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MONTEVIDEU, 19 (U. P.) --- DIZ UM DESPACHO DE WASHINGTON, QUE A JUNTA DE PRODUÇÃO RÉ <� '.j'EitmA
-.

"�o

A PRODUÇÃO E REGULAMENTAÇÃO no CONSUMO DE ESTANHO. ESTAS PHOVIDÊNCIAS' FORAM DE.IN:�
PELA SITUAÇÃO BOLIVIANA E PELA HIPOTESE: DE QUE NÃO SEJAM IMEDIATAMENTE RESOLVIDAS AS DIFICULDA

DES ATUAIS RELATIVAMENTE À IMPORTAÇÃO DO ESTANHO DA BOLíVIA.

A luta na frente
,italiana

Tecidos populares
vendidos no Rio

Argel, 18 (8. P.) - Está aumen

tando de vigor- a of'ensivat das fôr

ças inglesas, norte-americanas e

í'ranccsas na Il ádi a. Informações
oficiais salientam que os soldados
franceses ocuparam � localidade .lc
San Elias, depois de causar impor
tantcs baix e.s nas fileiras inimigas.
As tropas do Quinto Exército, por
sua vez .atravessuram o rio Rápido, I f Iconstrstando que o inimigo recuou Ano XXIX Florlanópolis-Quarta- eira, 19 de Janeiro de 1944
300 metros para além da margem
sctc,ntrional do referido rio. OIS SO]-

-------

��':;:�;::�:�::;.:.'ontin'''·I�:r�::�irícanas IEm marcha contra Rowno, três colunas
nact6 na Cama- A

fi fi

t "i"
-

Wnsh ington, 18 - o Deparía- aVI3cao russa ln ensl lca sua açaora dos Comuns mento da Guerr-a i nfo rm a que as ,

Londres, 18 .(8. P.) - Churchill pe,n�las norte-americanus desde o Moscou, 19 (U. P.) - Três a estrada de Kiev a Varsóvia; tecimentos na retaguarda ale-
eslú restab,elecldo, comparecendo, II1lC!lI� da guenra se e·levam a ..

.: nossantes colunas russas es- I aí fazem entroncamento .qua- mã. Deste modo, a medida quehoje. na. Câmara dos Comuns. A.) 139.8;)8. Este tola.]. Inclue }2.0/8"_. .

chocar ao recinto do Parlamento, o 111>01'1'05, 45.595 fer.i dos, 32.4/8 de- tao marchando contra Rowno, tro estradas de ferro. Uma vez aumenta a sua penetração pa
Pl'il�eiro ministro foi grandemeU!cj saparccirlos e 29.707 pr'i s ione it'os

I
encravado no território da an- conquistada, os russos força-I ra o oéste, Vatutin torna mais

(;v�ci()naldo pelos deputados .. C.hm· de guer.ra. Destes últimos, 1.619 tiga Polônia. Os russos procu- rão os alemães a um inadiável crítica a situação dos exerci
chi ll �entoll-s� :}!Q lad� do 1l1Itl1.lsltr_J ll1or�'eralll em. campos de conc.er;- .ram decidir da forma mais rá-/recuo de 200 quilômetros em tos de von Mannestein, paralí-<Ia Guerra, Gnggs DOV1Ch, e pnmcI-: tração, especialanenre nos terl'lto-.

A" b t h' . _ , ,

1'0 Atllee. A esposa e a filha ele ri-os ocupados pelos japoneses. pída es",a, a al a, pOIS a sua direção sudoeste ate Lemberg, zados no cotovelo do Dnieper.
Churchill compareceram também :I! IA� perdas navais se elevar-am a posse dara uma excelente ba- que é o entroncamento mais Outros despachos indicam que
reumião da Câmara �os Comuns.' 34.�29, dos quais, 15.2�7 .mortos. se e significará para os na- próximo à sua retaguarda, pa- a aviação soviética entrou no
He.\'Clou-se pouco depois que Chur- ASSim, .as perdas do exército nor- zistas outro amargo desastre. ra a passagem de refôrcos e vamente numa fase de extra-chi l l prometeu fazer brevemente

í

o-amerioann se elevam, segundo R
'

id d d . .

" .

uma longa exposição sôbre o descri- revel�ou há pouco o sr. Stimson, I owno e uma c� a e e

gua-! abastecll�entos. Vatutm pro- ordinária atividade, atacando
volvimento da guerra, I a 10;).229. I renta e duas mIl almas, sobre cura aSSIm, afastar cada vez sem treguas as colunas ínimí-

Tito continua em situação embaraçosa ga�:��:��;!i�:��:l��t�t� ����!��a���n�ecgm�� ��

çadas do importante porto de Lal- õ-s--soiliâ(íõS'-
.....

--......-..;O--esp---lãó·-se-------------------
.......

mata de Spalato. Bracera é ll'111H

das bases avançadas por onde Tito naúchos dizia Israelítarecebia abastecimentos para ali- �
montar sua hcrúicn resistência ao

Rio. 11\ (A. i\.l - O general Va- Baleia, 17 (Agêncí.a Vitó.ria)-A
l.cnti m Bcnir io, falando ontem a polida desta cap ital acaba de en

scmbarcando na.Jlha de Bracei-a e invr.sor; nazista, (L guerrilheiros, um vespertino local, deciarou que viar ao Tribunal de Segurança Na-
de Sulct, Esta operação, Significonl no entanto, continuam lutando, o conti ngcnj c C,OIll que ° Rio Gran- ciorial o iuiquér ito contra o súdito

UIll sério golpe para. o lllal'echall' oferecend(.) �. mais enérgica resis- de do Sul pn r ti.c iparú do corpo ex- alemão Wahdernar Brecht, acusado
pecl.ieionúrio será +e soldados 1110- de exercer espionagem, inclusive

Tito .rlevido a estraltégi�a situação
I
tência à d?l1li.nação militai', sobre- rad, Iisica e proüissicualmcnte ern torno dos navios hrasil ei ros e

daquelas ilhas C0'1110 defesas avan- t.udo na BosnIa. Óltimos. ali ad os que passavam por este
porto.
Waldemar Brecht, que se fazia

passar por israelita para melh or

agi,r, era alto fünci onár!o do Ban
co A.l·�mão Transatlântico, haven
d'o sido há varies anos id,ent'ifica
do como p.ropagalndista do na

zismo..
Em 1937, quando em visita :\

\llemanha lalncou pelo rádiÍo de
Be!flim um apêlo aos povos da lín
gua pOlr1111g'uêsa a f.av'o,r dos propó,
sitos imperial,i,stas de Hi1'len·.

lHo, 18 (A. N,) - A Coordenação
econômica anumciou que na primei
ra quinze/na de janeiro do cor-rente
ano, foram vendidos 134.70(i metros
de tecidos populares nas feiras li
vrcs do H.io.

. As rcf'eridas vendas foram: 33.731
metr-os de algodão crú; 2.379 de
brim-claro; G.147 de chita; 2:'l.2�:{
de linon; 8.743 de mescla e 4.4(j3 de
riscado.

o MAIS A.NTIGO DURIO DE SA.NTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

H. 9013

Os alemães efetuaram desembarques
- em duas ilhas

LO:':IHlES, L9 (C P.) :-;a

Jugoeslavia, a ,<;ituação não melho

rou para ais forças elo marechal

Tito. Como se espet-ava, os nazistas

puzeram e111 ação seus reforços, de-

Foram todos massacrados pelos índios A LUTA NA ASIA

. �A PAZ, 17 (U. P) .: A.7ecretaria da presidênc!a da Rep�� Grande atividade da aviacâo aliada
blica informa que a comissao militar destacada de Santiago de Chl- ,

. . . ,. te' s haram SI' No teatro da Asia tentaram os japoneses um contra-ata-
qUI tos para encontrar os mIssIOnanos nor e-am ncano ac -. .

.., .' que na frente bIrmanesa de Arakan, Nalpaya e Ramzallll. Os
nals nas VIvendas das tnbus selvagens que demonslram haver SIdo

Aliados, porém, repeliram o inimigo, continuando na posse
todos eles vitimados nas selvas próximas ao rio Santo Corazon. dessas três aldeias. Foi intensa a cooperação da aviação alia-

Como é sabido. trata-se dos missionários David Bacon, Olive da que bombardeou numerosas concentrações nipônicas em

Collin e outros, todos eles de Chicago. vários. PO'l1tOS da Birmâ�üa, so�retudo nos setores de Mayu, �r-
O·

,. d M" t" d D f rden u q p rta uma
rawadI e Akyab. Tambem na Ilha da Nova Bretanha, a aVla-

secretano o InIS eno a, e esa O o ue, a . cão aliada esteve em grande atividade atacando a importante
outra comissão para recolher os cadaveres e capturar os mdlOs. base de Rabaul. A noticia foi irradialcla pela emissora de To-

- ..

t quio a qual, como de costume, usou a sua lente de aumento

Pelotões' SUICidas, para lu ar ao anunciar as perdas aliadas, estimadas pelos japoneses em

contra as tropas de invasão!
102 máquinas; o locutor de Tóquio não fez por menos.

�OVA IOHQUE, 19 (D. P.) - O na frente soviética. Essas lIInidades Desabou no RI·O v·lolento temporaljO)'llal esp�,nhol "llnformacioncs" I adextram-se secretamente e na to- ,
',U;pticia a criaçã·o de um 'I10VO grupo' lalidade compl'ee.ndelú os mell1briJ5

ne 'VçJ,untários no exército alemão, I da extinta millcia da Falalng(' Es- Choveu torrencialmente durante 5 boras,para lufar exclulSivall1mlle contra panholal. Ias forças a,liadas de invasão. O l11a- �"-'-"""_W.·_-_-_-_""-.-'''''·.·

Hilo, 18 (A. :-.1.) - As imunda- n.nos. A chuva eaiu tOlJ'rel1'oiallllllen-
tutino madrileno estampa" nesse Ferido o ma- cões nesta capital não causaram 11e sôbne a c·id'ade llura/nte 5 horas �-������-��������
sentido, um despacho de Berlim, iilOrté,s, mas p'reju'Clicnram profun- cOllls·ecLlllivas, f.j.cando ill'lmlda·dolS o Donativos à Cruz

h I T- -I dl3lTI,el1lte o abas,tec.imel1ilo da cidla- Coent'r'o e va.ri,o·s, bairros. O trafeg>o'cheio de entusiasmo, dizendo qlle rec aliO 1I.e. BO.ir, por eX'el!l1plo, nã,o há l'ei- c1'e bondes, ônibus e trens elét'ric'os Vermelha Brasileira
há vc\'dadeira ambição entre os

J 1 18 (tT P) A
. 1e. Poucos são os restaUlrantes em ficou para>l'iZlac].o dle!sid.e as 8 11o/ras, .Baía, 18 Aaência Vitó>nia) _ ().on.( res, L.. - eI111SS()- J' bl' I I 'I'

�

homens e ll1ulheres alemãs, para ra cio Cairo informou que () mare- conc1icões lloc aten,c,er o pu 1C10 e vindo fi reS'ta')e ece.r-se so c :epOlS sr. Rogel' Silvestlre, pr·esid'ente do
lutar nesse pelotão da morte. Eis chal Tito, eOl11andmute das ttopas o mel:cad,o municipal es.Iá rl>esfal- d'a meia noite. Foram verificad'os Comilté dia F/r.alnca Combaltente,
mais um si,nal dos tempos: os ale- :te guerrilheiros jugoeslavos, resLlI- cada de vertl/uI'as, frutas. Cll:e. vários aci,dlen,tes s'em graves con- aoomplanhado d,ê rep,res.en,tantes

tou ferido durante lima ação rle Slequênci.as. Em c.ertas ruas a agua dllls Org.a/nizacões Patrio.ticas da
mães, formando unida:des suicidas

A ") ,r 'f' I
.

I lel'o 111 t d 0.0 B h'· t· 'd t (1'1guerra .. Essa informação, en1retan- Bi.o, 18 ( .•'0. - 'en .ICIOoU-se SlDll 11 'e 1'0, passan' 'O "'. a la, en.r,ego'll aü p,reSl eu e ,

para, enfrentar as tropas dc inva-
to, nào foi COnfirI11H<c]a até este mo- antelll aqui, um dlos ll1aior,�s .tem- tr'anS�L1II1Í1e,s C'OIll agua pel,os jo·e- Oruz Vermelha Brasilleina, f.ilJ.al da

são, já começam a compreender mento. porais registrarlos nos lllhmos lh0's. Bahia, a inllPortãtllóa de Or.$ ....
q� se mclffal11 num n�ócio mui- -=��-�-����������-������-�--�-���-�_���---���- 2,37�oo, parte du renda � llin

P d
-

d 1 I Excursao ao f.es·t.ivwl nea,Jizado no dia 14 ele ju-to fl1:nebre ... O espectro da inva- ro uçao e conserva vege a U
.

t- lho p,assado no Fa.ntoches da En-
são, aliás, ronda as costas da Di-

. rugual e Argen Ina ,f.el'J).e po,r aCluell,as o.rgal1iizaçõ'es.Ri,o, 17 (A. N.) - Em vis.'itoa E1101S
nalllal'CaI. Pelo menos é o que se

S
' .

1 d
·

d t ·Ih- d I t
Es,taldos do ,'uI e as HlepuhllJ("as elo Camisas, Gravatas, Pijames(eduz da recente ida a Copeil1ha- "venda a mais e se e mi oes e a as L'ruglllla.i e AIl'�entina, parti.ram

gue (le seis mil l11emtbt·os da Gesta.- 11 . U desta ca.p<ital 50 jóvens pe.rtencen-
Mias das mehores, pelos me-

é
·

t I- d t
. l' I

•

I B n'rl '1' 11te nores preços só na CASA MIS'DO, que terâo a seu cargo o poli- aos ex rei os a 18 OS
es a .�( leraçao e:105 a. e1 ,1 S

(10 BI"ISII CILANEA - Rua Tral"ano. 1_"'1Cial1lcnto da capital e outras cirla- , ,. '.

des dinamar.quesa,s. pOETa ALEGHE, 18 (A. N.) - Ü diretor-presidente do frigorífico
H.ecol'dal-se a propósito que tOll0 "Swift" declaroLl que a Sl1�. cOlllpa,nhin in.iciará a produção em gralnfle

OS llll'lllbros da policia de Copcn]1[1- escala (il' canservas Vegetais, tendo firmado cantl'alo C(lm :l ('0ll1issàr)

(.lue forall1 i.ntel'l1a:dos pefos na.zis- de corúpra� dos cx.ercitos aliados para o fornecilllenio de sci� milhões

tas. " setecen.tos (� vinte mil latas de lima ração de cn.rI1e hovi.na" cenouras,

Ou.tl'as nolkias origina(ti?s elll batatas, cehola.s, feijão, el'vi lhas, (' ai·nda (i72 mil la·tas de (llrtra ração

Lisboa. dizem que também' na E'i- composta de carne ovinul, veg-cta,is. A Swift cSltá 11.egociall1do a aquisição
panha se estão forma,ndo nOV1)S no Hio Grande do Sul, de mais de 300 mil quilos de ce/nouras, 250 mil

'ixt>rcitos do voluntários para. l\Jtfllr de fej�ã9 e erViU1J\1 It. 12ti mil de c�}}olas,

I A N I
I rmaçao I

Vende-se finíssima armação
para estabelecimento co

merciai de luxo.
Informações na gerência do

ESTADO.

A primeira aviadora brasileira
mo, 18 (A. i\.) - Chegarú hoje a esta capitall, via. aérea, a primei

ra aviado!'a do Bra'sil, sra, A,nésia Pinheil'o Machado. Dua'ante (J CUl'SO

([ue acaba clt' terminal" a, sral. Anésia Pilllheiro Madlado se distinguiu
nos campos dt' Hotl!ston e La Gllarclia, C'o.nquis,tando o titulo() de pm
fessora de trei,ni'l1g de i.nSitrul11ento e vôo cego, sendo a única mulher
(lêst!' cQuti'l1cnte ql1e aka<hçOll tão hQnQrifjca� credenciais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto no') 13

T�l. l022-Cx. postal 139

A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70,00
Semestre ert 40,.00
Trimestre Crt 20,00
Mês/ Cr' 7,00
Numero avulso Cr, 0,30

No Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Cr' 45,00
Tr-irnesrr« CrI 25.00

Anúncí os mediante contrâto

(In ter-America-

CiO....,.
p.....ZLb

DIA 22

I"..�.""""W_"-"""""""·_· ""''''''''_·.''''_''-�-__''''''-'''''''_''''W_.''''·.'''''''''--'''''''�

Associaçã'o Catarinense de Farmacêuticos
Sessão Solene

De ordem da Diretoria, tenho o grato prazer de convidar os

nossos consócios e demais farmacêuticos, para assistirem à sessão
so lerie comemorativa ao DIA DO FARMACEUTICO, que se realizará a

20 do corrente às 19,30 horas, quando tambem, será inaugurado na

séde social desta entidade, o retrato do saudoso colega Artur da
Gama Lobo d'Eça, sendo este convite extensivo à familia do extinto
e seus amigos.

Florianópolis, 19 de Janeiro de 1944.
NARBAL ALVES DE SOUZA, r Secretário.

..._ - .._.._ _ _
• .:o..- _. -__-J.-..-.-_- _ �

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA" �

�
� Capital e reservas

>.

�
Responsabilidades , . Cr$ 4.999.477.500.53
Receita . . . . .. Cr$ 70.681.048.20
Ativo Cr$ 105.961.9.17.70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2')
Responsabilidades . ,. Cr$ 76.736.401.300,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

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

Sensacional abertura da
tem'porada carnavalesca.

DIA 30
"Soirée Mignon" com início

às 19 horas.

ATENCÃO
Realizar-se-á no dia 5 de

Fevereiro grandiosa e

_________fe_s_t_i_v_a "_s_o_i_r_é_e_" �l :>=<:

7Ui56.189,20

()� or igi nai s, mesmo não pu.

I
bticados, não serão devolvi.

'" di reçã o n::S' se responaa
,

biliza peles conceitos emiti

I
dos n os artigos assinado.

...

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa
mes vestibulares, mediance o qual
será permitida a' matrícula no Cur
so P. de Educação Ftsíca do Es
tado.
Os candidatos deverão satisfazer os
seguintes requisitos;
a) - Ser normalista;
h) - Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) -_ Ter bons antecedentes;
d) -�Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição física

e rnen trul.
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidamente instituido dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, díáriamcnte, na

Inspetoria dc Educação Física (rua
João Pinto, 42), no horário do ex

pediente.
Florianópolis, 5 de janeiro de

1944.
Cap. Américo Silveira. d'Avila

Diretor
.......-- ..---••--••••-.,_ -J

Ih.iro da i1usttaQItO ..-cIma, oftlreeer.
lhe, .tn Iltn(l.vel gesto, um cê.Uoe do
excelente aperitivo KNOT, lemtu.
se V. Si... de a.arescentar, ao agra.deo
QBJ .. gentiJeza:ESTEE TAI1·
�Fi'1 O I1EU APElUTIVO

PREDIl.ETO!

la) - Deixando de usar, em virtu
le dos ferimen tos recebidos, !)S

.eus uuif'ormcs e as condecot-açôes
.an h as no c..mpo de batalha, cen

crias de pessoas Foram desmobi li
.adas das SII::lS unidades e estâo ser

indo comuí ruoalh.nlo res ci vis.uros
-staleiros, co n tr-ibuinrio, ainda, para
) esforço de guerra, DISPENSADO PORQUE NÃO ERA

Mais de duzentos desses desmo- RESERVISTA
. . lUO, 17 CE.) - l ndeferin do () pc-rilizados, pessoas de cultura e ele elido de readmissão dc José Alves
valor emprestam os seus serviços I Sa.ntos, o Dasp o fez, sob o f'unda-]
\ Huuston Shipbuilding Corpora- mcnto de que "a dispensa do in- I �
ion no Estado de Texas. I te!"essar!o

se Joll�pUlnha, em face da r .;,

. . lei, dado que nao ;;presentou. prova ..Hcf'eri ndo-se aos llleSlJ]OS, disse o
I
de qnitrçâo conl () Serviço :\Iilila,r, __- _ _..-._- _.- -,.,._'V' _- - _-__••__-•••-.-" _

-liefe desse estaleiro; sem o qual não poderia, como nào
"Cito sempre esses homens como pode, desempenhar a função de ex-

JS meus melhores trabalhadores.
í ranumcrúr-io mcnsalf sta". Carecia,
por isso, () mesmo aludido pedidoObservei-os bem e vi que se deili- de amparo legal.

.'.HIll Ú tal'efH que lheS! compete com

dedice,ção e solicitude, falzen,lo um

IrabalJ10 yerdadeiramcnte útil para

De tudo
um pouco
PROIBIDA A EXIBIÇÃO DE FILME

ANTI-NAZlSTAS ARGENTINO
Buenos Aires, 17 (L'. P.) - O go

vêrno argcnt ino proibiu a exibição
do filme nrgcnt ino nml i-nazista "BI
Fin de la Xochc". ° jornal nazista
"Pampcro" afirmou que o meneio
nado fi lnic feria a poli I ica de ncu

tralidade da Argentina.

DISTINTIVOS PARA DESMOBILI
ZADOS

I Washington - (Inter-Amcricana)
- Os soltlndos americanos desmo
hilizexlos devido a ferimentos usa-

riío ma vida ci ví I um hotâo especial,
com a figura de uma aguia, insigniu
cios Estados Unidos,

'GMA NOVA "MOEDA"

1 que em Nejapa. na Nicará-
gua, não se vende sabão, por

que há alí um lago cujas águas,
saturadas de bicarbonato de
soda e de potassa, servem como

sabão natural para lavar rou

pas e tudo o mais em que é
empregado aquele produto.

2 que, em certa região da Aus-
trália, vivem umas aves mui

to curiosas, às quais cs natu
ralistas de Oueensland chamam
«os doze apóstolos» porque sem

pre se reunem em número de
doze; e que a causa dêsse es

tranho fenômeno é inteirQmente
desconhecida, escapando a to
das as suposições,

3 que a universidade mais an

tiga do mundo é a de «El
Ayhar», no Cairo; que é essa a

maior das universidades maho
metanas; e que sua antigui
dade data de cêrca de mil anos .

4 que em certas regiões rurais
da Rússia existe uma curiosa

aupers'tíçê.o para curar a insô
nia, a qual consiste em se fazer
dormir um cão na casa ou na

cama do paciente.

5 que, durante a guerra mun-

dial de 1914-1918, os empre
sários dos teatros líricos da
França, Itália e Inglaterra re

solveram banir de seu reper
tório todas as óperas do céle
bre compositor alemão Ricardo
Wagner.

6 que nos teatros, dancings,
rnuatc-ho lls e night-clubs de

Sydney, na Austrália, todas as

coristas têm agora mais de 45
anos de idade, pois as mulhe
res mais jovens foram mobi
lizadas para os serviços de guerra. Fundada em 1870 - Séde: B A t A

INCENDIOS E TRANSPORTES
Cr$

Cifras do balanço de 1942:

de Sá e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguái. Reguladores de avarias nas pr íucípats cidades da América, Europa
� Africa.

AGENTE EM FT,ORlANóPOI..IS
C A l\I P O S L O B O & C I A. -- Rua Felipe Schrnidt, n, 39
Caixa Postal n. 19 -- Telefone 1.()83 -- End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUlVIE-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutieo NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Oro&,u oaclonal8 ., estrangeiras - Homeopatias - Perfumarlu
Artigo. de borracha.

Garante-ee a exata observá""ta DO receltnú10 m6d1oo.

PREÇOS MÓDICOS.

11//'1MODUTO DA KhOTS.A.//flJ, ('017. fSEfíllROI
L. �IT��Aí _.

,...� -_-.-_• ._ -_-._...,. -.-_- _J

Quem 80negar informações 1 Es
tatistica Militar, trabalha em pró)
de paíl' inimigo. E, neMe euo,
lSer' julgado, militarmente, com.
Inlmiwo do Rral!lll (D. E. M.).

OS "FENOMENOS" DE MINAS
RIO, (E.) - Lnformam de Bom

Jal'dim que, naquele município mi
neiro, foi obo5el'\'a(10, ontem. intc-,resse,nte fenômeno celeste, possivel-

AMPARO À MANDIOCA mente Ulll meteoro luminoso. O f!'-

flHO,. 17 (E.) - Dentro do plano nômeno dUI'ou dns 11,40 até às 18,55,
Ie ::Imparo ii indÚstria da, mamlio· ([ua,nrlo oesaparec.eu comple,tament�, _••••••••••••�
�a e fOlllc'nto da produção de car- Os raios luminosos eram tão inten- I :
')urante, será installada, no lTIun,icí- sos do lado do ocidente que a luz

I 3)S$ oS
llio de Caxias, no Es.tado do

Mara-I
d.as lampadas de iluminação púbh- i /

C
/.ii" r

lhão, uma gl'aon,de distila�'ia de a,l- ca ficou ofuscada, tonna,nlrlo-se 'rcr- "li !/J
�ool, COl1l apr.oyeitamento daquela melha. O nlcontecimento des�)'�r' ti

I \
t:uforbiacea. A nova flistilarial terá a a,te,nç'üo de toda a cidade, (,L1.i� I . .

,1 capacidade de 6 mil l.tiros diá-I população
.

deixO>Ll {)S seus la'I'es. I '\
.

\ �\
dos.

rea'7�l�'lee�����' nas ruas o

empOlgan-1 C (-) I UM B 1-AGABRIELA .BEZANZONI VAI REA·
.

. ..4 _

PARECER AO PúBLICO MANDADO DE SEGURANCA PARA
RIO, 17 (E,) - AnL1lnria-s·e que I ASSUMIR A PRESID€NCIA As mais famos_as mUSicas, mais� famosa contralto Gahriela Bezan- HIO, li (E.) _ No juizo (la 7,'1 I com 05

;.:on,i, "iu"::I do sauooso in,clnstria/l, varf" cível, o sal'gento João Du�

II famosos artistas.rrenriqlle Lage, vai reaparecer ao Rocha Silveira ill1pet!'oll um 111anda- / •
uúblico do Hin, numa temporada do de segurança eontra a Associa- ULTIMAS NOVIDADES •
.!iri.gida pelo maestro Eleazar de çào BendicclJ1te dos Sa,rgentos da i ICal'valho, a inicia,r-·se nai próxim:l i�olieia Mililtm', Alega o impetrante Na (IRADIOLAR»quinta-feira, no novo Teatro se,rra-I que tendo sido eleito regularmente •
dor. Aquela, artista in1crpretará I pam a presidência daquela associa- .1 .

I

'1pe:ças de seu repertório a

câmera'j ção,
o seu camarada Euclides José Rua Tra.-ano, 6

__ Noruég::l, no exercício dã. presidên- :DEl\HSSÃO NA POLíCIA cia interj'namente, nega-se ele modo • •
RIO, 17 (E.) - Em portaria de perenl!PtÓrrio a dar-lhe possle. .

Washington - (Inter-Amerlcnna)
- Enirarú cm circulação dentro em

breve urua "rnocdu " especial feita
de matéria plástica, a ser usada no

s istema ele racionamento de víveres,
afim-de Iacil itar o Lroco dos cou

pons, Circuâarão cerca de 2 bilhões
dessas f'ichas, em duas côres, ver

melho e azul

LIVROS EM HOLANDÊS
Nova' forque - (Inter-Americana)

- Estâo começando a ser puhl icn
los. nos Estados Unidos livros em

'lOlanclés, ern subst ituição aos que
.c imprimiam na Holanda, atual
.neritc ocupada, pejos nazistas. O
pr iniciro romance da série chama
se "De Snceuwb,T' (A bóla de ne

ve), de autoria de Simon Koster,
onb.ecido escnitor holandês. re

'ugiado I]i(JS Estados Lní d os.

\PROVEITADOS NA INDúSTRrA
DE GUERRA

Washington

'1 construção de navios".

hoje () cel. Nelson de "elo, chefe de
Po licia, demitiu o in vestrgador Di
ner Machado de Oliveira, em

virtn-,de de ter () mesmo tratado de for
ma indelicada uma parte na dcl=
gacia do .to distr-ito policial, contra
riando as reiteradas rccomcndacõss
ela chefia.

Faça economia 1 Compre· na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior· sortimento de artigos .para bo.meus � crianças.

, .

estr':1nge.iros e nacionais � Casem iras - Panamá - Albene � Tussor - Bnns - Camlsas - Clntos - Suspensorlos
Meias - Calçados - Roupas feita! paro homens e eriança� - OrQ\'atas � logos �e gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Capo.cétes para homens e cnanças. - Rua Conselheiro Mafro., 8.

Linhos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

i'V··:·d···e.oS·······:"·;·i· O espetáculo de uma geraçãou�
i I ii L Gelai i res, tod�'� �p�;�:�o�E;���e: ::b:tc:sted�o�u:::u�i�t��e;�a���
.. .. Um profundo romance de quatro almas que se debatiam no turbilhão
........., •••••••• da sangrenta contenda, Toda a realeza daquelas batalhas, toda a

furia das refregas e toda a sublimidade de um amôr intengiveI e

Fazem anos hoje: imorredoiro,

O sr , Osmar Sebastião da Fon' CLARK GLABE, (Capitão da RAF), OLIVIA DE HAVILLAND,
linda «star». VIVIAN LEIGH, figurinha de Sévres e LESLIE HOWARD,
o inesquecivel "astro" inglês, são as figuras centrais deste filme lau
reado pela Academia de Cinema,

Três horas e 45 minutos do projeção sensacional, que se vê
de um só folego. E quando a dramatisação final termina, o espeta
dor deseja mais e mais, tal o extusiamento em que se achava,

Filmes como' 'E O VENTO LEVOU". só se foz um em cada
geração.

Um presente

Várias '�identc, Sub-Tenente João Nunes:
Frumquíto, "insi d cr " que bri- P Secretário, João de Deus Macha-

ihou no G
..
E. Bagé H. G. do Sul, (�� Fill:o;o �(I Sec:'e,t:\'rio: _En.i� D,:l

vem "abai3JJ1I(Jo" 1100 Bo taf'ogo, do C[al:d�o' ,1 re�,()�'I:C1!O! ���ldll Bel
l li o. O atacan.te ur-uguaio é l id o reta, - fesol:Lil en 0, Licér io Cama r
c orno uma das grandes espevan- go; Guarda-Esporte, �lrbalno Ramos.

(:as do "glorioso " no canrpeonato ,Consel_ho FIscal

que se aproxima. Presl.del�le. ,Joa? _Barcelos, 10 Su-
_ O léc n ieo Hi can-d o Drcz, lima pknte� I ris C,,;�lll,sao; 2° SUl;llente,

P S P I R·
. \'CZ em São Paulo pr-etende fazer Aldo Santos; 3 Suplente, Arí Ber-

G
.. G

'

ara . ou o e 10, a negOCIaS l' reta. a8ogel�los. asogenros
de se,u eo;:tabelecimento comercial, I,com q,u�e"o c uhe

..que, c.o,nlr,atar os II • para auto
segulU o sr. Oscar Cardoso. .eus sei \ Iças p rofiss i ona is \ enh a a

T'éc.n ico-Esport ivo, Numas Car-
__

I
conseguir ° concurso dos jogado- doso: Capitão Ger-al Arí Goricalvcs ; móveis, auto- caminhões, cami

Ohi C J 1 I G
. Capitão do Campo, Oswaldo Mo- nhões, marca "0_.ANGA7.ASSO".Cluhes: rcs ) l;nes e "aJOC o, (O 'l!lalral1l, u" � "

G
� •

R C B' Q
de Ba,ge, H. G. cllO Sul, que, segundo I'eira; Procurador, Lourival SilV3,. instalados, desde CR$ 7.000.00,remlo . . rlnco uem 'sua olpinião. serão nU/11 flllu.ro fllui-

�-�............,.,�

,Rep: LYRA, BORGES & ClA.Pode lo plróximo, verdadeiros asllros no -Ir

"socccr" br�síleiroo. Zora."de (11·lvel·r� Rua Felipe Schmidt. n. 44
- Hica,rdo Di'ez e�lú scndo visa- II U FLORIANÓPOLIS

do pelo Ipiranga, de São Paulo, ra- E
zão porque o "colach,.,ex'prin,tcr" I ZI·I� B�rbo[taainda não fir1110l; qualqucr COll1- I U U tlpromisso Cü1l1 o SaEtos F, C, Quem'
apr,e�enla,r melhores va1nlagcns
cu'notará com o concurso do ex-pre
pa,na.dor do f'Ttlaraní, de Bagé, H,
G, do Sul.
- A Divisã10 ele Educacão Físi

ca do �Iinjstério da Edllc,l('ão rea

Jiza,rú, no próximo dia 19 'do cor

rCln�le, o primeino C:1.mpco1ualo colc
gial brasilleiro dc ll'alaçãoO. O int,c-
1'C'5iS,al11llc oertm1loe que l'iCll'nÍorú os

col6gios que po.SSL1'{�Jll pisein<1, está
dcspertaond·o grandc inle,rêsse nos

l'Írcul'o.'; espOlrü"os. A direção cio

('(lll1poeonato designou <1 piscina do
Fllllnine·n'sle pa,ra a I'ealizilç'ão das

provas.
� Sed disput,ar]o e/ll maio, o

cHmpeonat,o brasilciro (Ie vol€'i-hol,
(,5Ia'n<10 os pauJistas se prepaoranc1o
:divamel1ltc para o meS11110.

seco;
a sra. d , Francisca Julio Cardoso;
a sra. d , Alayde Bíltencourt da

Silveira;
a srita. Joanina Barcelos;
o sr. José Nepomuceno do Silva;
a menina Mariza. filhinho do

sr-. Cleonildes Ligocki;
o sr. Jo:;;é Grumiché de Souza;
o jovem Pedro Fernandes.

HablJita<;ões:
Estão se habilitando para casar,

o sr'. Franklin Joaquim Cos
cais e e srita. Elizabet Pavan; o I
sr. Paulo dos Santos e a sr-it.c . Hi!
da Sebastiana Rosa; o sr, Clovis
Alves Pfeifer e o srita. Izaltino
Pereira; o sr. tenente Aloisio de
Almeida e a srita. Hortensia Fe r
reira de Melo; o sr, Crispim Jc
vito Daniel e srita. Mario Izabel
dos Anjos.

Vllljftntf'l� %

Regressou de Porto Alegre, acom
panhado de sua exma. família, o

sr. Bertolino Reinert, industrialis
ta aqui residênte.

Recebemos e agradecemos a co'

municação do Grêmio R.C. Brinco
Quem Pode relativa à nova dire
toria eleita e composta dos seguin'
tes senhores.
Presidente José Ribeiro, reeleito;

Vice-Presidente Francisco 1. Paim,
reeleito; l' Secretário OsrlÍ Perei
ra, reeleito; 2' " Pedro Machado,
reeleito; l' Tesoureiro Vic.nte Fer
reira, reeleito; '2' "Silvio Wolff;
Orador Aristeu Souza.
Conselho Fiscal: Gl'egorio Gonçal'
ves, José Jorge e Nestor Rosa,

.- Tenente
Moise Cbabon
Dentro em breves dias partirá

para a Capital da República, onde
vai servir no l' R. I. , da Vila Mi,

litar, o jovem e distinto oficial
l' Tenente Chahon, recentemente

promovido por decreto do Sr. Pre
sidente da República. Lamentamos
sua ausencia, ao mesmo tempo
que almejamos ao brioso e ilus
trado patricio, un'\a crescente pros

peridade na sua carreira, iniCiada
com tanto distinção e tanta ele

gância moral.
Aqui soube conquistar um largo

e sincero círculo de amigos e ado

miradores, pelas provas de bonda
de e de inteligência que prodigali
sou fartamente.

Ao' tentar esquivar-se às determl·
nacóes dos órgãos de Estatistica Mi

titar, uma pessoa revela o que é,

tinimigo do Brasil. E para. 08 iniml·
108 do Brasil. a lei é inflexivel
ln. K M.l.

Emanuel da Silva
Fontes
Trnnsferjdo para Bag& , onde

vai Qssumir o cargo de chede de
serviço do Banoo do BrC1sil daque
la oidade. seque Sa-feira paro lá,
O nosl!lo distinto oonterrdneo, sr,

Emanuel do Silva Fontes, que on

tem esteve naõta redação trazen
do-nos suas despedidas, o que
muito hOIi penhorou. Almejamos.
lha prosperidade.

mundo,
riquissimo e artistica que o METRO deu ao

día O govêrno
.

conti
nuará em Sofiao dosanto

Em exibição o contar de amanhã, no CINE ODEON, sem

rno.j or-oçdo dos preços comuns. Notem que de sua primeira exibição
es te filme foi levado a Cr$ 5,50.

Não percam este sublime trabalho da grane arte. cinesca King.

o ESTADO Esportivo

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno,

Atendem diàri.amente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado).

Despedida
Emanuel do Silva Fontes e fa·

mília, impossilitados de se despe
dir pessoalmente de todas as pes
soas amigas e de suas l'elações. o

Íazem por este meio, estando ao

dispôr de todos em, Bagé, Rio Gran.
de do Sul.

F'polis., 18·1-44'
1"��w..WII"",�_" """ .0.....,.,

A nova diretoria do O preceito do dIa
Crcspim Mira F. C. Ainda não s,: conseguiu. definir o

Reccbemos e agradecemos com ge:rme responsavel pela grIpe; Con

I'otos elc prosperidaloc a cOll1Ulllica- sidero-se que �ssa d?en�a e cau

ção de ter sido eleita a scguinte di- sado por um «Vlrus» fI}t.ravel. Mas,
rc!oria do Crispi'l1l :\Iira F, C,: I além do agente especIfIco, certos

Prcsident.e dc Honr@: João Ba,tis-' micróbios (os estreptococos, os)
Ia Berrela; Vice-Presidente de Ho]]-. pneumococ�s, etc.) desempenhar:<
ra, Elias i\Iansur Elias; Prcsicle1nte, 1 um papel �mp�rtante nos comph
.\rnalclo Arnoldo da Luz; Yice-Pre- cações habüuOls da doença, SNES.

CARTAZES

(lHE
A's 41/2 e 71/2 horas

Grandioso Programa, com Don Ameche e Joan Bennett

Garota de encomenda
Bette Davis, George Brent e Miriam Hopkins em:

Eu soube amar
COMPLEMENTO l'TACIONAL (DFB Nat.)

FRANKIE MASTERS E SUA ORQUESTRA (Short)
Preços 2,20 1,50. e 1.00 Livre de Cmsura

em

CIHE «IMPERIAL»

Com

. Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
dos duas· à.s 7 horas.

Londres, 17 (U. P,);- Segundo
um despacho de Sofia, divulgado
pelo ráddo de Budapcst, anunciou
se od'idailmenlbe que a sédc do go
vênno húâgaro continuará sendo
essa capital, Acrescentava o despa
cho que o últiuno ataque aéreo alia
do contra Sofia causou importan
tes avarias 1100· servico de emer

gência elétr-ica, o CJlllal ficou inter
rornpid o. Informou-se também,
que o tóque de reunir vigora desde
as 18 horas, na capital, e que toda
a pessoa encoritrada nas ruas de

pois dessa hora será alvejada pelas
patrulhas.

55. Mário e (ompa.
n heiros� Mártires
Mário, um nobre persa, foi pa

ra Roma, com sua espôsa Marta
e os dois filhos Audifaz e Abaco,
poro venerar os sepulcros dos már
tires. Foi isto no tempo do impe
rador Cláudio' Na Cidade Eterna,
ajudou aos cristães presos por ceru
sa do fé. fornecendo-lhes alimen
tos e roupas, e sepultou os que
tinham falecido. Pos isto, os quo'
tro Eorom presos e convidados a

prestar culto aos falsos deuses.
Não cedendo às ímpias insinua
ções. foram cruelmente tortura
dos. Ficando os maos tratos sem

efeito. cortaram lhes as mãos e

Ievovom-rios poro fóra da cidade
onde foram mortos. A primeira a

cair sob os golpes do machado foi
Marta; pois, êla não cessava de
exortar marido e filhos a ficarem
f.jéis a Cristo.

na-dl-O Vende-se um rádio
K marca "PILOTO"
com 2 ondas - em perfeito es-

tado de funcionamento.
Preço c-s 600,00

Tratar: R. Curitibanos com

Heitor Varela, 15 v 1
..

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

Será coberto este ano

o emprestimo de guerra
Hio, 18 (A. N,) - o dia-ctor da

Caixa de Amortização acha que
al'é I(} fim deste ano o empréstimo
eh' guerra, no valor de tr-ês biühôes
de cruzeiros, lamcudo n:o ano pas
sado pelo govêr.no e previsto para
lrês anos, estará coberto. Já foram
obtidos, com a venda expontan ea
c a obr igatór-ia de lUCI'OS, cê rca de
dois bilhões dc cnuzclros.

Diretoria dO Imposto
de Renda
Comunicam-nos que o Delegacia

Regional do Imposto de Renda
nesta Capital, rriudou- se do Edi
fício da «Delegacia Fiscal» para a

rua Trajano n. 23 (Sobrado) oride
atenderá OS interessados.

Surs. agricultores
Poro maior colheita com menos

dispendio de mão de obra empre
gai em vossos lavouras o afama-
da SEMEADEJjA -- ADUBADEIRA
«TAC-TAC»! Preço 800,00 CR$.
Rep: LIRA, BORGES & elA.
Rua Felipe Schmidt, n. 44

FLORIANÓPOLIS

GRATIS!
Quer receber ótima surpre,sa
que o fará feliz! e lhe será de
valiú�a utilidade? Escreva a

Soares, Caixa Post&l. 516.
Rio de Janeiro.

'..?""'.,.JW�

EMPREGO �na�sa�e ��ad��
reservista, datilógrafo e com

prática contábil, dando boas
referêr,cias, procura emprego,
onde quer que suas aptidões
sejam aproveitadas. Ofertas á
Gerência do Estado para P. S.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

f�eso�.vido, enfim, seu prúble'ma financei�o!
Adquira 1:.1UDO de que :n.ecessitar,

de UMA SÓ VEZ,
.

:;!

pagando PA.RCELADAMEMTE,
com as VA!i1.'AGENS da compra. à. vista,

servindo-se do
,

SISTEMA CREDIARIO KNOT
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOl S.' A.
Rua Felipe Schmldt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Ou 8 i� 12 e das 14 �. 17 M.

S/ N:GT TE-J"\NC)I�_, _,L�, _ 1 _ __

Contêm oito elementos
Fósforo,

tônicos

Cálcio, Vanadato e

Arsen:ato de
Sódio, etc·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO::'"Quarta.feira, 11 de lalteiro da '944

Diplomada pela Maternidade Dra. L. GALHARDO - Ex 1

de Florlan6polJs ,

d d C E' Ime ica o entro sp i r i t oAtende chamados a quaiq1l'"
hora Luz, Caridade e Amor, co

Praça da Bandeira, 53 - IIOb. munica a mudança do seu

DR. REM IGIO (Antt&'O Larlto 13 de Haio} consultório paro a Rua Bue

CLíNICA MÉDICA Dr. Newton' L. d!Avila n�s Aires, �20 - 1" andar,
Molêsttas Internas, de Senhoras e cri- • •

RIO de Jo.nefro, onde possa o

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
- Medico - I oferecer os seus préstimos.

treUpe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
'

Ex-intern<? do. Assist�n�ia M��ici�l Escreva detalhadamente-
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· e do ServIço de ClImca Clrurglca • d d d

SID:tNCIA: J Largo Benja.rnin .
a cargod do. Prdof. JCas.tro Araujo, nolme.l a le'den ereça e eri-

C 3
o RIO e anelTo. ve ope se a o para a res-

onstante, V i as urinárias - Operações posto.
DR. ANTONIO MONIZ Consult: Vitor Meireles, 28.

,
Atende diariamente às 11.30 hs.e'là tarde, das 16 hs. em diante

-

,

DE ARAGÃO Resid: Vidal Ramos, 66.
A Estatística Miliiar, destinada A

f.acilitar a preparação rápida, e tá(,
Fone 1067,

d N
N'

todCirurgia e OrtopedIa. CI1nJca e Clr'Ilrlrta das a açao, exige que os oe

do torax. Partos e doençlll8 de senhoras.
I DR AURÉLIO R'OTU-LO perfeita quanto. possivel! do apare

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili-,
• , lhamento material das forças arma

ríamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN· M êdi C"� Partei
brasileiros lhe prestem eooperaçâo,

CIA: Almirante Alvim, 36. FOIlle 751. e ItO - arurgl80 - ello Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon

_ R A lOS X tra o 8run em perra. (D. E. M.)

DR. ROLDÃO CONSONI Moderna �eP�g�a�x. instalação
Diagnóstico precoce da tuberculose _

pulm.onar: úlceras gástricas e dUO.�. FA(A stuAnÚNCIO PELO
,1�nalS, cane.er d? estômago, are'l c.��coes das vias biliares, rms, etc. �____ .....��Aplica ° Pneumo-torax arti fieial '. # !IJ�
nara o tratamento da Tuberculose ..._. , I., •• , iH�
Pulmonar - Tratamentos moder- fONE 122 :::.uI ::,J ,

nos e eficazes desta moléstia TPAJANO 14 19ANMJ:<

Completo gabinete de Eletricidade fiaM DA CO/yHIT/lPIII ClIlÇliIIl'IJlO

médica: Ondas curtas e ultra-cur·
tas, Raios Infra-Ve'rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlt
Oll� li ils 12 hrs., e das t4 às 17 hrs

Telefone 1.475

INDICADOR MÉ.DICO
--===......____··D·R�rJfÁDEjRA NEVES

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

u0NSUl/i'AS - Pela manhã. diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOB

.a.l>ados, das,16,30 àH 18 horas - CONSUI/l'óRIO: Ilua João Piuto a. 7. sobrado -

I"ou,,: 1.461 - l{esldência: Rua Presidente Coutinho, ,a.

DR. MARIO "'/ENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

li:x-1nterno do Serviço de Clínica MédiCa do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

ULtNICA MÉDICA - ·Moléstias Internas de adultos e er-íanças. CONSUL'l'óRfO
e HESIDl!Jl\CIA: Rua J)'ellpe Scbmidt 11. 38 - Tel. 812. CONSUL1'AS - Das 16 "s IH.

DR. AI=tAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do I!'io de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
ll:x-interno do Serviço do Professor Leõn idas Ferreira e ex-estag iár ío dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pere ira Gome, (S. Paulo)

(Diploma ele habilitação do Conselho Naciona l de Oftalmologia)
Chefe do Se""jço de Oftalmologia <lo Depar-tnmentn de Saú<le e HospltfJI de Cal'ldade

.

Clinlca méilico-cir(tl'gica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz .. Garganta
CONSUL1'üRTO: Rna Felipe Scbmidt, 8, Fone 1�59 - t�()NSUIJrAS: DaN 1:1,30

." 18 bora.. - RESIDI!lNCIA; Coasetheíro Maf�a. 17 - FLOIUANóPOI,IS.

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

de Cavidade

CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
COl'\SULTüRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40ô

Consultas das tO às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDE:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

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

Tratamento especratlzado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento n-odernc da Blennrr-ag in Aguda e Cr-onica, sob controle en

di'lSCOpico (URETHOSCOPTA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os traro-
..,emos especializados. DIATERMIA - I.'<FRA-VERMELHO.
CONSUL'l'At:i: Díariamen te das 14 às 18 hcras RESIDENCI.h: 'I'íradences, 7\Sobrado)

CONSULTORlO: Tu·adentes. 14. ):<'0.1\1::: 1.00;;. AUSENTE

DR. BIASE F"ARACO
:\mDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro

-

de Saúde
DOEN(:AS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UHO-GENITAIS DE
AMBOS 0S SEXOS - RAIOS INFRA-VERlVIEUIOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 [1. R. Felipe Schmidt, 46
HES.: H. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR._ SAULO RAMOS

Ii:NFi:RMlilIRA OBST1tTRICA

(Parteira)

li:speclallsta em moléstias de senhoras _

Partos.
\LTA CIRUUGIA ABDOl\flNAl,: estõ

-uago, vesícala, 6t.ero, ovários, apêndíce,
rumores, etc. - CIUURGlA PLASTICA
llO PERINEO - Hérnias, Irídroeete, VI>'

-icocete, 'l'ratamento sem dor e eperação
Ie lIeruort'oide.. e vartzes - Practur-asr
.uarelhos de &,&80. Opéra nos Hospttaís

de Florian6polis.
Praça Pereira e OUvelra, 10. Fone, 1.009.
'feráMo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Fermado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospi-tals europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen

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

AMure, Técnico: DR.·PAULO TA�ARi:S
Ourso de Radiologia Clfnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanar lo (São Pau

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
neiro.• - Gabinete de Ralo X - Electra·

.saNJIlografia clínica - Metabolismo ba

eal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de flliioterapia - Laboratório de mtcros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195_ - Florlanópollli.

HEI.ENA CHAVES SOUSA

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo. onde foi
Assístente por vários anos de Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Ctrúrgíca) ,

Com prática na clíníca ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do gervlç_o
de partos do Prof. DomIngos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
CirurgiAo do estômago e vias bUlares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varlcocele, hidrocele,
v:lrizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas. Das 9 às 12 Àoras nu

C<l40 de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Seba8tilio

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

�a� Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entreg-I I domicílio

CASA MISCELANEA. distt'j· Prestigia o Govêl'Do � .8

buidora dos Rádios R. C. A clas�etil armadas, - ou ser',
Victor, VávulAs e Oaicoll. um "qJl'nt.· eolunllta". (L.
Ru.a TFlj••o, 12. R. 1,1.

S a nn uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!'
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. D«pauper.dol,
E'ljot.do., Anêmico., Mãe.
,qua criam Magro., Criança.
uquíticII, racaberão 8 toni·
ficação glr,l do olg.nitmo

co,. O

Sa"nnuaDol
Ue. D.N.S.P. O' !99, da 1921

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia, Matemática, DIreito, En
genharia, Medicina Totografia,
Cinematogr afia, Etetr icid ade.
Rádio, Navegação Marítima e

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

O. L. ROSi\
Rua Deodoro, 33.

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA 6RILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Pa va

Dltirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

l os sofredores

«Lar

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios f:!
salas de visito, de fino aco.hamento

Vendas
.

à vista e a prazo

Atenção, SfS_ comerciantes
A Associação Comercial de Florianópolis chama o. atenção dos

seus associados e dos srs. comercian tes em geral para o. obrigação em

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

I Assim procedendo, o comércio agirá de modo louvável e patróti
! co, contribuindo para o desafogo público, na hora difícil que atra

I vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam os Poderes

I
Públicos à sua associação de classe.

.

Florianópolis. 13 de Janeiro de 1944. 10 v. 4

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU

LAR
/

Atesto que apliquei muitas
vezes o EUXIR <<91(1)> obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamente da Siftlis.

(a) Dr. Rafael Dartolelii

SE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pais, são encontradas DOS balcões da

Casa SANIA ROSA.
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Confôrto - Uma das vantagens da Gillette
Para os que têm a barba dura e a pele sensivel, o barbear
é um problema. A irritação da pele, provocada pelo passar
da navalha, produz ardor e afogueamento no rosto, tornan
do um suplício essa obrigação diária. Gillette é para essas pes
sôas o mais indicado remédio, pois nada há como Gillette para
evitar a irritação da pele. Se deseja barbear-se com comodidade,
economia e higiene, faça a bar?

G.eIletteba em casa, com um aparelho
Gillette Tech e as insuperáveis
lâminas Gillette Azul, legitimas. C. Postal 1797 ? Rio de Janeiro

'::!:, �E FATO, ['COISA PERFEITA
:: etv VI, AO PRIMEIRO txAJfE

:'1:11 QUE fJ/I.LETrE Nlo REf1(1fA
\1 NEM f1fJMO BARBA D[AUHE!
:::;:�"'""".,.".,,"""''''''''',,_''''''''''

7'--ITerra, mar e ar

I� I. Hi,�, 17 - Aítend.enrlo a uma soli-
,

citação do comenrlanto da Escola
de Aeronáutica, propondo a rca

hzação de um novo conourso de

IS adrníssâo, em virtude do número
de aprovados no concurso realiza-
,do em setembro útti.mo, [ler sido
" apenas de cento e doze, o ministro
I Salgado Fi lho autorizou 11I0VO con

; curso, par-a o preenchimentn de
,cem vagas, sem prejuízo dos matr i-
culados. Os candidatos que fo fiem
aprovados messe concurso, que se

rá readizado em fevereiro próximo,
cursarão o primeiro ano da Esco
lia de Aeronáutica, neste período
de 1944.
IUo, 17 - Infor-mam de S. Paulo

que acaba ri e ser aberto, na 2u Re
gião :'di11talr, () vohm taei ado para o

I corpo expedicionário. Os candida
tos dever-ão ter de 18 a 30 anos c

'"

satisfazer ás cond ições físicas ex i-

���������������������������:_ gid as,
'

.; I Rio, 17 (A. N.) - Via Aérea se-

_____________IIIlaII....__••__• ! guiu hoje palra Belém, o cor-onel
Magadhães Barata, iln,tlerVell'tor fede-
ral 11'0 Estado do Pará. Ii Iha, 17 (A. N.) - .Chegou on-

Jtem ele Feruanrlo Noronha, via He-
------------'---------------

I cife, prelo avião da carreira, o co

ronel Tristão de Alencar Araripe,
looma'l1Iclante do destacamento mix
to e governador do terr i tór-io fe
der-a] de Fernando de Noronha.
Rio, 17 (A. N.) - Estão aber-tas

de 4 de fever-eiro a 4 de de marco,
na escola da mar imha mercante, "as
insorições para exames de especia
lização de capitães de 1011lgO curso,
primein-os c segumd.os -pilotos ; pri
meiros e segundos comissários;
prime iros, .segund os e terceh-os

nuaqmini-stas, primeiros, segundos
e terceiros motnr istas-maquinis
tas.
Rio, 17 (A. N.) - O Presidente

da Repúbl ica assinou decretos no

meando, por necessidade do servi-
ço, chefie do Estado Maior do se-

----1---------------------... gumdo goup o de Regiões :\IIiJ.iltares,
o coronel Eduar.do UI11:1Oa Cavalcan-
te de Aíbuouercue, e exonecando o

generad de Divisão Boancrges Lopes
de Sousa ele comandante da 14U Di
visão ele Tnfamdar ia, exti nta pelo
decreto-lei n. 6719 e o coronel Luiz
Corrêa Barbosa, de chefe elo Esta
do Maior dia hnspetori.a do 2° Grupo
àe Regiões MHitares.
w-o.-..__w_·_-.-.-.-_·_---_-_-.-·-_-.-.-_..-.-·-w

PIANO Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

sr , Cabo t, no Cabo Submarino,

Reconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos orçomen tos poro pagamentos a

longo proso, prestações módicas. e vera como é
fadI transformar seu prédio velho em uma cons

trução rno de r rrc, mediante uma entrada pequena.

Compra. venda e administração de lmóvers.

Rua Felipe Schmidt n- 44
FLORIANÓPOLIS

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorve te�:?os-Refrigeradores-Bo lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dias-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

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

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortpi(')s nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M�IOR CH s 6.250,00
Muitas bonítlcações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas eatas vantagens por apenas
, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum

pre Incomlnente. Não existe igual. Não reflita e não
duvtue um s6 instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coflança, que, quando menos es,erar, a

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias ft 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 r eal izar-se dia 19 do corrente, às 4 horas da tarde,
na séde social provisória, à Rua Pedro Ivo, n" 9, com o fim
de ser eleita a nova diretoria.

Pede- se insistentemente o comparecimento de todos os

associados.
A DIRETORIA

8 v. 8

BAR E ARMBlEM OnlfNT(

Fpclis, 10 de Janeiro de 1944

Rua V. Melrele�, 11

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci r\. WETZEJ_J INDUSTRIAL-JOJNVILI�E (Marca regisr.)

_ão ct... f.lta&' _II' O••• ale".- t
. ��t\Ã� 'i/ROtA..

....... '7

ESPECIALIDADE

PETISCOS - Rol l-rn o ps - Herrings Pickles - Corno
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame Peixe frito, etc. etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ECOS DO TERREMOTO DE SAN JUAN)
Cremados 1.500 cadáveres. - Os donativos
Buenos Aires, 19 CC. P.) - As

rau.nrfdadcs civis e militares estão habitantes da rcgi âo os quais estão
reul izun do grandes esforços

.

para sendo
_

cncomi.nh ados }Ja,ra Mendoza,
nce lcrar a remoção de cadáver-es vi la Krnusc, a lO qui lômctros de

sepultados nos oscomb ros de San San .Iur.n , l' para nul ros pontos que
Juan. Jú se observa a decomposição não foram atingidos pela catástro
dos l1JeSIllOS, vicinu do o ar de toda te. A luz foi parcialmente restahelc
a zona atingida pelo abalo sísmico c ida, sendo, por

é

m, rcsdr ingida aos

Até o momento jà foram cremados hospitais de elllergóncia. As cozi-
1.500 cadúvercs além dos scpultartos nlu.s d(' campanha do exército estão)
antes. As autoridades go vcr-namcn- funci o nu n do al i vr.mc.nl c nas praças,
tais estão agindo com gran{le encr- af'im de u l imr-nlar os sobr-eviventes l+i o, 11\ (A. ;\T.) - O governo du

gia uf'im de cvil ar o advento de uma do te rri vrl sinislro. Rio (;ra,n<1e do Sul acaba ele enviar
ep irtern i a que seria perigosa não só pal':! a Argcnt lna, 3 mil unidaulcs (I,'

paru San Juan mas também para, as Buenos Aires, IS (C. P.) - Jú ul .. penicilina para as vit irnas da caí ás-
proviucius vizinhas. Deve-sr- desta- lrapnxxam dl' :í milhôr-x de pesos os, l rof'c (k San Juan.
cal' que já se registraram vár ios e8'- donativos colhidos na Argentina I --

sos de f'eln-e tif'oi dc, o que deter-nu- para auxiliar �", vitimas cio tcrrc-] Hio, 1:1 (A. ;'\.) - Lma das grau-
narú o irncdi alo cstabt-lceiuien!o de molo de San .lua n. As ,:,uloridarles rlcs c,';",1'; exportadoras per a a Ar
um cordão de isolamento san i í ár io, Iizr-r.un um npe!o ]leia imprcnsa

'

gcntina, acaba de enlregar ao vos

que se estenderá rm turno de S8,n I para (j.:n' n:io se cn t rcgucm cheques pcrti n o "U (;I(�bo', a importância
.Tu.an. Essa medida. que yroibirú ai

ao portador. dr' (i In�1 cl'uzeilys para as vi l im.rs
saída ou entrada de quaisquer pcs-

-- ria tragedl:l de San Juan
..

soas de Srn Juan, a não ser os mé- Rio, lS (A. X.) - ;\ Cruz Verme- --

dicos c enf'ct-mcirus, destina-se a lha Brasileira cn viarú, amr.nhá, pc- Hin, 18 (A. X.) - In íormuu o

evitar a propaguçáo do tifo. Heve- lo uvi áo d;] Paua ir. para atender as. presidelltc d;" Cruz Verme lha Brusi
lo li-se tambérn, cm Iontcs oficiais, vi l iruns (1;.0 culúst rof'o de San Juan, 'Ileira que :1Ié111 dos (i0 Kg. de medi
que está sondo intensificada a va- na Rcuúb l icu. Argentina, grande cumcu l os despachudus por avião

cinaçiio contra o tifo em toda a pr,)- qml'iltidarle de roupas para erian-I para a Argl'ntina, hoje, enyial'-s{�-,,()

Yínc. ia <"tingida pelo terrcn.1O!0. En-, ças, g,ISCS c soros anti-tetânicos. I :l11l; nlhã no\'os allxílios do Brasil

;,IS,quanto não é es1.8.IJell'cido o isola- ---' I vilimas do lerrcllloto. cOlls·I'Hltes de
lTlell!.O sD:nitúl'io, as autoridades fr:l- Hio, IS (A. K) - () gOYerllO do roupas, alillll'ntlls. etc. EIll s('guiria
tam de ;.'pressar a eyucuação dos,! Brasil. através do Italllarnlli, acalu irào outras conlribuições.

de pôr ú disposição ria, Al'l;Wl1llinn,
soros. medicamentos e Iodos os re

cursos necessários para atender :']
tragie<l l'lllcrgencia que o PO\'O ir
mão cstú vivendo. Todas as provi
dô ncia s ('stão scnrlo fornadas par a,
o mais rápido t-n vio dos socorros.

Sabe-se que o Min istér io do Exte
rior e o da Educação, desde ontem,
realizam ou tcndimr-ntns ii rcspe i!o.

- .

PII.alll.
IllRliCDIR

cunHA CASPA,

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CRBElUDO.
l!')'N,CO:C�IÍJ,1;\R.
POR EX'CÉLÉN"-iA

o ESTADO
,

Esportivo 1 falta de_
combusflvel

DR ADJ:.-:.RBAL H. SILYA

I Declarações de Domingos
,Tt'Hlnscon'cu ontem a· data n-a,ta- Rilo, 17 (A� N.) - Domin-
lwJa do sr. dlr. Arierhlll Ramos d8 gos, falando a reportagem, de
Sil"H, ilustre presidente da F. C. D. clarou nada saber da venda do

O "Es,tad'o" es'púlrLivo, embora I seu passe para o "Corinthians"
IEu'de elllllprlmcnia-/o cordialmente,1 de São'Paulo, esperando uma

-- I informacão oficial.
() Tf:CNICO DO CAXIAS EM FLO-, _ "Não sei das condições

RIANóPOLIS propostas pelo Clube paulista
Aelta-se entre nós desde ontem n 1_ disse - vou para Caxambú

técnico do Caxias, de Joinvile sr'll passar um m.ê·s e ali deverei
Ceci. ser procurado pelo interessa-

S. s. vciu a esta ca,pital a-fim-de do". .

{lllimar as "d(,11la't'chc's" para a re:l-I Falando, ainda, Domingos
lizar<lo, de dois jogos amistosos, um

I disse que o Corinthians .
fará

('llJ Joinvilc e outro em Floria,nópo· bom negócio com a sua pessüsl
lis, entre às hO!11ogêneos esqlla ..

porque terá oportunidade de
rlrôes do Figueirense, local e C:,- atuar no Paraná e no Rio
xias, dalí. Grande do Sul onde nunca
Fazemos votos de qlle o emissá-I, atuou.rio joinvilensc seja feliz Plll suas"

negociações. I Várias
--

'

Informam do Rio que o Vasco
HETWICAC.W I pretende

trocar Lelé por Servilio,

Em nossa! edição (ie ontem [loli. meia direita do Corin,:hians.
"

- Consultodo pelo Santos, o jo-
CLamas de que () sr. ?lrfanoel Aranha, gador argentino Vilalba, centro-

que há dias esoÍf.!VP PIll nossa capital, avante do InternacionaL de Porto
l'ra, o prl'sidente da F, p, F,. ll1as Alegre, pediu 20 mil cruzeiros paro

li, s, dirige o Clube' Atletico Para- firmar compromiSSO. com o Santo_s.
. .

- Aralton, zagueIro da seleçao
,n:'lense, de Cl11'1tJba. fluminense, assinou contráto com

Aqui, pois a 110ssa J·eiif'icnção. o Santos, recebendo 10 mil cruzei
ros de (duvas».
- O conhecido arqueiro brasi

:Mais um 1I1I.adl'o dC' fUllelJol -de leiro Tadeu, que atua no Indepen.
diente. de Buenos Aires, pretende
ingressar no futeb61 paulista.

- Evandro·. zagueiro mineiro

pe- está sendo cobiçado pelo Flamengo
d" - Lulú, zagueiro do América

de Belo Horizonte, está treinand,
no Santos.
- O zagueiro qaúcho Voz in

gressará no Botafogo.
-- JoéI, arqueiro, e Joane, avan

te, firmarão compromisso com o

Santos,
-A C,B.D. registrou os novos

contrátos de Osní, Cesar e Esquer
dinha com o América, do Rio,
- O jogador· argentino Curtis

defenderá, na temporada deste
ano, as cores do Juventus, de São
Paulo.
- O (dive» do Cruzeiro, de Join

ville, venceu a turma do Amazo-

SACL ,t.\..M,oHI.M PHOFISSTONAL nas, de Blumenau, por 26 a 20.

SATÉLITE F, CLCBE

amadores []Ij)lurce'crll aindH l�st(· l\1eH
Plll nossa cap,iL<I'1,
Trata-sle de lllll llrO\'O gl'-lolllio

hO]ílStrko, qu{' lomoll Q l1'OllJe

Salt'di!(' F. Clube.
Co,nfO'l'llle nos informou o sr.

Gernwllo .\>Iúl'io d,e Oliveira, provú
velmenrte o SaJbl,it'e F, L. ('oncor1'e-

,rá l�s:te ano ao 'calllpeDnato dI:' ama

dores da oa,p.i,ta,l,
() clube r,ecélll-fl1ll1da,d,o to com

pns,l:o (1,e vúrios flln{,j(),llú�'jos da

agônc.ia, dlO Ballco do BrrasH nes,ta

capitai.
Eazfllllos votos pello crescente

pro-g,I'L'�S'D do Satélil" F, Clnhe.

Sa.lll AJI1rw,�11J vellh,o "vl.ayer" do

Avaí F. Clube, desta capita,l, ass·i
nnll C'ontrarto na ca.legoL'ia de "pro
fissío,nal" p:clio mesmo C!luhe,

THETNOU O FIGCEIHBNSE
() Figne,iren" h-eiuooU ontem fren

�e fiO UQCltirL1V'!l, ye,nt:;ílIHl<,l-Q d,� l$x3,

A esc;y;seZ dc combustivel Clll

Sanla Cat�rril1a tem provocado
Ullla si tUHção diríc.il para o de
sel1\'ol\'ill1C'llto eOl1lclTial do Es
tado.
.

Sabc-se (jue as estratlas de
fl'ITO se acham cm iJéssimas ('(lll

diç(i('s a servir de escoalllento lÍe
produtos pan" os núcleos consu

midores. As rodovias repre5etl
ial1l, no momento, os únicos
Illl'ios de comunicação a que r,',

cunem o comercio e a inclús1Ti;1.
Ind ubi1a velmen! e atravessamos

um dos períodos mais críticlls
PO (fUlO diz respeito a ·comhl!st� ..

\'cJ. A gllelTa r argumento pl.U'fl
sacrifícios impostos, ::l' que n:io
se pod� fugir, de qualqucr 11111-

do. :\1as é preciso co,n\'ir que r�
ses sacri fírios não devem s('r

conduzidos a I imi tes e:x.tremos. d

ponto de prejudicar as f(ln!e�
produtoras do pais, gerando uma

paralisaç{ío 110 abastecimento de
zonas em quI' ::lI falta de cerl()s
élrtigos to inquestionaveIIlll'nlc
clamorosa.
() que se no,t,a em Santa Cata

rina, COlll relação a transl])ol'je.;,
cstú 8 reclamar providênci:.ts
i1nedinltas, afim de evitar-se a

s:�pl'rveniência rie lima crise, d�
cfeitos desastrosos ao Estado.
A falta de gasolilna mais agl'a

va o problema, cuja solução de ..

\'(' ser urgente. :\>Iuitos cami
nhões, que serviam as zon::l'S ])1'0-
dntoras, foram praticamenle
afasltados, pela carência dda.
C!'<lnde cópia (le mercadorias
8br.,rrotallll os armazens catari
Denses, ii espel'a do tr811SjH'r!.c
I1pcessúrio. gnquall1to isto, o�

'centros consumidores se resscnc
tem eom a escassez de gêtler:)�;,
Cl,jOS preços, por êsse llloti','c,
subelll ri ia a dia.
(Do "r,orreio da ?lIanhã", de

16-1-44) .

('pecado•••
dizem eles
LONDHES, 1!l (c. P.) - Veri

Fi caram os barbeiros <la Ind.u

que os indianos frequentam ca ..

da vez menos :JIS barbearias, pre
feri rido fazer a barba CIlI Sll:1<S

casas. Impressionados, exorta

ra III seus patrf c i os "ci vil i zados '"

[] não perderem o sagrado húhi
t o de se barbearem nas baubca
ri",�. "Todo aquele que faz a

barba por suas próprias mãos,
comete, diariamente, UII1 peca ..

do" - scntcnciarnm os artífices
da na v<11111a. E passando dos ar

gumentos aos Iatos, pcdiraan :]1)

gO\'['rno que se proibisse a im-

A Igreja Cotol ico celehra, ama

nhã,· a festa de S, Sebastião, um
dos santos de maior devoção no
Brasil. '

Nesta capital. as solenidades o.

bedecerão ao seguinte programa:
Hoje à noite: transladação da

imagem da Capela q. Sehastião
para a Catedral Metropolitana,
Amanhã, na Catedral, rr,issas,

às 6, 7 e 9 horas, esta solene.
I PROCISSÃO: A procissão sairá
da Catedral às 16 horas, com a

imagem do Santo. Percorrerá o

itinerário de costume, indo pela
rua Esteves Junior até a Praça
Laura Miller e de lá à Igreja de
S. Sebastião, onde haverá o ritual
do encerramento.
��...

Frsnclseo Pereira Oliveira
.

Filho
Faleceu, repentinamente, esta

madrugada, em sua residência ii
rua Pedro Ivo n. 7, nesta Capital,
o sr. Francisco Pereira Oliveira
Filho. Agente Fiscal do Imposto
de Consumo.
Os fuperais, se realizarão, hoje,

às 17 horas, no Cemitério de Ita
corobí.

Perigosa greve
de presos
\Vaupun, .Wisconsin, 18 (C. P.)

- As autol',daries locais reforçaram
a guarda da, peni,tenciária estardu,;1
afim-dc evi·tar lllma greve de 800
presos. Revelou-se que no sábad�)
passado os detidos realizaram inú
meras rielllonstrações de protestlJ
q:ae1:Jrando t).S Yidrn:ças e incendian
do os colchões.

Festa de
São Sebastião

har-

A industrializa
cão da América

portaçâo de máquinas de

Ações Panair
Vendo um lote de 44. Ofer.

t3S por carta para H. Moural
B�nco do Brasil. V. - 1

da

I�IJJHllll:[IIttrnW:I
É MAIS QPE UM

NOME, E UM
iIlI.BOLOl
-

PODEROSO A.UX1-
LlA.R NO TRA.T.... -

MENTO DA

Chefes mili
tares russos
Moscou, 20 (U. P.) - São

os seguintes os nomes dos' che
fes militares soviéticos, que
exercem o comando das fôrças
::rue operam nos distintos seto
.'es da frente oriental: Frente
le Leningrado - general Leô·
1idas Govorov; frente de Volk-
1.10V - general Cirilo Metter
,ov; frente de Kalinin - gene
ral André Yeremenko; primei
"a frente do Báltico - gene
:al Ivan Bagramyan; frente
:ia Russia Branca - general
r(o�stantin Rokossovsky; pri
:nelra frente ucraniana - ge
:1eral Nikolai Vatutin; segun
da frente ucraniana - gene
ral Ivan Konev; terceira fren
te ucraniana - general Ro-.
dion Maknovsk; quarta frente
ucraniana - general Fédor
Tholbukin,

Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, DepRuperfldos,
Esgotados� Anêmicos,

Magr'1)8, Mães Que Criam,
Crluoças Rtlquitkas rece·
berão fi tonificação geral

;Z�ii�ii!ii��.._...:d�o...:o�r.:gl:l nil'm o c (lmo.

Lcur. COIllO vemos, os barbciros
da índia são religiosos ...

A campanha
das vitaminas
Hi o, 17 (A. ;\T.) - Prosse&fuenl

1,0 Srrvico Técnico d,e Alirmenta
c:ão Xa,oio.nal, o·s Irabal,llOs d'a
c:I'lllpaluha dI' Yitallli,nR�, lallcada
nelo CO'(JrI'dcnadoT da :\-IolJiliú]C'ão
Econômica, ("Olll o filll rle i,nc're
lllClnlar o uso desses elemel1<tos llU

tri.tivos em toda a coll'livi'daclt,
lJrasilei,ra. Segu,nd'o eOlllllllicacões
pecebidns, dezessl'is Es,tndos da
l'niã'O já apro.varam os plnlHls da
CoorclcEac.áo, tellHlo oS' Tnteryento
!'l'S esladllais ord'enado a� provi
dl'l1'cias n,ecessár[,ns piara distrliblli
(:áo dos comprimidos rlp vitall1ina,�
entre os gru.plo,s mai,s n,eccssitados,
rspcreia],in.ente eseo,lapc$. Vá,rias
j,nsliltuições pa,ra�esltataL� e aUltár
quicas es.tão colaborando nessa

c à 1111P alnhJa.
.. - ................w .._,.. -.- -.........,._,.,-.-J-W-_,._...

BANHEIRO COe�������:.m,
A. L. Alves - Rua Deodoro 3:

o combustivel
e o transporte
coletivo
Hill, 18 (A. X'.) - A esc:Jssez de

c,ol111bns,livleJ, de'ter.lllin,ando n'ova�

j'efllllçõles e reduçij'L's no consumo (

ati'ngi,IHio com \]Iilla rC'vIs,lo sever;'

u Irarfe[�:) de üa.rros oficiais, aCDn
selholl ús nossas auloridades d(
elllel'f!Jôl1cj,a. que de"cm ser exC'·

cul<lchiS qllanto antes. X<io se Ira-.
1·(lU to(LI'i�ia, dlos ôniblls, coisa im·
:posS'iy,el de se fazer C'lJl \"ist8 ti
que l'S'e aLlJJlenlo jú se obteyc COI1'

() direito dle anelar "em pé". ()
i<lral s,c']',ia .o. l,anca,llle:1to de Ull'

mai!),1' núm·ero de c,alrros, llJas fal
t:J o comhus.tí vle1.
A soluçã'o imerd,jata para o pro·

bllelllla é o bonde. Com maio]' nú
mero desses e lllalior I o,t,ac: â'o" have
ria alguma melhora no transporte
coietivo. ,

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

Contra o uso abusivo
de gasolina
Curitiba, (Via aérea) - Os

jornais desta capital estão mo

vendo verdadeira campanha
contra os abusos concernente,'
ao çonsumo de gasolina por
parte dos magnatas que, apó�
camouflarem os veículos df

, passeio em caminhonetes f

I
carros de aluguel, obtendo as

sim uma quota de combustÍ-

I
vel, tão escasso para as neces

sidades, principalmente do�
ônibus. O uso de caminhonete�

I pelos ricaços está tão arraiga
I do que apareceu uma nova mo'

I
dalidade de negócio, que con,

siste na transferência de ma

trículas, na base de 5.000 e .,

17.000 cruzeiros,

Fósforo,

SANGTTEN()I_
Contém oito elementos tônicos

I

I
:\Téxjco, 18 (C. P,l - Os homens!

. de negúcio de hom senso f),ceitam I

com entusiasmo, a jndustrializaçã�J Itanlo tIa América lati,na como dó
resto do lllundo". Foi o quC' afir·,
1110ll o presiclen le da Câmara de Co
lllércio dos Estados Unidos em um
discurso qlle pronunciou ,neSÜI ca.-

U I pi1al. O orador criticou, a ve!!J;],
r".Ienos ge O l�oria de q,ne a �ll'Cl�lstria norte-amC-1Salvador (Via aérea) _ Em ncaL�a �era pr<:Jud!càl!a pela �·o.n-,
,.

. COITC!lC!a rias lIldustnas surgIdas.vntude da falta de amomaco, Clll tempos de guelTa, 11D

continen-l
foi reduzido o fabrico do gelo I te

a.ll1il�rica.no
e '110S dellla'i.s 1J.

'aises
I

em duas empresas da capital' d\� globo. A indus,triaJização --

que o produziam em abundân- I a�lflt10U o �I' .•Johnst?l�' .- aUl1lenta-
,

ra H ca:pacldade aqUISItIva do lllUl1-
Cla. do, I) nuc JJ('!l\()ficInrit a t9dos, ""'... ...-....--__�- ........ _
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