chapéus PRADR
Pijames LEMO

floriôl1ópolis-Quarta-feiral 12 de Janeiro de 1944 I

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATAR[�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

H. 9007

si vcl. A propósito, Roosevelt ref'e-

As anedotas e plada8 aparen.
temente Ingênuas são grande�
armas de desagregação mane·

Jadas pela "qulnta.coluna".
�L D. N.).

Herói da RAF
Forrtaleza, 12 (A. N.) - EnCOll-

A h d ...... !lI!.
..

tl'a-�e ne�1a capita.� o major Ri- compan a as VI.lumlnas
Chald, .Welll1I1;�on, a�'laldorA da RAF RIO 11 (A N) _ No próximo dia 13 do corrente serão
e herOl de varlOS raldes sohre Be!'- '," .' .

lim, ([1Ie viaja por vários Es,tados lançadas as bases para a grande campanha <;las vItamH�as.
do Bra.S.il realizalndo conferê,ncia51, A Coordenação está fabricando grandes qUantIdade.s de p.IIU�ohl:e, aV;'l�ão. O herói d� R�F foi las sintéticas, que serão vendidas ao preço d.e 20 centav9s ca
aqlll �ecebldo C0111 excepClClna,IS ho-

da uma. Tomando tres dessas pílulas por d�a, estar-se-a vita�
l11enal5e,u,s. �

't"
, d d 1minado. Essa alimentaçao sm etIca esta sen o Usa a ehl ar-

ga escala no seio das classes 'armadas. A campanha que se vai
iniciar terá comó objetivo fundamental levar o povo à com

preensão de que 'se deve usar as pílulas vitaminosas, sobretu
do agora que as reservas do organismo devem estar bem rica&
para reagir contra a ,Possível 'epidemia de gripe.

S. Paulo, 12 (A. N.) - Repercu
tiu favorávelmente nos meios ca

fe,eiros, a med i da governamentall
que allltorizOll o funciollal1lenllo do
café por três safiras consecutivas.
Ouv,ido os próceres da lavoul'a, os

'

jonnais pLlblica,111 numerosas entre-' D.,..A m.,.,.�.!'J'<!'V"A �_-..'" _ -.- -.- JI

vi.stas.

BUENOS AIRES, 12 (U. P.) - O govêrno argentino
resolveu dissolver as organizações nacionalistas, baseado
nos mesmos fundamentos que determinaram a dissolução
dos partidos políticos. A dissolução afeta a Aliança da Ju
ventude Nacional, o Partido Nacionalista e a ,Juventude
Nacionalista. O vespertino "EI Pampero" e o m.atutino "EI
Cabildo" eram os mais importantes porta-vozes dêsses gru
pos, que, até o momento, não tinham participado em lutas
eleitorais. Outros agrupamentos semelhantes serão também
dissolvidas, de acôrdo com o novo decreto do govêrno do ge
neral Ramirez.

Preconizando grane
des lavouras para
a cultura do trigo
Rio, 12 (,A. N.) - O agrônomo

Álvaro Simões Lopes, falalndo sôbr,�
a cultura do trigo no Brarsil, acen
tuou que, conforme já fez sentil'
ao govêr.no, a pequena la,voura não
soluciona (> problemar atual, e que
po.)' is,to pr.ecisamos ruwereda,r deci·
.sivame,nte pelas grandes cul,tllras.
localizndals em zOlnaS a;propriada.�,
em nueIeos agrícolas especializados
e sob a orie,ntação de técnicos do
govê·rno.

Londres, 12 -U,P.· Centehas de
Fortalezas Voadora s bombardearam
ontem à tarde, inúmeros pontos
do oeste e do centro da Alemo,
nha. Alguns bombardeiros aliados
chegaram até a zona de Berlim,
onde deixaram cair grande quan
tidade de bombas. Algumas es

qu�drilhas de Fortalezas Voadoras
enfrentaram, durante tr�s horas.
várias centenas de caça que ten

taram interceptá-los.

Novos bombardeios Financíamento
do café

Rua Fel. Schmidl Fone 1629

'o
na casa

PARAISO
�._• .- -.- - ..,...-..-'.-M _ -..Rr. -.- .,.-.- -.__w_..- _-.-_ -.- .:-.:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7UI56.189,20

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortPAi<-�s nos dias 4 e 18 de cada mês,
PREMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas boníítcacões e inscrições de pagamentos.

Médico graU8

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre ínconrínente, Não existe igual. Não reflita e não
duvlue um só instante. Cnncorra para o próximo
sorteio. tenha cotíança, que, quando menos esperar, 8

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

INDUSTRIAIS
SINDICAL

AOS ses.
IMPOSTO

I'A NOSSA NOTA
--.-.-- ... ----------------.---.-.----------- .. ---_",,_

. $"'
_"" • __ • _. ar•••••• _.ar.... a ••• a ••�. __ • _ ••

ODiá�ioSVT.v�}; O ! CO����e! ;��AN�!e:D:AIBAAIA"
Redação e-Oficinas à

�

.

. � Capital e reserv�������?�.. �. :������.��.��
rua João Pinto n,? 13 Como consequência dêsse espírito de unidade que, no momen-

!
Cifras do balanço de 1942:

T€l. 1022-Cx. postal 139 to, preside as atividades políticas e econômicas das Américas, onde. Responsabilidad'es. '.. ,'.. ,.,. ..',,' , Cr$ 4.999.477.500,53

OS princípios democráticos se afirmam acrisolados pela experiência �:ic:�t�,:: ",,',',", .." .. :::: :::::::::: :::::::::::::: �;: 1��:::�:��:�'�
A.SSINATURAS e pelo sacnfício, adotaram as nações do Continente o lema de não Sinistros pagos nos últimos 10 anos ." ', .. Cr$ 64.986.957,2n
Na Capital: h id h A' I f

A

I
Responsabilidades '.', ,." ,,'. "" .. ' ', .... Cr$ 76.736.401.306,20

Cr• 70,00
ser recon eci o nen um governo Imposto pe a orça em qua quer

.

Ano..

I
-

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

Semestre CrI 40,00 das rep,úbli�as ,americanas, sem ser atentamente estudado o respecti- DIRETORES: - Dr, Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

Trimestre C. 2000
de Sá e Anísio Massorra.

r.. , IVO carater mtnnseco. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

,\1ês Cr8 7.00 Verificado que os regimes oriundos de movimentos revolucioná- Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
Número avulso CrI 030· d f

'

d dos j
.. e Africa.

No Interior:
'

nos se enqua ram per eitamente entro os mteresses continentais AGENTE EM FI�ORIANóPOLIS

Cr8 80,00 em suas diretrizes internacionais, então haverá o reconhecimento co- C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39

Cr8 45,00 ; letivo: todas as demais nacôes aceitarão o fato consumado e mante-
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

I
> SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

Trimestre CrI 25,00 II rão rT::���:�t���e;�lsb�:tdea�:;�::oi�pedir que especuladores _:_ ...._._�.A�.�:����_.��-_�__���:.�-_. �....
,

Anúncios mediante contrato . .

fI d I fI b d II muitas vezes msu a os pe a in uência su terrânea o to ta itarismo,
()s or igt n ais. mesmo não pu.

I
assumam o govêrno de qualquer das nações americanas com o fim

I
hlicad os, não serão devolvi. de atrelá-la ao carro ambicionista do nazismo ou de qualquer velei-

dos, I dade anti-democrática.

II A providência se impunha, pois os acontecimentos da hora gra-\ direção não se responsa-
hiliza pelos conceito! emítk i ve ,que atravessamos, nos estão ensinando com rara eloquência que,

I
dos nos artigos assinados ; sem a prática da verdadeira democracia, não há possibilidade de

:

paz e de verdadeiro progresso.
....���-����������� Todos os regimes de fôrça, pela simples razão de obedecerem

às concepções ideológicas de um único homem, ainda que se ini
ciem sob os auspícios de um sincero desejo de fomentarem a pros

peridade nacional, não tardam a descambar para o campo perigoso
I

cio personalismo, na convicção de que exclusivamente no ponto de
vista pessoal do govêrno autoritário reside o caminho da salvação I

pública.
Divorciam-se, naturalmente, tais govêrnos, dos altos e sa

grados postulados da Democracia e, com o "descontrôle
"

interno,
propiciam, inevitàvelmente, a discórdia e a intranquilidade interna-

Anel de grau
para taquígrafo

A Fcder.açâo Taquigráêíca Brasi
Ienru d imige-se, por ru e io de urna
vuslu "eriquôte", aos profissionais
e pnofe'sslo,res de taquiga-af'ia.

A i.nst i+u i çào de UllI anel de grúu
pau-a laqllí�rafo é.asp.iração a1n,lig,ados que ex er.oem esse rauuo de ali
vi.da de. A Federação 'I'aqruigrúli ca
Bnasi'leiru, tomando a .ini c iative de
atender a justo anseio da classe,
está neal izianrl o, duoante êste se

gundo semcstr e do ano, vasta "en
quê te" , para colher pareceres e vo

tos sôbrc umua sua sugeslão. de
quantos, prof'issé onuis ou professo
res, .a fosse setor se dedicam. A ade
são que ao movímernto peestaan,
desde [á, vár-ios paises da Amé.ri ca,
transcende-o de importância, ten
diendo a to,r1103l1' o expressivo sím
bolo de adoção n510 atpenas nado-
11Iall, mas condinental ou até inter
nacional. Eis a sugestão oferecida
pela Federação Tlaquli,graHe1a Brasi- A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS,
le,lna: Pedr:a ,hnalJ1��, o.nix le'itos?, na sua qualidade de representante da. Confederação Nacional
nao

trun.SllllCld'O. Símbol os l a terai s

I
da Indústria, convida os sr s, empregadores industriais a reco-

- UIll facho de luz e llma cente- . ". .

lha. A pedra branca p e rnui te per-
herern ao Benco do Brasil, no decorrer do mes de j anerro , o

feÍrta ilcllent.if.icação pr-of'issi'onal. As imposto sindical r el a ci vo ao exercício de 1944 e que é de v ido
demais pedras estão adotadas por àquela Confederação, desde que não exista Sindicato da cate
o.lIik.a:s Cla.rreira�. ,0 facho �Ie luz (faria econômica respectiva.
representa - faoü percepçulO. }tICI·

-e
• • -

dez, inteUgência viva e anup.la cul- �s _gU1�S de recoJ.hlmento poderao ser obtidas na séde da

tura, atributos essêrici ais do bom Assoclaçao, a rua Tralano, 13 - sobrado.

taquigr-afo. A centelha evoca a
.---------------

ínstarua neidade do apamluamento.
A slonbolizaçâo constante de lap is.
caneta ou outros utensblios de es

crita não foi adotad a, pelo i ncon
verriente da parêicudardzacão. l'm
taquígrafo que utilizasse "o Iapi s,
d.ifici>lmel1lte s,e üonfo.rmat'li'a em ter,
e1l1 seu a,nél de� gráu, uma ean.eta e

assim ]}o,!, d,j,a.l1!Í!C. Foi evilado, 011-

tneSSlil111, o emprégo de srigmos t,aquí
grúfioo.s ou fligur3is es,tru1llllra,is do
�llfa'bell(), po,1' S0r'e111 vári'as as bases
-dos sistemas. A F,edelJ'i]·çãlo T:aql1i·
gl'áfj,c,a BmsHelilra pl1'l0nbilficla-sle a

fOI'n,ece1' fónm1l11as expllioa;tjva's e de
votos aos i:nter:eslS'ados que o s·oli·
clita1'em (QalÍxa Po.s,ta,l 1599 - Ri'O
de Janei,l'o). As manifestações p,o·
dell'ão �e'r enviada sem carta incli·
(:,an.dlo' o signlart::!llr.io a orgall1rizaeào
oOll a repartição em que traba1ha,
ou () es.t.a<bel\ec.1menil:o em que le-

cionais.
Já que às Américas foi destinado papel tão transcendental no CARTAZESpreseate conflito, em defesa da liberdade e dignidade humanas,

I

congracemo-nos sempre mais dentro das dietrizes democráticas, POl-
que elas, e só elas, darão ao mundo paz e coníôrto.

-

SALAS Alugam-se du-
as óti�a� salas,
para med1cos, es'

critórios ou representações, na rua Camisas Gravatas, Pijames Quem sonegar informações à RI!!
Vítor �eireles" 18, sobrado. Tratar Mias d;s mehores, pelos me-!

tatísti�a �!lit.ar, trabalha em pró!
com Joao Mat1as, no mesmo local, , de paIS Inimigo. E, nesse caso,
das 9 à.s 11,30 II das 14 à.s 17,30 I

nores preços so na CASA MIS 8�rá julgado, militarmente, como

119fCls. 15v·e I CILANEA - Ru.e Traiano, 12 lAimico cio Dr.ln (D, B. M.),

Ano

Semestr e

4,d tàlQ"V' eue
rllgta. dQ Cmt1. -

"'V

PVdg, Vlà0 Q(j-

�UQÇd dQ lV1.
C lUIY d WldYd

Vll�dg0 gdbdO

---- ..

DO DIA
HOJE 4a.leira HOJE

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA GRILLO
recebeu variado sortimento

dos famosos re16giüs
OMEGA e LONGINES,
últimos modélos, que estã
vendendo a preços m6dicos.

Rua Arcipreste Paiva

(' suspeita a reVOlução boliviana
Wshington, 10 CU, P.) - o secretá.rio de Estado, sr. Cor

dell HulI, emitiu uma declaração sôbre as consultas relaciona
das com o reconhecimento do govêrno da Bolívia, na qual diz
o l?eguirnte: "A informação de que disponho sôbre as consul
tas que se realizam indica que já se efetuou considerá.vel inter
câmbio de informações com respeito à origem da revolução na IBolívia. Esta compilação de fatos logo permittrá a cada go
vêrno chegar a suas próprias conclusões. A informação atual
mente disponível aqui conribue em forma crescente para ro

bustecer a crença de que fôrças estranhas à Bolívia e ill'amLs
tosas para a defesa elas repúblicas americanas inspiraram 0

apoiaram a revolução boliviana".

(INE

AÇÕES DA SIDERORGICA
Vendem-se iá transferidas.

A. L. Alves - rua Deodoro 35.

Grandioso Programa 2 sucessos positivos .

Lionel Atwiil no filme Horripilante, Mababro e Sinistro:

O médico louco
com Mirian Ho phir.s e Claude Rains:

A mulher de cabelo vermelho
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
CIGANO POR AMOR (Short Colorido)

Preços 2,20 1,50. e 1,00 lmp. até 10 anos
-----�--------

(INE «(IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

O filmr tão devastador como o impacto de uma bomba:

Nossos mortos serão vingados
Com

(Wake lsland)
Robert Prestoo, Brian Donlevy e Bárbara Brittan
COMPLEMENTO l'TACIONAL (DFB Nat.)

A TERRA DO CANGURU' (Tapete Mágico)
Preço: Cr$ 1,50 único. Impr. até 10 anos

Amanhã no Odeon, às 4.30 e 7,30 horas.

Confirme ou desminla
e

O Vaticano d'e Pio XII

Centro Social de Aposentados e
Reformados de Santa Vatarina

1a. Convocacão
São convid.ados os srs. sócios, para a sessão de Assembléia

Geral, a realizar,se dia 19 do corrente, às 4 horas da tarde,
na séde social provisória, 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

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificol!I
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTl

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10,00

Grito do Carnaval IIube Doze de Agosto
Janeiro :-Sensacional

reservadas na secretaria do Clube,1
Quinze
poderãoAs mesas

santo do

Repercutiu algrada,velmente, nos

1l0SSSO meIos comerdais, a reporta-
gem ((ue publicamos sôbre diversos Dr. ALEXANDRE DE
e audaciosos roubos havidos uJ.ti-

MATTOSlllamente nes,ta capital.
Embora até o momento não te- CIRURI'!IA-O DENTISTAnham sido descobertos os larápios, \.!

perdura a confiança na! ação das

�cons
Rua Nunes Machado

nossas a,utoridades policiais, que (Edifício S. Francisco).
estão desenvolvendo constante,s es- nsultas diQriamente
forços no sentido de limpa,r a cida- as duas às 7 horas.
de desses inde�ejáveis. .

.

Podemos adiaJntar que, além das
casais mencionaldas em edição a,n te
rior, também recebeu a v,isita dos
amigos do a,lheio, "A Protetora",
companhia de seguros insilalada nos
altos da Farmácia Moderna.
POI' sorte do respectivo agente.

no dini da visita fôra deixada ape
na.s pequena 1m,portâmcia na gaveta,
sendo por isto diminuto o prejuízo.

rll1PG.,�ante. entretanto, 11o,tar,
([ue também aí os ladrões esrtíveram
em pleno dia, entre 12 e 14 horas
confil'lllanldo, assim, tratar-se de
vrrdflldeíros p�'o.fissionaís.
A policia não tardará a colher

em sua" malhas, os audaciosos me
liantes - o que, aliás, se impõe
para tl'anql1ii1idade do comércio e
dns famílias.

., .

. :

IVida Social I
: 1 •••••••:

ANIVERSARIOS

Acrísio Paulino dos Santos
Transcorre hoje o aniversário

natalício do nosso distitato con

terrâneo sr. Acrísio Paulino dos
So.rrto s , funcionário da contabili
dade do Cassino da Urca, no Rio
de Janeiro.

'

Junto às muitas felicitações que

por certo receberá por tão grato
evento, juntamos prazeirosamente
as nossas.

Sra. Heitor Blum
Transcorre hoje. a data nata

lícia da exma. sra. d. Otilia Pira
curuca Blum, espôsa do sr. dr.
Heitor Blum, diretor do Deporta
mente das Municipalidades.

Fazem anos hoje:
o sr, Orlando Neusi Silva, ofi

cial da nossa Marinha Mercante;
a sra. d , Eugênia Simone, espô

so do sr. Pascoal Simone, do co

mercio local;
a sra. d. Nilza Nunes Linhares,

espôsa do sr. Idelfonso Linhares;
o sr. Manoel Alexandre da Sir-

veira;
o sr. Alvaro Rodrigues Soares;
a sra. d. Corália Alves Gevaerd;
a srita. Alice Pereira;
a sra. d. Glória Schute! Grisard,

espôeo do jornalista Valdir Gri
sard, redator do Diário Oficial do
Estado;
a srita. Albertina Regis;
a srita. prof. Celmira Borba;
a professora Izaura Veiga de

Ferias, do Grupo Escolar Padre
Anchieta.

Enfermos:
Guarda o leito, há dias, a srita.

Mercedes Lopes, apreciada ama

dora da União Operária.

Encontram se enfermas a exma.

sra, d. Corina Vidal de Líma e a

srita. Nicésia Lima. espôsa e filha
do sr, José do Patrocínio Lima.

VlaJ8nt�!U
Está entre nós. o sr. Floris de

Oliveira, fazendeiro.

Chegou a está capital o sr. Oro
lando Clímaco.

Pelo avião da Cruzeiro do
veiu o jovem Plinio Corsini.
do dr. Remo Corsini.

Encontra-se em Florianópolis, o

sr. Raul M. Pereira. de Laguna.

Está em Florianópolis, acompa
nhado de sua· família, o sr, dr.
Edmundo Moreir.Cl. advogado.

Tratores Vendem-se 2.
A. L. Alvee

- rua Deodoro 35.

Sul,
filho

Campanha para
A Caixa de Esmolais está sincera- didos pela útil instituição, e proibi

mente empenhada em deixar FIo- da a sua romaria ele' perita em

riauópolis "uma cidade sem rnen- ponta.
digos". O problema não é tão ftll�il de re-

Para isto, em colaboração com a solver C0l110 parece, porquanto o

Secretaria> da Segurança Púhlicn, número de mendigos sobe a 4(1)
está organizando Ulll f iohúrio COi11- c não se nodcrá vendar-lhes o acos

pleto dos mendigos que pcrambu- so à caridade pública enquanto es
Ir.m pelas vias da capital, visando cussc iem recursos para garaní ir
r-vitu r as explorações ri-I falsa meu- lhes a subsistência, recursos que
(ii(',illcia_ não podem ser inferiores a 4Ú.o',o
L'mr- vez or'garrizatlo o i'irh:írio cruzeiros mensais.

c:lll!a.Jl()o com o apoio i!l:lh'rilll da' A complexidade do assunto, 1)\)"
:�'.'gião Brasileira de Assistência, r óm. não desanimn os dir-igentes da
I�),lllbélll vivamente interessada na Caixa de Esmolas,
-olução do delicado problema, e Confiam êlcs que. com os auxi
'inda rio comércio e de purticula- lios municipal e estadual, com o

res, lodos os mendigos serão ateu- apoio decisivo da Legião Brasileira

de
ser

c." .....
r_r,.....

1 que o sequrido é a menor di-
visão do tempo nos usos ge

rais; e que um ano normal tem
a bagatela de 31.536.000 segun
dos.

2 que, segundo César Lorn-
broso, a prática do beijo

como prova de amizade é mui
to moderna; que os gregos não
tinham dele o menor conhe
cimento; e que. ainda hoje, o

beijo é desconhecido para dois
terços da humanidade, pois os

asiáticos em geral não o pra
ticam.

3 que as casas das pequenas
-

cidades japonesas são todas
do mesmo estilo: têm dois an

daI'es, e são construidos de tal
modo por meio de encaixes que
não se USa em sua. construção
um único prego.

4 que, segundo George Bernard
Shaw, na primeira metade

da vida gastamos a saúde para
obter a riqueza, e na outra
metade gast'lmos a riqueza para
obter a saúde.

no

«uma cidade

«Soirée»
de Cr$ao preço

Osmar Regueira, proprietário das reloioarias Royal
e Rio, sitas à rua Trajano 3 e Conselheiro Mafra 3 (Edi
lteio do Mercado). respectivamente, laz público, e a quem
interessar possa, que não tem, nunca teve, nem pretende
ter, sócio ou assoeiados de nenhuma espécie e que nada
deve, particularmente, a quem quer que seia.

Florianópolis, 10 1 944.

o dia

5 que a Catedral de São Pedro,
na Cidade do Vaticano. é o

rnnior templo católico do mun

do; e que no seu magnífico in
terior podem caber 45 mil peso
soas.

6 que um dos mais curiosos
vegetais do mundo é urna

espécie de acácia que se encon

tra no Sudão, a que 0S árabes
chamam «soUar» (flauta). alu
dindo à propriedade particular
que essa acácia possue de asso

biar; e que isso se vloÍrifica por
que a" larvas de certos insetos,
que se criam naquela árvore, .

esburacando-lhe o tronco, fazem
com que o vento. passando pe
los orifícios assim formados
produza um ruido caracterís�
tico muito parecido com o som

de uma flauta

Conselhos
sôbre a gripe

mendigos»
de Assistência e da generosidade do
nosso povo, a campanha, será leva
ela a bom tê rrno.
Trata-se, na verdade, de uma ini

ciativa de gran«le alcance social e

que deve contar com a solidarieda
de de todos.
E se aos esforços da Caixa de Es

molas acr-escentarmos as atividades
da Sociedade S. Vicente de Paulo,
em cujo programa foi incluída.
pan-a este ano, a construção da Vila
Vicentina, e também o trabalho da
Sociedade "Damas de Caridade",
chegaremos à confortadora conclu
são de que extínguiromos definiti
vamente, O mendicância nas ruas da
cidade.

SI· Alfredo, Abade
A viela deste santo terá sido pa

ra seus coevos menos bem funda
dos na fé um enigma insolúvel.
Este inglês tinha tudo quanto um

coração humano pode desejar: a
lém de uma educação esmerada
recebera dos pais uma enorme for
tuna; Daví, rei da Escocia, ouvin
do das aptidões do jovem Alfredo,
chamou para sua corte e nomeou'

o para o cargo cubiçado de go
vernador do palácio real. Mas,
Alfredo via os perigos que amea

çavam sua alma e resolveu aban
donar tudo para cuidar única
mente do que era de Deus. Entrou
para a ordem de Cister no converr

to de Rietval, onde edificou a to
dos com o seu exemplo de virtu
des acabadas, Isto levou os man

jes de Revesby a reclamá-lo para
a dignidade de abade daquele corr:

vento; pouco mais tarde, os seus

irmãos de hábito do claustro de
Rietval fizeram valer seus direitos,
elegendo-o, por seu turno abade
do convento em que tinha feito os

votos religiosos. O antigo governa
dor do palácio real sabia gover
nar: mais de trezentos religiosos
viviam na mais perfeita harmonia,
sentindo' se como uma grande fa
mília em que um trabalhava pe
los outros e em que cada um era

servido pelos outros. Que a um tal
superior fossem oferecidos bispados
não admira. Mas, a humildade do

gra,nde superior resistia a todas as

tentativas de se ver rodeado pelo
esplendor de uma sé episcopal. A
morte encontrou o pobre como t i-'
nha vivide desde que renunciara
às riquezas deixadas por país seus.

foi em 1166 que entrou na glória
eterna.

A sulfanilamida
e a gripe
RIO, 10 (E.) - O diretor elo

Serviço de Fis'calização da MI.'
dicirna baixou edital, declarando
que a suIfa!l1ilamida e seus deri
vaodos só poderão ser vendidos
sob prescrição médica, pois está
prova,do que ela não tem açã')
preventiva ou curartiva contra [I

gripe, sendo útil sómente nos

casos de complicação e, ainda
,j assim, sob indicaJção médica. O
i1 sr. Robreval Cordeiro de Farias,
diretor do Serviço de Fiscaliza,
ção da �Iedicina, a propósito,
,declarou que não devem as far
mácias e drogarias vender sul-
'ail1il2midas ao público, sem re

::eita médica, em vi'rtude de po
ierelll detern1Íona,r intoxicaçõi�s
.:: agraYar os estados incipientes
::la doença, em forma benigna,

.....�-_-_......._-_-...._._-......-�..........._-_._-_-J'4

Ecos & Notícias
Arrecadação Municipàl
de Florianópolis
Foi o seguinte o movimento fi

nanceiro de Florianópolis, durante
o exercício de 1943:
Arrecadação Cr$ 2.057.000.90
Despesa Cr$ 2.003.736,80
Embora nãe tenha sido atingida

a renda orçada, houve um acrés
cimo de Cr$ 168.406,40 sobre a de
1942. O saldo em caixa é de Cr$
70.230,80.

Paraquedistas
britânicos na

Floresj'a Negra
BaJsilela, 11 (U. P.) - Segundo

i l'fol'lm ações puh!kludas pelo "NIU
ti:onal Zei,lltmg"'I a po.Jicia, sruiçn, da
f.nolnltr> ilr,a mnnn c !IO 11 cru e a'@e'l1 tes
briltâ-nlÍ,cos cI es,cf\rail11 Slex�la-flelína, d,e
pall'a,qtuedlals, nlo sUll d:e Ba.d,en e nta

F1I,one!sIÍla NegJI'a. IAs fôrçlals, polii:c.iais
alllClmãs sle lalllçl�UI1al11 mn pelI'slelgni
cão d!os meSill1l0S, p'od'emdo-sle ver

da flnoo1teill'a, o ',r,esip],e.ndIQr dlOS ti·
ros.

Comuni.cn a Sccreta.r!a de Saúde
e Assistência, atr-avés da Agêmci a
Naciona! :

"A atuall pam li e nuia de gr ipe s a -

bi darnente já altlin'g,ioU a Europa, a

AfI'i,Cla e a Amér-ica do Norde, tudo
nos I evando a 01'e r n.ão s eJ'eIIl110'S

poupados, visto não haver recur

SOIS eficientes, de acôr d o com os
conheciruentos atua!s. par-a i mpe
d.ir a i'nv,aL<;.ão epidêmica, já lendo
sido regisdarlos os primei nos casos

no Rio de Jan elro.
Pior isso, devem ser c umprâd as

as r-ocomemdacõcs das autoridades
.sandtánias, ais quais estão sr-nrlo am

plamen te rl i vulgnrlus, !1IO Dfstrito
Fed.eual , pelo rádio e pelos jornais.
As préti ous rccioanomdad as ViS,U11ll
restnim.gir , a o Jll ín'imo possive l, o

número de doentes e a graví dad e

dOiS ca.sos, devida e6,Ü.I, em ge,ra,].
às pneumO'l1Jias e e broll1c'Üpneumo
nias, CJlue s,urgem C'OIllO compllica
c5es.
.,

É ,i11!(]&spl'ns{I\'lel. plois, recorcla,r
os segJui,ntês p,r,LnC'Ípio()s g.erais ele
rllefesla i'I1lLivid'llla'l co,nt.ra ao gripe:
e'\'i,ta,]' a f,atliga, as l1ioiltes em cla:ro.
os a].i,mC'l1ltos i'lllpróprli os, (llluití
gonclllirosos, forteIl1iCll11[,e t ellltp'e:rad o,

Oll CIO in slen'acl o.s') , as bebidas a!
c'ÜÓllliC'as, a,s ag]()illlle'!',Gç'õ'es, o COI'

laClt.o com grilpald,o's, o ahulslo d,o.'
lllIerlioamentos, () a,b,l"aç'o, 'Ü apêrif

I de mão e o t,os!si r 0\1 esp i rra r en

frente ils p'es5'oas.
Fm pl,al1lo dle defesa fádl de exe

ec,tall': replOUSlalr. domilr, alimen,tar
.'>e adequadamente, ilngerir láqulÍc],os
(água, sucos (J,c fNlhl'S, oloc), pl"O
cur.ur a ar Ilivll'e, cham,ar médico ao

atlo.C'cer. g]arg.a!re,i<ar c()lm úgu.a e

sal, cumprimentar it ej.i's,tâneia e

usa,r o lenço aiO tossi,r on eSpilTaJ'''.

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

Fpolis" 7-1-44,

Prof. Fernando Magalhães
�

Rio, lO [A.N.]-- Faleceu esta ma

drugada o prof. Fernando Maga
lhães. literato, cientista de renome
e catedrático de clinico abstrética
da Faculdade de medicina. O prof.
Fernando, que desaparece ao avan

çada idade de 75 anos. já estava
enf�rmo há algum tempo.

sem

! Delegacia do Minis
tério do Trabalho
Imposto .

Sin C2ical
Por portartu do sr. Delegado Re

gi.onal cho Mdriisaério do Trabalho,
foi desli,gl1iado o Banco Indústria e

Coméroio de Sta. Cataoín.a para re·

colher o Imposto Sind'ical previs
to mo art. 586 dia Consolídacão das
Leis Truhatluistas.

.

'- Por outra portaria dia mesma
autor lrlad c, foi fixada em C�'B ..

20,00 a i.mpon-lâmcia cor-respondcn
te ao Imposto Sindical devido iI
entidade smdécal de gráu super ior
e aJO Fundo soei.aí si ndiicel, pelos
agentes ou 1}ij1ba,lhadores autôrio
:nos e !)I!'iofi,s!rinnl}ris hibenais do Es
!adlo (1,1' Sina. Cauaema.
- Oulr.osim, Ioi baix ad.o ed htal

avisanrlo a rodlos os countr ilsuimtes
do Imposto Sínd.ical que, onde não
hOillvlel' aglênai'a do B,a,nCio (]lo Bra
sil nem dlo Banclo Lndú.s,tTila e Coe
méopüilo de Sta. Galtaflinla, o reco
j,himellft,o d,everá SCir feilto na agen
cia ou milal mais p,rÓxima. O re

�olohil11enJto do i,mplos1ü s:indicaJ
<liDOS 0mpl'e.gJadlores selrá no mês d'e
ianeilro de Cialda 1111100, e o dlos em

').roegad o,s se,rá d,es,ciOinltald o mo mês
'l,e ll1Ia,rCIO e recolhiÍlclo em abr<il.
A nãlo obsleil'ván'Üi'a elas disll)i:l's,i

ceÕis" a res'J)lei:to, dia OÜ!nsolidacão
dias Leis Tlliaballhilsrtals imipor1àní
na multa dle Or!\; 10,00 a 10.000,00,
i:slt:o s'em pI'e-}ui'zo d,a ação clrim.LnaJ
e pernlaHldades previsrbas na m,esma

Oons,Ol]'i'dia ç ão.

•

Biguassú
A arrecadação do munlClplO de

Biguassú foi de Cr$ 140.681,00 apre
sentando Cr$ 20.681,00 a mais sôbre
a orçada. Rigorosameate pagas
todas as contas. sobrou o saldo de
Cr$ 22.107,00.

•

Donativos para Bibliotecas
Catarinenses
A Associação Bibliotecciria Norte

Americana. dentro do interessante
plano «Livros para a América La
tina», que acaba de lançar. con
templou entre outras instituições'
brasileiras as seguintes de Santa
Catarina:
Biblioteca Pública Municipal de

Blumenau: Cr$ 4.000,00; Biblioteca
do Colégio Catarinense de Florianó.
polis: Cr$ 3,000,00; Biblioteca do
Instituto dI! Educação de Florianó
polis: Cr$ 2.000,00; Biblioteca Pú
blica de Florianópolis: C,.$ 4.000.00 �
Biblioteca do Instituto de EduC:<1�
ção de Lajes: Cr$ 2.000.00.

MUDANÇA DE ESCRITÓRIO
- Os Drs. Aldo Avila da

Luz e Leobérto Leal comu
nicam aos seus clien tes e

amigos que mudaram seu

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

10 V. - 8

lfiIêj��'\)J
(//1Maouro OAMorrÁ./IfO. (011. f Jf6UIlOS

_____ IITI••:JJ.í .......

lheiro da ilustraçãO a-cima. ofurellEll"
lhe, em o.mável gesto, um cé.lics . .do
excelente aperitivo KNOT. lemllr9>
oe V. Sia.. de aorescentar. aO agradl>
oe... gentileza:E$TEE 1AI1�
BFN O NEli Ai'ElUiIVO

pnElJILETtJ!

Declaração

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Quarta.'eira, 12 de Janeiro d. '144

o peixe e os {{pescadores de cartola»
Hio (' \.) Estado") - Diz o "Cor- meno que o povo não atina o que

reio da Manhã" que, em qualquer I x o vas, cavallnha, palorubeta cara- seja. Só se "superprodução" é o

restaurante de trato e limpeza da picú, sardinha, etc., não Iímítando a peixe a preços exorhitantes, pela
cidade, o prato da corvína (que recepção do peixe fino". simples razão dõle se haver quase
aparece sempre com outro nome), Foi com o que não concordaram sumido do varejo.

.

da enxoval, da sardinha e da cava- os pescadores. Percebe-se que .:) Os pescadores, que Vivem de s�n
li nha não era ontem inferior a. nove que estes querem é trabalhar e ven- rude ofício, dispensam a proteção
cruzeiros. Pode-se por aí avaliar a der o fruto de seu trabalho. 0uerem dos que se alrrogam o direito de di

especulação do fornecimento dessas c liberdade de ação. Querem é a rigi-los. Pedem que os deixem em

qualidades ele peixe vulgar a domi- concorrência, pela lei da procura paz. Pedem que os deixem apanhar
cílio. e da oferta. Querem, em suma, aten- o peixe onde e como podem, ve!_1-
Entretanto, o gerente da Coope- der às necessidades de uma popu- derido-o, depois, livremente. E nao

rurativa Central dos pescadores de- lação que já anda apreensiva com c muito. Para que se afligem os co

clara, de público, que a abundância as perspectivas de não achar o pei- mendadcrcs que não vão ao mar,
(lo chamado peixe de cardume se xc, pelo seu absoluto desapareci- que não pescam e que vivem de Ott

caracteriza por urna produção mui- mento do mercado. Estes são os tros negócios folgados, confessada
to acima da capacidade aquisitiva pescadores de verdade. Os outro') mente estranhos às atividades man-i
do consumidor, "tanto que os nos- são de cartola. E só aos de cartola, timas ? Desistam as Cooperativas e

ses frigoríficos, acrescenta êle, cs- que talvez nem conheçam as aspc- Comissões Executivas de tutelar as

tão abarrotados, com cêrca d€' 350, l'eZ28 ria pesca profissional, acudi- pescadores, encerrando os discus
toneladas de peixe de várias eSPl'-II'ia ,i, hipótese sinistra de UIll acôr- sões nocivas. Os pescadore� sabem Icies", Que fez, então, a Coopcra-li-j (lo para o escoamento do produto o que fazem. No mercado hv!,e, a

.... :;,? Para evitar () aumento dos e�-I J1a pl'O'porç�!o das respectivas ve�- concorrêl?-cir, ba!,atearú o peixe. E

toques, nunca pa.Ta baratea. r o

ar. tI-I'
das, isto e na base do encareci- o que nao receiam os pescadores.

go alimentício, resolveu "restringir mento pela escassez. Não é outra coisa o que deseja a

o recebimento do pescado de cardll-, Os pescadores de cartola Ialam população, fada de sofismas e dis
me, principalmente as corvinas, en-: muito em "superprodução", í'enô- simulações.

Auxiliadora Predial S. A.
Economize para seu lar

Circunscricão Santa Catarina

Distribuição de 31 de Dezembro de 1943

Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre

PLANO "AII 448 O' 'b'-IS t, I ulçao: Pontos

Contr. N' 59-Hermann John Blumenau
» • 79':__Aloisio Michels Blurnenau

Por Pontos com juros ct. Decreto-lei 4171:
Contr. N. 876-Contr. de emprestirno Blurnenau saldo

838-Conn. de emprestimo Florianópolis
» »930-Carlos Mey Jnr. Jaraguá
» » 259 Contr. de emprestimo Blumenau parte

Rescisões regulamentares cf: Decreto-Lei
4171 (30%):
283/4228, 801 4241, 815 4253, 949/
4238, 1099/4262, 383/4252, 352/4274,
953/4226, 101/4234

PLANO 1'811

saldo Cr$
Cr$

1.500, Antiguidade Prercia,
1.500,parte

Cr$ 1.500,
Cr$ 5.000,
c-s 15.000,
c-s 7500,

Prefeía
149402
14750
14623

c-s 13.672,10

Dist: ibuição:
Contr. N' 4066-Walter Voss Blumenau saldo C. $ 10.000, Antiguidade

» »4125-Victc.r Krepsky Blumenau parte Cr$ 1.000,
'" »4456 - Guilherme Becker RIo do Sul saldo Cr$ 4.000,
» »5794-Pedro Silvaria de OliveiraBlumenau Cr$ 5.000,
» • 4206 -Franz Nietsehe Blumenau parte Cr$ 24 O O,
» lt 4312 -H. Willerdiog Blumenau saldo Cr$ 5500,
lt '" 43tH-Eugenio Schmalz Joinville Cr$ 5.060,

• 4323 -Francisco José Reuter Rio do Sul Cr$ 5.000,
» »4180-Emilie Blomeyer Blumenau Cr$ 5.000,
» "4417-Rud_ Milchner Joinville Cr$ 20.000.
» »4207-Reinoldo Maas Blumenau Cr$ 5.000,
» ,,432s-Curt Brehsan Rio do Sul Cr$ ·5.000,
» »4395-Jorge Goecks JoinviJle parte Cr$ 11.000,
» »5046 - H. Willerding Blumenau parte Cr$ ti. SOO,
» ,. 5671 - H. Willerding Blumenau saldo Cr$ 3 000,
» »5726-Contr. de Emprestimo Blumenau Cr$ 7 SOO,
lt lt 5721 - Oscar Gross Blumenau Cr$ 12.500,
• .» 5739-Fredy Wachholz Blumenau parte Cr$ 3,OUO,

Rescisões regulamentares: 4321, 4314,
5792, 5053 Cr$ 12.209,40

Total dlstrtbuido até boje neste Estado Cr$ 9.644.000,00
a 673 prestamistas

Sociedade Comercial Livonius LIda.,

37'1
Prefcia.

Sorteio
»

Serie I Preicil:l.
9747,4
9746,5
9592,9
9572,5
9505

»

»

"

»

9370,5
9333

Serie II
Serie III

Prefcia
Pretcis.
7223,5
7199,5
6961,5

»

»

Correspondentes

nos ajuda
a vencer

, .

IIlUSICa
Oi! órgãos da Estatística Milit•.

têm apôio legal, quando 'nbmano
() produtor e o vendedor a mostra!
Q que possuem em seu ealabeleeJ.
�eDtoll. (D. II. II.).

A a

MACHADO & CIA.

•

viver e
de 2.000 i,ndi�eJ1la,s. Ainc!,a assim o

trabailoho nã,o ma'rchav.a como eru
doe r1es,ejom, J}OIis os indígenas se AGt:NC'� il REPRESENTAÇOilS
Ln.ostnawllm 1l111Í'tOl� lenil'os 11>0 cum- Caixa postal - 37. }tua .Jollo Pinto _ I
pri,menlo d,e sua mil1sã,o. Florianópoll.
() üa1püãü es,lava illlrpaoClÍ(\nil:e e Snb-a&"entee Doe principais IDUJlIc1ploa dr,

pl'Ü'ocnpu,dlo. :Vr.us de s.úbito teve ESTADO
um lnOll1lentlo de t,nspinlç·üo. Alu- '--.-.- _ " -,,..-••_,_._ .

gou um tambor típicu do p.aís, e o inoo.mpalráv:eIlll/elllt.e Ilmüs. E é
seu dtmo foi (te enoJ'l11'C u.tilli(lade CUI1iloSO DoO:lm' q'u.e mesmo a mÚ8i-
11>11 oonsrtruçã'O da plÍs�a. cu ma,is nequi,ntar!a e elllev,ada como
E o ol'i'cia,l il'lllerica>l1lo terlllÍonou a d� To.sca.n'inoi, S,t'ok:o'Wskj, B.idú

seu lrabalhlo preci'samente na data S.aya.o, .J.ascha Heifetz e outros ail'
que I:he fora !iix'ad<t. ÍlSita;s. Vi�tor deslPeJ�tla s'empre gr.an-
&0 s·e referi.r aiO fáto diss'e o ca- de 1'I1tere.ss.e .1ll0,S 01?erúlli,os, o que

pi,tão Booko'lll: "Com n wuxÍlío dos vCom desmentir a aDl.t"Ill'3cãü de qur
Lambones, 111lluJamlo's a face da SdVI3 o pov,o nãJo "s'em�e nenl c.D1npl"e
aff'�ca�nla". ',. . clude:' 3 mÚSÍ,cJa. AC'fiedita.J,S,e quP
É ta,o gr.aoll1d,e a J111:f,lluene,la da dI- tenm.lI1a,da a glu.e,l.1r:a, as fálmicas em

\IIina alr.f.e sôhl'e a sc.n.s·ihmdaae hu- todo ü J1]IlllliCIo sle.rãlO dütadas dp
ma,na q1�e aI�nmas fáhrkl31S dos Es- aplil,nelhos bI1arl1:sm,ilS1SI01'e,S d.e rnús,i
la,LIns Uruhlio.s e,stão. usando a

n.lúSi-,
ca e graJl1ides in.stallacões que pe'r

ca em sellls I,o(',a'is d.e trabalho com miti'rào ao op,erá.rÍJo/oal/g;lllm:a coisa
a finaJitdad,e de ace!<Ü'l'Ia;r a prl'odu- do que llIm pU'sS'a�.el11rpo: a saúde d/o
çãio. Observo.u-se, enrt:,ão, qure o ope- es.pÍlnito e desoon,s,o mel'l,ta� m�Sll1!O
rá!'4'0, ao �Qm dll ln,��ca, Waball1ia l1u'''íl.!l1!l as RU,i!1�cjJlt� I.U.ária$,

A illlip,01'lânc.hl da músi,c3 IlO te11l

per3meill/tlo indivi,duaJ, como se S�l

bc, é t'11(Jrl1lie. O se11 pode,r de pene
traI' n/a alma hum:ma, cl�ia�1(lo e

p}oa.sul1J�tndo as sllWS emoçõ'es mais

ínltímas, é V'el"daldeiriUQ11C'l1lte impa'es
sinuan,Le. M.nalves da mús,ica pl()de
mos emloc'icvnlar e empolgai!' colel't
"idades irul'ri'ra's, pode1\1los sug,eri.r
e conVlllllocer, deprr,ilJ11iilr e en1usijas
lua,r.

AClontec,eu, há pouco, um episo
dio COl]]) um CiUipitão' fl>e engenha·
!!',ila nlünte-ameri'oana, EcIw,a'rd Boo
k,olnt, que expnime de llla,ne�,r,a ad
mi.t'tável !\�<Sie ex:íralolrrlinútrio p'oder
da músi'oa.
O c.api.tão Book'Üut havia sido

el1vâ'a\dJo �1 Libé,l'i,a, ma Áf,rica, com

a tanef.a de Ü()ln\Sibru'Íor tHn c'a:mpo de

HviaçàJo €tn p.J.ena sdvla. Seu eqni
pame'nrto inclll'Í1a glg�n,tes,cas máqui
nas llJIodé.rmI3's, m,a.s palra pode'r uti
]jZ:1-.)<aS slerri,a neoessilÍlrio a1>1"ir uma

pi 1ita através d'a floresta v,jlrgem, e

'PB,.l'9. �ail fi/m 9'.bte�� f\ �ol�orAção

INDICADOR MÉDICO
--ÕR-:-IVfAÕE-iRANEVES'-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de AoerfeiOilOamento e Longa Prática no Rio de .Janeiro

CONSULTAS - Pela manhA: diariamente das 10 às 12 hs., � tarde, excepto ao'
oábadoe, das 16,30 à� 18 horas - CONSULTO}tIO: Rua JoAo Pinto •• 7, sobrado -

Il'one: 1.461 - Re!lidêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da UnIversidade do Brasil)

-ix-tnterno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Ollveíra, médIco do

Departamento de Saúde

CLtl\'lCA MÉJHCA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO
e K�SIIJli:NCJJ\: Hua .Felrpe Schmidt II. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 116 às III.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do R-io de Janeírn.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
'�x·lnterno de Serviço do Professor Leôn íd as Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

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

he1e do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e BospU1JI de Cal'ldade

ClluJca médico-cirúrgica especializada <1e Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganl ..

CONSUVfóRI,O: Rua Felipe Schmldt, R. Fone 1259 - CONSUI,TAS: DIU! 1:1.30

,� 18 horas - RESID1l:NCJA: Coaselheiro �lafJ,'a, 77 - FLORIANOPOLIS.

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40'5

Consultas das 10 às 1:.! e das 14 às 15 horas
RESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - V1AS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das arecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenor-rag la Aguda e Cronica, sob controle 611·

doscopico (URETROSCOPIAl e de laboratór-to. Aparelhagem elétrica para os trata-
..emas especíal ízados. DIATERMIA - 1l'<'FRA-VERMELHO,
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 heras.RESIDÉNCL..... : Tiradem.es.7\Sobrado)

CUN:;ULTOlUO: TlJradentes, 14. FONK l.ooa. AUSENTE

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
A1HBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
HES.: H. Ma,rechal Guilherme, 33 - FONE 1648

---

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

6'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítaís europeus

:Iin!ca médica em geral, pediatria, doen

'as do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

rsstste, 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia Cürríca com o dr

vianoet de Abreu Campanario <Silo Pau
o'). Especializado em Higiene e Saúde
"úbllca, pela Universidade do Rio de Ja·
leiro. - Gabinete de Raio X - Electra·

,arallografla cl1nlca - MetabollmlO ba·
-aI - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de mlcro5-

:opla e análise clinica. - Rua Fernand<.

'<iachado, 8. Fone 1.195. - I<'lorlanópolls

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

,nças em Geral. CONSULTORIO: Rue

eellpe Schmldt - Ed1ffclo Amélia Neto
"one 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SmJtNCIA: J Largo BenjQmin
Constante, 3

BR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

:lr1Jrgia e Ortopedia. CHnlca e Clrnrgl8
lo torax. Partos e ,doenÇlll8 de senhora�

80NSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
.,lamente das 15 às 17 \ horas. RESIDlIlN·
,lA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. SAULO RAMOS
Ii1speclallsta em moléstias de !lenhor... _

Parwe,
\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: eelA).
mago, ves!cula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
UO PER1XEO - Hérnias, hI«lrocele, y&
-rcoeeíe, Tratamento sem dor e operação
le 8eIDorroldes e varlzee - FractUl'a:
;paJO'elhos de I{êsso. Opéra noe UOIOpltail!

de FlotianópoUs.
l'raça Per.,)l'Ü e OUvelra, 10. Fone, 1.009.
rlm'árlo: Das 14 às 16 horas, dJartamente,

lIEtENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTln'RICA

(Parteira)
Diplomada péJa Maternidade

de FlorlanópoUs
Atende chamados a QUalQu",

hora

Praça da Bandeira, 113 - ,ub.

IAntl&"o Lartro 13 de Malol

Dr .. Newton L. d'Avila
- Médico -

f:x-interno da .l\uiatência Municipal
a do Serviço de Clínica Cirúrgica
Q cargo do Prof. CC18tro Araujo,

do Rio de Janeiro. .

V i as urinárias - Operações
Conault: Vitor Meire181l, 28.

Atende diariamente às 11.30 h•.• ,

à tarde, dC18 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

DR. AURÉUO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástric33 e duo
denáis, câncer do estômag(}, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

ORo ROLDÃO CONSONI
\{édico - Cirurgião -- Parteiro
Formado pela Faculdade I, de Medicina

la Universidade de São Pa'ulo, onde foI
,\ssistente por vários anos, do Serviço
cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
,PrimeIra Cadeira de Clinica! Cirúrgica).
�om prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistel'.�e do servi�o
le partos do Prof. Doming ',s Delascio no
'Hospital Leão XIII".
Cirurgião do est(}mago e vias blllares,

ntestinos delgado e ,grosso, tlroide, rins,
próstata e bexiga. V,'aricocele, hidrocele,
:arizes e hérnia. Do€m�as de Senhoras e
partos. ,

.

Consulta., Das � às 12 horas nll
Casa de Saúde Sãb Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Se bastião

FARIVlACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua C.onselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
,

Entrei. I domicílio
CASA MISC'ELANEA, distri

buidora dos �ádios R. C. A
Victor, Vávulajll e Dsicos,
Ruá TrlljaQQ, J2t

Prestigia o Govêrno e ••
classes armadas, - oa fler'.
um "quinta· eoJunJ,,-". (I.
Q. 1·1.

i
s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital para os CUl'SOS de trabalha

dores ,menores e 'de formação de

aprendizes de ofício '

Aviso aos 'senhor-es imdusu-ials
de Flori anópolis e Si10 José que
até o dia 31 de [aneico próximo es
lá aberta inscr-ição aos exames de
seleção profíssíonal (pesquâsas de
apt.idâo física e mental) par-a a ma
tricula ohrigatór-ía de trabalhado-
res menores ap.rendizes de oficio
nos cursos marntído pelo Servico
Nacional de Aprend izagem Indus
tri al.

ESPERANÇA OS interessados deverão se diri-
gir-s,e a esta Secção (SENAI

do Farmacêutico NILO LAUS Praça 15 eLe Novembro, 9 - Edi-
HOje e amanhã será a sua preferida

f'ic i o INCO, 20 amdar - Flor ianó-
flrOIrR. naclonals e eetrangeíras _ Homeopatias _ Perfmnlll1u polis) , a-fim-de obter-em maiores

Artigo. de borracha. cscler-ecimontos a respeito da obri-
Gar:lnt.,."e a exata observância no recettnArto m6dtoo. g�torid·ed'ade da mateíouia, bem

PREÇOS MÓDICOS.
como, para adquicn- rnodêlos de

• pedidos de inscr-ição.
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••tW .1'?d,os os cstabel.eoirncndos iurdus-

I IllrIaJ'S, de transporte, eomuni oação

.. 3)I$,' /�c.: �O,"/- :8. I: �:a1:�'O��'e k;:��e���d�;f,: !i]����õ'e�
•

• dos Serviços Púhlioos, são obriga-
• ·i I

dos a e,mpl�egla,r e m:arf:d'Cllllalr nos

.1. ,i cursros mantidos p.e]lo SENAI:
\ a) Um número de trabaJ,bacI.ores
• I

menolnes equivaIente a 3% sôbre o

I C (,�)LUMB IA I número to,t,al de emp'r,ega,do�;
• __ • b) Um nÚl11Ierio. de aprelI1dizes de

: • o.fíci.o eqniva,].en�,e a 5% 'SDbre o nú-
• As mais famosas mUSicas, com os maIs I ,!ll<eno ,f.OItal de operários de ofício
• • que clema,ndem formaçã,o profis-
I Famosos artistas. I sioma.].

I / I o númel'o de aprendizes, para os

• ULTIMAS NOVIDADES cfeilto.s do p,resente edirtaJ, deve ser

• I i noluid'o no. número. total de .operá-
·

N RAD'IOLAR • rios d,e ofíciüs que demalndem for-

.i a (C, » ,! l1JE?�� Plrs:��s��n�,iá c'Üllside.rando

Rua Trajano, 6 : :Jt,uaJme,n«e oomo üfícilos q<Ue de-

I • mandem formação prlofi.ss·iÜlnaJ, só-
• : mente os s'egluilnil:les:
....._.............................................. Ajustado'r, caldeirreiro., ferreiro.,

serrallh(liro, fundidor, latoeiro, gal-'
I vau'Opllasta, Iuodelad,or, torIl/eiro,
J11ecân.ioo ele aU101l11óv,eis, mecâni
co ele rcfrigeT,ação, mecânico-a.r
meilro-eIetrici'Sil:a, el,etridsil:a-monta
clor, ellirülador e rádi'oJele,tricista.
Bnta-lhad'o,r, eSltof,ad'Ür, ma.rcenei-

1'0, segeiro, tanoeill'o, to.rneiro de
madei!ra e vinlJeilro..
Bnca'nador, carpinteir,o-civil,can

levr,o, ele·tricisil:a-Ílllistabdor, es,tuca
elor, marmori,srta, ped,rei'I'Io, pin10r e

fet'lreiro�a,rmaIClJo.,r.
CaTpi!nteiTo Naval.
CilnZieladOll', jlo.alheiro, lapidário,

reloj:oeilno e rnecânioo-ó.tic'O.
( Compositor, encade.rnadlo.r, f.ot·o
gravrud,o.,r e i:mpressOll'.
L,apiclá'rio de vidros e c·ristais,

11101dador-Deran1Í's,ta e pi,nlo.,r-vi-
dreino.
Con'ecko, mar,roquineiro, cu!'-

li,do'r, 1111V'eino, pel'ete1ro e sapartei'ro.
Altiaiabe, borr-dadeira, cha·pe1<eira,

co.stul'eira, fl,uni.sta e t.i,ntJureiJro..
Gravador (ueDidoiS).
Con1'eiteiro, pa,dei'ro e s·a-lsichei·

ro..
Chaano a at.ençã'o do.ls s,enho!'C's

indusltri.ais pa,ra o dislPlO<slto no arr

ligo 10°, d,o decl�eto-1ei n. 4.481, de
16 de jnlho doe 1943, o'nde s'e lê:
cmpregadorr da indúsmri,a que dei·
xa,r de cumpr,ir as obrigações eslti
puladas ruo a'l'tÍlg,o 10 dês:te decreto
lei, ficará sujeito. à mul<!:·a de c,inco
c.ruz'ei,ros pÜ'r dia e por aprendiz
ou trabalhadolr menor não admiti
d o ou 111 arl:r,i,cuJ a.cI'Ü.
Florianóp.o.lis, 3 de janeilro d,e

1944.
Belisário ,Ramos

Aux.i,li,ar Técni.co Zona d,e Floaia
nÓp,oJirs.

o novo Código do Remo
Rio, 10 (Estado) - Em sua úl

í

irna reunéâo, o Conselho Supr-emo
(:a Federação Metropoldrama ele IHemo, aprovou, por unandmidado,
a opí.mão do grémio maça'nico, re-

.._�------------------------------

conhecendo que em ilegal a. refor
ma do Código do Hemo, visto já
estar eXlti'llillO o per-íodo legislat lvo.
A reun.iâo contou Coam a p resen

ça de represemantes de 12 e ruhi da
eles tihiadas e a discussão do assun

to a tmlÍ II a' a�'en.càJo de numero s a s

j'.i,gJur.a.ls de relevo '1110'S espor-tes ca

riocas.

o ESTADO Esportivo
-

Com os cariocas o recorde de bilheteria
RIO, 10 (E.) - Corn os últimos jogos do campeonato brasilen-o ele

futeból, os cariccas venceram os suc.essivos recordes paulistas de bi-
lheteria. , .

Em 1938 os bandeirantes assunalaram em seu confronto com os

cariocas o seu primeiro sucesso financeiro: 221 mil cruzeiros. No. ano.

de 1940 ? "reco:d", foi superac;lo para, 242 mil cruzeiros no segundo [o
ao depois de atingir os 217 mil oruzerr-os no cotejo inicial. Em 1941 o

�!')tádio de, São Januá-rio chegou � registrar 164 mil cruzeiros, mas, l11�S
mo nUlll dia chuvoso, o Pacaembú acabou vencendo com 167 mil cruzei
ros. 1'\0 amo de 19�2, os bandeirantes voltar-am a repetir os '242 mil cru
zeiros, para, depois, estabelecer, no. Jogo seguinute, um novo "record":
309 mil cruzeu-os. Se bem que neste mesmo campeonato tivéssemos re

"islrado lima rendai de 230 mil cruzeirns, não deixamos de admitir a

flagrante supeciocídade de São Paulo�na parte f'inanceira c o maior en

tusia.smo da torcida daquele grande Estado.
Mas no 5° jogo, a torcida carioca superou as rendas do Pacacmhú

reais.trando a SOJl1;]' de Cr$ 384.000,00. E maior teria sido se o es-t{ldi�
s.oJanuúrio comportasse maior lotação e se os socios do Vasco não ti

vessem sido isentados cio pagamento do ingresso.

Sem solução o caso dos juizes �evelr�iro, o c.a,l�l,p'eOnla,l() i.nf'am to-

I.lUv.enll de ruatuçáo. A única clil'i·
-

culdade a vencer é o mero de lrans ..

Belém, lO (E.) - Tendo cm porte, e pana estudar o assunto rcu

vista o que ocorreu ulümarnente.j ni u-sc o Conselho T'écn.i co de -:\<1-

quando ai poldcia prendeu o juiz Vi-j taç.�o.' ,se'l1<�oQ CIO,I.l'Sli<clerada, � P,?,�:�i-
I Pereira alegando que o mes-

buídade ele o. l-I amspor-Ie ser f'ci to
cen e

.' '. ou pelo IpC'l11 íaitermaouonal ou }101'
mo pernllllra o Jogo pesado, o Trans- orrihus especiais.
viúrio resolveu solichtar à Federa- P,a,rticip,arã,o dia campeon.aí o ca-

ção o cancelamento dos seus juizes ri ocas, pal]l,iMas e gaúchos,

junto li essa entidade, em sinal de

proteslto contra a falrta de seguran

ça' que vem sendo dispensada aos

juizes do quadro oficial.

o novo presidente da f. B. A.
Salvador, lO (E.) - O sr. Harol

do Maia, foi eleito presidente da

Federação Baiana de Atletismo. e

foi deferido ao interventor Pinto

Aleixo o titulo de presidente ce

honra da mesma entidade.

Vevé no Pará
Belém, 10 (E.) - O jogador Vevé,

campeão brasileiro de 1943, visitou
as redações dos jornais, que vem

abri,ndo colunas sobre a, sua atua

ç,ão nos campos do sul. O "crack'"

paraense vem recebendo calorosas

manifestações por parte dos seus

inúmeros "fruns".

o FLA�IENGO QUER JOGAR E:\-I
FORTALEZA

Fomhaleza, 10 (E.) - A Federa
ção Cear-ense de Desportos está es

ll!.dlulI1<dro uma proposta do Fharuen
go, pa,ra ne,alizaQ' uma j,e'll1pürada
em F1Oll't,all'ez,a, m,edila>llt'e a qualntLa
de 15.000 cruz'e1lro.s por j'og1o. A
vi,sMa dia bi-c.amp,eã.o cwrioc'a s,e

dal'lia dleplOlis ele SUia temp1olJ'Iada em

SI�lvlUic!Jo.r .

Palmer no Corintians CASCXO PRQ,CURA CLUBE -

S:io Paulo, 10 (A. N.) - Palmer, f,Oll'ltO �1,egl�le, lO (E.) - Cascão,
o destacado médio. baiano que tail-1 pllaye>r" g,a'l!c.ho. que na temlp.orada

'. , .

I
pa,ss'ada. gla'uch:o que na hempü<nad,a

Lili salICnclu log,rol]; na dIsputa -dos P,aullo e que p'I'Ies'erntem'ern/be eslrl
jogos contra o.s ganchos, assi,nou tneLllia:l1Ic10 n.o Gr'enl·io, recebeu lluna

contrato co.m o Corintians pailIlis- P.J'QPO's,ta d'o· Juv-entus,. d'e Sã,o Pau-

t ]'0, Platr.a. atlu.a.r n.o ref,er,id,o c.l.ube na
a. temp'o!na,dla dle 1944. Plfovavellrrn.en-

1-e Cascão s'egui,rá piUim a ca,pital
ha-ndeilran,te n.a seglllnda quin.ze.l1Ia
cio Clolnrenlt.e mê·s.Lusitano no Botafogo

Rio, 10 (E.) - L'lIls,jta'nIO es,tá
})Ia.ntilcipa,nd o d'o. tr,ei no el o Bo,ta fo�
go. CO!1lÍlna o flalto, o Oube' Gal/ida, S, PauIo, 10 (E.) O sr. José
da Baía, ala qual p'em,ence o zaqu'ei- :\flagm,all1li, a,mado'r da f,edlerlacão

TiO, p'no.tes,ton j'lllnllO- à Federação �,a<l1,lli,s'ta ele .G!cI<ismo, cli,piglill�S:c_à
Badana. C. B. D. slol]Icltan<d.o a expcdlçao

PI'IocllJ!r,ael,o prcla Iiepo'ntagem, Lu- de Di.pl,?'Il!,a,s d'e Oan�lp�:'í,o Hras,il,�j
sital10 expliciO'u que está t'l'einandlo 1110 de CIcLI,smo. O I'dendro esp'.or�ls
ltniloall1lel1lte pa,pa nãlo p'erd'elr a sua ta "'en�'e�l o. caml!)lC'o.n.alo brasJllleJ r'Ü

f,onma, p'oos só em f,ev'eTlei'I'Io hav'erú ele I1�SJ:stClnc.l'a e o �J,ce-Cal1lpeOII1:a�.()
po'SsilbHidarde d.e I'elgl'eslsa'r à Baia. hl'aSllaellr.o r1'e vleillo'c:lel,a,c1e, r.elalJza-

elos pela Gonf'eel'el'a'çãlo, em 2 d.e

O Fluminense irá a S. Paulo março d'e 1941, em Sã.o Pml,lo.

DIA t6
"Soirée Mignon" com inlcio

às 19 horas.

DIA 22
... -;..: '��.. """.....�r.��·�":.....��l"AIItItJI
Sansocíorml abertura da

temporada carnavalesca.

x

FARMACIA

•

IH.
S. Plaluilto>, 10 (E.) - A imprelnlSa

eSlplOI'ltÍ'Vla d'e'Sltla cap.i,ta'l públ'ic'a a

nlortioi,a d e que na s'egund:a quilll<z'e
na dü OOlflrenlte, o Flumill1'e,nse Fute
ból Cl'uhe vid. 'a São Paulo a-f im
d,e enf['1entia:r o Sào Paulrú Futeból.
Cl.ube, «<ue deVlerá f,az'er esrt<reaa' o

plOl1lÍa di,neli!.a pau'aglUlaio Barros,
conrtr,a:tado há dois lllJeS,es.

VAl ABANDONAR O FUTElBOL
- Por.to Alllegne, 10 (E.) - C,ados
Ribei'ro ela SiJ.va, téclliioo do I,nter
nlaci,o.,naI e (fUle el1,ri'g1i.u a s;,e.lleçãlO
gaúoh:a no ú]It.i,mo call11p,e'Üln'arto hra
silleiflo, dedalr,ou que vai s,e r,e,t,i,rar
de,�i'n<i<t.iv,amCtlllte elo flnteho}.
.-.........._....- ••_-.............._..............v-........_........

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN1'URAS - internas e externas de prédios, para

paqamento à vista ou a longo prazo.
NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. Construtora da
Felipe Schmid t, 44. e verifique como é IpassiveI obter «casa própria».

a.- I

OHI[NT[BAR E ARMIZEM

O Palmeirôs excursionará
ao Paraná

Ouri.tiha, 10 (iE.) - O Pia1nlJciras
eIsliá seI1,do esp'eraldro nes.t,:} calpi,al,
rlevelnrlo e,sltr,e,a'r com o s,eu C'squa
dl'ã.o completo, no p,l'óximo dia 23,
COlllltnl 'o' Co,merc.i,al. OlS pla'llllistas
j'ogarâJo, a s·eglllir ClO'ntra o. Atlétieo,
e a'inela uma t'CtI'ereina palrl.i,da com

Um aclv,erls,á'rilo a Clombi-n.ar. Cacuá,
Canreiro e Luiz V,j,alnla estrearãlÜ na

equip,e p'a,Lmeil'enlSiC, jog;anrdo em

camp!os do. P,a'f'laJná.

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Litera tura, Pedagogia, Psico·

logia, Matemática, Direito. En·
genharia, Medicina Totografia,
Cinernatogr afia, �Ietricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

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

O.L.ROSA

Vá à

Rua V.

Casa
(Não tem sorteios nem

Própria
pontos !)

rua

Meireles, 11

Campeonato Infanto-juvenil
de natação

H.iIO, 10 (E.) - De a-côl'do com

indicação do úlltiJrLo. COlll�es,so, vai
ser di'l>puuado ,em P. AJ.egne, a 13 de

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

Salame - Peixe, frito, etc. etc.Rua Deodo.o, 33.

Exijan'"1 O Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETzlEL INDUSTRIAL-JOINVILljE (Marca regisl.)

O IDEAl) PARA CaSINHA, LAVANDERIA E LAVANDEIRA

PIANO Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

sr , Cabot, no Cabo Submarino.

, S������RCfAt
EspECIAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esport,·vo
: Militares nazistas
fogem para a

Inglaterra

o ESTADO Quarla·feira, 12. de Janeiro de 1944

NUNC� EXISTIU IGUr:lL

PA R A

E C Z
FERIDAS,

o GR:E:MIO DE PôRTO ALEGRE

EM FLORIANóPOLIS Repetinudo a proesa de Rudolph
Fomos cientificados de que o po- Hess, um l1iOV'O "Messerschnuitt"

deroso Gremio Pôrtalegrense, ex- alemão apodou recentemente Ú ln

cur-si onar
á

à Florianópolis, ainda glutcrra conduzíudo altas patentes
do exército maz ista que fugiramêste mês. da Eranca para jumlar-se ás tropas

Como já era elo conhecimento rlo bri.tânicas. Comqua.nto ainda as au-

11U.111e;'Oso público esportivo floria- toridados inglesas não te,nJ181l1 for-
necido uma cornundcacão oficialnopolitano, o possante esquadrão ú respeito, é certo que o objetivo

N
-

h r

FI - , 1- dos pampas fôra convidado pelo rla viagem desses mid.itaa-es prendeao a em orlanopo IS, a menor "Figueirense", para disputar nesta se á deposição do "fuehrer " nnz is-

I
capital duas par-tidas amistosas, ta e a netit-ad a da Alemanha da

manilestaçâo de epidemia uma com o alvi-nearo e li olltra!sfuet'l'a. Entretanto apesar ela se-

, "'" .
melhan ça dessa viagem C0il11 a de

provavelmente com o clube aIZUl- Hess, os atuais visidemtes alemães

D.-.z,.,nos O sr. díretor do D_it'_S.P ra". não pretendem impôr ccnd.íções á
L

• Agora, vem a Diretorià do Fi- lngbaterra e aos adi ad os, mais só-

�
Acresce.n to u que C) Depanfa- .

I b t cl" mernte e�i,ta.l' a destruicão total do"'" . "

guell'ense (e rece er a respns a v .'
,

m enm (].c Saúde Pública cslá Hei eh, com tnnia resistência obsti-
I clube guucbo, de que aceitava, as I

.

til HitletOIlHI,IHlo t'o,kl:s a� proyi-rle/ncia,s" nar a e IlliUII como a que 1 "r

,N) seu nlcnncc para combater condições apresentarias para exibir- está projetando. Os runuores que
o mal, ca,.:) aparcçu, De qual- se em nossa Ffor ianópol is, Ialt amdo Iranspi,nal]1am sôbr e as declaracões
q uer f,C)II'll'II,'I, 11',-IC) ha m ()It i \'0 1);',- Ii I II os of.i ci ais naz+sías, r-evelam quec'

apenas que se marque os c Ias c os
ra aIIRI1I1ltc. mesmo porque a epi- � oaotica 31 situacão do naalsmo na

d om in é ele carúber oxtrcmnrncn- embates. Alemanha e nos" países ocupados.
te hcrui.gm». lsto não quer dizer Como era de esperar-se a, noticia ,\5 rebeliões sucedem-se interrn ina-
que se não lhe deva J.i.g:ar im- agradou imensamente aos aficcio- 'e]rmlen,te e cada vez mais violou-
po.rt â.nc i a. Pelo contr-ário, é nados do pehul , pois só assim as- las, provocados pela fome e pelas
Illlj,s,te,r (PUI(' svj a n: obslen'ad,as á rlcs,lI'LTiçõ:eiS C[,Ule a aviaçãn britnni-

sis,til'el1los a duas IlTaneles e sensa- t'
.

fI'
.

I
' .

I 1l'i!sca n's i 11SII.rllrôes que e'stão c, Ctl es, fi mi I IgJllIH o as 01'( al( C'S g,e,r-
s,enelo rIiacbs :\I(i púhli'l'o e que donais parlielllS inter-estaduais. '11nnicas. Numc.r'Ols,os s,c)lld,alc!os que
o J),l'lJlalrt,:i<lllrnÜJ sleruIFlo'rá, den- A Diretol'il;. do Figuei'J',elnse, que 'pgressa,r,alJl1 do tealTo de gUe'l'ra
tro ele pOllCl!l'S (1Ii,as, por meio I:ÜO tem poupado esforços para a 'lri cl1Il alI, uns pa.na férias, outros
de l!lna série mc.[ócliea ele co.n- ):1I'a (',ol1\lallecer rI,e rel'ÍmentOl�,
�e!l:()s. grandeza do e�porte catalrinensle, desoreve'l11 a s,i,tuacão nülit:ar do

apres('ntamos as nossas felicitaçôes H.eich üOIlliO dese�]J'ef\arlora. Sep;un
por esse evenlo. lo o clepoime'n,[lo desses oficiais,

IIna (Iernna mús cl3tastlrófica elos
']1,1 zli'sta's plro\'ocJará a d ell'rocad.a fi
'lall e eleClr,e:�a,rú a gllIClnra civil em

'

!'orla a Europa. Rev'ela-<,e a'inda crue
') �0i]11 Ursada pC'l,os ofici,a,is fugiti-
70S dia Fn3.111çla, é dle hlllmilldalcle e

,I e s.u b'l11 is,são. Tod o's l'ec'Ünhc'c eHl
'I imposslibilidade da A'llenK!,nha
"onünuar nla gU'e,nna por mais de
:'111 alno e consideram ence,r,rad'a a

hegemonia do nazi'smo nlO' territó
:'io a,]emào.

o excessi vo e.allor 'Ies!ps
ú

ll i
IIlIO'; d:a'i t,rm pro vo c arl.o i nú
me rux ('USC'; de gripe, tnlvez
com III a i OI' in ten-s,i ela cL' elo cru e

nos aIYJ� an.l.erim-cs. Lignrlo cs

te fato {Is notícias ela e p i d em ia
que grass ou na Euro pn. e nos

Es'ta'clos Urnido s. com alguns
casos já regilStrlarLl'(}s no Hilo de
Jlul1ei,ro, a populaçâo mosteou
se a I a rrnada.

li i:Í>m cf,(' .p oel C:'l'mo.s c!li.ze'l' nos

nossos leillores alguma CIOlusa (k
pos,ilivo sôbre j)ossiyc-is lllani
festac:õL� dia epic1'clIlin (',Ill nos

sla cupiJal, f'()]110S, ontem, ouvir
o dr. \Jinibius \"a,gne,r, cJ.i.retor
do Departall1'e,l1Jtlo d'e Sa,úde PÚ
blka.
R ecebencl o-n os a te,n c ilo,samell-

1 e, fi di Slt,j ata llll'tnr i (bel e s'a n i
tária asseg;unou-l1ios que CI11 Flo
r,ila'l1ópo.],ils nãlo ha oQ men'or si
nu I d,e epj d'eIJ1\lLa.

Os c,asols (],e gripe que sle e8-

lã,o V1errifi,oa,nd,ol, emborra se,ia
elevalc1'O o seu l1IÚ1l11('.l'0, não pa,s
s.am de resfor,htudos comuns, pró
priü'5 dra. épocla, sem a meno,r

li,gla,c:ão com a ep'icle.mia.

E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

O e,ss,enc,ial é numtcr o orga
nismo COI11 bOla rese'n'a dc re

s·i".tt'ncia. De�;la fo'rma, a,incl,a
que slejaillllos vi,li\a,dos pela cpi
d'EIJ11la, ella nãJo ]lioos t ralrú Olutl'O
PII"c<juizo que o die alg>llil1S (lias
de rep,Ol]SIO r,orÇ1a'Cllo.

A�raldlec<ems fl<C) c].r. Viniei,lls
\Y,agl1lec e�lt'as i,nlfol'lllac:ões e for
neclemo-Ias aos nos'sl:)IS Ie-itol'es
palra elesliazler q,ualquer boa1.0
de al,anl1le.

o ESTADO

CAPln,o ATILA BARROSO

ho.ras, prolongm!1do-s.e até as 5 da
manhã.

IUo, 12 (A. N'.) - Despach6J re

cebido de eliversos Estardos do pais,
informam a maneira pela qual a

imprensa do interior se ocupa, em

longos conmentúrios, da palpitante
questão elo projeto do riecreto-lei
sóbre I ucros-extra,onlinários. Os
comen,tários e upreciações são to
dos muito favoráveis.
Rio, 11 (A. N.) - Já foi encon

trad;::, lI11W forml1lla para a solução
do caso <lo imposto sôbre lucros
ex.traol'(lin<Íl'ios. As classes cons{'l'

vadol'lIs e () gO\'l'rno já entraram
em acôrclo. HeSita �:gora a discussão
dos detalhes.

SANGTJEJN(_)J�
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vana:dato e
,

Arseniato de
Sódio. etc.

Apús prolongada ,ause,neia em

objetc! de serviço no sul do Estado.
regressou a esta capital o nosso c!is
linto conterrâneo Capitão Átila
B�,1'l'oso, diretor do N'. P. O. R.,
membro elo Conselho Deliberat.ivo
do Figueirense F. C. e brilhant.e
oficial do Exército Xacinnall, ser

"indo no 14° B. C. aquartelado no

EslreIto, município de Florianó
nolis.

Os Pálidos, Dep�llperlldo8.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raqu1tieas rece·
berão fi tonificação geral

do ol'ganismo com o

:ogo se vê !
Novar Iorque, 11 (U, P.) - Vinte

solelados nazi'stas que saciav.am a

fome num res,ta,urante de Ma,rselha,
ficaram grav,emente feridos quando
a bomba estourDU. Não'e preciso
acrescentar que o eXJplosivo foi co

loc;_nlo pelos sabàtadol'es, fralnces,es,
rebeldes à eanga nazis.ta. Ignora-se
até () momento quais a,s represalias

o caso das fronteiras
polono·russas

TIdo, 12 (A. N.) O general
Newltlon GavarlCla,nM que fOli apre
Sle,l1lt,a,d o aio govêr.no fez piar! e da
oonuid ivu do mi.nistro EUr1i,co Du
hr.a, qUE' �e§u,jlll para o Recite ama
nhá. .:\f,a capihal pernambucana,
tranlsllllii,tirá 10 cargo de comandan
te dia 7a Hegi,ào :\f,ilirtaT ao seu subs
Nhllto legal, e cm seguida inslala
rá o 1° Grupo ele Regi ões :\lilHarcs
PI2ra a qual fôra ha pouco nO'\J1C'a

<]10, cinja sedie fiai trans.í'crida desta
capital paoa aquela cidade do nor

be.
O g;e 11le'l'<a I Ma s caren luas el.e Mo

rais que, segundo d,eclill,noll, ela'r:1
c]<clnllrlo cm pouco uma ,enltr{'vista
coJ,e�liva iI ialllplrens,a, tUllllbélll es:te
ve no pwl{uc i o govclrnlarll1'enlta'l pÜ'r
ter r.egl'essl,li(llo dia Europa e apre
senba,r'ú rc,l,altúrri,o sôhne o que fo,i
a Slllla \"iagem ao frou!.
Hilo, 12 (A. N.) - Regl'essou n

BeLeJm do Pa!!'á o capitã.o üe mar (

gllJer,ra Bmz D�as d'e Agl1ila1r, q�e
foi p'ass,agJeiro do .a�'ião da PaQl13!1'r
dlo Bnaslill. O refelf\icl'o of,jeial da Ar
.mai[J,a, q.ule se emO()ilJltI'a ú cl i s,p os i
cã.o d,o �[i.nis.téniü das Rrel,acões Ex
ferni,ores é obefle d,a QQl1\issi'f,o Brasi
leira ele LilnlÍltles, SIC'bÜiI' NOlr,tc e

mermbl10 do Gons'eij!h,o Dill'leltOlr da
Flmclla c ruo Brrla'slil Crel1itcr�al.
Londres, 11 (C. P.) - Os obser

vadores políticos alia.dos encaram

con,) otimismo o estabelecimento de
llm "modus yjvendi" ent,re a Rús-
5ia e a, Polônia, A disposição russa

dc mio considera,r definiti\'as as

fronteiras de 1939 e a promessal d2
dar à Polônia as terras polonesas
espoliadas pelo's alemães parecerll
garantir uma nO\'2, era de bom en

lendilllento entre os dois povos. mães já admitem que a Wehnnacht
Ademais, ainela segundo os mesmos foi expulsa da cidade polonesa de
inforllWlnles, é de grande il1llportân- S:1rny, embora a:té agora o Alto-Co
eiH para ii harlllonia na Europa ce.n ..

traIo estabelecimento de um acor- mando rLl'SSo não tenha a,nuillciado
elo de defesa, contra a Alemanha sua queda. O certo porém é que
t, ser assinado, talvez brevemente, Vatutin já deixou mui,to para traz
vela Polônia, Chescoslovâ(Juia P

essa cidade, en1!penhando-se agoral7nião Soviética.
J ! 1') (r- P) O I em sangrentos combates nas regiõesJonr.res, � Li. •

- s o Jser-
"adores poJiticos aliados estão pro- próximas ao rio Styr. Os mlemães
ctl!'alldo moslrar aos dirigentes po- dia,nte do fulminante avanço sovié"
]oneses que a declaração soviéticJ. lico já,' il1iciaram a remoçiio de to-consiste, l1n, realidade, ai ultima
oferta de negociação de Mosco!l c:as as suas fábricas elo léste da
ao govêr,no exilaelo da Polônia Polônia pa:ra a pade ocidentall do
No caso em que os dirigentes polo- pais. Os rllmenos fa!zem o mesmo

�f�l\�1���I��:1�:sfl��10í��:::�;�e��1�1:f� ���II�la�te����i�l:�; �;����rt��d���� ft imprensa alemã confessa as derrotas na frente russa Imente, será criado UIII novo govêr- também mais para! oéste. Enquanto E,<;tocolmo, 12 (r. P.) (p()!, Tochwia, a I'l'sistbnci;:;: é possível -- prego ele graneles eontingentes, mas
!lU po!oues mais estreitamente vin- isso, as tropas ele von 'Ylanestein na .Juck Fleischer) - D('spachos lJl'O- acrescenta ;] imprensa nazis,ta. sim lançando o peso de suas fôrçascuIado ao povo. Ainda segunelo os frente da Corânia continua, em che- cenentC:'s de Berlim reproduzem a� Adeanta, tambélll, que os russos contra o ponto mais fl'aco das de(lbsen'adores politicas alia!elos, a informações da imprc.IISa do Heicll, r/Iodaram uma nova tMica, segu,n- resas alemãs, o que tem trl':>:idoRússia tem grande interesse !lO C1- ([ue eonsta,nte, Coom os seis padeci-. �.cgul1do �'8 quais as fôrças 2.kmãs clc' a qu�,l já não prOClliram romper pur;:,! o nllto com3111do alemão "as
so fronteiriço, pois promete dis- mentos agrava(los pela onda de frio que' se encontram entre as localida- as linhas alemãs mediante o el1l- mais sérias dif.iculdades".
I'uiir a linha de limites estabeleei- que já baixou o termolllelro a siCis eles de PrO'frehisc!re e Bu" estã,)
da ('111 1(l39 e devolver à Polônia os grÚus sob zero. empe.nhaelas'" a fundo para bÜl1p�dii' I

""" ..-•••- -.-.-.- ..- -.::.--•••-.- - - �

sem tel']'itórios ar,ranea,dos pelos que os I'llSSo� el'Ulzcm esse l:io, pro-'- Venha buscá-loalemães. O por.to de Dantzig, o cor-

Congresso de fer. curando, as.SIfIl, salvar a hnhal de

Znra·lde S.,lve.,raredor e outros seriam suficientes Progrebisc!re, gravemente ameaça,- .,
Foi encontrado e entregue à

para indeniza,]' ai Polô'llia. DlIl'aIn�e roviarios italianos da pelas tropas ele Vatutin e de Ko- nossa gerência o tHulo da Sul
as primeiras horas da manhã dê Argel, 11 (U. P.) _ llealizou-sc, niev, os quais atacam pelo nort,�, E America Capitalização n. 137247
hoje ,es.teve reunido o gove,rno pü- na I,tália, o primeÍl'() congresso elo leste e Sl�l. Dizem os despachos que Z·I· B b -_-_O_G_R_. _lonês, não sendo divulgada, enrtl'e- Sindícato Itailiano dC:' Ferroviários.\ H. al�omehda ,n!ssa contra Bug cous-

I 41 a ar ' osatento, informação alguma sôbl'e a Segundo informo li a emissora ele Ilhtulll uma serl� �.meaça para toda� Atencão!resolução tomaela. Acreditai-se que Bari, foram I',eadmiticlos todos os as tropas ge�12Hll1Jcas qUle se

enc�n-I
CIRURGIÃS - DENTISTAS I "

os dirigentes poloneses a,ntes de (J!Jerúrios e fe.rrovi:'ll'ios ([ue tinham tramo n_a _reglao da curva do Dme- Executam quaisquer serviços

!
Devido atra!õo na chegada. o fil·llnu.nciarel11 a sua decisão sôbre a sido afastados por motivos de 01'" P�I' lllfenor, acrescenta.nd<? que os I concernentes à profissão. me «O médico louco», programadoproposta russa, proc.urarão ouvir :l i]PI11 poJl.Uca. clrculos cOl1lpete.n tes aldnlltem te-I Ótimo hparelhamento, siste- hoje no «Odeon», será substituidoopj,nião dos di.rigentes das Nações rem os russos já se internado mais 'ma moderno. por «Nossos mortos serão vinga-tinidas, especialmente os govêrnos D ele 100 km. 110 território polonês. Atendem diàriamente das 14 I dos», vigorando o preço de Cr$de Londres e Washingtoll. Exis,tem, evem a presenta r Infonnam ainda os referidos despa- ôs 18 horail. 2,20."inda, wlgunul's possibilidades de b Ih chos que os ,iol'l1a,is alemães malni- Rua Joãq Pinto II (sobrado). ----------------

que O govêmo polone's exi.lçliClo acei- O i eh�

I festam que "a grande batalha dt'
ti- �"S pl'op'Üs,ll1s russa,s. Consieler:.l.-se nio, 11 (A. �.) - Os j)ussagei- inverno" es[Ú e,ntl'alnc1o em Sl1a
provável, entretanto, que 111eSI11') 1'05 tIa Centn"1 do Brasil (trens do terceira senl2lna, sem CJue haja in
l'lltl'ando em entendimenltos com i'nrterior) que nâo exibir'em bilhete, clíeios de n meS1lla "ter atingido o
Moscou, o govêrno pOlonês sofrerà vagarào, a partir de hoje, a l1lulta máximo de vigor". A única consoo
algumas modificações subs<t:anciais ele 30ré sôbre o valor da respectiva ][\ç;}o que 8, imprensa nazista ofen'- De regresso' da capital paulista"no que se refere à sua composição. I passagem. cc ao 1)0"0 é de ([ue os ataques I'US- onde fora, en(l gOllo de férias, visi-

S.QS terão C[ule declilnar mais cedo tar sua famiBa, já se éncontra
ou mais tarde, As inforll1aIções ale- novamente en)tre nós o sr Erasto
mães já não procuram ocultar as Macedo, secrletário do Consulado
graves perdas do exército do HeiclJ, americano nelsta capitaLa.dmitindo que muita's unida,eles cer- ._..- - �.._...,.• ._ ..- ,

cadas" lutam até o último homem. '

........_......·.·.-.·.·4.......•.••·__............... Começaram ais «remoções')Vão ser evacuadas Londres, 12.1 CU, P,] - ° governo
Londres. 12 [U.P.]- Vão ser com- rumeno arden;ou que sejam des

pletamente evacuadas diversas loca- montadas asi fábricas existentes
lidades do Departamento do Som- em Cernaut E� Crisinau, em vista
me, em consequ�ncia dos constan- do avanço rU�>80. Soube-se que as

tes bombardeios aliados contra a máquinas d�JS referidas fábricas
zona do Passo de Calais, A emis- serão transfEi'ridas para a parte
soro de Vichí anunciou que se ocidental da )Rum6nia.
reuniram recentemente os prefei
�os dos distritos franceses vizinhos
ao Passo de Calais. parC!l discutir
esse Clssunto, Acredita-se também
que essa medida esteja relClcionada
à passiveI invasão aliada, a res

peito da qual estão correndo in
sistentes rumores. Deve-se salien
tar, a este respeito, que, ontem.
circulou a noHcia de que estClva
.minente � invasi:o da oeste da
f:;l,Iropa pelo ;41'\.ra1 E�sen.h9wer, ;

lVa zona dd rio Stur ,Imposto .sÔ.b�e lucros

Estocolmo, 11 CU. P.) - Os �le-IextraordlnarlOS

I Armação I
Vende·se finíssima armação
para esta belecimento co·

mercial de luxo. ([ue a Ge�tapo t,omará, Por ora, só
foi annncia,do o toque de silêncio
em Marselha, que será elado às 20Informações na gerência do

ESTADO.

,

Erast4[) Macedo É UJU :DOENÇA.
JlUITO PERIG,OSA.
PARA ... .FAllILIA
g Pll.A À 1U.ÇA

o chefe de poliCia
conferenciou
Rio, 11 (A. N.) - O ehcfe de po·

lícia ca.rioca manteve, hoje, demo'
"r::Hla conferência com o i,nterven,tol'

de filmes ��r:oa:r�r;��s�1r�:al�:eS Bara�a.

Educaclio Ffsicc1
Projeçãm
° Instituto' Brasil-Estados Uni-'

dos, fará reéllizar, hoje, às 4.30 e

7,30 horas. sessões cinematográ
ficas com a ;projeção de novos fil
mes, recome;Jndando que a 18 ses

são é para q.rianças (filhos de s6-
cios) e a 28 :«exclusivamente» para
.6CiQi aQ�lt�)•.

Já se acha aberta Q inscrição
para o C. P. E. F, sendo que O

Inspetoria de Educação F�9ica está
publicando o competente edital, I
no qunl os interessados encontrQ'
réiQ ali in.t.r�çõ.1I! nec.".Qri'Q.,

J
(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


