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Alarmados
,'f�,l: �: A

CURITIBA,12 (E.) -- NOTíCIAS DO I�!�DO EST�O ADI!M�II� PROD���ft!tg�!�)!
PONTA GROSSA E PôRTO UNIÃO ESTÃO ALARMADOS COM A PRAGA "CORUQUÉ",: QUE ANO A ANO MAIS ASSOLA
OS HERVAIS DO ESTADO. OS PRODlITORES AGUARDAM AS PROVIDENCIAS DO INSTITUTO DO MATE.

Para a derrota total
}loscou, 12 (U, P.) - A queda

da cidade polonesa de Sarny foi
finalmente' anunciada em ordem-do
.dia do marechal Stalin. As tropas
russas ocuparam totalmente a ci
dade ontem, cortando assim as co

municações entre os exércitos ale
mães da Ucr-ânia e os da Rússia
Bra'uca. Os nazistas só poderão res-

tabelecer o contato de seus dois IexérciTOS na cidade de Kowel, mui
a retagularda dais. posições que t��l-1
taram ma.nter ate ontem na rcgrao :

de Sarny. Isto representará um rc- Ano XXIX
cuo de 130 quilômetros, no inter-ior
do ienütório polonês. Piora assim
de hora em hora a situação da
"\Vernwcht na frente oriental. Uma
[rléia exata dos propósiros do Alto
Comando soviético foi hoje dada
por UIlI jornal moscovita que es- Londr-es, 12 (C. P.) - Foram sem precedentes as perdas aéreas ale
('n'veu: "O objetivo do Alto-Co- mãs em aviões de caça, durante o gigantesco ataque efetuado ontem pe
mando russo é a derrota total do los bombardeiros norte-amer-icanos, contra o oeste e o centro da Ale
Inimigo, a destruição ou apreensão .manha. Embor-a faltem dados a respeito, acr-edita-se que os alemães
de Iodo o seu material e o cxterrní- perderam várias centenas de aviões de caça. As perdas sofridas também
nio ou anresamento de todos os pelos aliados foram muido elevadas. Segundo os nazistas foram derru
seus homens". Isto não deve ter bailios 136 bombardeiros nortc-arner icenos, acreditando-se em Londres
soado muito bem aos ouvidos do que essa' cifra é muito exagerada.
íuehrcr que resolveu mandar mais Londres, 12 (U. P.) - A oitava mais algum tempo. Essa demora,
curnc de canhão para Ucrânia, fôrça aérea norte-americana está segundo se acredita, prende-se a

afim-de impedir que os russos cor- procedendo ao levantamento de I necessidade ele estudar as declara-
tem a ferrovia Odessa-Lemhcrg, suas perdas e das causadas à avia- ções dos pilotos e à dificuldade de

principal linha de abastecimento ção germânica durente o ataque de 1 comprovar prontamente o número
dos aleJ1lã,eS naquela zonal. A esta

I
ontem, quando se travou uma ba-I de aviões que não regr-cssan-am às

hora, segundo informou Berlim, talha, aérea
. que, provàvelmente, suas bases e que ef'etivamente sr

encarniçada batalha deve estar foi a mais amplas proporções até tenham perdido, pois talvez muitos
sendo travada no setor de Vinitsa, hoje verificada sôbre ·0 território deles hajam descido noutros locais
que e atravessada pela/ referida li-, do Reich. Espera-se, a respeito, um da Inglaterra. As autoridades norte-
nha férrea. Entrementes foram i comunicado especial. O Quartel Gr- americanas declararaau que a bata- contr� a BumaAOe.ahoje confirmadas as noticias já' ueral Alemão diz que "123 aviões lha cuja duração foi de 3 horas, U
divulgadas., sô�re a eva_cu ação ·�e; norte-americanos, cm sua maioria foi travada contra avi�es alemães' Moscou, 12 (U. P.) - Informa-se 1 suas operações para deixar aberta
t�das �s fabrJ�as fl'lema� da Pol(�-1 qllai�nllloto:es,. foram derrubad�s, de t�d?s os tIpOS. 9s;- PI�O�OS.' por

que, enquanto poderosas forças

I
essa importarrtr, porta de entrada

n!� ,Ollental. Nesse se,.ntIdo, o J�ll-1 qu.al,.do uma gigantesca _fo:l1laçao sua vez, que r ()pOSI�ao 1I11111lga, as- russas de infanter.13, e_ tanq�l.es con- para � Ucrânia ocidental - nome
�.lstJ o dos Armamm�t�s .

do He�eh inmuga atacou, ontem, ,?b.1etrvos. 110 semelhou-se a C(l!� tiveram de e1l1-
vergcm ele três direções diferentes que dao os russos à região orien

J" rc_cebeu as l�ecessanas instruções noroeste =. Ale:llanha " �ostenor- �.rent;l: por ocasiao do �taq?e. a sôbre � .impo:;�nle entr-oncarnento tal da fronteira com a Polônia ando Estado Maior, l1?ente a emissor a, de Be! IIm anun- .)C11\\ eunt urt, el�l outubi o último, ferrovimrio de Sarny, ruais a sudo- tes da guerra. Não se tem noticias
___._........"._�••••••-.-..-_� CIOU' .que o tota,l �os avioes norte- qu.a_ndo os aliados perderam 60 este outras tropas se anticulam pa- I

de novos avanços para a Rumâniu

E rol Flínn �m,el'lc.anos destruidos �leva-se a avioes.
ra lançar um assalto em massa sô- das forças de Vatutin e Konievr 136. AInda que se considere com.o J-:,o.ndres, 12 .(U. P. Urgente) -:-1 hre 8, Rumãnia, tendo já se sítuado '

desde a região central no cotovell;

volta a' I�astallte, elev�d.as as �er?as da 01- O .Jorn�1 Evenln� ,�e..

ws aI1lLll.CIa a 19 km. do vital centro de .comu-
I do Dn ieper, acreditando-se que

ce.na tava. fOI ça aer ea, .alcI ed.Ita-se que que, segundo d.celal açoes dos P�l�-I nicações de Shetovka, depois de·1 ambos os chefes estão organizando

HOLLYWOOD, 12 U. P.) r:s cálculos de. Berlim sejam exage: t�.s norte-am,encanos, que pa;�tlel,- vencer a resistência inimiga 11.'-\, suas tropas para uma" ofensiva
lados, e, tambe,:], que o nUllle,·1'0 .I:.C Param, do �Ita�ue de �n.te�n .co.ntra I zona su.1 de No_vogradvolynsk,. e coordenada, em grande es'cala C()I1-Em101 Fli!llln vlo,llbará nov'amente Ú :lparelh?s alell1a�s po�tos. abar?,-o .a Alemanha, ,I Luft\��ffl" perdeu, reconqlllstar mars de 30 10Cahda-j trai .a estrada de ferro Odessa-Lem

coena, faz,(lrudo 1) p<q>:el pTinlCÍpraI nO Ie.nha sldo o l;lalOr ate hOJe regls- �ura.J1t: o mesElo, posslv.elmen!e de eles. As forças rassas corta/ram, herg, que é a última ro,ta de retifilme "S,i/ll,gLl1Jg in thc 'WildniCrs" tl'ardo l1l�ma so ba:talhm O" coman: _00 a 300 aVlOe;" �)U, seJa maus �(l, além d.isso, a estrada norte e sul rada para os alemães do Dillieper,Asrues �1JO'o,nea!d, POlI' sua vez, es,tá d� an?::lcano haVIa �eelal a,:do que ,ql�� em, �[_l1al�Uel dia de ba,talha

sO-I'
que

11I1l,a
o camll1ho de �?v,no com ofens�va essa que serú. dirigida,trabalhand'o S1i,mlI')t,aueaiJllenrtc em cxpedllla um CO�llUl1lfado as q�Ja- DI e a GI a-BI etanha. Shptovka e com uma sene de es- tambem, para, o rio Dnisiter, afim-três fi'lmes, l1ium dos qUla,is é o seu tro hor:as, mas_ as .tres a.n1Jncl�ll tradas de ambos os lados da via- de forçar SUai passagem e pene-galã o flalJ1loos'O a'bar s,plenc.er Tnacy. '[ue a ll1fonmaçao a1l1da: demorana, A pe.nlecl"ltena férrea de Novograid-Shp;tovka. Di- trair no território rU'llleno. SeO"Uin-

fl I zem mais as informações da frente do informalções, as fôrças russa� se

S
-

d d U
e que p, ameaça contra o entroll1ca- acha.m a 32 km. dessa linha férr'ea

erao castiga os Os trai Dres no rugDal 'mento de Sheptovka aumell1tou e. a 8� da fronteira da, ex-Besserá-
. : constantemente e que tudo parece bIa, nao se tendo conf,irmado a�é o

Clmng-King, 12 (U. P.) __ Todos os chineses que serviram aos .in.- �10n.1evidéu, 12 (U. P_.) - Pela indicar que Vatutin vai aceleralr momelnto, a versão de que haviam
poneses co·ntra os 1nteressrs da China nào escaparão ao castigo. Foi I) }lruneJra vez no Urugu'al, está

sen-I\"'"
.............-.........-.-•••-....01".................. atravessado o rio Bug.

que afirmou o vice-'l11ini�tro do Exterior da China ao desmentir ais 1n- d,o e,mpnegla:d'a a "p,enicilina", o Jogo aDt-IOO ,_ - -.- _ - -.....

formações segUindo as Cjumis Wa,ng Cha'ngwei, ohefe do govêrno titere novo e jú cé�ehre l1le�icam"ento. Se-
de Nanldn, não seria castigado após a liber,tação da China elo dominio gundo �n�,a. IllfoJ'Jlla:çao, ha poucos Depois de usar todos os seus Os gasogeAD.eOS1l,i:Pô!nico. Aill1da de acôrdo com o que revelou o viee-minis,tro do Ex-, dIas fOI lI1JcJad'� o �ra,tamen�o de I recursos na batalba da Hússia,
terior, será s,evero o ca�tigo para todos os tr::!.idores, especia'lmente para I um ca�() de sepheel�lla rebelde :10 Hitlel' volta-se mais uma vez Hio, 12 (A, N.) - Segundo dados
os que se transformaram em dirigentes fantoches a serviço de Tóquio, ��npre$� da sulfa�1J,c!a, havEilldo-se para () Império do Sol Nascente. fornecidos pelai Comissão Nacional

------------ -_ .Ia vel'Jilcano �cnsIvel l�;eliho:r�. n� (I flliehrer tent,a persuadir o e111- de ga,sogê.nio ao MInistro da Agri-
A morte de 11-lano 'lesaram o povo em mais de cs�a!cto .do paC1eJlJte. � pel1lCl.lll1a,' ]Jplixador japonês de que seda cultulra, exis,tiam até dezembl'O últi-
li U 10 'Ih d fo� C!btHla, l1esh� capItal, p.or lllter- um grande negócio para o Japão, Jl){), no Dis,trito Federal, 4.000 vei-
F t· It 1 S' 12 (U

mi ões e cruzeiros medlO do el1lbalx�dor Bah.sil:a ,Lu- atr,car a Hússia pela fronteira da cul�s movidos a gás pobre, por êleron eIra a o ulça" . HIO, 12 (A. N.) - Teve seu prJ- zardo, que _fez vw, pOl' Via aerca, lVIandchúria. Ignora-se 'a respos- clevldamernte vistoriados e licencia-P.) - Novos detalhes sobre a meiro deslfe'oho o ruidoSo() clas,Q d,a cert� quantidade encomendada, no ta que teda dado o embaJixador; dos.
execução d? :onde, C�ano, reve- Oompa'l1lhia Si,deu'úrgic,a do BrUlslil.

Brn,s!l. sabe-se apenas que o principal O número de gasog,êllio nos Es-
. la� que fOI el� o ultImo a ser

I
Srelll's inclor,plÜor,ado!l'Ies arC'abaJlll de ser

- -01" 01" -.................
argumento de Hitler ou, pelo tados eleva-se a miais de dez mi i

fUZIlado., depOIS .de De B.ono., I d,enl"run';'aldos pellla plrlo,cl"I",'ldlol-l',a el,o I I mernos, seu princLpal esfôrço, foi ao qLie Informam as sub-comissõe�
" u" u> convencer o embaixa,dor de que estaduais.

P�reSChI,G?ttardI � Marmelll.! Tribull1lflll de S,eglUJ'lalnçla, CrOmo res- A ,.", a Rússi'a, cedo ou tarde, se jllll1- Atualmente a, proporção de "'[1-

Clat_:o sur�lU no pateo da exe-. pOl1s,áv'eis p,elra del'apid,açã'O de mais I rma r_ao I taria aos Aliados na guerra do sogênios instalados nos veículos'" é

cuç8:0 traJando calça ,negra e I de 10 milhõcs de oruz,eiros. cIo po- �. Pacífico; e assim ponderou o de �pr?"Nill1adal11ente 60% para al1-

CamIsa branca, visivelmente Iv.o.' fue/lu'er - nada mai-s lógico quc tomovels, de 30% para caminhões
,

I o Japã,o tomasse a inIciativa. e 10% para onibus e camionetés.palido. Depois de trocar as úl- Vende.se finíssima armaçãotimas palavras com o seu

con-j Assassinados pelos para estabelecimento co· E d deram d gfe,ssor .ql!e o acompanhou ao italianos patriotas merdal de luxo. OS pesca ores ,e raça,p�teo, _Clano ex:f.rentou o pelO-I '" 1 dtao, nao permltmdo que lhe 1 LONDRES, 12 (1). P.) - Dois Informações na gerência do to O O peixe ao povo!vendassem os olhos,

I
chefes fasci\Sita's ltailim.lOS

frOJ'oam ESTADO.
as'saslsi,nadO's pe)Jos pa tr!ÍÓitas p'enin- Ê o que cemta, deste modo o a'rUgo impugnado, sendo de ca,rdu-

Parti que o Japão ataque sullares j)os úHi'InoS i()' C!iflIS, "Correio dm Manhã", do Hio: "O me, era o de mais fácil aceitação
R

..w:. Caso foi expressivo. Uma Coopern- pela gente pobre. A Cooperativaa ússia tica denominada de pescadores, pa- a.lia�da à Comi.ssão Exedutiva, fez:
Cairo, 12 (U. P.) - Segundo i A"-- I e f It ti , ra evitar o aumento de eSltoque do entao, eslta coisa odiosa/: chamou a

as esféras bem informadas t gaso IDa que no� a a servira I>ei::<-e, is,to é pal'�1 fav,orec.e�' o enclil- policia,. C?lllO se os pescador,es fos-
d t .;t, reCllllellto do a�tJgo pela, lei fatal .lc sem Cr1l11oL11OS0S.
es a capital, Hitler está fa-

.. _

d E qne, quando a pI'ocura é maior do Qll'e êles não o eram, ficou eXlI-zendo grandes esfôrços para para a IDvasao a uropa que a oferta, o produto sobe de pr�- berantemC'nte provado: Não poden-
persuadir o Japão de atacar a. ço, ordenou ao Entl'epos,to respeoh- do desemb.arcar o peD�e fresco e

RÚSSia, afim de evitar o des- }lIH.A'CE;\'IA, 12 (A. N.) - BIll s,e a@f'a,vad Mda v,ez Inús e, infeliz- \'0 que só recebess,e a mercadoria barato à vIsta de uma multidão es

gaste das fôrças alemães na 'l1la paslS'U101el1l p'Ülr aqru.i, o intervenr-' mente, dendJ'o destes três lwóxim,olS das cinco ús oito da manhã. J)Cipois I hrpefa/ta, os pescadores deram, gra-
� "". I _, I deslsa hora, o pescador, que chegas- tllltamente, ai todos quantos ali sefrente oriental. 101' Armar,all PeIXJolto, algrw(]:ecelnd,o lll1esles, n_ao ha nlelnll�lma eS'P,eranç,a se ao cs,is a diligê,nci�r a venda do achavam, no cais, os estoques q�le
as gJl'landiolSlas maalifesllações q'lle I de slolluçao. Ma's - fll'lISOIU - a galSlo-

I

fnllto d,o Sletl !'Iu,clre t!'la'halho" teria tI1aziam ..
Quasi 20 milhões lhe f,o,mm piflesltadas, pll'olnu,nCÍ<otl IlÍnla que nlOIS farlta e a,in,da 1109'S fal-\ que esperar pelo dia seguint.e par;a Como. lição aos que maono!bJ'am
de maCos de il1l]JIOlrtall1ite disctll1sro. Bn,tre outTas ta,rá Vlai &elrvir plalra a invasão da des,carrega!". Joga,slse o s_eu peixe n�l- no selntId.o d:;r. a�t� d� CUSltO da, vidn,

. _ b IE ° 1', 1 I' �. . gua, se C[U'lsesse. Mas nao o dev,erw nada maIS Slglllf!,Ca,l!vo .. ,

c.·garros· af,,-macole.s, acentuou q.ue elll J''C- Urropa. S UI 1M OS, [lSPüS'lOIS a Cd' " 'b
.

ld dor�s COIl•

• • .., • • N I'S'Ln UH' aoS revel e �. e -

Belo Horizonte, 12 (A. N.) _I ve êsta.rra norn�lalLI,Z'ada a dlsltnbl�l- iprecl�)Itaa� as opc'raçoes clom q�c sumido;es.. ,

A ind�",�ria de artigos para ção de sal a ;VImas, Es;ladlo do 1:-10 I
anl1:ec.lpa.rao o f.uIl ella gnel'ra, esiao Era .loI1evltavel que SllCe?e�Se o

fumanLes t· e tod,!) o Bral',i,] Celnrtrall, PI'o'ss.egudn- oo,ncenrt"rla,ndo el11 sUlas boals,es iodo aparecImento dos retarda,tanos. A
� expressa-se em ar

l-I
' �, ". Cooperativ'l i,nvocou os seus re-

gOS bem sI'g'nI'fI'catI'vos d.o r1USSIC' "Serão P'lll1lld,os s,evem- comhustlv,el quc e püsslvel tl'anpor- I t
,.

1
'

t' .

.

. .

.
.

I ' .' gu amell os c ai cgOll a sua au Orl-

A estatística demonstra que me'I:le os eSlpecldad�'r,es'"s'e.llal11 brl�,: t�J'. D�I a cn�e �I cmunla,Me no Bll'a- daelc: Os pcscadores reagir�lTI..Não
em 1942 se fabricaram aqui ',;i1eJl'o's Oll e'slt,r'anlgelJ'O's . A segun SI1. ° Ilnlte'l'vlcl11tor enoenrOill sua or�- ,pnecl1slaVla.m d'e mento'rles, pl'l'nclp�l-
19 mi1h�e 755 '1 100 ma�! nef'eiri'lHs,e à crli/s'C de ('10mbus,uv'el, çàJo eom pra.llaVIJ1alS elllo'CJUlEmtes e Vi- men.te porqUle o ,EIJ!!:reposto na')

ços de c�,gSarrOS mn10 evalor de 7
I
tendo sido eSlta a paJrte mais impor- b[',anl1.e5 de eXla/l,taçãlo aios p'ri:ncipio'S era de, net.nhum orga? codoperaidor" I .

.

d
. ,

f
A d ou execu IVO, ma,s, SIm, o povo,

milhões 590 mil e 386 cru- tante de sleu dlSC.Un',so, por t�r o 1�1-
' letnocratlCio's e a.os eSI Oor<;('os as

([lle reclamava peixe bom e barato.

:zeiros. ltel'V'e,nlt(llr a,fjiJ'IIl1/íldo ijlW� fl slÍullçaq Naçqes 1]J)1lidas. , Maxi_lll� lH1 situaçíioj m11íll vez <J:1le Q

A campanha das
vitaminas

o Rio, 12 (A. N.) - ° ministro
João Alberto, coordenador d31 Mo
bilização Econômica, reunirá, ama

nhã, em seu gabinete, os membros
ela comissão diretiva, da "Campa
nâia Nacional das Vitaminas",
afim-de Iançar um plano capaz de
suprir as populações brasileiras
desses elementos indispensáveis ao

equilíbrio do organismo humano,
em virtude das dificuldades de
abastecimentos motivados pelaH. 9008 'guerra.

I

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CA'l'ARr�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I florianópolis-Quinta-feira, 13 de Janeiro de 1944 I
Batalha aérea de proporções gigantescas I
Perderam várias centenas de aviões

Providência de resultados
louváveis

São Paulo, 12 (A. N.) - ° presidente da Associação Comercial, SI'.
Albino Pcruiru, referindo-se à baixa ora verificada nos preços alimen
tícios, declar-ou que a mesma é conscquênciu da regularização dos trans
portes, obtida com as providências adotadas pelo superintendente rial
Comissão de Abastecimento e pelo chefe cio Serviço de Coordenação e

Prioridade de transportes ferroviários. A baixa advem logicamente do
normal escoamento das mercadorias e centros produtores para centros
consumidores.

Assentado o imposto sôbre
lucros extraordinários
Hio, 12 (A. N.) - Os líderes das

cla_sses conserV'adO'ras declara'ram,hOJe, a um ves,perti'llo loca\l, quc
se chegou a um acôrdo defdnitivo
com o govêl1no, sôbre o imposto de
lucros eXltraordinários, ficando as

se_ntado que. � comércio e inrdúsltria
nno $0 �acnflcarão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produto da METALURGICA PAULISTA S/A - Rua Sampaio Moreira, 247 - S. Paulo

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 1�9

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr'
CrI
Cr'
Cr,
Cr'

70,00
40,00
20,00
7,00
o.ao

Medidas de precaução contra
_

a gripe.Hio (\'1.::1 aérea) - Eslivcrarn

IllJlanrlO, sao as mans acomsedhá veis
reunidas BIO galbLcnte do nu iruislro da Prefcifuna e ,dlo D, N. S. A reu- pia/na f) C/alSIO. Por ouetro lado, d.issleda Educacão várd.as a ntorí d adcs, n iào teve corno objetivo () estudo - o dil'. Bwnnos B<alliJ'iClto das nncditlas
dl:,nLl1c as "quais o dr. Barros Bar- de medidas QlllIe fuc i.li í.em a pcr-í'ci- que o Dcpaa-nameruto Nacional de

reto, dl retor do Depai-tamcnto Na- ta nuobdl ização de esfôrços entre 'os Saúde está ad onanrlo em perfeita
ci omal de Saúde, o dr. Jcsuino de govermos Ied cral c dos Estados p a- coordenação com os Serviços Es
Albuquerque, seorotúr.io de Saúde na a dcícsa 'la população contra t-a'dmbis de Saúde, es!darccelndo que
e Assisdên oia da Pr!efeilura do Di s- as consequôrucía« ela cpklemi.a de o. Inelituto Osvaido Cnuz , conjuga
tnito Federal, o dr. Henr-ique Ara- gri'p1e q'llIe rutjll1!gle os pulses, pnin- do com a Fundação Hock í'Icll or,
gão, di'netw' do I!usltitulo Osvaldo ClirpruLll1Iel1ite a Tn,�klltel'ra e os Esta- pnov'i(]('ll1lcia ,a prntluç âo de vacinas
Onuz, o ,],r. Tavlor, representante dos Unidos. eOUll1H a LnnU!0I1Zia.
da p'l]ndalç�ão HocklffeiU�>r jUl1It-o, ao I Cooumicou o dr. J,e'�l1i,n!o. de Al- Depois de asserntados Iodas as

glwêrl1lo bna,sLllei'l'to, e diveesos fun-, buquerque que as pro v i.d óuc i as que providónoias lllecc'%:.í!rilas, foi CI1-

c,i'onúri,o,s da Secretaria de Saúde a Profeituna do U. Federal vem 10- cennada a reuniâo.

o ESTADO
Diário Vespertino

Ano.
Semestre
Trimestre
Mês
Número. avulso.

No Interior:
Ano Cr' 80,00

. Semestre c-s 45.00
Trimestre Cri 25.00 I<,

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

I
blícados, não serão devolv»

dos.

A direção não se responss
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

����L2 _

Bananas e laranjas
para as criancas
Londr-es - t: bem provavel que

1110 Brasil nem todos concebam
quão grande é a falta que o povo
britànico sente de suas exioelerrtes
haranjas e bananas, f,Nlitas que, an

tes da gueru-a, eram impor ladas em

grandes qua'nhrlad,es. Convém até
lembrar que um dos maior-es su

cesses em oanções popudar-es na

Iugl/alberra, prcsenaemente, tem eo�
nuo assumto a bamarua, que não e

mais vista mas QlUle nem p-or isso
é esquecida, Ooaisionclmenâc, en

íe-etanto, chegam à Inglaterra uma

ou duas caixas de la ramjas, levadas
plOlr m.ar i'nhei.ros e as quais são ore
necirlas a orfanatos ou creches de
tempo d e guerra.
Na "mn-sery" de crianças rí e-

samparadas de Wenaiover, os peti
zes, que haviam esquecido o que
era Ullla lia rrun}a , pensalra,m ao ver

a f-nuta, ter galn!ho Ulll p,eixinho
dOLU�aldo l)laNI Ilhes s'(Jrvir de hri,n
quedo. Não é pr.eclÍslo (.llizer qll.C .a
Ja,l'anja tev,e de Slelr pa,J1'l'da em lllU

l1l'l�rÜ's ped,aços aHm de qUle fôsslc
c1i'sh'i,buido a qm:asi todas as a1'ian

ças. Foi dito à,s criaIl1Jç,a!s que bra
vos mari!l1Ibei,r,os hav,ia.m anl'iscado
suas vidas Plan'a l'evn1' as l,am,njas
p!t!1a a Grã-BI1e1a,nha e, ag,o!,a, �JUli
tas de,],as i,nc],Ulem os mal'lnhelrOs
nas suas préaes e estão sempre
prontas para ClOIl'ner a-o encoJllrl() cl1e
qUI3Jlqne,r maril1'hiei1no que vêm pas
s,alr na rua pana agradecer.lhe a

f'I'LUt.a que r,ecehenall1l.
Na "81t Chnils!tüphe!r's Hom,e", em

Ttmhrirlge Wells, um gr'lllPo de
erianca's, nà,o vendo nenhuma pos
sibiLicila,de de c-Oll1!Clr ou 0hup.ar ()

presle1n1ne que lhes era of!erecirlo.
pnse,r<3Ill-se a jtOgla,r uma partida
ele ftüebol 0011l a Laranja, en'qwHl
tiO nutnns lel1!ta\rta'm Cfllllc,l,n com

casca e tudo.
Numa rUla, um mens.ageiro pos

tai de dOZie anos de ida,dle contou
qUf' a ]a.l',anj'a que s'lJIa irmã, p1eque
nina, l'ecebe é, ge,l1nl'me,llll'(', dada a

ele acresClenrran,rl (): "Ell a ChllP'O
im�di,a.tamentle pois se do C-Ol1t'l'á
ri,o ,al!guElIl1 pÓ,de rO>llbá�lla". Ess,e

'l1l!en'lagleiro, dC!'lla,r'be, naJo c.ornse-

g!lliC recoNla.!'"s'e C'Ol11l0 é llIma ba
na'na. - U. .T. B.

Dr. ALEXANDRE DE IMATTOS
CIRUR(jIÃO DENTISTA

Cons. Ruo Nunes Machado
n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

Consultas diariamente
dos duas àa 7 horas.

PIANO
�r, Ç�bQt, nc

Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

C�bo Subm!\d.nQ,

iAgradecimel,to e issa
I Osni Regis, Vva. Paulino Silvo e família vem

'agradecer a todos quantos acompanharam o fêre
tro de sua espôsa. filha e irmã. DILMA SILVA

,

REGIS e aproveitam o ensejo poro.
. convidar seus

II parentes e pessoas de suas relações para assistirem
à Missa que será mandada rezar na Capelo. do Estreito, na próxima

I sexta-feira, 14 do corrente, às 7 horas.

DIA 16
"Soirée Mignon" com inicio

às 19 horas.

DIA 22
Sensccionn l abertura da

temporada' carnavalesca.

CORTADOR DE .FRIOS

Solidamente construido,
de aspêto fino e elegânte, suave funcionamento,

regularidade e precisão de corte.

Outros afamados produtos

COSMOPOLITA:
Aparelhos sanitários em ferro
esmaltado * Fogões * Aque
cedores * Válvulas Automáti
cas para descarga * Metais
para água.

Só depois do arrasador bom
bardeio de Londres em 1940 foi
ljUe Howard Florey, da Uni vc r
sida de de Oxford, teve a, idéia de
experimentar o "pcn ici lium n o
í

atum ", na sua ação de estahl
lizar as culturas bacterianas.
Foi por exclusão experimen

tando as várias substâncias com

ponentes desse f-ungo, até que
depiaro u com a pendei 1 i1nla qu e

era justamente aquela que exer

cia! tal ação.
Oxford em pêso se propôs ex

perirueutar a substância de Flc
ming. E eram Abraham, Chain,
Florev e Jénmi ngs CIOl1l os seus

colaboradores.
A equipe de Florcv ('Ol11eçO!1

por experime,ntá.la nos animais
de laboraiórios, depois de haver
ohs'Clrv,ad o (rue a p,e�lli,oillli na ate
II a proporção de um para ViO
milhões atenuava a, vitalidade e

a cissiparidade das bactérias.
Tomou 50 ratos. Lnjetou es-

treptococo piógeno em doses
niortais em cada um dêsses ani-
mais Dividiu-os então em dois I

'-.----lIíiifI!grupos de 25. NWll dos grupos !-------.

injetou penicilina, e,nqua,nto que

III S Ideixou o outro S�l1l medicação.

e n oPois bem: dezessete horas apos a n U Ua injeção de estrepctococo, já ha-

C O N T E- M
vdam mlolrrido todos os na,lüs não

.

lraiados, encrmmto ([ue os sub-
metidos ao tra,tamento da peni
cili,na se mantiveram alegres 8
conte,ntes como se não tivessem
sido condenados à lllor-te. Do úl
timo grupo salvaram-se 24 ou se

jam '96 por cento. O caso de mOl'
te poderia ter sido calusado por
algum acidente.
'Do rato, a equipe de Florey

estendeu as suas experimenta,
eõ'es a outros a,nim,ais d,e elabo
)·atório. Sel1'l.pre com o mais ani·
mador sucesso.

No,tou s,enllp.re q,u.e a penidli
na nào era absolutamente tóxi
ca, a,o contrário da slllfanilaJl1i
da.

Os promissores resu.lLados "in
anima v,ili" e a abs,(),t.ll't,a ino
culid�lc1e rio tratame,nto, i.nduzi
r>l111 a equipe de Plorev a expe
rimentar a penicilina, "in anima
nobile".

,O preceito do dia
i Sensação de secura e ardência na

i garganta, tosse sêca e quintosa,

I espirros frequentes e corrimento
nasal abundante, muita vez, são
sinais de uma gripe em início.

SNES.
_..�.....�.,..-.....-..-....................._.--..........

I
L--..----____.I X

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacênttco NILO LA US
Hoje e amanhã será a soa preferida

Oro&,a8 nacionais e estrangeiras - Homeopatlas - Perfumaria.

Artigos de borracha.
GarlUlte-se " t'xata observância no receltuArlo mfJdloo.

PREÇOS MÓJHCOS.

CARTAZES DO DIA
HOlE 5 a.feira HOJE

(lHE
A' s 4.30 e 7,30 horas, um programa extraordinário'

Um fIlme documentário de raro esplendor
� O Vaticano de Pio XII

J08n Be:rmett e Don Ameche em:

Confirme ou desminta
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
PORTEIRO DONALD (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO _ .. Jornal.
Preços 3.0n 2,(,0. e 1 00 lmp. até 14 anos

�-�-�---------

(lHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas;

Nossos mortos serão vingados
(Wake Island)

Com Robert Preston, Brian Donlevy, Bárbara Brittsn e

Mc Donald Cart'y
COMPLEMENTO l'TACIONAL (DFB Nat.)

A TERRA DO CANGURU' (Tapete Mágico)
Preço: Cr$ 1.50 único. Impr. até 10 anos

Domingo-Odeon, Marlene Dietrich, Randolph Sbott e

John Wayne em:

Indomável
Mais uroa produção de Frank Lloyd

ALVARO RAMOS

LIVROS
USADOS

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Compra e Venda
I Literatura, Pedagogia, Psico·
logia, Matemática, Direito, En·
genharia, Medicina Totografia,
Cinematogr afia, E'etricidade,
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geo desêa, Fisica, Qui·
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

o. L. ROS1\
Rua Deodoro, 33.

Penicilina

TúLIO CHAVES

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

Fpolis., 7·1·44.

I A L E X A N O R E: ,
Papai faleceu. E' neces- I

tr séria sua presença por

II
causa do inventário.

I TUTTI

I 3'-;-:. 2

f'..----..------�� ...

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
OI Pálido.. DePluperldo.,
E.gol.dol, Anêmico., Mie.
que crilm M,grol, Criança.
r.quític... rec.b.rio I tonl·
ficlçio g.,.1 do orglnitmo

co." O

Sa nuue 001
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mill·
t.aJ:es podem exigir, sempre que ho••
ver dúvida quanto à veraeidade de
qualquer informação, que eada ia.
tormante prove o que declaro•• A
má-fé eonstitue erime eontra a ...
�lIr.nca DacioDIL CU, I. It>..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Sociall
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•
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ANIVERSARIOS
Aniversaria-se hoje, o sr. dr.

Heitcr Blum, diretor do Deporta'
menta das Municipalidades.

Transcorre, nesta data o cm i

vel'sário natalício do sr. dr. Carlos
Corrêa, médico.

Fazem anos hoje:
a sra. d. Heliete Brügmann Vie

gas, esp��a do sr
..Narb.al Viegas,

funcionarlo da Dírator-íc de Es
tradas de Rodagem.

o sr. Alcides Tolentino, alto Eun -

cionário da Alfan :lega.
a sro.. d. Helena G. La Porta,

espôsa do sr. Miguel La Porta.
a menina Zilá, filha do sr, Ju

venal Silva.

Noivados:
Com a srita. Décio

tratou casamento o

de Paula Vieira.

Costa, con -

sr. F'roneisc o

Naseimentos:
O lar do sr. dr. Polidora Ernani

São Tiago foi E!nriquecido com c

na!'lcimento de galante menino,

que recebeu o nome de Polidora.

�'���J
Flavio Hamilton será o nome do

novo filho que veiu alegrar o co'

sal dr. Waldyr Busch e senhora.

Enfermos:
Deu entrada na Maternidade,

onde foi submeti.da a uma inter·

venção cirúrgica, a sra. d. Dorrrin-
ga Silva, espôsa do sr. J05r �

bastião da Silva.

VilljantfllH
Regressou de Curitiba, o sr. Lu

percio Lopes.

De P. Alegre, chegou o sr. Brem
Neves, alto funcionário dos Cor
reios e Telegrafas, daquela capital.

Sociedades
Comemorando seu l ' aniversá

rio, aGremio Juventude, anexo.

ao Clube Limoense, realizará. sd
boda. festiva soirée, com início à!r
21 horas.

o diasanto do
Sta. Verônico

Giuliani, Virgem
Nasceu aos 27 de dezembro de

1660, em Mercatello (Estado Pon

tifício). Nem tinha completado os

dezessete anos de vida. quando en

trou para o convento das Capuchi
nhos em Cittá di Castello. onde
ocupou. sucessivamente, os cargos
mais importantes; assim era ela
durante 33 anos mestra das no

viças e, depois, abadessa. Várias
monjas formadas por Verôni·
co chegaram a grande santidade.
O que distinguiu a nossa santa fo
ram as visoes e revelações com

que Nosso Senhor lhe recompen
sava seu ardente amor a Cristo.
Recebeu. no seu corpo, visiveis. os

estigmas do Crucificado e a graça
de sentir do modo mais vivo os

sofrimentos do Redentor durante Ia sagrada Paixão. Não bastavam
estas duras provações. A autorida
de ec1esiástica, pouco crédula
1uando se trata de fenômenos
ão fora do comum, submeteu a

santa Uos exames mais penosos:
foi deposta do ofício de mestra de
noviças; tiraram· lhe os direitos de
votar; proibiram lhe de assistir à
S. Missa com as outras irmãs; pri
varam·na da S. Comunhão; e, por
fim, foi separada do resto da co

munidade. Tudo isto para provar
sua paciência, humildade e obe
dência, sinais certos do Espírito
Deus. Mas, tudo servia somente
para mostrar o realidade de sua

santidade. 'A santa faleceu aos 9
de julho de 1727.

Atos Oficiais
Foi reformado, por incapacida

d. fisica, o l' sargento da Fôrça
Policial, Francisco Ernesto dos
Réis.

Foi concedida dispensa. a José
Dorningos de Campos. do cargo
de Bub-,.ltüegado de Palmeiras, mu
nicipio de Orleães; a Laudelino
Corraa, lie sub-delegado de polícia
d. DioI}isio Cerqueira, no rnunici
pio de Xapeoo.
rw- -.-_- ..,.,••.-.".-••.-.- .

AÇOES DA SIDEROR<iICA

Ve ldem·se la transferidas.
À. L, Alvelt - rua O�odoro 35.

\

Não Deixe
Falem

nece mesmo depois de desa
parecer seu odor saudável.
2 • HIGIENIZANTE. Evita a

fermentação dos resíduos do
suor porque seus ingredien
tes antissépticos permane
cem na pele mais tempo.
3 - ASSEIO MAIS COMPLETO.
Penetra melhor nos poros,
removendo completamente
as impurezas.
Use SALUS e viva sempre
livre de preocupações,

R II J
nome enche de

- NOVO Pf\ODUTO

DA (iESSY
A Nossa Gólgota polonês

A imprensa suíça informa que
no f'olheto publicado em Varsóvia
'uOLGOTHA", apareceu ultima
men te uma notícia, descrevendo os

sofrimentos padecidos pelas crian
ças polonesas. Entre outros porme-

: BlUJaHBs 0:J!p91J1;)d o saron

"As crianças polonesas de menos
rlc 12 anos, assim como jovens de
12 e 18 anos, são separados de seus

pais e deportados para campos de
traba lhos forçados na Alemanha ou

para acampamentos especiais para
,.melhor-amento racial", afim de se

riem germanizados. O ministro ''de
trabalho alemão declae-ou, que as
leis do trabalho para a proteçãç de
menores, não se aplicam à cr-ianças
polonesas.. Estas trabalham de 12
a 14 horas diariaanente e residem
em barracões sem f'acilidades sanitá
rias de espécie alguma. O seu regi
me alimentício consiste em quatro
centos gramas de papa para o al
moço, uma: taça de café frio e uma
fatia de pão com geleia ou oleo
margarina, palra o jantar. Os rapa
zes são castigados pela mais Iigeiru
culpa e presos em celas escuras,
Frequentemente as crianças rece
bem os mesmos castigos que são
aplicados aos adultos nos campos
ele concen tração".
Quando, no quartel da policia em

Gdynia a vidraça das janelas foi
quebrada pOI!" desconhecidos, os ale
mães conduziram todas as crian
ças das escolas vizinhas para a

praça pública da, cidade, onde as

espancar-am sem piedade e "como
medida preventiva" fuzilaram dez
elos pequ enos. O� resl1:a/ntes foram
el1vialdos para a Alemanha..

Ao tentar esquivar·se às determl· Não tenhas dúvida em de" QualIl�(J
-

a,s autoridaJdes alemãe.s
-

d
' -

d E t
.

t' Mi- LL'.. desrobrJram um folheto clandestJ-uacoes os orll:aos e satis lca nuneiar um -quinta"coluna", II�a na escola agricol,a de Tomaszow,dtar, uma pessoa revela o que é; i t t
;nimigo do Brasil. E pan os iniml. por ma s que pareça eu am, todos os a.lunoSi foram deportados
lOS do Brasil. a lei é infledvel go; não merece tua estima. um para campos de trabalho fo,rçad)
�D E. M) traldo'r da Pitrla. (L. D N) na Alemalnha.
'_.;_. ._. .

"

__"_"_ Num acampamento de Serviço de
COll1strução, em Kielce, 850 rapazi
tos, todos de menor idade, tr,aba
lham 12 hora,s por dia, triturando
pedras.

o teu

a nossa época.
A Iama de tua Iihra de Iuía-

Um filme documantório de raro

esplendor, será upres.errtcdo hoje
no CINE ODEON.
Trata-se do filme «O VATICANO

DE PIO XII>}. Integralmente este
filme constitue, pala o mundo
cristão, um valioso documentário
e, sem dúvida, um notável traba·
lho artístico e fotográfico. Deante
do espectador desfilam suntuosas
vistas panorâmicas. edifícios, es

colas, igrejas, alfândega e ferro
vias que constituem o pequeno Es
tado engastado na Itália. Sob esse

belissimo aspecto, o espectador
tem oportunidade de vel' as criptas,
os in :eriores da Palacio Papal e

das Igrejas. verdadeiros tesouros
de arte. Alem disso, algumas ceri
mônias religiosas e detalhes infor
mativos sôbre as organizações da
Guarda Suiça e a Guarda dos No
bres. Habilmente coordenadas, to
das as sequências são sublinhadas
por um comentário em português
que. além de servir de guia à pe·
regrinação que o espectador faz
pelo Vaticano. faz alusões à atua
lidade e o significado que a guerra
tem para o cristianismo. Com 60
minutos de projeçóiio. não só pelos
seus principios religiosos como pela
sua excalerrte realização. «O VATI·
CANO DE PIO XII» realiza um

programa recomendável.
Completando o programa,. será

apresentado o arrebatador filme da
. 20 TH CENTURY FOX «CONFIRME
OU DESMINTA» com Don Ameche
e Jean Bennett.

elor aJtnav/es;JJu as frorsteíras ela

pátr ia, deixando de ser r.:t glória
li e um piads, plaina ser o patr imo-
n.io de um oorrtí.nenr e.
A nrooídade vibra de errtu-

úaSIIHo rUa/rut,e da firmeza de tua

ação e ais mulfidões te aclamam
com ciei],ílniü.

Os meninos de colégio se

guern...te os passos como um

estinuudo, e os velhos te reve-

nononaau, co 11110 um exemplo.
'Bm tÔI1ll<O dia tua persooalída

de imor-tal se congregam as

emer-gias {llo presente e se rohus-
tecem ais esperanças no futuro.

Din.rute ele bata'lhador es da tua

csthnpe, nâo se adrnibern

quczas nem se tokerann rtibi,ezas.
Peha hravura de tuas ati.tu-

com

Nota 1° VATICANO

A imprensa n�zista, segun o
DE PIO XII

relatam telegramas ontem di
vulgados, desceu de sua hobi
tual arrogância para fazer ao

povo a dolorosa confissão de
que o avanço ru.ss o ma.ntinha
um ritmo fulminante, pondo
a nada o poderio militar do
Reich.
Extranhável essa atitude. pois

que nenhum jornal alemão se

atreveria a falar tão claramen
te a verdade, se do alto não
lhe viesse autorização especial.
E para que Hitler se resolvesse
a usar de uma linguagem tão
humilde e simples, poderosos
motivos se devem admitir; os

quais ou tros não são que o

descontentamento e a descr-eri
ça dos alemães quanto à mar

cha da guerra.
Pormais da fanático que seja.

o povo alemão não é refratá
rio à realidade dos fatos.
As impressionantes vitórias

dos exércitos russos e os ata

ques devastadores da aviação
aliada, falaram com maior elo
quência do que todos os sofis
mas do Nacional So:ial:smo, e

a onda de revolta interna as

sume proporções tanto maiores
quanto maior se manifesta dia
a dia, a u top ío nczísta de su

premacia racial e de imperia
lismo universal.
PHcólogo dos mais hábeis,

Hitler está vendo o abismo a·

brir·se a seus pés. A situação
da Alemanha vai se aproxi.
mando da Itália às vésperas
da queda de Mussolini e êle
procura, num esfôrço supremo,
dilatar o mais possível a irrup.
ção do ódio popular.
Mas o paliativo de que a re'

sistência ainda é possível ba
seado nesta hipótese de barro,
de que, mais cedo ou mais
tarde, a violencia das investi
cas soviéticas deverá diminuir,
não é de molde a contentar
uma massa brutalizada por
um regime escravagista dos
mais abomináveis. e levada ao

desespero por mais de quatro
anos de sacrifícios inauditos.
Reconhecendo os formidáveis

êxitos das armas russas e con'

sequênte aniquilamento do
exército alemão, Hitler e seus

uquazes tentam jogar a últi
ma certada para conterem a

furia da pl�be.
E' tarde, porém.
A fome, a miséria, a destrui

ção e a morte no próprio co·

ração da Alernanha, já cano

tom a vit6ria das Nações Uni·
das. E sob os escombros da
derrota militar, ficarão soter
rodos para sempre os sonhos
ambicionistas dos eternos ini
migos da liberdade.

sempre enfmentaste o/adversá
ni o , bem mereceste a posição
de centro que ocupas entre os

astros de pr-imeira grandeza do

teu ternpo.

fIia-

MUDANÇA DE ESCRITÓRIO
- Os Drs. Aldo Avila da

Luz e Leobérto Leal comu·
nicam aos seus cHen tes e

amil10s cJue mudaram seu

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

10 v. � a

E, co III um cen te r ,ha,lrf co 111 o

tu, Rúi, podemos fioar descam-

sados, ,p,olnque o "scnatch" ca-

níoea será i'nvencivel l
BARÃO DE ITAHARB

que

Rua Arcipreste Paiva

F O L E
Escore de Dezembro

4 I O
I Orgulhe-se do seu

relógio!
A

JOALHERIA GRILLO

4,d tazà qUd

rli�td (dQ Cmt1. -
".....

pVàl&, V1.àcJ eq-
gUQ<;d dQ tV1-

• .1' ;'-/1 '

/,,{luIY d WldYd-

vilhdga gdbd'o

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r'amlsas Gravatas Piiames Quem sonegar informações ii. R8-
.....

.' ,

1 I
f.atística Militar, t '\balha em próMias das me�ores. pe os me
de país inimigo.

•

E, nesse caSt,

Dores preços so na CAS� MIS
I será julgado. militannente. corn,

CILAN EA - Rua Tralano. 1 =' inimil!'o do Rfl\Flil (O. R �u

«Soirée»
preço de Cr$
-

.,

I�.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração.

de imóveis;
FINANCIAMENTO -- paro construções;

PIN1'URAS - internos e externas de prédios, poro

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

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

Democracia e Panamericanísmo
A so]ijlc!u'ni,cd'lNI,e pameuner icann

na luda connn-a o "Eixo" porle
s�r objeto file ataques e sor-tidas
do inli,lllIi@Oo, porém repousa de
maziado Iuuueuuente na pró
ptnia vocacão delllocrWLi'ca do

Con/tinen.le, par,a c(�rq'er o peri
go dlc sler aballiada, tOll'cida ou

SI) f il:>ma dai. E8sla s'oHod,ari,e eI ade
f,o'rilll'ou-s,e \�cnlcenldlo reS'il�tên
Oi,3S e I1llalrctuarr�l, pana produzir
seus nCMuJlt,adlo S, t'e ndo naltura,j
mlEm!e que a.inda nlotrapas'sar
nã,o só incompre'(,J1LsÕ'cs, como

esrúrçlLJs di's's,imulados da parrbe
dws 'col'lrcl]bes d,e fundlo re,acio

nário e f,alsoi.s.loa. que con1inlllaJl1
a eXli'stiT plolr lod-a a América.

ÜI1l UOS principi'os oordiais
ela sorJ,ilcfa.ri edad.e parlllalllCric<l>l1Ia
Dia fws'c 'atual é, c não poodi,a dei
xlar lJ,e SlClr, a O�jIOLSj ç ãu aio j'as

ei'smo, als,slÍll1l no e'spirito COllllO

11IalS d,i vClrSlalS f,omnas luabel' irali,s
ele SlualS man,j['lestUlçõ,ers. O J1mn

do es,tú em t;arce de uma opção
prolHLcal. (fUle s'e CIOlnS'l1ma atr'a

\'6s da llJl<ÜOII' g'tller'l'oa da histó
ria. O 'pnes.id,ente Ro,o:sevel1 dei

xou es'se f'allo bem c1Ja�'o, a8 dizelr

que. l1'a luta ellJ curso. d,efrorn

ta'wllll-se diluas concepções ele "i
da -- a COJIClCVção de vida 10-

talri,tá/l"ia e a Oo,l1'ocpçã,o de vida
democ,rá,t1cla. Hieallol11lenl'e asrs,iolll

é. A na turcza dia lilIll'a não 111<lJI

<I'OIU. Seu f'undo poli'lli co-i de.o ló
@i co l',oII1iLi'11IUa o mesmo. Torlos
os eqmivocos susceptíveis de
c rjar hiatos na soliid.ar icdarie

jJatllla llJIenLoU'na, susc.e'pl.iveis tI'c
C'l, vrollve�lla I1rlllJ1l1a atlllos,fe.l"a de

slllspcitas, ad,nda que loc,ais, ])0-
de'rã,o ser fi.r,memell1lte evitados
ou oonjrulrlalelos clers'<!.c que as Ina

çÕlcs cOllltinelrüais s,e COlllpe'l1�
tr'cm d,o' Obj,BU VIO pOllírti,co que
ais �Iaç õreLS l: rui'das eI'er("el1i(lem e

ptr,elllend'ell1 ailoalnÇoal': a rCCIOlllrS

tnlção d,o mUllr(!o sôbne barses

AOS

delll'OCll'átic,a's.
Dc-moc.l'I<l1c,ÍIiI nào é llUlla pa,ja

'1na SOI!1Jora e vlaz;1a, COIJ)O a tan
los pawel'e, ma,s um cOI1lerei,lo po
dHk'ol, que tem con,[oetvc!o finlnc
c C'OlllISisl�el!1i[,e, h;i,stüll'imlJmente.
de:>enVlolvid,o. Não balsltia o ró
,tujo palra que a elellloocraoCia
eXlis1a. Desd,c os gneg)o.s, demo
orrar'ia lJ11Ihll1ca um s'i�tell1'a de
vicia inl�'iP'i,nacl.o poello icl,ewl da
i,glla'ldade, e que, alssregu!I'Il:ll1do
<IIOIS ei.dadão's a lihe,pcl'acle da
pel1islallJ1renlo e palhavlna, 'a todos
poslsi,boj],i,t'a p'anlitcâpaw da fo,rl1lla
çã,o dos vl8llones cullhll'ai's, que
l1eglellll a CIOillllll/nlÍC! a,d,e.

("Di·á/rio ele N,olticialS", do Rijo
cl'e Ja:llIeiJ1o).

SRS. INDUSTRIAIS
IMPOSTO SINDICAL

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

lherem ao Banco do Brasil, no decorrer do mês de janeiro, o

imposto sindical relativo ao exercício de 1944 e que é devido
àquela Contederação, desde (;!ue não exista Sindicato da cate·

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

Associação, à rua Traiano, 13 - sobrado.

10,00

I Grito do Carnaval no Ilubc Doze de Agosto
JI Quinze de Janeiro :-Sensacional

As mesas poderão ser reservadas na secretaria do Clube, ao

A�����I��r�rN��C��,�!� ! o�,�!�[?!���� IToda e qualquer planuação re-I Em conchnsâo : vcrif'icarom que a

quer fClrtiIJlizan!te�, mas () excesso il11lS1uflic'ireu'ci,a de borax atrof'iavu a

dos mesmos é .prejudicial. Assim, plaolía e li ausêncna mutava. Csa-
por ('Xcmplo , () excC,S'SI() de n itro- nam, então. em dosagem médlÍofI.

'Igêni'o rua cevada é nocivo para a A LAYOl:HA DO �lT�S DE
eervei a ; ti imnimúe as propriedades J ANEIHO
cu'l i ná rius da batal'a e causa <ll_;.(u- :':0 sul rio país - É o mês de

ma.s difíi culd ad ex rua ex'Ll'ar,ã,() do plantar o feijáo das úgu as, a bal'a-I
açucnr das hoterrubas. Ora, scn dt tinha ou hatrnta

í

ngtesu , a doce, etc'l'o nitrogénio o fe!l'tilizall,te mui: Convém p rcpurar a tc,pra para as

usado na Inglaterr-a, 11l'islté!' s,c J'a scmcnf eiras de cebola 0111 fever.ei-Izi,a conhecer a dosagem ex átn d (��. 110 C de favas e cer-cais, em geral,
se produto. AJ,g'lUllIS oudtivadorce nos meses de m.a io e julho. Se
adicionanaun s,a,i,s de potassa 01 meium-se ainda f'eijão r milho pr-e
cloreto de sórliu e estão li espero cocos c, na zorna mais quente, ho r
dos I'eslllllllad.o.s. lal iças em geral, dc vcuud o-se tCrr

Enll,reltanl[io existem outros Icrti cuidado para e\�ir[ar semeuid cs ve

Iizu.ntes que sào elllp�'eglados ('II lhas. l\'esft' mês, I'CII"lIliIJoa-sc a ceifa
pequenas porcentagens. O boro foi do leigo, (kl cevada, do conteio, do
o poime ir o a ser estudado. linho, di>! ba,l.a,la, ruas zonas mais
A pr inoipal cultut-a das ter-ras frias. É excelente a alfafa cortada Va' a' rua F Ii S h id 44 . e·

como e' I. .

J' I" e rpe cr rn i t, ,e verrrrqu epesadas da Inglaterra é a das Ia- cm jancn-o .. WI1.C'lI'O. no Sll , e nu-s I
VIUlS. AOI'E'sc'e que cssu p'lanta está de.Intenso calor c chuvas abu!1ldall-1 possivel obter «cosu própria».

Isujeita ao ataque de "Aphis Hu tes ; pelo que é preciso trazer ÚS,
miois": Estudou-se, então, o melo cultucas hivres de cr vus darnilnha,s.I' .. El aII!__�__
d e [lOIl'nar essa fava desagaadúvel ?\OSSO H.EBANHO AVíCOLA
aos insetos, adicionando-se ao só- O JWSSIO pais está colocarl o etnllo certos i ngrerld.enfes que a plan- q,nmntlO lugar entre os dez pai ses ele
ta absorvenia e que se d ispersarí a moior r-ebanho a vicol a, com 120 Iate, às f'olh.as. Usou-se o hora que milhões de aves.

Ia p]laJüa absorveu mas que riem O BABAÇ('
pomisso deixou de ser atacada. A T'ma glnandt' r i qucz a do BI''8�,il:
experiência tracassou, é vcrdade, o bsbaçú. Calcula-se quo só 11.0 Es-Imais observou-se este í'enómeno ; o tado elo Piaui existem m ai s d.o 400
borax alti,vou o crescimento da rnil'hôes de pahuoirus e que os ba-j
planta. Os botânicos c[,edl1zriram e baçUifllils elo :Nlaranhã'o OIClltpam um3

conj)irrmaram quc o borax é inodis- área de cêrca de 346,247 k'l1s. 2, , .

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

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

Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará
solas de visito,

- .__ .. __ .- ------

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(poro pronta entrego) Máquinas de escrever-Rá

dios-M6veis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTT!

Rua Felipe Schmidt, 34 ... (. Postal, 173 �- Fone, 1549
�fLOAIANOPOLIS -- SANTA CATARINA

Livre-se da pri
são ... de ventre I

As

PILULAS DE

REUTER

SALAS asA��f��;S�a��:
para ml!dicos, es'

crit6rios oU representações, na rua
Vítor Meireles, 18, sobrado. Tratar
com Joéio Matías, no mesmo local,
das 9 às 11.30 e das 14 ã. 17.30

�������::��iiiiiiiiii�;-�.������:ii-�i�i���i��ii���ii����.iii�������������������������������h�o�r�a�s.� �l�S�v�-9

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Faça economia! COJnpre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortiuJento de artigos para homens e crianças.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NO:VO, comprando 'os artigos da Cosa «A. CAPITAL".
Linhos estr-:lnge·iros e nacionais - Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Calçados - Roupas feitas paro hom,�ns e crianças - Gra\'atas � Jogos .ele gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para' homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

�"""""""""""""I"""""""",,"-'" __�

Iheiro da ilustraQiIo ...oima. ofllloecel'
lhe. em lJJl1é.vel gesto. um cêlice do
excelente aperitivo KNOT. lembre
." V. Sia. de acrescentar, ao agrade
oe, a gentileza:ESíEE TA11.
BEN O I1EU APERITIVO

!'i1EDllETtJ!

(/1'1 PQOOflTO OA /(110TSA, 11f/). (0/1. EU6UnOS
, ITI...u.i "'I.
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INDICADOR MÉDICO
-OR-:--rJlAÕElRA NÉVÊS-='--

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerreísoamento e Longa Prãtica no Rio de, .:raneIro

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

ooábados, das 16,30 à.� 18 horas _ CONSULTóRIO: Rua João Pinto ., 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rna Presidente Contínho, �3.

WENDHA'USENMARIODR.
o futeból em Florianópolis : Og está contundido

!IJ. brilhante vitória dos valOlOSOS Porto Alegr-e, 12 (.E.) - Ao que

ra�tlzes do Avaí sôbre o Blumenau- se imfiormn, o' VI3ISCIO, além do cen-

ense, ao mesm.o tempo que con- Iro médio Tdâo, eSlllall'ila iguafmente, D'1 G· P' rversos
f'rmou c, quahdade dos «azurras» propenso a cec lelr aro nem 10 orto
1

-o campeães da cidade, veiu Aiegnense, o centro Ioward Mas-
co... ,. d ..1 •

I I t d Para a "Subida da Montanha"
ostrar uma sene e pequenas smna, par smau, ex -conranc ian. e a

10 A t
.

1 C 1·1 I B '1
..

I1\falhos de técnica que seria bom ir ofemsiva da seleçâo gaúcha que' U orno ve uue (' o rasi p

t rtoilS/pUII,Oll o caeupeonato brasiâeiro \ve111 se movimen tanrlo para a rea li-
sanando para. no corren e an�, de 41 zaçâo da primeira provai autornohi-
podermos

. apresentar um padrao listica dõste ano, que será desde-
de J'Ogo capaz de nos garantir me

brada na Estrada Rio-Petrópolis a,
Ihor cotação no movimento espor- A Baía no Campeonato 6 de fevcr cu-o próximo, sob o tidu-
tivo do país. Brasl'leiro de Vela lo de "Subida da Montanha.". Ain-
Com os elementos de que dispõe, i

ela ontem, o sr. Geraldo Avelar e B,
o clube do sr. Celso Ramos tem Hlio, 12 (E.) - A Comf'e dcr.arâo A. Cazcaux estiveram em oorif'erên-
todos os requisitos para enfrentar I>'asilcirna die Veln e :\Ilotloq' acaba da com o atual prefeito de Petrú-
os melhores quadros do Paraná e d,e receber telegmaana c o n li rma.n d o I' �I' AI [' I b E:x·1nterno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiâr io dos Serviços

M· po IS sr. ., arcio V('S, a, rm c e o j ,

.'

do Rio Grande. íster , apenas, a pr-esença da cquup e d/o Esl ado d.a ler � necessúr io apoio da :\1unici- do dr. Gabriel de Andrade (RIO) e dr. Pereir-a Gomes (S. pau�o)
que em todos os encontros, o valor Baba, no Campeonato Brusilciro, paI idade petro.polilana para o refc- (Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmolog ia)
pessoal se entrelace na ,harm.onia ,·cIT1Ir1IO a mesma consbi.l uid'a dos ve- id I' t f Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttnl de Caridadefi O ernprcenc nuen O, no que 0-
do conjunto. porque so ossrrn o Ieiros dio Iaite Olrube ekl Baia, Ha-

ram felizes. Mais tarde, aqueles dois
" Clinlca médlco-clrúrgica especializada de Olhos, OUvidOs� Nariz e Garganta

jogo agrada e_ só assim oferece Icm- rold iV[ray e 'Feodóro Selling Júnior. volantes est ivornm em conferência CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - UONSULTAS: Das 15,30
ces de sensaçao. com o sr. Ycrldo Fiuza, diretor do l8 18 hor8l'l - RESID:Il:NCIA: ConselheIro MafJ.'à, 77 - FLORIANóPOLIS.
Bem verdade que. no peboiismo, Seis clubes num torneio Departamento Nacional de Estra-

como em todos os Jogos, a chance I .

R S PI das de Rodagem, que também pro-é sempre o fator decisivo; e que o 10 -
• au O

meteu a sua valiosa ajuda, como
melhor jogador tem seus dias azia- São Paulo 12 (E.) - O Palmei- aliás, vem prestando há anos �i0 Dos
gos, não correspondendo à esp�cta- r�rS, em reumão eh: d�i,r,�'to,l'Iila ell� A. C. B.
tiva que em torno dele exis to., \�]/sltla que o oentno-anérlio Og esta Regressou o maioral paulistaMas quando a técnica controle sofu-endo d'e uma rbistensào Il1US- Regressou a, São Paulo. viajandotodo o desenrolar da peleja, o jogo cuüar e que tão ccd o não poderá pelo Cruzeiro do Sul, o sr. Antônio
menos feliz de algum elemento, voltar aro '\çrnze", resolveu cance- Carlos Guimarães, presidente da
desaparece diante da homogenei- lar o empréstimo do centro-médio Federação Paulista de Futebol, quedqde do quadro. Aménico feito à Pomt.uguesa de veio a esta capjtal assistir a últim.i
Não fora isto. o placard de DoeS>}Jerro s. O efioile.nte "p,loayer". se- partida do Campeonato Brasileiro

domingO teria as.sinalado �ara �s ná O "pivot" l'itlLlll.alr �IO Pal�lle'lras rue Futeból.
avaianos um trIunfo rrrurto rncns enquanto dnmar O impedimento- Estatutos da F. M. N. _ O Conse-
expressivo. <[Ie Og. 'lho Nacional ele Desportos enviou
De qualquer maneira. infl�g�ralõn Ia C. B . .0.- os estatutos ela Federaçãopesada derrota aos. adversarlos e

Bolinha cobiçado pelo Santos Metropolitarna de N3Itação com o
bem merecem por IStO, o nosso

São 'Plalullo 12 (A. �.) _ Os jm'" palI'ec<:r favora\:el do consellleiro
caloroso aplauso.

._ • � . I .. '. , " sr. Joao Lira Filho.
I "11 oi},'; "'�, J nlall/S d eSrta eraput'a I n O[JIC.I d l1l C om

E'b'
-

d t
.

t f
•-. ..e. .......1"-,-,-

'I dlest,aque a poS'slibilirdad,e d'a reaH-
. ,Xl I�oe� e e�llS a. rances,

( t d t
- Zoado após os festrejos cannav,ales- A. Fedei a�ao :\oIetr] (�poiItana, de Fe- MÉDICO -�hefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúdeampeona O e na açao (,�OIS doe mll torl1leiu fll�,cboHstico llJS e.ncarmll1hou a C. B, D. o pedIdo

�infanto.J·uvenil s, Pado-Rdo, dlo quarl partric.ip.arrãoO ?e" hcença .'p�r� pr()IllOvel: algll.ns DOENÇAS DA .i' 'LE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE

A natanão e o remo deveriam �·,eti·s clubes, slen'do 3 pla,tlrlriSh�s (Co- }?�l!� de ��lb]ç.a.o com te,ol11sta pro- AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
".

d' ,,' S- Pal"lo e Pa/l]ll�Jl'a's) e IsslOl1al fra'l.lces, sr. Hoberto Ro- CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
esportes predl'letos a nos' I1lllhHllll\S, 310 1.< , '-' , .

'lt tIA' l)ES' IJ Marecllal GUI'lllel'me 33 FONE 1648ser 011
3 "'I be.s �al'l' oCra's (Flrame'nQ1o Flu- IllI on, a n:a mente na rgenhna. l •• .l. .

,
-

Ia mocidade ,já quea natureza nos voU r, .... ' r I. .' '" , '0'" I
-

I' d
-----

favoreceu com tão privilegiado miIruenlSle e Vasco). Ill1lfoOorrmailll ars 1110- s lObOS e ev.erao ser realIza os nos
INSTITUTOt'· 'l....

o assllll\IO qLlre elll vir- clnbes FlulIunense, Countrv Clu.bp
campo de ação e nos vem pondo I.CI,30S soune '."', I· T" d f

'.

em conctato com o mar ainda an° i llId1e chi impüslsdbilird'ad1e dia eXCl:rr- l�larI6�ca, nos meses e everelro ou

tes de termos fo·r ...all para dar os sãro do FJ.3'meng.o a,o norte do. pms. C.- t' ..,

I A F.. ',. f '11 t
. onn Ians o InsaClave - D_

• '1' C p,oss,lvrel qllle o ne, ene o ,ornel'o
I" . .- P '1' 'd F . . -:prImeI os passos...

I" I,' <! rI ;'nidrO' wn.trecip.a,d'o. , .. l'I açao au ISlta c uteb(!1 �ohcI-Ternos. inegàvelmente, vitoriosas cn la o ,el " Itou a C. B . .o. a tl'al1sferencIa do
sociedades do genero e figuram li.oo"ador Francisco H. Oliveira (J'om-,

t'
.

D' cont'lnuara' fi'ormado pela Universidade de Genebraem nossos anais nau lCOS, as maIs ommgos /.)rega) da F.ederação Cearense,d d ,. .

1
. Com prãtica nos hospitais europeus

-

esplên i as vitorIas lnc USlve con-
no Flamengo para o Corintia,ns Paulista'.

tra adversários temíveis e perigo M' um g' A A
., ':l!nica médica em geral, pediatria, doeu·

Hio, 12 (A. N.) - Domingos se- _ aIs, " I>.ara ualO -

, SSOCI�- ;as do sistema nervoso, aparelho genlto-a08.
. .' "I cleleITação <lo Flamen- çao Pa.l abuaJa de Fu.tebol comUl1J- urtnário do bomem e da mulherMas poderiamos fazer mais. gUll li com. �

e' ]'e"a J'ra' a Bele' 11] cou a C, B, D., haver concedido a
N ,. • exemplo "O clue vIa a, " ,

t f'" d
.

. d .' \ss!ste. Técnico: DR. PAULO TAYARilSO proxlmo mes. por , b

f t, d' assim qualquer dúvida 1
ralns crencJa o Joga' or Georg!:) Cu.rso de Rad:ologia Ctinica com o dr.haverá. am Porto Alegre, a dispul-Sao'absl�eans�tlOa' p'rrova.'vel s::l'Ída daquele II.tI' atl.nb'Üal.a, p2,l'a o ParanaJens.e, de Cu- .l1anoel de Abreu Campanario (Sil.o Pau.ta do compeonato infanto-juveni

I'de natação. dele participando ca- clube.
.

.

Foi um az do volante _ Londires,
10). Especializado em Higiene e Saúde

1 h 1 E ) Pública, pela Universidade do Rio de Ja·riocas. pau istas e gauc os. .--�, 2 ( .
- Na idade de 66 anos, fa-

Porque Florianópolis não vai a Waldemar Brito nao esta doente Ilecell nesta cap1tal o ten.ente-co'ro-
neIro. - Gabinete de Raio X - Electro·

• - P • d' CI ear<!llografia cHnica - Metabolismo ba·essa competlçao. orque esse eSln-
RI'o 1')_ (l. N.) _ A.pezar de anel. larles Jarrot, um dos mais

1 t ' '"
J' ;;al - Sondagem Duodenal - Gabineteteressa por um certame rea men e

:mprensa de S. Paulo ter noticif_ldo i ,;,n�gos e falllosos "volall1,tet;" d_ainteressante?
que \V�\lrdemar Briito se ache 1111- Ltra-Bretanha, f�U1e�ador e ex-pr:es]··Certamente vão responder que possibilitado de .iogar, o departa- dente. dp .Assocra,çao AlltomobiJrrsti-

aqui não há elementos em condi
mento mértico do Fl11ll11nense infoJ'- ca Bntan,l�a. . .ções de se apresentarem a êssas
Ima que aquele famoso jogador ell- .Tanot fOI o pnllleu'O homem a al

provas. E pOJlque não os há ?
contra-s.e em perfeita forma física. calnçar, em aurlo, a enorme veloci-

Se a natação fosse praticada
.

claire de mais de 130 quilômetros
como o deveria e o poderia ser. por horw, nos princípios do século.
não primariamos pela ausência No Clube de Regatas Flamengo Em 1901. fez ii wrrida Paris-Be�'-
em competições dessa natureza.' Rio, 12 (A. ·N.) - A imprensa Iim, em 1902 a Paris-Vierna, e em
Forçoso agir desde já. para que, dest�I capital a.nuncia modificações 1903 a, Paris-:\fa,dri·cl. De uma feita.

de futuro, estejamos a postos. na administração do CIllíbe de Be- durante 'uma corrida na Irlanda foi
gatas Flamengo. Os srs, Gust,avo dado como morto, junlarmente com
Carva,lho e Alfredo Corvel são 'JS seu mecânico. atirardos os dois ao
Ilomes indicados pa,ra dirigirr a I solo em local ermo quando esta.
secção de f,uleból dos profissionais, "am disputalndo uma'prova a.utOomo- DR.ficanodo o sr, Bas'tos Padilha na bilística. À certa altura. porém,
palrte de connmicaçóc.s. Jarrot, qUle estaY3J apenas desfale-

\.) sr. :\1\J.rino :Machado ser:á o con- cido, voltou a si, socorreu o mecâ.
trolador das fi.nança,s. O Conselho nico e ambos ocuparram novamen
Deliberativo tomará conhecimen,to! te o carro, que por sua vez tinh1
do assunto, assim. como tra,tará LP)' ficado só ligeiramente avariado, c
aumernto da.s mensalidades diante pross,egui'ram na prova.
�.w'''..- ..-.-.....- ...........- •••-.__-_.....-.-..........-. •...·_·......- ....- ......-_w_-.-.-_._..._·.·.....

das. operações sensi veis que sofre
rá o clube cm beneficio de todos os

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

F.x·lnterno do Serviço de Clín íca Médica do ProfesS'or Osvaldo Oliveilra, médico do

Departamento de Saúde
CLtNWA �IÉDICA - ,Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

\
e RESIlHl:NCIA: Rua .Feltpe Schmidt:n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das!l6 às lN.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, 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

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
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 12 e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: 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 Oronioa. sob controle en

doscopíco (URETROSCOPTA) f' de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trata·
.,entos espectalizados. DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariametnote das l4 às 12 heras.RESIDÉNCI ..... : Tiradem.es, 7\Sobrado)

C'ONSULTORIO: Till'adentes. 14. FONE: 1.603. AUSENTE

DR. 'BIASE F"ARACO

DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Especialista em móléstlas de senhoru _

Partos.
i\LTA CIRURGIA ABDOlIUNAL: ll81.ó-
mago. vesicula. útero. ovários. apêndice,
tumores. etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hJdrocele, V&

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroidas e varizes - Fracturas:
aparelhos de &,8580. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira. 10. Fone, 1.009.
aerárlo: Das 14 às 16 horas. diariamente.

HELENA CIIAVES SOUSA
ilNFERMEffiA OBST1l:TRICA

(Parteira)
DIplomada pela Maternldllde

de Florianópolis
Atende chamados a qualqUM

hora
Praça da Bandeira, 53 - !lob.

(AnUlto Larlto 13 de Maiol

le fisioterapia - Laboratório de mtcros·

!opia e análise clínica. - Rua Fernando

lIlachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA Dr. Newton L. d'Avila

- Médico -
E:x-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro. .

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

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

Resid: Vidal Ramos. 66.
Fone 1067.

Moléstias internas, de Senhoras e Crl·

mças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"<'eUpe Schmidt - Edifício AméUa Neto
fi'one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDlilNCIA: j Largo Benjamin
Constante. 3o Vasco cede jogadores

São Praulo, 12 (A. N.) - Afim de
l1efbwya,r a .'lua ecruÍlp<e palrla, o pró
X,illlllO c,armpeoolllaito, o S.ali1ltOL� Fute
ból mLllDe está em n1eg.ocha.ções com
os jroga.cIlo.nes J,a,ú. BcoI'LsltJad\n, Espoe
'1'0'l1, neJ1lo:mlado "

or,a ck " alfigie.n.tri nlo
e Bo.linha. Esil:e úlrbÍ'l11l0 é d/eremor
dlo Oall1\tro dlo Ri,o,

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia. CUnIca e CIrnrgl.,
do tOl'ax. Partos e doençM de senhora� OR AURÉLIO R'OTOLOCONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá· •

damente das 15 às 17 horas. RESIDlilN· M 'd· C.'_ .

CIA: Almirante Alvim 36 Fone 751

I
e ICO - Il'Ul'glao - Parteiro

----'-.
.

.

RAIOS X
DR. ROLDÃO CONSONI Moderna �eP�ôoa�l. instalação

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pu:lmonar - Tratamentos moder

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas <:.urtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. 3

esquina Felipe Sohmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.47-5

Convidado o S. Paulo
a visitàr a Baía

S:all.v'u,d/o,r, 12 (A. N.) - A dri.re
toQll'ira do ESip'Ü'nte G1rU,]yc Búa, deSita
carpli.t,a,l, a.Clalb.a dle ern.'Ír.a.r em en.ten
d�ÍJllliCl!1Jlo:s C0311 o SãrO" p'a'uII,o F. Clu
he parrra a r.elalbiz.aeão doe Ualla t,em·
p,oll'aldra aqui, lrogio' d!eipois do G3if
Ila.v,an.

SIR E ARMIZEM OHI[NI( \iédico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

1a Universidade de Sil.o Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serv.iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de CI!n.1ca Cirúrgica).
Com prãtica na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servlç_o
le partos do Prof. Domingos Delasclo no
'Hospital Leão XIII".
Cirurgiao no estÔmago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doencas de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Rua V. Me:reles, 11

PETISCOS - Roll·mops - Herrings - Pickles Cama
rões recheados - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumados - Pernil - Posteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.
Woronha continuará tricolor

Sãlo Raulro, 12 (A. N.) - Noro
nha, méd/Í,o esqt1lewl,o gaúcho, cuIa
�l.tna,ção fle/m sirdlO dla.s mai's elogiá
"eh, ,arcaha dle neflonmrarl' COlnrt<r,ato
Com o. S. Pa,n:d!o F. C, prOl' lIl;alit<; 3
{mos, l'Ieclehe.ndo luvas ha'bi.tuaás,

Centro Social de Aposentados e
Reformados de San�a Catarina

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

Geral, a realizar· se dia 19 do corrente, às 4 horas da tarde.
la séde social provisória, à Rua Pedro Ivo. n° 9, com o fim
le ser eleita a nova diretoria.

Pede· se insistentemente o comparedmento de todos os
I ssociados.

o Madureira quer enfrentar
o �almieira

São Paulo, 12 (E.) - Emissá,rios
dlo Ma'<\lrllll'elill'a, drO Rilo dle .1 H'nreirr:o,
'ElSllivleIl1q\1111 1110 Plwnq.ue An.tÚ'l'ti.era, O'n·
dre Pl'lO,.111zle:nall1 um jro�o dalqli'ele
Cllllbe clbm 'Ü alllvi'-Vlerrde. O Pa,lmei·
mws dlr Cj.1illloOrU dlo clonlVli:f.e, em v i Slt a
dra e:l{'CltlUrts àlo que I1eaili zlarrá aro Par a
rnlà e. tÚll11obem, d,o tOll'neio Rio-São

1?'ftl\��O) '
.. 1 __ :1.,

\

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6��
Entrega I domicílio

CASA MISCELANEA, distri- Prestigia, o Govêrno fi .8
buidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, - o� sflr'8

VRictor, Vávulas e Dsicos, um "quInta. colu�I��", O:�
. \\, Trajano, 12� .º. !'.l� .

A DIRETORIA
8 v. 3Fpolis., 10 de Janeiro de 1944

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terra, Mar e Ar o ESTADO Esportivo

AVAí X PAULA RAMOS
Em dispu ta di,' finalíssima do

campeonato' de amadores, realizar
se-á no DrOóÚ1ll0 domingo no es

tádio "Dr. Adolfo Konder" o em

bate sensacional entre o Avai e

Paula Ramos, ambos desta capital.
Ambos os esquadrões possuem

em seu scio C01,l renolllaldos

"playel's" no amadorismo floriano

politano.

FIGUEIRENSE X BLUME

NAUENSE
Ainda que não estejam confir-

ma,das, o "esquadrão de aço" ex

cursionarú a Blumenau, onde en

frenrtará o possante esquadrão S. D.

B1ulllenauense, call11rpeão do vale do

Itajai, ainda no próximo mês.

CAMPEONATO DE VELA E

MOTOR
Aprestam-se os "yatchmens"

con lerrâneos, l)�ra na 111 etrópo I e
brr.�ileira enfrentar os bahían05,
cariocas, g:mchos e outros em dis

puta do gra:nde certame nacional
<ie vela e motor.
A nossa representação C0111por-

se-á dos seguintes membros: :\1árÍo
Nocetti, .Joel M(mrn ([ate); Hafnrl
Linhares e Adelllar Pires (Yeleiros)

Afim de aprontar-se para o gran
de embate de domingo, na dis
puta do Campeonato de Amado
res, o Paula Ramos realizará, hoje,
um rigoroso treino.
Por nosso intermédio são convi

dados todos os jogadores desse
clube a �omparecer hoje, às 16
horas, aa Estádio da Federação,
• .-...-.... ...........-_-.-.-_-.-...,.."...,......-_... a-.....

CompraI na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Em Florianópolis
muita gente seria
denunciada •••

HIO (Pelo coneio) - O procura
dor Clovis Krucl de Morais 3lpre-

nio Co'1'ia. cOlllercia,nte, estabelec.i
do em São Panlo, por ter vendido,
noS primeiros dias de outubro do
ano findo, certa ({nantido,lle de sal,
abusando da cil'cunst:'bIlcia de ser o

único possuidol' do pl'oduto na oca!

sião ao preço de Cr$ 3,50, quando
o preço lu:íxirno era de 1 cruzeiro.
Pará o .iulgaolllento, o presidealte de

signoU' o .Juiz Pereil'a Braga.

SANGTJEN()J__

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálc;o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Of'p�uperlidos,
Eijgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
CrIanças Rttquitieas rece·
berão fi tonificação Il;era)

do organilimo comi

I�����__�_,.__e�h

NUNCR EXISTIU IGU�L

PARA FERIDAS,
E C Z E "v� A S I

INFLAMAÇÕESj
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Exterminio de
criacão pi scosa
Quem, de noite, tem nccessi

darlc de pervaga.r as gnau des e

rlllgi<closa.s praias do nOl'lte d'est.a
lbha, d esde a Ponta Gr osse, à
Ponta das Canas, pód e vôr, s,ô
b re o areal e comd r a os cónuo ros.
uma ex-tensa Imixa de lunuin osi
(klde Fósca, (',()s(ol"esce:1le. que
Jcmbna a chama az ul i nca da
aguardente i nfla rna dn, enquan
to que o ar está carregar! () de
forte cheiro pútrirlo ...

É isso o resmlfad o ela d ccorn
pcsí çâo de m i lh.aress c m.ibh ar e s
de pc ix i.n h os ali ab,lllIdonados
por pescados-cs. que r-ecolhem
up.cmas o peixe mais gruud o.

As re d es "de ,1II'!'Iastão" são
lanç::)I(las ao la'l'go e puxadas pa
ra terna, com tudo quanto IW]a,S
caíu. niz-s� qUlr, :J,ntes de traze
Ias ii pra,ia, os pescadore'i pode
rialll Illuito bem "le\'an,tú�l.as",
da'lldo escape à 'criação lIIiuda
e puxa'nclo apenas pla'r'a terra o

pescado grosso. Com isso, as re

sen'as piscosas das nos'sas águas
não seriam sacl'ifi,cadas ins'en
sata e (por (lule não d'izl'-lo?l
c,ri mi 1l0S,amenlte, como o eSltão
sendo, de d,ia em dia.

Pa,ra o gravÍlss,imo C[l'S'O sol,ici
tal]l!Ios a cnitel]'ios'a a,tencã'o (lo
ilustJ'le sr. c.a'pitão dos "Portos,
que presumimos s,e,r a autoricla
de lllIalÍ,s aparelha'ela pan'la san-an'
a clamorosa iorregularid.ade.

Se�l]llIdo no') inoforlll[UIll. qu,a
.<e toelos üs elias sào sacrifica
dos, HaqUlelas p'raias, lO, 20 ou

30 mil filhotes de palolllbetas
e sardi·nha's!

Pa.reee que a ppimeíJ"l::l p,!'ovi
dência a tomalr ,'e,ri,a o exam·c
das dlÍ.mensõ,es elas malhas das
redrs; e a segill'nda, verifÍ<C'ar s,e
os pesoa'l-ol1es, nodendo salvan'
lüdo o peix,e miudo ou quase
lodo que lhes di nas rêc1es, não
o querem fazer e persistelll na

crllde bruta'l e estúpido extermí
nio.

- O exercício íinancciro de No
';a Trento de 1943 encerr-ou-se com
15 scgulnt cs dados: Rocei la Cr$
104.827,50; despesa: C,rB 107.312,20;
'·;aldo. CrS (UiOl,30.

- As finanças de Palhoça, em
1943, foram: Heceita: Cri': ........
305.874,10; despesa: Cr>; 286.450,10;

1 saldo: CrS 145.507,90.
- Ar.aquari a�)resentou o seguin

te movimento em 1943: receitn.: CrB
88.li54,10; aumento no último bie
nio, Cr8 8.181,10.

- Timbó encerrou o exerClClO
rie 1943 Com uma arrecadação de
Cr8 307.159,70, e uma despesn de
Cr$ 320.997,70. SaLdo Cr$ 27.289,00.

- O prefeito de .Ioaçada, sr.
Xew,ton da Luz Macuco doou ao
Grupo Escolar daquela cidrude, UIll

piano Essel!1felcler, no va.lor de Crg
10.000,00.

- Todos os proprietários de in·
dústrias devem comparecer até ()
dia 15 do corrente, ao Serviço ;\Ill
nicipal de Estatística - edifício da
Prefeitura Municipal .

para receb<:,
rem instruções sôbre o respectivo.
I'egistro.

- De 16 do eoorrente a 14 de fe
vereiro próxilllo, estará alberta a

i,nscrição no coneurso pa,ra cargos
rle carreira inic1al oe escritU!'{lrios
do Estado.

- No Departamento de Educação.
está aberto o conClllrso para ingres
so e reversão ao magistério primú
rio.

- Para qlle maior pompal te11.ham
1

as solenidades a, serem levadas a
efeito em pIngas paranàenses, por
ocasião do CÍ'nquentenário do ge
neral An.tônio BrneSlto Gomes Car
neiro - o herói oa Lapa - l'esol
veu o minisrtro dai Guerra nomear
presidentes da comissão cenh'al dos
fes'tejos comemorativos, os srs. M::J
noel Ribas e Nerêu Ramos, respec
tivamente interventores no Paraná
e Santa Catarina e o general Heitor! Au.gusto Borges, cOl1lanoante da 5a.

I Região Miliotar.

I
- InfornWil1l oe Porto Alegre

que foi aprovado pelo Conselho
Adminis.trativo do ESlla,do, projetode decreto-lei concerleudo um abo-
no provisório 3,OS funcio,núrios daclínico Prefeitura Munidpal.

O abono será na prOi])orção de CrS
100,00 pa'ra vencimentos até 600,00;Cr5\ 150,00 para vencimentos entre
Cr$ 600,00 e Cr$ 1.000,00, e de'
Cr$ 200,00 para vemcime,J1Itos su
periores a Cr8 1.100,00. O projeio
prevê um albono provisório aos

L 1" 1? (P "'L o' T" inalÍivos, cujos vencimentos nãoonc I e5, ".- OI 'v ont�",ue a) -; uMrapassem Cr8 1.000 Olor). - live a oportull1ldalCle de "o .

vel' rapidamente õ novo caça de
nominado "Foguete", quando peb
JJrimeira vez ap:::,re.ceu sobrc os
Condaoos próximos desrta carpital,
assobiando como giga�1tesca calldei
l'a de \tapo,r e voando a grande al
titude. Í� tal sua velocid�1.']e, que
UIll "Spilfire", voando ti seu lado,
parece bem lento. As pessoas que o
viram denomÍnalm-no, devido a sua

forma, "Seri,nguinha". Cm. assobio
prolongado anuncia sua presença
no espaço e à medida, que se apro
xima, o assobio adquire maior in
lensidade, até se lransforma'r ]),)
ruido caracterlstico de giga,ntesca
caldeira de vapor em ebulição.

A Slla pass.agem pela. cabeça do
espectador, Ollv,elll-se dois ruídos
silllulotâ,nec)s: o de es,eape cio vapor
c o zunir de poderoso 1110101'. EllJ
tempo incrivelm.ellte insignificamtr,
o "Foguete" perdc-se de vista, dei
xando ouvir apenas o assobio. O
noyo aparêlho foi visto descreven
rio círcll'los, vel'ltiginosamente, para
sair COIlJO ulll raio e perder-se en
tre :'8 nuvens, à maneira de um fo-
guete. A Estatística MiIi.ar, destinada IO pl'Íl1leiro vôo de pl'O"�I, com facilitar a preparação rápida, e tãocnralcr experimenlal, foi realiznrlo das da Nação, exige que todos 08
cm 1942, esperando-se confiada- perfeita quanto possiveI, do aparelllel1Í<e que -o avião-foguete entre em thamento material das fôr.çall armaperíodo de plena produção e' apa- brasileiros lhe prestem cooperaçio,reça nos céus da g:nen'a muito Subtrair-lhe apôio é trabalhar con-hl·(,v�'.

, 'ra O RruU •• c-.rr.. 1D. lo lIJf

.....,...._.,_..........._.-'-�J"_...........................

Teve pleno êxito
a penicilina
Noticiámos ante-ontem que o

sr. dr. Djalma Moellmann fizera,
nesta capital, pela primeira
vez, a Clplicação da penicilina,
em um doente atacado de bron
co·pneumonia. Estamos infor
mados de que, 24 horas após o

referido tratamento, o enfêrmo

TAMANDARÉ X CLUBERio, 12 A. N.) - Segundo inf'or-
macõ1es recebidas do Miu.isüro da ATLÉTICO
A,c'I;'nná'llltica, o mé.n.isfro Salg'<N10 Conforme nos comunicou o sr.
Fijho seguíu ôo iem, ás 11,30 horas, dr..José da, Luz Fontes, dinâmicode Pelotas pa.na a cidade do

ida- e eS(ll'Ç"ICI() presidení c do Tamun-Grund e. onde pr e aid i u B so len ir a- u

de da el1ltnega de diplomas do A,�- da ró F, C., desta capital, acaba
ro-Olube. A no.i te o sr. Salgado 1:1- s. s. de fazei' um convite ao pos
lho regressou a Pelotas, de onde

san!e esquadrão Clube Atlético de
partirá para esta oapi ía l hoje.

1
.

IRECII<lE, 12 (A. Xl - Healizou- Imbiíuhn, para Ulll mate 1 amistoso
• .

se orrtem na séde da Cruz Verme-

�JDll,n"ll:,,�:,sa() C'i-.,nl��\,iltllaL.I() (lc()oSnlll1�lll'oqnl.l'�111:1!(d)<.�,·), IB.atem e.,m retiradalh:l Pcnn.arnbucan a, a primoir-a aula "
"

�
v '

do CUI"SO de Enf'erunagcm para as .

d 't
'

OS nazistas«<ce drse,ilallll ser v i r ao Corpo Expe-
ai n '� cs C llles.,

,

odieiü!l<úlri,o. Ap ós a arulla reuniu-se Adiantou-nos 8111<la o (Ir. Fontes,

',� dj,�etori,n que. (]'e'libell"O}l .of.idar ao

I
de que' a,té agora .nenhuma resposta

Servico de Saúde do Exéctto pe- teve de seu convite-pr-oposta,
d i nrlo a i.ncorpcraçáo das E

. .'nfer-j Fazemos votos ri. c C[lI.e se coricrc-
mellras Pernambucanas, no Corpo . .

1 r tirito rcxide Enfermeiras que seguirá com o tizc os osf'o rçns (O .( JS ]J P s.-Corpo Exp erl ic i.o ruur i o Bnasiteir-n (lente do clube da jaquetn cncur-

para Alé ru-Mar-. nada.
BTO, 12 (A. X) - O Mi n.istro

da Guerra baixou UlIlH podaria I or
mam d o públicos os mais f'rancos
elogios aos chef'es, aux il iar'es c op e
ra(fores da rê d c de rúd io do Exér
cito "pelo notavel csf'ôrco e inve
javel esp

í

ri.í o de cooperação, 11?
oumpe-irnendo dos seus dever-es 1111-

l.ilares, no amo íransato, devendo a

Diretoria de Tr.ansm i ssõcs, em

consequência, eon,siglll:.l'r em se�l1
Boletim illlterno, os n{Jllles dos ofl
ciais c pJ1acas cO:lllpree!llcl,idos na

pr�sente poo:rtaTi,a, a�ii.lll que sejam
{JS t.ermos desta a'verbados nos seus

assenltam.en los."
Rio, 12 (A. X) - Teve luga,r, ho

je, na Igreja ele Candelária, a mis
sa enl ação de graças elos gua�das
lllarinha ontem graduados pela Es
cola Naval. Ao oficio seguiu-se
,a benção das espa·dws, comparecen
do os guardas-marinha acompanha
dos de seus padrinhos e madrinhas.
As r.1tas autoridades civeis e milita
res assis.tiram ii cerimônia.
Rio, 12 (A. N.) - Healizou-se na

manhã de hoje, na Escola Especia
lizada de Aeronáutica, na ilha do
Go\'ernador, il. cerimônia da entrega
de eertificados à terceira turma ele
especialistas em :::eron:íutica. Re
presentou o ministro Salgaoo Filho,
fi major aYiador Barreiros Horta,
Esteve, também, presente, o embai
xador elo Paraguái, general Ayala,
hem como gra<l1de número de ofi
eia'Ls da FAB e 11l11ita's familias. Os
niul10s que se distinguiam nos di
versos pel'Íodos. em cada especiali
dane, receberam prl'111i05, os quais
Jhes foram enlregues pelo repre
sentante do nünístro da Aeronáu
tica, pelo embaixador general Ayu- aJora, outros.
la e pelas ailtas patentes da aeron::'ll1-
tica, L'saram da palavra algLllns dos Treina, hOJ'e, o Paula Ramosespecialistas, entre os quais o sr.

Henrique eorfiel', nalural do Pa
l'aguái.
Campina's, 12 (A. N.) - Encon

tJ'a-se aqui a comissão escolar do
Estado Maior do Exército, chefia
(10 pelo tenenle-coronel Tal1lo�'O da
Silva c C'Oll1pos,ta de sete oficiais
estra.ngeiros estagi úri os e sessenta
alunos do terceiro ano dnlquela es
cola. VeÍu eSSa comissão desenvol
ver as manobras de quadl'os inicia
das ontem pela manhã, na capoeira
do Monte-mór e Indacaiatub::ll, e que
se prolongarào a.té dia 22 do corren
te. No dia 1° serão realizados estu
dos de operações defensívas e ofen
sivas e efctu!ar-sc-ão l'econhecimen
tos aéreos com três aviões que es
tão sendo esperados.
Hio, 12 (A. N.) - Após a confe

rência com o ministro dai Aeronúu
tica e com o chefe de polícia, o pre- sentou denúncia contra José Antô
sidente do Conselho Nacional de
PetrOIeo dirá a últimH palavra só
hre a tremenda crise de combus
tiYeis.
Hin. 12 (A. K) - A Ct'uz Verme

lha Brasi lcil'a endará um corpo
expedicionário de enf'ernleiras suas,
)1Dlrn acompa.nhar as tropas do Bra
sil. Essas enfel'llleil'a,s fa,l'ão não
SÓllll'nte o curso oe ellfeJ'J1lagem co
mo os de retaguarda, organizando
diversões e assegurando todo o eon·
fôrlCl 11101'al aos soldados.

:\fOSCOl', 12 (U, 1'.) - Na zona

da curva d,o Dm ieper as Fó rças Sü
vi éf ioas eSltã,o ohr i gam d o () inimigo
a ha ter em rcti.r a da. Entrernc I1t CS,
a's \'lImg'llardas dr Vut utin seguem
empenhadas 11<1 luta.
.-_...............w_...w�_.._._�_.._.,..

Serão definitivamen
te licenciados

recuperara a temporatura nor

mal e o lobo superior do pulo
mão direito, que se encontra
va enfiltrado densamente pela
bronco-pneumonia, não mais
apresentava sinais radiol6gicos
da doença. Quer dizer: o efeito
da penicilina tinha sido, ver

dadeiramente, rápido ...
Felicitamos o ilustre

pelo êxito obtido.

o ClSiringuinha.
tem espantosa
velocidade

IOcupados mais
2 montes
ARGEL, 12 (U. P.) - A.s fôrç.ru;

a,],i,aellas ocuparam Ü'S montes CiclC
relí i e Por-chio, situad'os resp ecti
varnen te n.os arredores das d efe!Sas
mer id-i o na is de GerVH'r'Ü e a 11Il1S 5
qu ílô m otr-os de Basino, Os SlOld,ados
elo Oitavo Exér-clto, por sua Yl'Z,
mcl hor.a.nam as suas posições ape
sar de tenaz r csdstê nc ia oposta pe
'os inimigos.

Ecos & NotíciasRio, 13 -A. N-. o ministro da

Iguerra assinou um aviso determi
nando que as praças que passarem
três meses baixado a hospital ou'
enfermarias para tratamento de
saúde, deverão ser imediata e de'
finitivamente licenciados do ser

viço ativo e entregues às respecti
vas famílias ou responsávais I ou,
na falta des1:es, encaminhados aos

estabelecimentos hospitalares civis,
preferência oficiais, Excetuam-ss
as praças cujos motivos de baixa
estejam enquadrados nas alíneas I

A, B e C do art. 59, do Cõdigo de
Vencimentos ou que já tenham di
reito à reforma.

FRACOS.
AN�MICOS

Projeção de filmes
o Instituto Brasil Estados Uni

dos realizará, hoje, à noite, no Sa
lão D. Joaquim, uma sessão cine
matográfica para os sócios do
Circulo Operário e para o público
em geral.

, I.'.l_.' ...... __ '-_

ROY NAS"
Está sendo esperado hoje, à tar

de, nesta capital, o sr. Roy Nash,
conhecido eEcritor americano. Po
demos citar entre suas obras a

«Conquista do Brasil», já larga-
mente difundida e apreciada.

I'O ilustre visitante, que perma
necerá entre nós alguns dias, re

side atualmente no Rio Grande·
do Sul.
Recordarr,os que Roy Nash, re

centemente, exp essou. que todo
americano residente no Brasil de
veria casar com brasileira, o que
bem demonstra sua grande ami
zade à nos'sa terra.

Às' homenagens que lhe serão
Iprestadas, o «Estado» associa-se

prazeirosamente.

CUHSO PROVISóRIO DE
EDUCACÃO FíSICA

(Reconhecid'o pelo Goyêrno
Federal)

EDITAL

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grlnd!l Tónico

Declara aberta a insericão aOil

exames vestibular�s
COlllunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os eX:I

llles ve·sliobulares, media.nte o qual
serú permitida ai matrkuJa no Cur
so P. de Ecluca,ção Fisica do Es
tado.
Os candidatos cteverão satisfazer o�
seguint('s requisitos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e lllenos de 30,

de idade;
c) -� Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
(') -- Ter hoa consti tllição física

e Illl'ntw1.
A inscriçijo sel'ú processadu l11e

dia,nte reC[llPl'imento dirigirlo �10

lnsl[le.!or ele Educação Física, e de
Yida!llellte instituido dos (,()llJprO-
\'antes tias alineas a, b e C.

QllnJquer informação a respeito,
Jloderá :;er obtida, diárianlCl1te, na

Inspelol'ia dL' Edueaçã,o 'Física (ntn
! João Pinto, 42), no hodrio do ex

peeli en te.
Florianópoli&, 5 de ja,neiro de

19H.
Cap. Amérjco Silveira d'Avila

Diretor

�é�jiõ-Éspi�TÃ-RÊDÉHjõR�
Filial

1. n e '1., U CONVOCAÇÃO
Devendo ser realizada, no dia

16 do corrente, Domingo, às 15
horas. a eleição da Diretoria dessa
instituição. para o período 1844/45,
convido os Snrs. Sacias a (om
parecerem, para esse fim, à suCl
séde social, à Avenida Mauro Ra.
mos, 242.
Florianópolis, 10 de Jar,eiro de

1944.
OLGA CARDOSO 1.· Secretária.

./

o navio mercante
explodiu
ESTOCOUW, 12 (c. P. - Os

pa,lri<olta's 1l'[)J'IlI'eguleses ('onti nlual11
em açã.o, {"lU gna,n!de 11llerca'nte ale
mão em'il1egado c[.e mUI1.içõ,cs, expl'o
diu no ponto (Ie Oslo. N,o mOlllen.to
da expJoSlã,o e·l1co.ntru\'am-se a bor
do do navio sini,sitr.o vá,ri,os ale
mã,es, O lllaovio ficou pT<lticUlllente
des<trltid'Ü�t'aJ a violência (la expIo
s,ã,o.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostraI
f) que possuem em seus estabeleci,
lJen'º1I. (D. il. H.),
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