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Mais 2 fábricas
de motores
no Brasil
Naya Iorque, 16 CC. P.) - Serão

cr listn\idas mais duas fábricas de

]liotores no Brasil no mesmo local
onde está instalada a fábrica de

motOI'C's de motores de aviação no

Es.tado do Rio. Foi o que afir
moU o general Guedes Manis, um'

dos mais conhecidos aviadores bra
sileiros. O informante revelou ade
mais que nessas f'ábr icas trabalha
rão pelo men-os seis mil operários,
ficando assim garantida a constru

ção de motores Wrigt Rangel para
a aviação brasileira.

o
Aniversário do,
das relações d
com o «elxo»
RIO, 17 ("Es,tado") - O dia 28

de janeiro, segundo andversário do

rompimento de relações do Brasil
com o "eixo", será comemorado

por diversas errtidades de classe c

organizações patr ióticas, entre as

quais a, Liga de Defesa Nacional,
L. B. A., Federação das, Industr-ias,
Associação Comerciad, Cruz Verme

lha, Sindicado dos Lojistas, União

Metropolitana de Estudantes etc.
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Dos 598 candidatos, 372 foram inhabilitados V��,��,r,!i�,ap)nU�nw!��!,ã�'dn��u,���������
Parlo Aâegre, 16 (D. N.) - En-I Porto A.Ieg'l',e, lU (D. �.) - Na jovens esforçud os, que lutam com importante ccntro industrial e mi- Bruswick e outras localidades im

c-erraram-se as pl�o:as ?s,�ritas ,dO 11-edaçâo do "Di_ári_o dlc .\'otíeia�", inúmeras difiCJlllda((ies. Tel['Jnin�- litar da Alemanha, foi convertida, portantes do Reich. Acredita-se que

artigo 91, no GllI1aSIO J úli o de CaIS- esteve uma OOl11lSSa,O de alunos in- ram, declarando que o que plei- an te-ontem, à noite, pela Raf', num cerca de mil bombardeiros opera

I!il'hos. O J'cslI:lItado oonstí.tuiu a�on-I babil��ad,os nas condições a_ei_m_a I leiam �ão � a apl'o_vaçã:o em ,�nassa montão de escombros fumegantes. ram ontem contra a, Alemanha. A

tecil1lC'nLo or-iginal em nosso ESlta-lreflenl(la!s. Informar-am que d i ri gi- ou a violação ela lei e sun a chan- Informações autorizadas salientam emissora de Berlim, fazcmdo a sua

do, quiçá no Brasil, pois mais ele rão um memor-ial ao ministro da I oe" de Iazercrn llJ111 exame oral, que cercai de dois mílhões de quilos redução de costume, revelou que

701c dos oamdidatos .que se apre-! Educação plejteando : que lhe!'> dê nova oportunidade pa- de bombas explosivas e incendiá- uns 500 bombardeiros aliados ata-

Slcntaram foram
í

nhabil itados. S,e-I 1 - que não se considere elimi- 1'a demü,l1S1t1'areJ11 seu preparo. rias foram a,rro_jadas pelos apare-' caram ontem o terrbtório alemão,
gnndo apuramos foi pr-incipal bar- nartóri-a a prova escr i la de qual- dos quais uns 100 aparelhos con-

reira das provas o exame de mate- quer matéria; Repeliram o indulto de Franco centraram a sua ação destruidora
rnútica, no qual sairarn reprovados 2 - que, em caso corrtrúrio, hhes contra a zona de Berlim. Não re-

cerca ele 300 candidatos dos 598 seja conced ido exame de 2.'1 épo- BOGOTÁ, 17 (United) - Os refugiados espanhóis da Co- grcssaram às suas bases 38 dos bom-

que se apr-esentararn, Como é sabi- ca, a exemplo do precedente aber- lombia repeliram a oferta do general Franco de conceder-lhes bardeiros atacantes.

do, de acôrdo com as l/eis do ensi- to no Colégio Pedro II, par a i den- anistia. Um informante republicano espanhol declarou à im- --.---.----.-----.......-------••-.-.-.........,.

11'0, o candidato ao artigo 91, que tíco caso. .prensa tratar-se de um indulto que não foi solicitado pelos
tiver nota abaixo de três, no exa- Iníor-rnaa-am ainda, que estão interessados, que, no caso, são os espanhois refugiados. Em

mc cscr itu, Ii ca ímpossibilitado de côncios de seu preparo e, por is- seguida, o mesmo informante destacou que a úníca preocupa
tprc-star o exame oral, estamdo, so, quer-em uma prova oral onde ção dos republicanos espanhois era uma Espanha baseada na

"ipso f3<CÍ:O", reprovado. Os resuã- possam demonstrú-la. Alegam tam- justiça, na liberdade e .na união nacional.
tadcs dessas provas escritas foram bém o caso das Escolas Superiores, '-------------------------------

dadas a conhecer 6aAleira á tarde, em cujos exames vestibulares não

ftvanç'o espetacular dos e'·ttonnando-se público que dos 598 se leva em conta o resultado da ex rei os russoscandidatos que se apres€1nta,ram, I prova escrita para se'!' o al.lIi�lO cha-

de todo o Estado - alguns me�nw 11l:ado a exame ora_l._ Adiantam. :\I[OSCOll, 17 (I,'. P.) - As fôrças
de Santa Cetarina - 372 haviam l alinda, que uma decisão com essa de Hokossovsk estão avançando ra

sido iillhabili-tados, definitdvamen-1orilcntaçã,o seri,a uma d,ecisão 11U- pidamente direção norte de Kalin-

j . k'ovichi. Informações autorizadas
'e. mallJa, f'IIue viria favorec,er ll111l11Í-O,s
, '< deixam entrever que algumas colu-
_ _ _._ __ - -- - - - ---

nas já se encointl'an1 a ,lnais de 50

Desal.·o aos pI-lotos alema-es Cjuilômetros ao oéste de Mozyr, o

que sig,nifica um ava,nço esp,eta,-

CAIRO, 17 (U. P.) - Anuncia-se oficialmente que os pilotos cular.

de caça sul-africanos, durante uma ação na Itália, voando a baixa

altura sobre um aerodromo alemão, deixaram cair um par de boti

nas, dentro das quais haviam colocado uma nota provocativa, esti

lo dos duelos aéreos da guerra anterior. A nota em questão dizia:

"Subam e lutem, ou utilizem êste par de botinas para a fuga".

Camisas, Gravatas, Pijames
Mias das mehores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILAN EA - Rua Trajano. 12

ESTOCOLMO, 17 (Uniiled) - Hússia grandes territ.óri-os entre

O correspondente em Budapest do quais se eneonltram a Bessarábia

"Svenska DagbJ.adet" transmite a
I

a Bncovina".

seguint,e hisltória .f,anta1s.tica, que I _O conesponde<nte, c.oillfessa . �ll�e
disse haver receb"do de Bl1carest: nao sahe, como termInOU a hI5t,1-

Na "espera do Natall um avião hI'i- ria,
tânico a,te-rrissou na Bllmâ'lllÍa e

....""....""....-"'-.............-....-...-....--"".-......I.I'••..,......
-........--""--"'-"'......-....--.........-""'._...- ...-....-....-.....'"

dele desceram três oficiais bd- Continuam os

tânicos - o coronel Petel'sen, altá ataques SÕbre
autoridade da Companhia PetroIl- a Franca
fera de Pioesti, major Charpellinl, Londres, lU (P. P) - Várias for

diretor da i\nglo-Rumena Oil; e o mações aéreas aliarias ataC:ll'Wl11,

,'t- Mi z
. R l111ano ontem, o norte da França, onde eau·

cap! ao e zearnu ,1,.
saram gra,ndes estragos. l,nforma-

Perto de Buearest tratairam de ções ofici::uis in{licam que foram
se avistar com as autoridaJdes mi- derrubados dezessete aparelhos íni-

litares mais plróximas. Uma vez que Imi.g_os qu� tenta'!',aJ}1 interceptar. 50 Empenhados em S'an· LONDRES, 17 (D. P.) - A emis-
. - - aVlOes alIados. 1 res bombardcIros t b

.

o consegUIram solIcJtaram l�ma cn-
britàn,icos não regressaram às suas gren OS com ates sora de BedHn reproduziu ao seu

trevista com A-nltonescu, cOIsa que bases. Londres, 16 (D. P.) - Os guerri .. inicrofone umal informação do De

também logr-a,ratn. Este os recebeu -------------- lheiros do marechal Tito OCUl]Ja,ram, partamento de &tatíSitica do Heich,
d t d C II d Prevista uma crise na jornada passadal, as localidades ce!Ztlndo o (Iual, d11l'a,nte os noveem presença e o o o nnse 10 e rle Bijelina e Janja e melhoraram" --: .

'

.

Defesa, eXipondo-lhe eJttão os oH no govêrno Dolonês as suas posições em outros pontos. pl'llnel�OS meses de 1943 fOJ'al!11 1'c

ciais britânicos o desejo de seu Londres, 16 (D. P.) - Admite-se Segundo informações autorizadas gistrados 955.774 nascimentos em

govêrno de que estivessem infor- jil a possibilidade de que sobreve- alemãs, os guerrilheiros co.n�inuaml território alemãü seja 42 mil mais
nha uma, gnu\'e crise no seio do go- cmpenhados em sangrentos comba- d ",

d Imados da proposta de paz em sepu- vêrno, polonês, o qual podera ser tes na Bosnia, onde as posições de que urante o mesmo .peno o ( e

mdo que a Alemanha dirigiu à mesmo totalmente modifioado, no Tito estã,o sendo a,tacadas por gran-! 1!l42. O total dos fa1ecluue'nltos sem

Hússia, caso em que os dirigentes de Was- ,des ,fôrças inimigas. Revelou-se: contar os membros das forças ar-

Petersen disse que possuia mr�a hington e Londl'es se mos,trem des- tmnbém que os patriótals tiveram de, ma/das e as vitimas dos bombar:dei-
conilen,tps com a negativa polones;] abandonar Bugojno, GOmlâvalmff, e i 1'0 d 725 257 F . ,

cópia fQtostárt:ica dessa, proposta, de aceitar a proposta russa e os li- Imaillik a, devido à forte pres,são I .

s, a,scen eu a . . oram 1 ea-

na qual a, Alemanha PNmete ii l1litps çUrí!on. cxç,rt:ida pelt;l inimi�Q, I hllados 440,9Q3 casamentos.
_ '- __

I
ràpidamente cercada pelos solda-

Moscou, 16 (lfi() P.) - Rovno, es- dos russos.
tratégico entroncameIllto s,iilua/do no Moscou 16 (D. P.) - Mais de 7
Q,ntigo território polonês, já se

en-ll11il
soldU'dos nazis,tas fora/m aniqui

cont�'am a mais de 50 quilôme,tros la-dos, na jornada- passa,da, pela�
ao leste das v,ru�,gua,rdas de Va,tut�n, tropas de Vartutin e Hokossovsk.Re-
que avançam s�bre KoveJ. A emlS- velou-se que as perdas al,emãs fo
sora des,ta capJtail destacou que, ram muito elevadas na zon3J de Vi
segundo despachos procedentes da ni tsa ,onde germâmicos e 'Soviéticos
frente de batalha, é i111Ln,enil:e a continuam empe<nlhaidos em encar
ocupação de Hovno, que está sendo niçada batalha.:\[oscou, 17 tU. P_): - Hevelou-se,

embJ'a não oficialmente., que os rus

embora não oficialmente, que os

russos já se aproximaram conside
rrvelmente de Pinsk,importanil:e en

troncamento ferroviário e chave da
histórica cidade de Brest-Litovsk

Navio corsário alemão
BCENOS AlHES, 17 CU. P.) -_ argentina - que te,riam sido apl"i

Em entrevislÍa hoje concedida à im- sionados e internaJdos, o Ministe
prensa" declarou o sub-s·ecre,tário rio das Helações EXiteriores solici
das HeJações Exteriares, dr. Oscar tou imediatamente amplas infor
Ybara Garcia que o navio corsário mações sobre êSlSe particularr à em

a,lemão recent()!l1e,nte afundado no baixada a,rgentina no Hio de Ja
Atlântico sul 'n,ão alrvorava pavilhão neiro. A chancelaria recebeul tele
argentino e nem conduzia tryjPu- grama da mencionada represen,ta
lantes de Ilaeionalida,de argentina_ ção diplomática que transcr,eve, ai

A este respeito, a sub-secretarla seu turno, um despacho do cO'l1Sul
de Informações de Imprensa deu a argentino em Pernambuco, infor
cO'n,hecer o seguinte cOI11Ul1Ícadf): mando, oficia,lmente, que o aludido
"Com referência às noticias pro- .navio arvorava o pavi�hão bri:tâni
cedentes do ex,terior e publicada� 00 e nem um arg,entino perlenáa à
pelos jornais desta! capital, segun- sua tripulação".
do as quais um na,vio corsário ale- ,..,......._._-.........._._-_..- ...._._-••_••-_-.....-.-..........

mão, recentemCl1t.e posto a piqlll:

I Ipor patrulhas aliadas no A1lântic0
.

sul, hasteava bandeira argenti'ua no A ,."

momento de ser surpreendido e que: I rma I'!ao I
se encontravam a bordo do mesmo �

Argel 16 (D. P.) - As tropas elo
general' Clark entraram em Aqui
fontada, depois de um encarniçado
eneontro, durante o qual foram
derrot'adas importantes fôrças na

zista,�. Os suldados do Quinta Exér
dto ocuparam também três iJ1jpor
tantes elevações est!'atégiems, que
for3'111 tenazmente defendidas pelos
germanICO�. As tropas francesas,
que lllltam sob o comaJndo (]f) gene
ral CI:ark, repelil'am, por sua pa,rte,
\-ari(,s 0Ontra-ataqlles lmnçados pe-
los n0zistas.

'

.

ft questão de limites POIORU-russos
Londres 16 (D. P.) - O govêrno 'Ilonês. Os observadores políticos da

pc.lonês e�ilado nesta capit'al, el? capital bri,tânica destalca<)T� que a

nota oficial divulgada! onltem à 1101-1 nota polonesal, elnbora afIrme qll('

te destacou sua i,ntensão de Sl1spen-
I não serão reconhecidas decisões

d�r os ataques à Hússia, afim-de fa,-' unilaterais, foi em têrmos corteses,
cilitar a solução de litígio russo- afim de n.ão _prejudicar a ma'�',cha
Polonês. Destaca entretanto, a no- das negocwçoes. Os poloneses de·

,
,

P "t d t b'
-

ta polonesru que o governo da. _

o- ran� en e,nl �r,. am em, que !lao
lônia ,n,ão pode reconhecer declsoes aceItam os lll1�Ites CU1rson, �eItos
unilaterais relativas às suas fron- em cC>l1lum acol'do pelos AlIados

teiras. Para facilitar a solução do mntes da conferê,ncia de Higa. ln

incidente, os poloneses ap'elaram siste-s,e, pOl;ém..
em que o gov_erllo

aos govê,rnos de Londres e WaJS- polones esta dJa,nt� �e uma crlsé e

hington, 0'5 quais envidarão esfor- d�verá sofrer radloals t:amsform3-
ços jUQIt.o ao govêrno de Moscou çoes �ur�lllite o desenvolVImento das

para a resolução do caso ru%o-po- negÜicIaçoes com os russos.

ConqUistada
Aquilondata

A Alemanha teria proposto paz
em seprado à Rússia

onze tripulantes de na,cionalidade

Poderã., cercar as
tropas nazistas

Moscou, 16 (D, P.) - As vanguar
das de Vatllitin, imitando as trO!pas
de Hokossovsk, efetuaram uma no

n irrupção através daiS linhas na

zistas ao oéste de· Sarny e avançam
ràpidamente sôbre Luninets, situa
da a 48 quilômetros a.o léste de
Pins!\. Se as fôrças de Va.tl1f1:im, artin
girem ràpidamente o entroncamen
to de LUlninets, poderão cercar as

trOlpas nazistas.

Waslüng;lo,n, 16 (u. P.) - Os Es
tados Unidos compraram na Amé
rica LaítLna, até o mês de outubro
do ano passado, mercadorias 110

valor de nmis de um bilhão de dó
lares. Desse total, seiscentos 35 mi
lhões corresponeleram a produtos
minerais, setenta e nove milhões ao

desenvolvime,Illto da produ,ção da
Borracha, e duzentos e eincoen.ta
milhões de dólares a outros abas
teciment-os.

Voluntários das
Américas no

estõrco de guerra
Londres, 16 (D. P.) - Tl'l\s mil

vohmtal'ios procedentes dos países
lati,no-americanos prestam s-erviço
na lngla,tena eiJU prol do (!sf,)Il'ço
de guerra, contra a Alemanha l1a

z;stnl. Desses três mil voluntários,
500 são mulheres que trabalham nn

organizações bl1xilí,1i'es femi,ninas.

CompraI na CP. SA MISCE.
LÁNEA é saber economizar'

Quase I milhão
de Alemãezinbos

DOiS ministros
'rancpse,
renuciaram

LOl1(lres, 16 (D. P.) - Dois mi·
nistros fl'anccses apresentaram um

pedido de renúnciá ao 5,1'. Pierre
LavaI. Os mi,llIistros demissionários,
segundo infol'l1lOU a emissora de
Vichi, são o sr. André Masson, co

nli'ssário geral parai os prisioneiros
I'epall'iados, e () sr. Paul Cryessel,
Il"'rretárip ge,rlll da prop!;l"�ncl9"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cooperação
próxima

WASIllNGTOl'i' janeír o �,dmcllrtO, por parrte dos Estados
(CO}IENT,UUO DA JNTElH-Ail1E-' Unidos, do uuignif'i co e heróico
HICAlNA) - O presidente Roose- resrfô]'�,() J'L1ISrSO na l ula contra as
veld acaba de remeter ao Comgres- hordas i.nvasor-as de Hitler.
so mais uma mensagem dando con- EmaJ.lecelldo a coopcracão cio
la (IrO estôrç o bélico rcal izad o pe- Brasil na lul a conbru o iniruigo co-
10 seu governo e pelas demais Na- muni. o presidente norte-alJ1ll'ric;ll1O
çõ.es Unid-as e à qual juntou o 23° ref'cr íu-so ao auxílio p res tarl o aos

relatório sôbre as operações efe- países da América Latina - que
tuadas de conf'ornrldaclc com a Lei se eleva a llG.430.000 dólares
«(Ic Emprest i.mus e Arrcnrtamentos. parle substancial do qual foi envia
Como por ocasiâo das mensagens da àquela grande república sLlII
anteriores, as palavras do pr.e- amcr lcann, cujas "fôrças aéreas
sidente Hooscvclt mosuam clara- voam COIll a v iócs dos Estad os T'n i
mente 'a verd adoi ra situacâo do dos, oht id.os mediante o ref'er i do

I conflito mundial c rcssalram a al- pdauio, com os quais fazem o ser
ta corru-ibuiçâo do Lend aaid Lease \liço de ]lart-rlll,ha pelo Atlânti cn e

para que hoje se encontre a coti- afumdurarn vários submarinos . rio
gaçã« d omocrút icn em posição inimigo". Expressa ainda o prc-

I
vantajosa para eSlllaga,r die uma sid ent« dos Estados Tn idus : "O
vez - e para sempre - a besta Br as il se pl'l'lHllra agora para ma,n
fascista. Nonhum comentário, por dar tropas para a Europa a-fim-deAnúnctos mediante contráto

I -issim dizer, torna-se necessário combater ao lado das nossas. As
para salientar a contribuição ela- fôrças navais do Brasil e de Cuba

o� ori�inai�, mesmo não pu- quela lei, bastando a linguagem ut ilizam navios para o serviço de

I
hlicados. não serão devolvi. expressiva e fria d os númer-os pa- patr-ulhas ooste.iras emprestados

dos. ra demonstrar seus efeitos na luta por nós e manejados por tripula-
contra as fôrças d,o mal. Ascendem çõcs adestradas segundo o plano
a mais d'c dezoito bilhões de dóla- de cnupn-éstimo e arr-end amenl o,

1\ direção não se responsa- r es as despesas com' a Lei de Em- que i.nlcrvi cram ativamre'n�e na es-
hi liza peles concettos emiti. pnesl.inuo e Arrendomcnlo - escla- cohta dos cornbo i os marítimos 11'OS

I
dos nos artigos assinados rcce Boo sevcrt em seu relatório - marres do Atlântico Sul e elas Anti-

e isso rcprcsen ta - podemos con- lhas":
cl.uir - milhares e mi lhares de O presidente Roosevelt, em sua

•__IIIII__lIl!m_�__�III! •• canhões, tanques, aviões, navios e mensagem, passa ainda eu] revista
dcmaí s apetrechos ele guerra, que outros aspectos (la Lei de Empr cs
apressarão a derrota do inimigo. timo e Arr-endamentos e, com um

O relatório demonstra que, até ot irn isuio que seu conhecimento
o mês de oul ubr o , os Estados Um i- perfeito ela situaçâo autoriza, ussi

Comple- rios enviaram para a L'nião Sovi é- naja que "o ano que começa -

Escolar lica. C(;'I'Ca de 7.000 aviões. mais Hl44 - s'ern o ano das decisões de
rle 3.500 tanques, e 195.000 veicu- cisivas na guerra", acrescentando
los motor-Izados, além de grarndes ('111 outr-a par+c, que "nossas gran

ql1lalllrtilrlrucles de ald.montos, roupas, des ofensivas apressarão o dia ria
1CO 'e ruundcões. A aiuda do e111- vitór-ia e conclui ndo : "A« Nações
oréstimo e arrend amento à União Unidas e11tl]'a'111 nêste ano COI11 mui
SoV'iértica, até Ol:tubrro' 1'111imo in- lo mais fortaleza e malis firm,e!1len
dusiye, se cIe\'ou a 3.980.579.000 te unidas que nunca. A Arlemarnha
d(jlares, o que significa gralnde e o Japão, para sua c]esrgraça, co

')arte dlo tota.l gaslto na execução nhecerão 111lUilo e111 brev,e esta rea·

daquela lei e implica no reconhe- lidade.

�WVA IORQFE, dez'elllbl'o - Fa- ,sólro, o Bl'as,il ainda eshí deprcl1den
la,n1dro à il11pl"clnsa, arpós o seu re- do, em grand'e eg,ca,la, eLo earvã-o
gr.esslo do Brmsil, o Dr. A, AHan cxprortado por êstlc pai's, via marÍ
Rates dredaiJ'Cm que a cresce,n1e in- [,ima, (jJL�e chega ao 1111ercado con-

Argel, 15 (C. P.) - Os soldados _ •••_•.- m.m •••..�· ""' w.·.·.·.·.- " ....,.,...,.,..,... dus,lrialização do Brasil, \l,m pro- sUll11idor por unI elevado p,r,eco".
do Quinito Exército ehegaram a gl'all1la para o qual os Es,tadotS Uni- c1isrse o Dr. Bates, ac.rescentaOndo-
cinco quilômetros de Cassino,

de.I�
... IIIII.. MU__IIIli_III!IlI!!I'1lIliiiW..ll!e!lll.._.iliwn....II!II.rilllllBIIl!ims...... I!. ,dos estão c'ÜlnLriburindo com assis- que "tahnez o Bnasil ainda p!ossa: tc.l1cia técnica e ma,terial, criará, fazer o Soeu próprio "c'okle", nãopois de vencer tenaz resistê-cia'

C r depois da guena, imrporrtantcs só de carvão norte-americano illl-
oposta pelos nazistas. Revelou-se I mercadlÜ1s palra o comércio e a in- pror tarc[.o , como do p'róprio suprl-
que as tropas aliadals P011ctra,rall1l r.�" , �iiJ!t' 1�1_·�·.·i 1.:,�·..·3·',·j.":·._·,.jf,.��,��•.-.-r."'.�•."'-�".'.·..

'

•..., �',,'" �, I�
dústria norte-americana. O D'r. Ba- llHlntro' nacional.

d :t � ,Ies que é o dtretor do Labomtórrio O aco fahl'ica,dra no Bra.."i] aindaCJlJ dois ,importantes pontos a po-
I ele Pesquizas QUÍnnicas e MetalÚrr- poderã competirr a,tê COll\1 o plrod'll'

.

rçlerosa lilnha fortifica.da germânka gicas da W'esrtingI1'Ous'e, esteve rc- zriclo no's Estados Unidos, porque
que defende a estrada de Roma, cente'l1lente no BralSH, illrtegranrdo ('!ste,s �e limitaram a produúr apre-
naquela região. O aVlltl1çO ailiaclo foi • uma cOlllissã,o técnica do govêrno nals determirnlarrlas espécies. O Era-

d'os Estarelos Unidos. sil, piela pr.imeira vez, este a11'o', es-de três quilômetros, tendo as tro-
Na opinião dêss,c técnico (le me- tá fahr,icando o aço para as suas

l1as ,cio general Clark ocupado di-

Reconsta1n�Õ([i�, n êjIDJ, ,tl�ras, refOrmas I
talulr§ia, o Brasil tem gra<l1de 'Opolr- própriaL� f,e,r.rovdas,

versas elevações estratégicas. � U\)UV� P n UI U tnnidadrc para uma rápida inclus- Qualquer que sreja o C11ISltO deste
ll'iallização, porque possue UIIl ter- auxílio a'o BrUi�il, para a sua indus-

Ocupada Impor. Consulte nossos orçamentos para pagamentos a co das l'eser\'alS de ferro do mun- trialização e palra o arplerf,eiçoamen-
, , '

I cIo,
muitas possibilidad,es de de- to técmico do seu pres,sroal, os Esta-tante mi-na longo proso, prestações moaicas, e vera corno e

,�cnv,()IlvillJ,e,nto e ap,ro\"eitamenrto dros Unidos ainda terão grand,e
ae chumbo Iacil transformar seu prédio velho em urna cons· de energia elétrica, florestas enOt- vantagem e já está, mesmo rece-

trução moderno, mediante uma entrado pequena, 111es ,e algum ca['vão. bendo, nestta emergência dre ,SJllrer-
L01101'es, 14 (C P.) - Os gU!eT- O Brasril ainda será o grande for- ra, os Ílrutos dessa po'líLica de sürli-

rllheiros de TUo ocuparam Ulma Compra, venda e administração de imóveIS. rnccrNlor de ferro aü mundo, pois da,rie,dadli."'. T'erJni,nando, o Dr. Ba-
dmportantle mirna d,e chumbo sHua- aB res'ervas dlos Estados lJni:r1os es- tes cJ.eola'rrou qUre a ürri,ação de maio-
da na Herzegovina, d'epois de vio- Rua Felipe Schmidt n0 44 tão sle,ndlo ra,]Yirda,men,te emprega'flas ['es r'iqurezUis e de novas fontes de
l,euLa lruta com tr'Oipas alemãrS. Ou- e tarmhélll po,rql1le estão sle crons- 'J)lrorclrtlcã,o no Bra,sil irãlo cronltri·
trüs rleSlprad;.,os sa],iernLalll ql1le cm FLORIA,NÓPOUS 11rl'tlindro, no BralSil, novas fábricas/buir prura que os EstarelolS Unidos
Eitol,j os patriotas destTui,ram uma I rle aço, da meJlhor qualidade pos- ,possam con,t.a1' oom melh.or,es e

mina de carvão que se enc'Üntrava i sive!. ) maiolr llrúm,ero dle mercados, nesta
em pod e,r d'os nazistas. II!!!! -:��.:��b#�'"1i�i�1I�tiQ�lm:�il!MIIi�����-�.�����:a�!.���n;&ZlZ!&���_�A�.�_:��"�N�Ja�f�a�'b�'r�i�ca�c�,ã�o�c�l�o�a�ç�o�e�n�l�se�'l�l�g�r�a�n�d�'e�r�'e�p�u�'b�I�I�c�a•.�sl1�l�-�a�n�le�r�J�c�ail1�a.�IIIíIIIJl!'I:Dgj

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pínto n.? 13

T�l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr8
Mês Cr'
Número avulso Cr8

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr'

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

80,00
.5,00
25,00

Ano

Sernestr e

Trimestr ..

Aios oficiais
- FoI or iado o Curso

nrentar anexo ao Grupo
"Mauá" de 'I'uban-âo.
- Boi concedid a exoneração, a

José Joaquim Brasil, do cargo de
dmspelor da Fazenda, e a Otavinno
Sidveira, do car-go de auxiliar téc
nioo das Obras Públricas.
- Foi admirl,ido como dactiló

grafo da C. E. S. P. E., A.Jly Gomes
nle,nd O'l1ca.
- Roi conc'ed.ida prorrogação

de lic.enca a Ibrantina �1elqlliades
de SOllzâ CO'ellqo.
- Foi conc:edicla lri.cenca a Dali-

da Oliwira e VegíLilo "Amandio
Borba.
- O Írnspreh)l]' José Sri'll1leão de

Souza fui designadio pa'ra respon
der pelo expledienlr da slecção r1le
con.talbili cladenIo Deparrtall1enrto
das Municipa1ida,d'es,.

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA 8RILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arei preste Paiva

------ ----- ---_.-

Perto de Cassino

do Brasil
ofensiva

A na

ESCOLA DE COMÉRCIO DR. CARLOS DE CAMPOS
"Registrada no Dep, Nacional de Educação e Saúde Pública da Estado de São

Paulo, em 20/7/1928, Processo n.o 9024, folhas �9 verso 30"
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 337- 6.0 ANDAR - ex. POSTAL 2260 - S. PAULO

PEÇAM PROSPETOS

Atenção, srs. comerciantes
A Associação Comercial de Florianópolis chama a atenção dos

seus associados e dos srs. comerciantes em geral para o. obrigação em

que sa acham de respeitar rigorosamente as determinações emanadas
da Prefeitura Municipal, com relação às tabelas de preços e à venda
dos artigos por ela distribuidos.

Assim pl'Ocedendo, o comércio agirá de modo louvável e patróti
co, contribuindo para o desafogo público, na hora dificil que atra
vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam os Poderes
Públicos à sua associação de classe,

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1944. 10 v. Z

A Mobiliadora
R;:,fdgeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Méquinas de escrever-Ró

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATrISTOTTI

IRua Felipe Schmidt, 34 a_ (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORBANOPOLlS - SANTA CATARINA

ISerá uma das :maiores
a indústria brasileira

Faça econoltlia 1 Compre na «A I CAPITAL» !
Ali, V. S. encontrará o maior ,sortimento de artigos para homens e crianças.

Linhos estr'lnge,iros e nacionais - Cosemiras - Pano.mó - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens, e crianças - Gra\'atc,ls - Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. Rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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santo do
A Cátedra de São
Pedro em Roma

ANIVERSARIOS

Oscar Pereira
Transcorre, hoje, a data natalícia

do sr , Oscar Pereira, ativo comis

sário de polícia em nossa capital,
no exercício de cujas funções tem

sabido grangear estima e amiza

des. Enviamos-lhe o nosso abraço.

"Tu és Pedro e sôbre esta pedra
edificarei a minha Igreja", dissera
Jesús a s. Pedro; e um velho rifão
reza: "Onde está Pedra, aí está a

Igreja". Impiicitamente aceitaram
os próprios adversários da Igreja
católica a verdade destas duas sen

tenças. Por isto, certos «eruditas»
da Europa setentrional contesta

ram, no princípio deste século es

pecialmente, a estadia de s. Pe
dro em Roma. Ora, as provas de
que o primeiro Papa designado
por Cristo mesmo não sõ esteve

em Roma, mas, morreu tombem
aí, são numerosas e coricluderi-

I dentes, O apóstolo dirigiu·se de
Antioquia, onde estabelecera sua

primeira cátedra, isto é, o lugar
donde ensinava a doutrina de Cris
to, para ROIr.a, por ser a copí to l ]
do mundo de então a posição es

tratégica mais favorável para sua

guerra de conquista de almas po
ro o Reino de Deus. De lá saiam
as t r o p a s invencíveis pre·
cedidas pela águia romana. De lá
deveriam sair. também, os missio'
nários. E de lá sairam e saem a

inda hoje. Roma era e é o centro

da fé, da cultura e da civilização.
Este centro foi fundado por s , Pe
dro e é mantido pelos sucessores

de s. Pedro até os nossos dias.

Aldemiro Neves dos Reis
Faz anos, hoje. o sr. Aldemiro

Neves dos Reis. funcionário dos
Correios e membro da Diretoria do

Arte-Clube, de que é um dos fun

dadores.

Fluem "TIOS hoje:
a menina Vilela .. filha do rs . Al

bano Lucia, residênte no Estreito;
o sr. Afonso Silva Coelho.

D. Joaquim' Domingues de
Oliveira

E' cara aos católicos de FIortc
nópolis, a data de hoje, pois as'

sinala a elevação de sua excia. D.
Domingues :le Oliveira, a arcebispo
metropoli tono de Florianópolis.
Ser Ihe-õo, por isto, prestadas

significativas homenagens. ás quais
nos asso.iamos.

ç?:ll 'R�.'s·rO P E R F E I T O I

� .... IfI!!.1' ,,-

'�) �V�
Produto científico para embelezar os seios

Honno Vivos n.s I para os seios pequenos ou flacidos
Honno Vivos n.s 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A ••nâ« em Florianopolis nas Farmacias Moderna,
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacias

SlI.nitas e Odin - Em Itajaí: Farmacia Santa

Tere6jnhlJ.

IEcos
•

o ministro da Fazenda pro
moveu Albino Erzinger, escri
vão da 2a Coletoria em Blume
nau para cargo idêntico na la
Coletoria em Blumenau:

CARTAZES
HOJE

o DIA
HOJE 2a.feira

CINE
A's 7,30 horas:

Um filme eletrizante e cheio de aventuras:

Indomável
Com Marlene Dietrich. Randolph Sbott e John Wayne

COMPLEMENTO l'TACIONAL (DFB Nat.)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Imp. até 14 anos

CINE ((IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Um filme impressionante e sinistro! com Lionel Atwill em:

O médico louco
William Gargam e Irene Hervey em:

Avião do Oriente
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
Pre!(o: Cr� 1,50 único. Impr, até 10 anos

dia'

A Nossa Nota I

ne.

Tarda, às vezes, a Justiça Divi
na. Mas muitas vezes ela se ante
cede à Justiça dos homens.
........-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-...-.-...._..-.-_.._-_......

1x poros obs-
'. ue

Não del�e q cutâneos e

. .1 reslduos lh çamtrUlUOS, a enve e

de maquilhagem Conserve a

mente. .1 na
prematura f a usanuo,
pele limpa ,e, .resc � Sabonete
banho dla,no, de preciosoSFeltO . per-Gessy.

ti. brasilelra, .

óleos da ora
finas essênC1as

fumad? com vivifica a pel_e
naturals,.Gfessy_ as funcões VI-

lh a etar " quesem e o'miCO por
. E é ecOU n-

rais- 'ta espuma e re

duz mUl
pro ,

de malS,

'hE .,.,•
.... 8' tl&r

1 que a invenção das notas de
banco provém da China; que

Marco Palo achou estabelecido
naquele país o uso das notas de
banco sôbre bases as mais per
feitas; e que, na Europa, ou

rnalhor, nas opulentas repúbli
cas italianas, aquelas notas

começaram a circular no sé
culo XII.

2 que, segundo o famoso hu-
morista alemão Wilhelm

Busch , uma donzela escandinava
é tão cheia de pudor que é ca

paz de fechar os olhos para não
ver um rio saj; de seu leito.

3 que estatística recentemente
dadas à publicidade pela

«National Association of Manu
facturers»; a gripe representa
uma perda para os Estados
Unidos, em horas de trabalho,
de 1.5 bilhões de dólares anual
mente.

4 que um pedaço de pele cor

tado do corpo humano mos

tra indícios de vida até dez dias
depois da separação.

SAB O NElE

'51V

L. d
- Ainda que a possamos lamentar,

N
"

I llro e nraçoes ���ia:���:��oa d:e�:çs��l!�, c���
e otícías para os soldados é �enão um .episódio inevi;ável da

açao da Justlça que se ha de fa-

WA.SHINGTON - jane iro _)
zer sentir inexorável sôbre todos

(I::-.ITER-AMERICA:\fA) _ O reve- quantos contribuiram para o de-

rendia Paul :\IcOo.nn,eN Klohr, da 1 senc�dc:.a� da guer�a. .

Igr-eja de São Boaventuca de Alban
_ S�hdarJo com o m�olente d�tador

=VIana r, Nova YOIrk, é o autor de Iltahano. o conde 9lano servíu-Jhe

"In Step Wi'th Chr-isf", um livro de colaborador aS�I?UO em tO,d?- a

d.e. orações .para sol.da.dos, Quinze

I'
sua

. ne.fasta .?tlv�dade polítícc ,

meses após a puhl icação desse li- contrlb:U1.ndo nao �o para hr�ar
vro, já se tinham exgotado seus o preshglO do Eoscíarno na peruri

primeiros 300,000 exemplares, I sula., �omo tombem �ara, ?-rrastar
. . constituindo-se o lllleS'lllO mun au- a !taha a essa luta lnglorla, onde

- Ao Interventor federal em .Lcntico "hest-seller". com. a_ deshonra das suas gloriosas
S. Catarina a Academia enviou A National Catholic Corumunítv tro.d içôes , encontrou a degraça e

a expressão de aplausos e agra- Scrvii oe adlQlll'iri,u 163.000 exemplà- a ruina.

d "1 St "IV" ti CI
.

t" Tardio o gesto que o malogrado
decimentos por ter o govêrno n�s ,e ,'� ep 1 1 .nrns para

..
homem público intentou para, na

. '. distribuicão entre os seus ruem-
catarímense autorizado a pu- hros, e os numerosos pedidos doe hora extrema, desfazer muitos a-

blicação, em .honra ao grande or-dens r:ClLigiosas e dos capelões nos de cooperação e solidariedade

pintor conterrâneo, da obra militares fizeram com que todo o com o pernicioso tolitarismo.

t d t d Fôra·lhe mais digno, a êle, estar
Vitor ::i1Ieireles, sua vida e sua I

es oque en 1'0 em pouco se re L1-
ao lado do chefe

b d torí d dêrní zisse a apenas algumas dezenas de nos momentos

O ra, a au orra o aca ennco v.olumes,
� de perigo, do que abandona lo. E

Carlos Rubens, Um s.oldado a,nw'l'ieano revelou SR a sua atitude teve como ra

qUle, Qlllalndo se exgo,tou a p.rimeira zões decisivas, o arrependimento

_ O ,ministro da Fazenda ·,('(lição, 19 d·e sellls companheiros cl,o passado e o desejo sincero de

.
_. I tOlma'raàl1 a iniciativa de fazer có- sanar os próprios erros, não o

r:mo.veu a. pedIdo, o,s agente::;- ip,ias maJ]uscri,t.as, af,i'l11 de qllle su�a exime esta circunstância, de tpda

fIscaIS do Impost� de consumo .distTihuicão nã'O fôsse interrompl- a tremenda responsabilidade que

Artur Urano de Carvalho, de da.
> lhe cabe na catastrófica calami-

João Pessoa, para o interior de A-�t�ti;-:-Mii;:;;;'-de-:ti��� dat:Pi��� �:����taa� ;r�;��ds cul-
'Santa Catarina: Honorato Pe- facilitar a preparação rápida, e tão pas.

dro do Nascimento, de Teresi- das da Nação, exige que todos OI! Condenado à morte pelos cama

'!la para o interior de Sergipe, ;>erfeita quanto. possivel� do apare- rodas da véspera, sob a orientação.

P
.. d' Ihamento materIal das forças arma· do sogro, serve de advertência his'

e .aulo TeIxeIra Soar�s, o ln- brasileiros lhe prestem cooperação. t6rica a quantos, inebriados de
tenor de Santa CatarIna para I Subtrair-lhe apôio é trabalhar cl>n poder, esquecem que a humanida-
O interior de São Paulo 'r" o Hr" ..il m lrDf'rrB. (D. E. M_), de tem seus direitos e suas aspi
.....,.,..,......_...,....__-_-..._...._-...-_-....- ........_....-_-_,._-_••••- �_-.-._......._.....--................,..,.. rações, cuj o desprezo e espezinha·

menta não ficará jamais impu-

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

w....,.··_,..-.-_........-.·,.JP._.-.·.-_-.·.-J-. ....·

A Biblía salvou·
lhe a vida
.LOInd.rcs, 15 (U. P,) - No graJ1-

d.e co,mhate abr-eo sôbrl' a Alk1l1la
nba, oc·orri,do na 3n feira, o tenen
te RODel'l Turner teve a sua vida
salva por uma Bihlia, com capa ele
aço, que semrpre usa no holsinho
esquerdo da fand.a, Turner, que é
artilheitro d,e uma das "F-ol'la],ez'as"
e tem 21" anos, dec.larou: - "Um
estilhaço de pro.iétil anti-aéreo pe
Inertrou' pelo "na,riz do apa'relho,
atrave·sSJando nli,nha jaqule,ta de
ooma e indo alo.iar-se d·entro da
Biblia, Se nãlO fôra esta, com cer

!teza a bala m� teria varado o co-

'r��ão",
.

5 que, até agora, foram ciassi-
ficados pelos botânicos para

cima de 5,000 espécies de orquí
deas; e que essa parasita encon

tra-se em todas as partes do
mundo que não sejam excessi
vamente frias ou secas .

6 que o coelho selvagem, o

almiscareiro e outros ani
mais, quando prendem uma das
patas numa armadilha, cos

tumam livrar-se roendo o mem

bro que está preso, pois o seu

ins;into lhes diz que mais vale
perder uma perna do que per
der a vida.

Refens
italianos

o preceito do dia
A gripe não tem sintomas cara

cterísticos. Em tempo de epidemia,
são elementos suficientes para o

seu diagnóstico: o início súbita,
a febre, as dores musculares, o

lacrimejamento abundante, o cor

rimento nasal. a bronquite e gran
de proliltaRé'io elo dQente, SNJ;:S.

NÁPOLES (INTER-AMERI-
CANA) - O rádio de Bar i, con

trolado pelos alemães, difundiu re

centemente diversas ordens ema

nadas elo chefie fascista de Reggio
- En1ÍJ1ia regulamdo a pr'isâo de re

Iens para serem fuz ilados ou envia
dos para o trabalho forçado na Po
lônia, como represáâia pelos recen

tes ataques dos patriotas italianos
aos chefes fascistas.
Uma das ordens declar-a textual

mente: "serão detidas 30 pessoas
que, pelas suas atividades recentes
e remotas, possam considerar-se
como instigadoras do movimento
anti-fascista, Estas pessoas serão
registradas por ordem alfabétdca e

Iicarão responsáveis por quaisquer
abas de violência de natur-eza polí
tica que venham a OCO[Ter futura
mente, Si o incidente não pIl'OVQ
cair dera-amamento de sangue o pr i
meiro, decimo, vi,ge,simo e trigeSlSi
mo da lista s,erã'o imediatamente
('n viaclios pana os traba:lhos f,QiI"ca
dos na Polônia. Si, po["ém, houver
d·erramamento· d,e sangue os mes

mos pr.im,ei,no.s, decim'o, vigesil110
e trigesinllo s,erã.o f,uzi,lados".

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Zoraide Silveira
E

Zilâ Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

-

ACABA DE RECEBER O

--�--

�"-<�',;;
���;� ,

��------�
«Lar dos Móveis)

(antiga seccão de móveis d' A Modelar)
Rua T.rajano, 15

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a _'razo

81R E ARMftZEM ORlfNT[Rua V. Meireles, 11

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortpJiJs nos dias 4 e 18 de cada mê�.
PREMIO M�IOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificaçõPR e inscrições de pagamentos,

Médico gratis

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

pre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
dm'ide um só instante, Concl)rra para o próximo
sorteio. tenba cofiança, que, quündo menos eSJilerar, a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias I:t e 18

.....................................................

Centro Social de Aposentados e
Reformados de Santa Catarina

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

Geral, a realizar-se dia 19 do corrente, às 4 horas da tarde,
na séde social provis6ria, à Rua Pedro Ivo, n° 9, com o fim
de ser eleita a nova diretoria.

Pede-se insistentemente o comparecimer. to de todos os

aS$ociados.

Fpolis., 10 de Janeiro de 1944
A DIRETORIA

8

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI i\, WETZEL INDUSTRIAL-JOTNVILLE (MatCél

aio �.y. f.lt..... o••• ale".-'

A campanha das vitaminas
Aviso aos senhores índusírlais RIO, ·15 (E.) - A campanha

de Ftorianópotis e São José que das vitaminas, a ser iniciada
até o dia 31 de [anebro próximo es- pela Coordenação, resulta de
tá aberta iruscricâo aos exames de
seleção proüssional (pesquâsas de inquéritos sôbre as condições

I
aptidão Iisica e mental) para a ma- da alimentação do povo brasí
tr icula obrigatórin de trabalh�d? leiro. Deixaram eVid.enciadOSres menores apre!ldlzes de O<ÍlClO esses inquéritos, um problema

I
nos

-

OllTSOS marutido pelo Serviço 1 r
-

. I
.

dNacional de Aprendizagem Indus- qi e p ecisa SeI so uciona o o

tria1. quanto antes, principalmente
.

Os inleressad.os (�eve'rã'Ü se dirl·' agora, em face das ameaças
sir-se a esta Secção (SENAI de gripe.
Praça 15 de �;ovel1lbro, 9 - Edi- E' t 1 '

fkio [NCO, 20 andar _ Florianó- para que o povo enüa vi-

polis) , a-fim-de obter-em maiores

l esolarec irnentos a r-espeito da ohri
gal orirlerbado da matricula, bem
CO!1l0, para arl qui r ir m od êlos d e
ned id os de

í

nscr ic ão.
-

Tod os os cs ta be i'cc i III eretos iin llll's,
lr i a is, d e í.rausportc, C'OI11uni c acáo
e pesca, bem como os fil i arlos it
Cuí x a de Aposomtad or i a c Pensões
dos Serviços Públicos, são obr-iga
d.os a empregar e matr-icular nos

cursos nuanf id os pelo .SE.:\'AI:
a) Um número de trabalbadores

rueno.res cqui valenl e a 3% sôbr e o

númo rn total de crnp regad os ;
b) Um número de aprendizes de

ofício equivalente a 5% sobre o nú
I1lC!'O to

í al de operários de ofício
que demandem formação profis
sional.

O nÚI1lCl"Q de aprendizes, para os

efeitos do prescn te edital, deve ser

'I
inclui d o no número total de operá
rios de ofícios que demandem Ior
mação p.rofissi onal.
Esta Seccão está considerando

al uulmentc corno ofícios que de·
mandem Iorrnaçâo prof issional, so
mente os seguiní es :

Ajustarlo r , caldeireiro, ferreiro,
scrralhc i ro, Iundídor, latoeiro, gal
va noplasta, modelador, tor rue iro,
mecânico de autornóvei s, mccân i
co de refrigeração, mecânico-ar
mcin-o-elet ricisla, c].étrlci�ta-Illollla.'
dor, en.rnlador e r ádio-eletr icista.
En talhador, estofador, marcenei

.1'0, segciro, tanoeiro, torneiro de
marle iru e vimeitro.
Encanador, carpi nteiro-civil.can

t e iro. elctr icista-i.nstalador',

estuca'ldor, marmorista, pedreiro, pintor e

fenreiro-arruador,
Carpinteiro .Naval.
Chnzelad or , Joalheiro, Iap idár io,

relnjo.ci,l'Io e mecân i oo-óti co.
Composí I OI', encadernaeJ.or, foto

gr-avador e impressor.
Lapidário de vidros e cristais,

moldador-ceramista e piníor-ví
dreiro,

Corr-ee iro, marroquíneiro, euro

lidar, hrveiro, peleteíro e sapateiro.
Alfaiat.e, borrlad cira, chapeleira,

costureira, Ilur-i.sta e tintureiro.
Gravador (tecidos).
Confeiteiro, padeiro e salsichci-

1'0.
Chamo a atencão dos senhores.

indusdri.ais pa,ra'o disposto no ar.,ligo 100, do decreto-lei n. 4.481, de
Hi cite julho de 1943, onde se lê: I
empregador da iudústr ia. que d ei
xar de cumprir as obrigações es'ti·

! puladas l1'0 artigo 1° dêste decreto
Ilei, ficará su.ieito à muHa de cinco
cTllzei,ros por dia e por aprendiz
ou t.rabalhadol!' llIC"nor nii·o admiti·
do ou ma,trknlaelo.
Florianóp,olis, 3 de janeÍoro de

1944.
Belisário ,Ramos

Auxi,}j,ar Técnico Zona d·e FIOJ'ia·
nopo'11s.

Edital para os cursos de trabalha
dores menores e de formação de

aprendizes de ofício

lheiro da itustracão a-cime, oferecer
lhe, em l1lD,;,vel gesto. um cãlíee do
excelente aperitivo KNOT, lembra
se V. Bie. de acrescentar, 80 agrada
cer a gentileza:ESTEE 1.411.
BFi'1 o NEli APE,1ITIVO

I'RED/!ET(J!

{/I'f »ooooro {)A Kf10TSA./ItD••COI1. E UliUIlOS
" ITL.'AI __

taminas necessárias no seu

corpo, o SAPS providenciou
logo na produção, em grande
escala, de produtos vitamino

sos, os quais serão vendidos
por preços acessiveis ao ipobre,
que, com dois comprimidos
diários estará suficientement.e

suprido, pois cada um deles
contem 1.500 un.ídades de vi
tamina. A um miligrama de vi
tamina B, 20 centigramas de
cálcio e 8 miligramas de ferro.
A Coordenação já providen
ciou no fornecimento desses
produtos através dos órgãos
federais, estaduais e autarqui
cos, custeando um terço das
despesas ficando os outros dois
terços a cargo do órgão inte
ressado.

Ormar Regueira e a Srita.
Vanda Bousfield Cláud ia
participam seu noivado.

Fpol ís , 7-1-44.

F O L E
I Escore de Dezembro

4 I O
MACHADO & CIA.

AG1I:NCJb_S li) REPRESENTA('(lIi:�
f'alxa pootal - 37, Roa JoIo Pinto - a,

FlorianópoU.
4ub·Bgent",. DOS prloclpaJo mOIJclpt,," do

ESTADO

FARMACIA ESPERAN'ÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a soa pre.ferlda

DroICU naoronaís e estrangeíres - Homeopatias - Perfumaria.

Artigo. de borrach-.
GaranlA>-.... a exata observãneta DO receituário medtee,

PREÇOS MÓDICOS.

Camisas, Gravatas, Pij arnes Quem sonegar informações à E...

Mias das mehores. pelos me llatístj�a ��lit,ar, trabalha em pr6)
, C SA M

de pais Inimigo. E, nesse easo,
nores preços so na A. IS strá julgado, militarmente, eomo
CILAN EA - Rua T'r a iano. 1::' inimifl" do Rra"jJ (D_ E. M.)_

",__..-.- --_ --- ....

As autoridades responsáveiS pela
fiel execução das Estatísticas MilI
lares podem exigir, sempre que boI'·
ver dúvida quanto à veracidade d.

qualquer informação, que eada ln
formante prove o que declarou. JI
má-fé eonstitue crime contra a .. ·

Io:uranca naelQnal. (D. E. II.) .

Aos sofredol'es

DE

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

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a:
oferecer os seus préstimos. II'Escreva detalhadamente
nome. idade, endereço e en.,velope selado para ares·.

v. 6 posta.
.

PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

1·;tR((:&:l�
A ilFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

() Fígaotl• ü B:sç(J, O coração o Estômago, os

PUirnões a PéJe. Produz Dôres de Cabeça, DÔl'es
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, QuerJa do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como l1côr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu·
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto Que apliquei muitas

base, é ótimo auxillar do tra- vezes o EUXIR «91ft» obtendo
tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em Que a via bo- no tretamente da Simis,
cal é a única passivei,

(a) Dr. BeDedito Talosa.

re�i�l.)

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

,

(a) Dt. Rafael BartolelH

st>-�Ã��;RCfAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerfe íeoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

(JONSUJI1'Ai:l - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

pbado�, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Piuto a. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Bestdêncín: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex-Interno do Serviço de Cllm íca M.édica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

(J},tNR'A MÉIHCA - ,Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e HE8mENCIA: Rua ;Felipe Schmidt D. as - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às 111.

-

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. tia" 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. 'SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dm' Servtço s

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pe re ira Gomes (S. Pa ulc ,

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúile e Hospttal de Cal1dade

Clinlca médlco-clrúrgica especializada (Ie Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUl!l'úRIO: Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15.30

... 18 horas - RESIDENCIA: Coaselheíro Maf�a, 77 - FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade

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

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

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

Tratamento especiaUzado das afecçôes do Aparelho Genital Feminino.

Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Cron.ica, sob controle en

doscoplco (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhag-em elétrica para os trata-

�,enLOS especializadQs. DIATERMIA - I�FRA-VERMELHO ..

CONSULTAS: Dianamem'te das 14 às 18 heras,RESIDENCI ..... ' Tirad'Cn�es. 7\Sobrado)
l-'ONSULTORIO: Tiradentes. 14. FONE: 1.6!i<S. AU SENTE

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES UBO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
HES.: R. Mar-echal Guilherme, 33 - FONE 164�

lNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

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

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

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

Telefone 1.475

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as passiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção .dos rins ou por desordens urinarias •

Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S,
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

PARA Os

• �EXIGA RINS E A

P.I u Ia s'1)(-W ITAl
o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Especialista em moléstias de senhoras -
Partos.

,tLTA CIRURGIA ABDOMINAl,: estô- _._�
_

sorteios
popular

Como a Empresa. «Lider» tonstrutora Lida.
cumpre suas obrigacões

As i nvestíd as desencadeadas disso, uma esteuturacão i.nâe.rna

HEtENA CHAVES SOUSA contra o. {linheiro do povo, por perfe ita e está halhilrÚard.a a sal is-
_.

I companhias rhe sorteios, orgarnza- fazer pu-on.tauuenle todos os seus
ENFERMEIRA OBSTll:TRICA �las com b fiI�l único de,enganar os compromissos sociais. Seus dir i-

(Parteira) Illlcautos, obr igou ° governo a a-do- gentes são pessoas da mai or pro-
Diplomada pela Maternidade I

tal' severas mcddd as contra essa jeção. financeira e por este moti-
de Florianõpol18 turma de exploradores, permitindo vo as negócios da Empresa "LI-

Atende chamados a qUalqUflO ,que Iuncionassem tão sómeute as DER" vão se desenvolvendo cada Federal)
hora

,. empresas.
de a�'soh1ta idoneidade vez m�is,

..
Iazerido-a figurar entre EDI T A 1..

Praça da Bandeira, li3 - ..ob. moral e Ií nanoeira. I as maas Importantes orgamzações Declara aberta a inscrição aos
(Antlli:O Lars:o 13 de Malol Todas as companhias que não do gênero.

.

exames vestibulares
'apresentavaJm garauti as (' seriede. I Comunico aos inter.essados que se

Dr. Newton L. d'Avila de, foram mandarias fechar. A� ou: I Por lsí o s'�r pr�stamisita ela EI11- .cha aberta a inscrição para os exa-
. tras ponder-am cou+in.uur e hoje '

50 preza "LIDEH" Construtora Ltrla. nes vestibulares, media:nrte o qual- MédiCO - funcionam ermprcsas de confiança, I é ser prudente, é cuida'!" dia pró- .erá permitida ai matrícula no Cur-Ex-interno da Assistência Municipal Entre estas merece destaque a i pr.io futuro e é conseguir, com f'a- .o P. de Educação Ftsica do Es-
e do Serviço de Clínica Cirúrgica Empr-esa "LIDER" Construtoe-a culidade, em prazo relativamente tado.
a cargo do Prof. Castro Araujo, Ltda ; cujas atividades se revestem curto e com contribuicões módi- )s candidatos deverão satisfazer osdo Rio de Janeiro. c(,e absoluta ser-iedade, tendo já pro- cas, um lar plrqprio.

•

'" seguintes requisitos:V i as urinárias - Operações p oroionado vohnnosos lucros e Para salientar ainda mais a soli-JS a) - Ser normalista'
Consu1t: Vitor Meireles, 28. vantagens a todos os seus presta- dês ele SU::l orgam.ização, basta.Jern- h) - Ter 18 anos e 'menos de, 30,A.tende diariamente às 11.30 hs. e, 11l'ISlÍas. hrarmos que essa importante em- de idade;à tarde, das 16 hs. em diante Conforme ainda ha poucos dias preza cr-iou, em S. Paulo, o Banco c) --Ter bons antecedentes'Resid: Vidal Ramos, 66. noticia.mos, a Empresa "LlDER" Orueeiro do Sul S. A. d c São Pau- d) -- Ser vacinado'

' ,

Fone 1067. Constcutora LL�la. pagou O reeI_n- lo,
.
cujo presidente é O própri-o e) -- Ter boa cQon�tituição física

bolslo aus herdreJros da p,res,tanus- 'PreSIdente da Bmpreza Lider e mentail.
DR. AURÉLIO ROTOLO ta d. Malri'a I:uiza da Silva, falrecli- ConsL �t�l!.. . .

A inscrição será processada me-
da n'csta caplta,l.

.

É a_ l1!IHca. s.olcIeclade que de. fOT- dla,nte requerimento dirigido ao

�

Bal';ta C'ste gesto da ac:rechtada l1;a tao püslÍlva d'ef'Elnd·e Os mte- II�Sipeto.r de Educação Física, e de
Emp?"esa par'a merece!"-l�'e toda a Ir e!S'Sles. �le seus �avo�e('Jedore'S. vlctamellte instiltuido dos compro-
cunf'1alnca d'o nosso pubLICO, pOir- Fel'ICtltallll'OS, pOrr 1'StO, a Empreza "antes das alíneas a b e II
que ela· não expl'ora, ela nào ilud'e "LIDER" Constru/tlo,ra. Ltda., pela Qualquer informação a 'res'Peiil:o
mas favorecle os seus pre.stam.istas m_aneÜ'a COl1l.o satisfaz suas obrriga- poderá ser ohtida, diáriame.nte, n�
ctOm pla.nos e :prog,ramas llnt'elrg�n- çoes e. dJese]UJlll'o,s·-lhe cl'escentes �nspetor,ia de Educarção Fisica (rua
1emente orgUJil'Iza.dos, Tem, alem prrospendardles, João Pinto, 42), no horário do ex-
---....-,-----..- --.-..-.---. -"...,..- ·..,. ...-__..........· ............_·_·...w_a_-_...._...__" pedien te ..

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" l19rl�rianópolis,
5 de ja,neiro de

Cal). Américo Silveira d'Avila
Fundada em 1870 - Séde: B A l A Diretor

INCENDIOS E TRANSPORT.í�S\.. � --- --_..---"••_...".--••••-- _ _•••J'J

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
�iteratura, Pedagogia. Psico

logIa, Matemática, Direito, En
genharia, Medicina, Totografia,
Cinematografia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

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

O.L.ROSA
RUi Deodoro, aa.

Capital e reservas Cr$
Cifras do balanço de 1942:

Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. " . Or$ 70.681.048.2,0
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últim03 10 ahos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades "" . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freke de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA Agêndas e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Rpa Conselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642 Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa

E d '}'
e Africa.

1 nireg. a omiti 10 AGENTE EM FLORIANóPOLIS
.\, C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmi(lt, n. 39

CASA M.(\SCELANEA, distri· PrestIgia o Go-vêrno e aa

I
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

'buidora dos. Rádios R. C. A classes armadas, - ou serás SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·

Vic.tor, Vávl:11as e OSic08. um "quinta· eolunJ.ta". (L. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

.aua Trljanc.r 12. D. I'.)_, ,.",f?',..,w..-t(\f'.·.- -".·'.·..-..·h·.y..,., �·
-

....,.·
· -

•.,.- ·ft••-.-.- "' ,

\

mago, vestcula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

F'ormado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospítals europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urimário do homelh e da mulher

Assiste. Técnico: DIt. PAULO TAYARES
oueso de Rad!ologia Cllnica com o dr.

Manoel de Abreu CampanaTlo (SAo Pau

lo). Especializado em H1giene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electra

tarGliografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorianópollB.

DO PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

dcocele. Tratamento sem dor e operação
üe Hemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de l{êsso. Opéra nos Hospita1�

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

DR .. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias ínternas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

1i'ellpe Schm!dt - Edl:ficio Amélla Neto.

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

SID:€NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

'Cirurgia e Ortopedia. Clfn1ca e Cirurgia
·40 torax. Partos e doençlll8 de senhoras,

f.cONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
�mente das 15 às 17 horas. RESID:€N·
CL�: AlmkalIlte Alvim, 36. Fone 751.

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

da Universidade de SAo Paulo, onde foi
Assisten te por vários anOS do SerV'iço
Cirúrgico do Prof. Alipio Correia Neto
(Primeira Cadeira de tlfl1lca Cirúrgica).
Com prática na clfnica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o
de partos do Pro.', Domingos Delascio no

"'Hospital Leão XlII".
C!rurgilio do estômago e vias blllares,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
v:>.rizes e hérnia. Doen,!:as de Senhoras �
'Partos.
Consultas, D� 9 às 12 horas nu

,Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Empresos de
A ..

a economic

e EMPREGO Rapaz de 17
anos de idade,

reservista. datilógrafo e com

prática contábil, dando boas
referências, procura emprego,·
onde quer que suas aptidões
sejam aproveitadas. Ofertas á
Gerência do Estado para P. S.
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o ESTADO...:....Segunda.feira, 17 de Janeiro de '944

Violenlo lerrem.olo na província
argentina de San Juan

Centenas de mortos e feridos -- Cenas de horror
Ruíu a catedral soterrando os fieis

É U1U. OOENÇA
JroI'l'O nRIG,OSA
P.Â.RÂ .Â :r.ülILlA
li: Pll.A Â. llÇA.

-,-- ..... '-�, ",---------

Condenado
aumento de
aluguel

porHTO, 17 ("Es,faido") Ouvido
sobre as medidas a serem adota

das relativamente ao Capl1Iaval, dis

se o tenente-coronel Nelson de

Melo: "Dt'ntro da ordem e da de
cencia acho que o povo poder'á di

vertir-se n.as rUlas e nos bailes.

.Creio que apenas Ulll Jt]oti vo pode
ri forçar a mIo realização dos fes

tejos. Tudo depente da palavra da

Saúde públka. Se até os dias de

Cat'nlavaJ não houver aumento do

SlU'to de gripe, acho que os' feste·

jq,�. PQPel'f\9 ll�l' erçtuadÇl�.

Hio, 17 ("Estado") o
/

cesso de S. Paulo elU qtte era acu

sado Leonardo BIJsuehi, foi hoje
julg'ado peito jl�iz :\Iil'anrla Rod,ri

gult!S. O róu, den,ullciado peIlo fa1-o

de ter aUll1entado o aluguel de um

pa'édilo de sua propri,edade. em des

resipleito á lei, foi condenado a um

mês dte p'risão e nmlla de Cr$ •.

500.00.

o corpo c�nico da União Opera.
ria repriserá. hoje à noite. adro
ma "O Filho Prodigo", onde o me

nino Antônio de Padua Santos de·
sempenha adrniravelmente o papel
de Carriça,

o ESTADO Esportivo OLTIMA HORA
Por J a 1, baqueou o Avaí

Após 15 dias de convalescença
no Marrocos Frcmcês , o sr, W.
Churchill recebeu em cortfer-êrrcío,
na cidade de Marrakech, o gral.
Charles De Gaulle, o qual já re

gressou a Argel.
olf

O graI. Eisenhower, recern-no ,

meado comandante-chefe das fôr·
ças de invasão, chegou ontem a

Londres.
•

A base japonesa de Sio , na pe
nínsula de Huon (Nova Guiné),
caíu ontem em poder dos aliados.
...-_-.-_.......'_-_-.-_-.-..._.....-.-_-.-..-_-.-...............

o arroz no
Rio Crande
RIO, 17 ("Estado") - Inf'o rmum

.le Porto Alegre que o Instituto
Hiograndenso do Arroz em nota
distr.ibuida à imprensa" declarou
que a produção de arroz na corren

te safra será de 7 milhões de sa

cas, das quais 3 milhões se desti
nam ao consumo nacional e 4 mi,
Ihões à exportação.
�---. .._,......,._- -_,...................--.,.�

Não tenhas düvlda em de.
nunciar um "quinta-colona",
por mais qoe pareça teu aml.
go; não merece tua estima um
traidor da P,átrfa. (Lo D. N.).

o América virá
Segundo afirmou o sr. Edgar

Schneider, presidente da entidade
maxima joinvilense. o América
virá à nossa capital, somente não
podendo precisar se no próximo
sábado.

•
- - • w.........,._...

Justo triunfo
Derrotando o Avaí por 2 a 1, o

homogeneo conjunto do Paula Ra.
mos sagrou-se vencedor do cam.

peonato de amadores,

Apesar de ter apresentado um

padrão de jogo muitissimo supe-
-. rior ao seu adversário, o Avaí per

deu a peleja travada, ontem, em

Joinville, no estádio caxiense. A
escolha do campo coube ao Amé·
rica, que preferiu o mais erixo r-

cada. onde a própria água desfo-
Buenos Aires, 17 (D. P.) - Vio- -

1
cifra <te várias centenas de milha- zia as arremetidas do"! avaianos,

lento terremoto abalou ante-ontem

I
estradas de rodagem e as vias

fér-,
!'es de pesos. A rofer-ida subscrição enquanto a linha americana. eri

u provimr-ia de San Juan, onde as reas. Somente na catedral, onde 30ü foi iniciada pelo presidente Rami- contrando h'o.ca opos içéio em corn

brigadas de salvsmento não dão pessoas assistiam a U111 casamento, rez e os ministros ele Estado que
po mais favorável, soube aprovei.

conta da remoção dos escombros. pereceram mais de 100 fiéis. Na. pe-] contrihuirum com um 111('5 de seus t I' d '

Os primeiros calculas oficiais dão I nitenciária morreram muitos

presos!
vencimentos. Acredita-se (rue hoje

tar essas van agens. Q. la as asar-

-

..

I
te que os bafejava.

a cifra de 500 mortos, 900. feridos enquanto _

uns ,100 conseguiram Iu- a subscrição chegará a vários mi- A's 16,55 Leleco dava o sinal de
graves e mais de 4.000 fendas Ie- grr e estão sendo procur-ados pela lhõcs de pesos, Jogo que cOJ1leCe,ll'd e' ç .

t d elo Avní
vcs. :\1as esses cálculos, segundo os polícia. Nos cafés (' bares que esta-] a Iunclonar as casas comer-ciais ar-

sal ai4Qu .: o� ex�cuI at
o cfh' Pa

próprios. informantes oficiais não I vam repletos, devem ter pcrr-cid.i genUnas e estrangeiras. O govêrno
e a?s

1 mmu?s �
Iuda, A lC� . OU

rupr r-sentatu a realidade, acrcditau-j rnais de -100 pcssous. I ;,rgenlino resolveu também 'pôr ii assl�� at
o

d
p

. goab 10
rrremcri ,

do-se que os mesmos são 3 ou 4 ye-I Sanl iago do Chile, 17 CC. P.) -I di�posição das vitimas do terr-emoto
resu d�� �d e

du.mat
o atque

nem

,I 'f' A (' V II 1
'

I 'I
,-

f t
era lrlgl a i re amen e, ao arco

zcs menores uO que as CJ ras rems'l ,!'liZ' crmc ia nor c-americana i os nuzen os nu
í

pcssos re CJ'e,1l es d Ad Hí h
.

b t
a que se chegar-á dentro elos pró- ofereceu os seus serviços às vitimas aos vcnc imcntos dos militares ([ue] te

o ln

b
o: pors a e� num �on

"imos dias. Mais de 20 turmas de cio ter remoto clt' San' Juan. A in"-,: se encontram em exercício de car- turrdo e dCo. rldu
o arquj

erro ava;an�.
,.

d 1 li t
. -

I f
'

dI' I r
en o erxo o perp exa a propna

50c.o·r1'O, \'I�}a,n O Pior Blerra e AP.e os I IlIço;!!)1 ,( (' socoITOI rc crr ai' rcve nu: gosB' PU) IC?S. 1- «: P) O
torcida americana.

ares procedentes (e uenos Ires, que cs a ]1J'l'IWra( a para orncccr i Ul'nIOS An-os. I •.
- go- O 2' tento do América é cisai-

Mcndoz» e outras cidades alrge!llti-)llledic::llllPl1los Ú ZOllIP' devastada se vêrrio argentino decretou a suspcn-
na lado aos 32 minutos do primei

nos e mesmo de Santiago do Chile'llal coisa SI' turnar necessária. I ,,:lo di' Iodos os l'spll'Uiculos públi-
ro tempo. por Zequinha, que des

chegaram ou estão em marcha, para : Buenos Airr-s. 17 (I.'. PJ - Em cos e transmíssõcs musicais em 10-

I
.

1" viou para o canto direito do arco
San Juan. As comunicações com a Ioda :l Argcnt ina esta se rea izaudo do (l pais, C'1lI sinal ele Iuto pela ca- de Adolfinho, 'uma bola extrema-
província sill1lis,tTacta são sumamen- uma grande culct a de fundos para 1nslrofe de San Juan, As estações

I . da da esquerda, sendo que Badeco
te dil'iceis. pois em diversas partes]I

socorros ÚS vil imus da catastrof'e de rúdio sómcntc poderão trunsrnl-
. aos 39 minutos, assinalou o 3' e

ela província o terremoto abriu gl-I de Sam Juan. Ató a noile de ondcm, IiI' holcl i ns informwtivos sôbro l)
último goal americano. A últime.

guntescas crateras que cortam as 8. subscrição popular jil atingia a I urcllloto e Hllísieas sacra�.
___________________________,__ _ .. __ _ etapa da peleja foi de franco do'

minio do Avaí que. no entanto
não poude produzir visto que os

americanos fizeram barreira, for'
çando os avaianos a procurar u

ma brecha onde a bola pudesse
ser encaixada. Sómente poucos
momentos para o final da peleja,
Saul conseguiu assinalar o 1· e

único tendo dos azurras. Durante
a fase final, foram dadas oportu
nidades a Felipinho qUe. infeliz
mente, não as soube aproveitar.
oportunidades essas resultantes do
incansável trabalho da linha avaia
na. A defesa avaiana não esteve
boa. mas Henrique foi uma gran
de figura, o melhor em campo,
pode se dizer.Vichy e a invasão da Europa!Desvio de material

Londres, 16 CC P.) - O gover;110 do marechal,)etain encontra-se mo, 17 ("Es.tado") - A policia
novamente em crise. Segundo informações fidedignas, é de se espeTa�', a �'.('aba ele el'etuflr a prisão de di\'cl'
qualquer moOmento, a divulgação de noticias sôbre a renúncia de vários

sos indivíduos que desviavam cris
dos di,rig.en'les atua,is de Vichi. Além rIi.sso, a tensão ell1,lre o governo e

os nazistas está aumentando, devido à incapacidade rIe Yichi no sentido lal de rocha dos depósitos da Co

de por têrmo à crescentl:c ondal de sabotagem e wtelllaelos contra os ale- missão de Compras dos Estados

mães. Outros despachos acrescelnltam que os nazistD,s aldVel'ltiralll que a�i- 'Cnidos. O pl'incipaJ acusado é Ed
rãoO, dràsticallle·nte, contra o povo frances no caso de atentados relaclO- mundo Loure,nço da liocha., empre-
nados à próxima invasão da FraJnçu pelos Aliados. 'Cm jornal fr:J,nce?, ". .,.,'. '._

conci,tando o povo a malater-se afastado da luta, rlPstaca que as ba,rban- 1
",ado da PI Opl la COllllssao, o ([ual,

daeles cometidas pelos wlemães u'a Polônia serão cois,as. secundárias dian-! aproveitando-se dessa situação, O Atlético, novo campeão
te do que fa,rão contra os franceses, se os l1l.esmos a�lxiliarem os Aliado�.1 sublraia aos poucos o material e o paranãense
Admite, porém, o mes!no. jornal, qLl� os nazistas estao desesperados pOIS enlregava a :\la,uro dos H.eis Morei- Curitiba, 17. - Vencendo ontem
COl1lpreenderll que estao Jogando a ultima cal'1ada.

" 1 I)
.

I S" I I' t d C' th' 3 2'�

ra, ences uu erell'a la. I \'a C a ar e. o orln lans por a •

Anlônio :'\1:::dJado Lucas, que procn-
o Atlético sagrou-se campeão para·

Suspensas as taxas que O t li- .

TI
naense de 1943. Marcaram os ten-

errem0.1o ravam coloca-lo na praça. '..stes, tos do {(on�e» vencedor: Lilo (2) e

incidem sôbre o cimento mtenogaoelos, cO'n,f,essaram a sua Batista. Altevir e Babo assinala-

Rio, 17 (E.) - O pr,csidente da de S_ Juan participação no furto. Ficou escla- ram os pontos do esquadrão ven·

República a�si.nlou o' seguinte de- recirJo peta polícia ([ue desde agos-
cido.

Em a noite de sábado para
cl'et,o-lei: dominqo. violentlssimo sismo, to do HllO passado Edmundo da Ro- O Santos venceu ao Corinthians No Pará
Alltigo 1.0 -- Fica Sluspe,n;;a, pe- cujo epicentro mesmo se assi· 0ba (' seus cumplices vinham agin- O veterano Paisandú venceu o

O i J d Em partida amistosa realizadaLo pr,azo (le 9 di,als, II ClOllAt'ar (a nalou em San uan. estruiu do no des\'ioO doO material, que atin- campeonato do Estado do!'Pará em
.

'd t d ontem, na capital bandeirante, o 1943
-

d�1a rIla publicação des,te decreto- ou avarlOU mOlS e me a e
ae a, illllJortância de Cr!='. 500.000,OJ. .

o dessa bela e rica cidade argen-
� 'j) Santos venceu ao Corinthians por

lei, a cobra.nç"a dos direitos adl1a-
tina, fazendo numerosas vítimas. •...........................�... •••_....._.......................

2 a 1. tentos de Claudio, Joane.
nei1ros e taxas que ilncidel1l sôbre O gov�rno buenairense mobi. e Milani. Renda: 32 mil cruzeiros.

O cime,nLo Bortllano. Oll H.ooJ11run.o, a lizou todos os meios de auxílio Teatro
qI,e se refere o arl. 582, da atual à população daquela cidade e

hill'ifa d3ts Alftanldeglas. de outras povoações vizinhas,
ao mesmo tempo que apela pa:ta

Artigo 2.° - O CÍtmento q.ue já que o povo argentino se soH.
'Cstivler em plÚ'rtos 'nacionais goza- darize com as vítimas de San

rá dto regime fiscal de que trata o Juan, enviando-lhes confôrto

.AJrt. a,11lteri'ÜT. material e moral.
Os brasileiros. que sincera-

Parágrafo único - O dtispOisto mente estimam o povo da Re-
ness,e artigo ap.J.i0a-se ao prodult'O pública irmã. lastimam a catás

qllJe, já submetido a d,espacho, ain· trofe que acaba de golpeá·la e

da nã,Q te,nha sido desembaraçado esperam qualquer iniciativa de
lIocôrro, para adedrem a ela

pela l'epa.ntição aduaneira.
com legítimo sentimento de fra-

A'l'ti@o 3.° - Ao produto que der ternidade cristã_
entrada no pais após 'OI p�'azo fixa

do 1l<0 artig;o 1.0, mas que houver
sido embarcad,o no p,o,rto de ori

gem, dentro do mes,mo prazo, fie,a

,a.ss,eguradto o l'le,gime fiscal ou lUS"
t.i1uido. ! ' o.I'jl�.

Artigo 4.° - b pl'esente decre

t.o-lei entr,all'á em vigor na data de

8'IHl puhlicação.
Artig,o 5.° - Revogam-se as dis

posíçõe,s em oanlkúl'io".
"._.._.._.....w - - - - "'01

O CaRNAVAL

Colab�re !Ia lula contra a gripe')
A-pe.sar-«�o esforçl() do_ govCl'11<O I ' . . 1 aprovlei,tame'nto mai'or das qurulicla-

e das medIdas de proteçuo ao

PO-,
var suas lJol',opl'letla(les ll11trltJYas. des nutritivas e da quanHdacle

VlO, as dificll'ldades nã10 poderiio 8 - Cozinhe os ali'nJient!Jos em' dêsses alimentlos.
c1esaparecer, enqUlrunto. p,e,rdura- pa,nelas ta'padas, para lllelho'r apro- 10·- Nos casos de epid.€nün
r.em as causas pl'OebUZldas pela

I
veittalne.nto do caJor., e �J,iminui�ã.o p,ergunlta-se o CJlue fizeram <3S aul��

guer,ra: , . ..

da's pel'das de snbstwncN1S ll11tl'ltl- ri,dades sIanitár.ia'S na. defe:sa da po-
No .lI1'tel'ess'e ,geral e ll�dlVldt1a!, VatS.

.�. pulação, 111alS nã,o se p'ergunt.a qU::lI
prOClll'e �,plnov,elbr o llIalS P,OSSI- i 9. - E�lte rl.esca-�car haia,tas - Ia eollahoração do ])Iov<o nas niedi.
ve1.?s alIll1'elllllos COl�l as, s,egllll n ��s I

ba'sila lava-las hem
.. P�'ra cert�s le- Iqas de pII1O,teçã,o �ndividual e cole

'lne(llda,� dle eC'Ü'UOlllla alL�l11ienttal. gUilnes (oellOtlina, XUXll, abobnnha, 11IVla,J - CoÚinlle .o� vegC<taJs c111,ra_n-; max1Xie, etc) e ba;s'tant.e uma. sim- NOTA - PI�OICl1're eumpri:r as re-
te o Lempo ilumInO nec.essano. ,pI.es l'alspag1em. Oom tS'SO, ha um OOlThendacões feitas.
ls'80 impede per,das elo vallor nu-

•

tritiveo dl05 alimen,tos, além de pou-
ipar OOl1lbuSltível.

2 - Coziil1he os vegetais em pe
quena quanticlad,e d'e água, rlura,I1M
te o t.empo que baste a amo,llecê
los. O cozinhal1Jento exc,cssivo e

([.(,'slneces1s,ário lhes destroe a côr, ()

sabor e o val10r l1illlhritivo.
3 - Aprovcite a úgua c]'e cozi

melllto d,OIS veg1etai's (enriquecida
(['e minerais e vitaill1inas), para pl'e
pan'u de Ollita'os prat1os, como cal
do's sopa's e pirões.
4' - Nãlo uSle bicarbollaLo no

pre'l}ar'Ü düs vegetais; isso ll1elho
I'a a alparência, ma's sacll'ifica a qna':'
lida,dte.

5 - A ca,llda das CDl11potas póde
se,rvk para adoçrur ontl'Üls alimen-

Itl:os.
() _ Ap'roveite os alimentos não

t1iLilizados no dia �lil1ÍeTio'I'; combi
nandlo-os para o preparo de pra
It'05 aJbraentes; exoepbo, é clal'o" os

a.Iime,nto.s de facU decomposicã.o.
7 - Oozilnhte a' car1ne em "fogo

hl':Hl,d'o, a-fim-de melhor eQl1ser-

o Canto do Rio empatou com

o campeão mineiro
Jogando ontem, em Belo Hori.

zonte, o Canto do Rio empatou
por 2 a 2 com o Cruzeiro. cam

peão mineiro de 1943.

Sensacional!
.

As emissoras cariocas e paulis
tas anunciaram ontem, à noite.
que o Flamingo vendeu o "passe"
do famoso zaqueiro Domingos ao

Corinthians. pela quantia de 300
mil cruzeiros!
Por um contráto que terá a du

ração de 2 anos, o simpatico gre'
mio paulista pagará a Domingos
a importancia de 200 mil cruzeiros.

o basquéte em Blumenau
:0 Cruzeiro, de Joinville, derro

tou o Ipiranga, de Blumenau. pe
la elevada contagem de 67 a 20.

Em Pernambuco
Abatendo o América, por 4 a 3,

o Gran West sagrou-se calnpeão
pernambucano de 1943.

Mário Fortunato
o técnico argentino Mário For

tunato, que preparou o ..quadro de
profissionais do Botafogo em 1943,
acaba de ser expulso do futeból da
Argentina. por estar envolvido no

escadaloso caso de suborno de vá.
rios jogadores no campeonato do
,ano passado .

s��N-GTJEN()L
Contém oito elementos tônicos

Cálc:o, Vanadato e

Arsen1ato de
Sódio, etc.

Fósforo,

pro-

Os Pálidos, Dep?;Uperbdos,
Esgotados. Anêmicos,

Magws, Mães Que Criam.
Crl/iOçi:l.S Rljqultil:llsl rece
berão. 8. tonificação. geral

do organi8IDo o.
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