
Representarão o Brasil condigo .(; tIRe
SÃO PAULO, 20 (A. N.) --- EM DECLARAÇÕES À IMPRENSA, O GENERAL CRISTOVÃO BARCELOS DM-flUE AS FÔR

ÇAS EXPEDICIONÁRIAS NACIONAIS REPRESENTARÃO CONDIGNAMENTE O BRASIL, NA LUTA DAS NAÇõES UNIDAS
CONTRA OS TOTALITÁRIOS, ACRESCENTANDO QUE G6NO NORTE DO, PAIS, PROSSEGUEM INTENSOS OS PREPARA-

, TIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO BRASIL NA LUTA".

Atravessaram
o rio Garellano
Ar"'el, 19 (U. P.) - Os soldados

britâ�icos do. QU,into Exército �tra
\'essaram o no Garel l ano em diver

sos pon tos depois de vencer encar

niç.ada resi!'ltl'ncia, oposta pelos nu

zi.sü:s. Informações oficiais indicam

que as fôrças brltânicas já estabe

leceram fortes cabeças de ponte na

margrm s0te.ntl'�(lll1al do Garellano c

prosseguem. avançando em perse

guição do uunugo derrotado.

o
Confiscado o
tesouro do
rei da Itália
Berna, 19 (U. P.) - Os nazistas

confiscaram o tesouro da casa de
Sa voia que se encontrava 11015 sub
terrâneos do castelo de Pollenso,
nos arredores de Cuneo. O tesouro
de Vi tOI' era constituído por 370
caixotes de joi as, barras de ouro e

pedras preciosas, além de uana pro
ciosa coleção de moedas amtigas. Os
alemães necessitaram de 16 cami
nhões para conduzir o tesouro do
rei dai Itália.
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Aventura aérea pelas terras sagradas do
o extraordinário feito de quinze aviadores

norte-americanos
Calcutá 19 (U. P.) - Por Jorge saram na mesma zona e não lhes tr-ipulante Huffmann havia conse

Palmer __:_ Cinco jovens aviadores i roi difícil en�ol1Jtral'em-se, c!lamHn-'1 guido reL�!nir-se, .dua.s horas antes,
Inortc-amel'ican{)s que cÜ'l11r(YI.Il1hal;l' do-se ao� gritos. Pel'l'HI? caau. num aos demaiS., A pruueira pessoa q��
a U'jpulação de um transporte ae-I lugar peror, s.ofrendo forte contu .. falava inglcs (�11e encontnllram,. 101

reo b-2-!, acabam de regr-essar, de- são e. C�)l1tl1'nch,!1rlo .

uma perna. �as- �!.111 monge ?mltSl�a, onde os budistas
pois de uma "i agem de 43 dias pe-

I
sou s?sl'llho três dias e trcs �Ol.tes, ,1aJnal.s haviam VIS'to um. amerroano.

las terras sagradas do T'ibet, onde I xem agua, alimentando-se Ul1lC:J,- Por ISSO passav�m o dia conten

se viram obrigadas a lançar-se de m.enlte com o .chocolate que levaI'�. plando-os, admirados, apalpando

paracrnedas na.i noite de 30 de n�-I Fm_almente fOI encontrado por dOIS I suas .
roupas para I'e,r. como eram,

vembro úbtirno. Todos eles necessi- nativos, que o levaram palra a al- convidemdo-os a, dormir em suas

����� �,�:�l sa��� éco:�,�e��[��bt�!l�� I ��;_.�!;__"::"�..t.��L�..<2���:".Z__���!..�__!'!'����:""S�!�':::_��-.-.-••_-..__.-.-:.....-.-.-.""

��s C�I�::�� cg�l1 s�l�l11a�fcf:���d�e;y!� Roma sob o peso das bombas alIadas
gem, durante a qual se aiI1mell11aram

pl'ilnópalment,e de leite de cabra e,
às vezes, carne de carneiro com ar

roz. A noticia de sua, chegada foi
3,nunciada pelo comandautc do se

tor, Mac Gregor, que disse: A histó
rial dessa aventura faz passar para
segundo plano todos os relatos des-
se gênero.

. I
Esses cinco norte-<3l11el'lea,l1os.

constituem a metade do pessoal des- '

sa nacionalidade que já visitou a:
cidade santa de Lbasa, capital do
Tibet e o seu avião foi o primeiro
a sobrevoar a, mesma. São também
os primeiros q.ue visiltam a remota
aldeia de Ts·etall1g, primeiro lugar,
habitado que lhes serviu de ponto I
de I"eunião, depois que larnçaram os.

paraquedas. A SU!3, �ve'l1<tl]lra é
. �d- po. Chegaram os alemães a conclusão de que com O'S ho-

l11iràvelmell1te descnta pelo ofiCIal
aviador MacaIluJ11, que assim se

eX-I
mens de Vichí, nãO' é necessáriO' nem guardar as apa1'ên-

pressa. "Sempre nos disser,am que das.
devemos contar a�é 10, antes de pu-
xar o anel do pa,mquedas. Se tives-
semos tenrtaido fazê-lo, não teri,amos • """'"'" --------------

chegado nem a cinco. Qurarndo o

�::�:}��F.�:g��Si:�i�� Cassino ainda não foi conqUistada
te em Seus instrUlll'e.ntos, voou s6- Desfechada a ofeDs.·va para o assalto deCI·SI·VObrc uma das mais a.grestes regiões
do globo, nas condições mais difl- Argc1, 19 ,(U: P.) - A ala esquer-I n.eral Clark, empre.end\ram. a ofen- britânicos abl'l'lll passagem para {) Desastre de
eeis que se po<ssaJ imaginar. Filllal- da cio 00 exercIto forçol� a

passagellll SIV�
na s."gunda-f..cI�a a nOI.te. pro- fIalnco direito das defesas Illlazistas

mente teve que ordenar à tripula- do cm'so inferior do no Ga,reHalno tegldas pela escundao e rapldamen- dessa,· poderosa praça. p:n.tremen- aVI-aça-Oção que ahrundonasse o avião, quan- e está abri,ndo passagem paro3 o va-' te co'nquisrtaI'am sólj,da,s ca'becei,ras tes, as fôrças franco ..morte-america-
do se encolJ1,travam a uns 95 kms. n. le, apezar da, violênci<a da resis,tên- de ponte, de t�1 modo q:ue .i,á ao nas conti,nuall1 con\'ergindo sôhre o Rio, 19 (A, IN.) O enronel
sudés,te de Lhasa, e a ums 140 ao cia 'al,emã. T,rarta-se de uma nova nlllainhecer havLam des,aloJa,do os cen,tro e fla,nco esquerdo das defe- avi'ardor DOl1lauld'a,nte da Escol'a de
norte da fr,olnte-i,ra BhutM1. A noite ofensiva, provàvelme.nte cool'dena- alemães dos seus poderosos r'ednto5 sas ,alemãs de C3Is'simo. Ess,as tropas, A'erolnálltica di-stribllJi'll uma nota
era escura e não havia forma 'de da eom um decisivo ass,alto do fortificaJdos à margem setentrional por meio de patrulhas, éf,etUlam Yi- comunicando o fa�!ecimento do
esl.alb-eleoer oontrato por meio do exército norte-americano contra é avançaram em seguida, com grall1de gorosas opera,çõ'es de sOinrdagem ofada'l aviardoll' Do'ug!as Coslt'a Uma
rúdio a base nOf,te-americaJlla mais Cassino com o reinicio da ofensiva, ímpeto pelo v,ate. As primeiras iln- contra as lirnhas inimigas que se e alsprante Rube,ns Bremes da F011-
próxima. O f),ltimetro mal'cava 6 do 80 exérci<to sôbre Pescara. As formações indicam que a n{)va ope- (·�1cont�'am à margem orie,ntal do

I
seca, oCJ9rri:do em Oamhuq,uiriC, em

mil metros, qua,n,do MacoaIln111 pen- "etera'nas fôrças britânicas que for- ação está ligada à ofensiva contra no, afIm de executar o ass,alto c1e- COl1Js,equelnClJa de um acidente de
sou tc!' visto uma densa fON1ulção· mam a ala-sul dos exércitos do ge- Cassino, pois expressam que os cisivo contra o balularte de Cassino. av:i-açã,o.
d e nuvem que se ruproximavam pe
lo lado direito. De rep.ente excla
mou: Maldição! não é nuvem! r.:
lima 1110n,t-3'nha. - QUlase ao mesmo

tempo, Spencer, que viajava pelo
ludo esquerdo, divisou outra mon

lanha por aquele laido. Naquele ins
tamlte o nivel de ga!zoHU'a estava a

zero. Dez 111unutos dc.pois das cinco,
desciam em seus pa.raq<tt,edas. Gro
zjer, Spe,nccr e Maccallum ateri8-

Novos abalos sísmicos em San Juan
� subscrição popular na Argentina

B. AIres, 19 (U. P.) - Novos tre- tal1ites do co,ntinente americano.
mores regis,trara1l11-sc na província Santiago do Chile, 19 U. P.) -

de Suam JUaJl1, desmoronalndo as

ca-j R.OgeliO
Ugart, váriaJs vezes p1'efei

sas avariadais pelo abalo sismico de to de SanUago, teve uni a,taque de
sahado. Em vista dos novos aba10.s apoplexia CflUJa'ndo falava no Conse-
tornou-se difícil a pl'ocura dos cor- lho Municipal em defesa do forne-

<'Pesa sobre o moral das fôrças norte-ameri- pDS entre os escombrcJs, dos quais cimento de auxílios imediartos à
já foram retirados até ago,ra cerca populaçã-o de San Juan. O amtigo

canas uma ameaça"''' ·al.-rmou Stl-mson de 1.500 cadáveres. SegUindo infor- conselheiro, de 72 amos, que doou 50
" mações oficia,is, entre os escombros mil pesos, caiu �w solo ao terminal'

W (U P) t d O t amer' das". CO"lltinuandO' sua adver- foram encontrados muitaLS pessoas o seu discurso. Socorrido pelos as-

ashington, 19 .. que O O'S O'S n r e- lCanDE! ainda com \'ida, apesar de tcreml sis�entes, (jl1a'ndo voHo,ul a si, per-
(I Pes'a sobre o moral das fO'r- arcassem cO'm os mesmO's sa·· tência, o secretáriO' da Guerra fiüado soterrados durante cerca de gnn-[ou se o Conselho havIa aprov::t-

, . .

t l't
-

i
- 72 horas. do o auxílio. Momento de!pois vol-

ças combatentes norte-an1eti� criflciO's ImpO'stos ao. cO'mba- afIrmO'u que a SI uaçao s na!) Buenas Aires, 19 (U. P.) - A su- tou a desmaiar sendo considerado
canas uma ameaça: a intran� tente que i3erve a pátria. Re- fôr corrigida, pO'derá não só bscrição em beneficio das vitimas grav.e o seu es,tado.

. " .•. J!
.

•

d. ,t· .' .; . 1 0" g r' t' da c::!,tás,tmfe de Sam Juan chegou Rio, 19 (A. N.) - A Cr,uz Verme-
qtuhdade ,industnal na lrente ferm O-i3ê as con rO'VelS18!S , ....

, P:o O'nbal a, uer � .como a ,e nntem a 7 milhões de pesos, acre- lha Borasileira enviou, onrtem, mais
intel'na dos 1Jjgtados Unidos". I

siveis no mundo induiíltrial, o • por em pengo o eXlto final. d
..
itando-se q.ue a mesma subirá rà- 100 quitos de medic.amell1i1:os e rOll

-r;, N
" S

.. I 'f' ,lO t • t' rio d E t d I j)�damente a mais de -dez milhões. pa's ás viil:im3Js do terremoto eS<Í.an
�stas fO'ram as expressoes \io, sr. trmson qua 1 IcO'U-as com;)

I
u 1'0 secre a, e s a o que Toda a im!prensa argenrtina, por sua do sendo organizada nova remessa.

seCiretátio da Guel'r.a, perante
I
o resultado da má cO'mpreensãO' I·

falou hO'je fO'i o sr. Cordell vez, desta�a a rapi<;lez com qu� to .. A mesma ins<tituição Ve!l1 r'eceben-

C
. -

dA. t M'l'_, d q muna o'!'ande corren - Hull Referiu-se o chanceler dos os p�.lses am,e:JCa'nos alcudlJ'alm do � c;onc!1rsc: d� parhcul�res, do
a O'nlIssao e ssun os •. 1 1 O' ue e 1 b I' e111 aux1ho das vItImas do terremo- comercIO, 1l1dustna e S�ledalcles
tares dO' Senado norte-america- te de sua responsabilidade pa- ao novo regime bO'liviano, in- lo, o que vem cOlnfi,nmar a intensa af,im de minol'ar os tremendos so:
no. O secretário Stimson de- t1'iótica. "E isto, salientO'u, tem! dicando que a decisão dos Es- :olidariedade que domi.na os habi-

..

fril11enil:os dos sinisrtl'ados.

clarou ainda que das frentes prO'vO'cadO' um forte ressenti- tadO's Unidos fO'ra adiada, mas I Louvada a atuacão da policia civil
de batalha ouvia-se a voz dos mento e uma sensação de in- que seria divulgada O' antes ruo, 19 (A. N.) - O chefie de p,oHcia baixou uma por1arria lou-

. ,vando 'a atuaçã,o da ploilída civil d,urall1t,e o vi,olen[o ternlPorral desaba-
jiloldadQSl d.. Uni�oJ pedindo justiça entre as forças arma- possIve!. '(.l:p $ôlm:) ti- çi,dll,Çlic, am�iUwnc1g íUi pJ'$llP�� q;Ui� nO�rªl'ij �'em ço,nd\U�ãQ"

'

«libet» Limitado o movimento
de veículos de carga
Providências do Ministério da Guerra
Hio, 19 (A. N.) - Com o objc,tivo! tou ao Chefe da, Nação nutot-ização

ele restr'�ngir ao mínimo .0 consumo

I
para, ser �lls:tardo o licencia:t;Iento de

de petróleo e seus derivados, em 1IOVOS veículos de passageiros ou
todo o paas, o Conselho Nacional de carga.

Petr?l�o .adotou seri� ple�ida �e 1 Rio, 19 (A. N.) -. O ministro �a
cmcr gcncia. As providências nao gnerra, tendo em vista ai precarra
a,tingem. só a circulação de canos de situação do combus-tível, especial
passageiros, mas estendem-se aos mente da gazolima em todo o terr i
de 'carga, notadamente quando os tór-io nacional, com, propensão a

seus serviços não exercem inf'luên- agravar-se nos próximos meses,
cia sôbre () abastecimento das po- baixou um aviso recomendando ri
pulaçõcs. Foram proibidas as via- gorosa fiscalização sôbre o consumo

geris longas em percursos servidos de combustível de reconhecimento,
de estradas de ferro, medida que c em gerall dar viaturas tipo rnili
não alcança os ônibus encarrega- tal', a suspensão de exercícios que
Idos do. transporte interestadual de .cx ijam deslocamento de víaturas
passageiros. O presidente do COoJ1- para fornecimento dos aquartela
selho Nacional do Petróleo solici- dos, até nom ordem.

A p�licia de Vlchi tem novo comando
Nova Iorque, 19 (U. P.) - As fôrças aéreas aliadas

desfecharam, hoje, outro ataque à capital italiana. A no

tícia deste novo bombardeio de Roma, roí transmitida

pela emissora daquela mesma capital. NãO' há, até O' mo-

Que se abstenham de certas revelações
Washington, 19 (U. P.) - to e O' local do ataque, O' po

O Departamento da Censura derio da torça atacante, sua

dos Estados Umidos pediu hoje composição técnica e seu equí
a todos O'S orgãos de publící- pamento. Também esclareceu
dade que se abstivessem de o Departamento que essas res

qualquer revelação sobre a trições não afetam as noticias

I
proxIma invasãO' da EurO'p3.. prO'cedentes das fontes inimi
Na nO'ta distribuida a respeito, gas ou as previamente aprova
a censura nO'rte-americana re- das pela censura aliada.
conhece que há certos aspectO's
da que,stãO' que naturalment.e
nãO' há meiO' de serem ocultO's.
Mas há certas informações que,
de mO'dO' algum, devem se,r di-
vulgadas, tais cO'mO' o mO'meh-

mento, informações seguras sôbre a Intensidade do bem

bardeío nem quanto a seus resultados. Enquanto as bom-

bas aliadas procuram libertar a cidade eterna do tacão na

zista, Hitler ajusta cada vez mais a canga dO' cO'nquista
dO'lr sôb1'e os passivos hO'mens de Vichí. Um telegrama
de Londres acaba de revelar que toda a pO'lícia francesa

foi cO'lO'cada sôb O' cO'mando diretO' da truculenta Gesta-

Canhoneada a,
costa balcânica
Argel, 19 (D. P.) - Fô,r�as navais

alialda.s do mar Adriát1co canhonea,
ram violentamente Durazzo, Rovig
n:o, J),f\evi,ng e Vc.raiuca na costa
balcânica. Infoil'mações ofidais sa
lientam que êsses ata,ques foram
efetuados com pLeno êxirtü.

do Báltico, da
da Rumânia

Despejados
Polônia e

:MOSOlll, 19 (U. P.) - O co,njllnto das npe,raçõ'es I'IllS,S'a.s em

a frente, lem l,ev::l!do os -o-bs'e,)'vadOires a opinlH'l' conlf.iadamen;t,e
até a próxima priil11a'\1Clra, no máximo, na peo,)' das hipóteses os

mães t'e'l'ã,o' sido des,p,ejadiÜ's ·dos Esrtados BraMicos, da Polônia c

Rumâ'lliia.

qlve,
alle
da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Agonia
da Jsma
Aliviada em Pouc;os Minutos

Terra, mar e ar
Hio, 18 (A. :-\,) -- Foi organí

zudo na Base de Navios :\'lin'Cir-os
um curso d,e cscaf'a.ndristus, em o

qual já nOlra III i nscr i tos numerosos
mar in l:ei ros pertencentes aos di
versos estnbeleoiruentos do ::VIi'llis
tóri o da ::vrm'inha,
.Balüa, J8 (Agencia \T,ilória)-O

I Comilé da Coorclenaçào Amcr ic a
nu instalou, no saláo du Bibl i otó
cu Pública, Inter-essantes quadros
onde estáo exibidas scri cs de ['010-
graf'ius dos í

ipos de a vioes aliados,
assim como aspec-tos da ação dos

-.7.F.éZ= pussáros metálicos que lant a de
vastarào ,,0111 cuusuud o na Alcmu
nhu c seus satclítes.
Bclcm, 17 (A. �.) -- Tendo 'per

nni uuln ncsf a Ca]Jital pruxxcgu i u
hoje sua viagem e01l1 rI,estiilo aos

Eslado;; L'n id os a III.isSÜ.o militar
I ('lll'fi�l(la pe lo general Alcx anrlre

I Z:lcarias de Assunr-ão.
Hio, 18 (A, x.: _:: O ministro da AGORA TAMBEM

I i\Iarinha conu.n icou ao chefe do A CR $ 10,00

I
Eslado :\faiol' d.a Armada, que U

R I t
r..

d LI d('fica-submarino "CoüH1ia", foi in-
.

e a orlO o 011l'oÍ'j)orado ú fôrça naval do n or- J

I
.iéstc. pun-a operncõcs l'llI comboios B'rasilel"rOti e' pan-ulhamcnto no Atl ânl i co ,Sul. Agradecemos a oferta de um
Recomend açâo do general Fiuza exemplar do Relatório do Lloydde Castro - O diretor <lo Material Brasileiro, referente ao ano de

I
Bélico recomenda' aos cxtabcleci- 1942.

X :lll'nto� l' serviços, subor,rlinados. S<.'- Começando com um resumo his-
_________________--1 .1" sempre comunicado a sua dJl'_l'- tórico da fundação do Lloyd, re'

D· [nriH le li das Ar;llas J' a[lrese?,,,�ç�.) i loção de suas diretorias e legisla-
e tudo um pouco �e<II�'Sal;�::��I�.� l)�r�01���IS()�I�) s�I:::i� ���' J�: �n����i:� :��!�staemexp;��
,Lundres,. -. 0. embaixador hrasi-I e de Inteudêuci a. quando se trata,' vimento ou não pe

..te t >.'

1 J '1 .1, f ici .: · 1'" ,,',.:
". ncen es u rrn-

CIro, .iose "onlZ do Aragão,

rece-,
t,(. o ICI� IS < esses sel.vlçoS. portante organização marítirr.a.

hcu a medalha Ti lleard da Socicda- i MM ·'iI' ..MiM .....
•

' ....zyiifD!!.......... Descontos nos vencimentos dos
i Há toda uma s"r'e d '

i rn I 'I' I' I I
. O' d d C t hil iddI'

c 1 e precrosos
< e l'l a e ICa \e.ao pela mais

1.
inda 0,mpl ega os a. on a I � a e .1 a intormações que deixam o leitor

coleção de selos nos últimos 2 anos,
I

I
... (,uerra - O min istt:o da, Guerra de- ao par do e troo d i .

d
O "" o

'I li d 1
'

I . 11: I
x r rnuruo eseri-

-

premio foi conferido ]J1'];v co-

r� o r r � � �
1,CI'II1(.o � per]1 o <Eo presrr cl'n c fia volvimento do Lloyd Brasileiro, a

leção de selos brasileiros expostos '�'"\\ '.

'&1' i
Asxociaçao e os ,IH]Jl'egae os (a

quem deve o B (1 'I
por ocasião do ccntcnárin da emis-

L
. "". .

.....
' � ". C()llta,l�ilida?e ela Guérra (�elcrmi- I

de sua navegaçã� ��ste�r:r:g�e;:�
s50 do primeiro selo brasileiro, I.

I
�: . ,11()U fosse lello, nos v,cl1cunl'llllos cilidade de com n'

-

t
C

. I '

'I
" '..J A'

u lcaçoes e ,rans'
nstal de Rocha - :-\0 ltl'far de-

.

�
í'i! :,' :'. �

"

'
. (�' ,'anos SOCIOS tia 1lll'�'l1la s.soc.la- portes por mar.

n�)ljlinad() "Formosa", no l�lllnicí-I �, !;: ti :
•

ç'ao, o dCSCO�lto das ImportancIas, Com essa publica ão o Lloyd
pIO de Poc(}ne, :\Iato Grosso, acaba i

.

'.0" U, , �tl\?�. 1117
que eles hanam tOlll:O:ldo por em- Brasileiro eenc t

ç ,

de S(.';' descoberta r.ica .!'('IZl'd,'1 r,le i 'ii !lrestilllo em vil'lude de dispositivos
r e a a sua presta-

. 1'1' , " f' ,

. I
• ção de contas em volume impres-cristal .:le r()eJ�a da' mclhor <Iuali<la-I t l'S U lIarlOS e que ora susp�nso, a11-

50, o que não se verificava desde

;��. l�;���i:ll� g�\�t�,r�le��_IYl��\�)h(r����;' ReconsJruções, pInturas, I'eformas ����:;'I;�;�I�I(�S 1��::t;(�'�'�e��sb�1�1��'I�t:�i; I
���:.._..................�......w__.._,._..,.

min:1ção de "Jaú", � rl'ge a matél'ia. \
Vúria.s arrobas do prec.ioso mine- Consulte nossos orçamentos para pagamentos a Irregularidade em processo de

raJ. df.' grHllHle imJ)ewtúncia es,tralé- longo proso, prestações módicas, e vera como é deserçà.o - O proeesso de deserção
gica, jú foram extraídos. prllcedente cto 4° H, C, n, ele Tr("s
Al'ac:1jú, _ EllJ exposição perl1ln-/ facil transforma r seu prédio velho em uma cons Corações, rcfewnte a Diomar Soa,..

n(',n1e do DETP, ('Hc(H11ra-se uma trução moderna, mediante uma entrada pequena. f'es 01ogueira, foi encaminhado ú
or.iginal curta redigida de própI'i0: Audilol'i>:, de Correição, desacoU1lpa-
punho pelo DIltlllC dI' Caxias, <lata,-/ Compra. venda. e administração de imóveiS. nhado do respectivo lermo. O Con-
d.a de 15 de setembro de 1875 e di-! �elllo de Jusüça daqucle corpo, ab-
rig.itla ao então presiden,Íl' (la Pro-I Rua F r � h ·dt n0 41 solveu o acusado, el1.t1'ela11lto, o pro-
vi'ncia de Sergipe, dr. Cypriano Se-

e 1pe .... c mi 1!lotor da Auditoria de Juiz de Fó-
hrã(), () expressivo documen10 foi F LO R I ANÓ PO L S I l",] n<\o se eon forl1lwndo não Sl> com

ofereeido ao DEIP por um neto rl,)

"

I in allsolvição, como também pel:l
dr, Sebrão, e têm sido alvo de gran-

. i :tuseneia daquelc documento, que
de cllriosidatle pr�pula,r,

I
_ /'

considcra uma, i!Teglllari.dade inter-

mrs:l�e(����f�ja1s5 DNi' �lf,��3�'l \���';'1BAR E ARMIlEM O�·.''e R�'.'·, I t Tf
!�;:� �fi�l�l��:: \�:�� �)r����'�:)l1�I���ri��l�

informação sueca, anuncia: "Regis- ,"

I trada ontem na Secretan'ia, devendo
trou-se 11lll forte tremor ele terra ser disltribULdo aos minislros que
na repr{'sa do lago Steraljoll, em! I d('ver-üo relatú-Ios,
\Ve'lllbnd, na região sudoéslte da. I Novo concurso de admissão ii Es-
Suécia. I Rua V. Meireles, 11 I cola de Aeronáutica _. Atendendo :1

() abalQ durou cerca de ll.1cio mi- lu.ma solicitação ?o.Conla.llda.nte dê! ,_,........__ _.!'
nuto e cnorll1es massas de agua de- PETISCOS R 11- H' _ Picl'les _ C I hseola <�c Aeronautlc.a, propol1do a I

- _ •• - ......��--..-..-- -

saparecera,lll, tragadas pelai fenda
o mops - ernngs " ama- reallzaçao dc um no"o Concurso de I'O"CnrSO de Me t(j'll' S(' abriu no leito da represa". rões recheadcs - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de Admissão, cm "irtuide do número de U II U 8 re

Beirute, - Chl'gou a es,ta cida<le, t' h f m d P 'I Pt' E
.

d l(�ll'()\'ad()s no concurso I'ealizado ri L" bcm caminho para a Pa.lestjlna, um
Oln a u a as -

er�:ll -. as eIS -

mpa as elll setemhl'o último tl'!' sido de ape- Ue ln a
judeu que "depois de ter sido en- Salame - PeIxe frIto, etc. etc. !las 112, I) ministro Salgad() FillíO
terl',Hlo vivo pclos wlem5,es conse- Hulol'izou llO\'O concurs� pnra () I As inscrições para o concur20 de

guin escapar", Junlal1l,ente com o preenchimento ele 100 vagas, se!ll' �est..:e d� �nha, no Ministério da
referi,do judeu, os alemã'es cerca- A M b"l- d

prejuizo dos jú matriculados. Os: VlQçao, serao encerradas a 31 do
ram e metralharam na aldeia em O 1 la ora 'candidatos que forem aprovados! corrente mês" Devem os interessa-

que êle residia ma,is de cem OU,tros
. nesse concurso, que será realizado dos, procurar Informações no LA.P,

i,sraeUtas seus companheiros, os Rpfrigeração em geral C'lIl fevereiro próximo, cursaTão o: L, c:; ru.a Felipe Schmidt, altos do

quais calÍrmn todos em uma trin- 1° ano da! Escola de Aeronáutica I
Cafe RlO Branco,

cheira aberta como sepu],tura geral. Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos !)I.'slle pl'l'iodo de 1944. rr- ••• - - - __

_ O "reslÜta(]o": justamente u!n (para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá- Acidente com o vapor "Soroca-,
- - •• _��_ .--�-"''"J

instainte antes de ser ati:ngido, caiu dios-Móveis finos-Tapeçaria ha" - O Tribunal .:\-Iarítimo Adllli-I LIVROSna, trincheira, conseguindo escapar, Z. s. BATTISTOTTI

111l:strativo,
elll sessào presidida. pelo I

po&tel'iormente e errar como fugi ti- n imil'ante �Iário de Oli veira Salll-
'lO, pela Polônia ocupada, por mais Rua Felipe Schmidt, 34 .- C. Postal, 173 -- Fone, 1549 ! pa_io, julgou o processo referente ao USADOSde qu.atro meses, até atravessar para FLORIANOPOLIS _ SANTA CATARINA I aeldcnte oeorndo com o vapor "So-
os Balcans e dalí vir para o Le- locaba", Êsse navio <[Unindo pro- Compra e V'anda"ante, I curava atracar a ba,rra>ca ell' Vi!,1

� AssociaçãO Vatariuense de Fil rmacêuticos I ;������·"iF',�:;�,:1,�u�!;:'�::'nrl�ir.�';;i ! lo��t";;�;:';'ã�,:::��::;t:"��:
1lf, Cabot, no Cabo Submarino, I

Tribuna.!, exanünando (] feito, rcsol-I genhana, Medlclna Fotografia,
.....,..,..,, .........._-_-.-_.........................._ Sessão Solene ""LI ,llIandar al'qui�nr o 'pr()�e,ss(), I CineliDatogr afia, Eletricidade,

I
D d d D' t

.

t
'

d rleolnslderan(,I.o °d aj'Clell'ntc1lnelvüH Vcl,' Rádio, Navegação Marítima e
e ar em a Ire orla, enno o grato prc.zer e convidar os I

te a ausenc Ia e uz no oca, assl- A' ,. .
,

ALI aRO R IMOS
nossos consócios e demais farmacêuticos, para assistirem à sessão p<'!bndo, ali, a presl'nça dos rosá- �rea, Geo�es.ea. F1Slca, QUI-

S li. solene comemorativa ao DIA DO FARMACEUTICO, que se realizará a
1'10.0, /mlca, Mecamca, Carpintaria,

120 do corrente às 19,30 horas, quando tombem, será inaugurado na Atos do ministro - O 111 iJlistro etc etc,
CIRURGIÃO-DEN'l'ISTA séde social desta entidade, o retrato do saudoso colega Artur da e.I�sj)ens()lI" no_ interé.s-se <la Instru- O L ROSAGama Lobo d'Eça, sendo este convite extensivo à família do extinto çao, das fllnçoes de Auxiliar de ••

Rua Vitor Meireles, 18 e seus am.igo�, . I �nst�'I!ção de Pilotagl'lIl e nomeou Rua Deodoro. 33.,
Florlanopolls, 19 de Janeiro de 1944, ,L\llXllwl' de Instrntor de Informa-

NARBAL ALVES DE SOUZA, l' Secretário, I ção, da Escola de Aeronáu1iea o 2°
Tenen,le-Aviador - Lucial10 G�lilJla- I

I
rües de Sousa Leão,

•

- Foi <Uspensado, 110 inler0s,1'
d�l Ins,tl'uçao, das flllnções de Auxi
liar de Instrutor de Pilotagem e no-
llleado Instrutor de Técnologhl Teó
riea, da Escola de Aeronáutica., o 20
lenBnte-a\'iadol' Fernando Gagliano
Hall,

- ° titular da Aeronáutica '110-
meon, no initerês'se da instrução, ,._-••••_._. - •••-.-•••••-_._ "Y' ..Tnstrutor de Em,prêgn de Fô]'ça�
Aéreas, da Escola dI' Ac!'onúutiC:l
p 2° tenente-aviaidor - Nelson He�
sende Neves,

Os centros aviatórios, nas capi
taig 011 municípios, devem ser unos

.

- No requerimento elos di,retorl's
.
do Centro Acadêmico "Luiz de

������������������������������������������������� Queiroz", solicHando Uu] dos n10-

o ESTADOI

=

DIA 22

Em poucos minutos a nova receita _

Mendaco - começa a circular no sanguealiviando os acessos e os ataques da asmà
ou bronquite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem,. respirando livre c facilmente,
Mendato alll'la'?' mesmo que o ma! sejaantigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrue ,as vlas, respiratortas, minando
� sua energia, arruinando sua "aúne. Ia
zendo-o senti r vs e jJrematuramente velho.
Mandato tem lido. tanto êxito qll. se otr-
rece. com li garantia de dar ao paciente
respíração livre e íacil rapírtamente e com-
1i1eto alivio do solrirnento da asma em pou
cos dias, Peça Mandaco, hoje mesmo, em
qualquer farmácia, A nossa "arl1utia é a
sua maior proteção. �,

Uend a e o A�a�:n��,m

Diário Vespertino

abertura daSensacÍonrll
temporada c o r n c vc le rc c .

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
CrI
Cr'
Cr'

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

Ano 80,00
45,00

DIA 30

Orgulhe-se do seu
relógio!

.

A

I JOALHERIA GRILLO

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrato

"Soirée Mignon" com início
às 19 horas.

recebeu variado sortimer.to
dos f"mosos relógiús

OMEGA e LONGINES,
últimos modélos, que está
vendendo a preços módicus,

Rua Arcipreste Pa va

Os ortgtnaía, mesmo não pu

I
blicados, não serão devolvi,

dos,

A direção não se responsa

; biliza pelos couceltos emiti

I
dos 1l0� artigos asstna dos

�"",, M" �

ATENCÃO
Realizar-se-á no dia 5 de

Fevereiro grandiosa e

festiva lI'solréa".

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURCiIÃO DENTISTASE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Casa SANI ROSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE: 1514

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

to."e� existen�es no Parque de Aero
naulLca de São Paulo para o avião
do referido centro O ministro Sal
gaido Filho deu o segu'inte despa
cho: - "Os Centros Avia<tório'S nas
c:J,pitais ou municípios, elevem ser
unos, J.mserevam-se no Aéreo Cluhe
local. Indeferido".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iVulas;i;ilmmID t1'H �. S:::��âo�:ar��ra
• I Nascido em Narbonne -'Gália'-
:00•••001 •••••••• foi Sebastião educado em Milão.

Sendo cristão entrou para o exér
cito com a intenção de socorrer os

cristãos perseguidos. A muitos pa
gãos ganhou para a fé de Cristo.
Ocultando a sua religião conseguiu
o favor de Diocleciano que lhe
conferiu um comando na guarda
dos pretorianos. O Papa Caio hon
rou o com o título de "Defensor
Ecclesiae". Havendo muitos dos
seus amigos sofrido o martírio pro
fessou Sebastião abertamente sua

fé. No meio dos vícios de Roma
tinha conservado puro seu coração;
agora, mostrou a sua firmeza na

fé. Diocleciano tentou por meio de
promessas e ameaças levá lo à a

postasia.. Não conseguindo isto,
entregou o aos arqueiros para que
o matossem com as suas flechas.
Deixaram no por morto. Quando a

viuva cristã Irene quis dar sepul
tura ao corpo do martir, notou

que ele ainda estava vivo. Levou o

para sua casa, onde o confessor
da fé se restabeleceu. Foi êle pro I
curar os imperadores Diocleciano

je Maximiano e censurou livremen
te a maldade deles. Fora de si de
raiva e assombro, Diocleciano man

dou matá lo imediatamente. Deu-
3e isto no dia 20 de janeiro de
288. _. S. Sebastião é um dos po
derosos padroeiros contra a peste.

Fazem anos hoje:
o jovem Carlos Luz;
o dr. Clovis Gnrnc ;

.

a menina Roaíres. Hlhu do sr , Eu

-elides Lope!!;
menino Alvair Nunes da Silva;

o , P
.

sr , Jose srerrc :

� sr. Juvenal Fiuza Lima;
o sr , João Cascais;
o sr. Osvaldo Correia;
o jovem L�iz Alves;
a srita. Eh Santos;
a sru. d. Herondina Neves, espôso
do sr. Estelita Neves, alto fun
cionário dos Correios e Telegrafas;

o menino Sebastião Espindola, fi
lho do sr. Vitor Espíndolc ,

=- Pereira Oliveira Filho
Repercutiu dolorosamente, no

vasto círculo de suas relações, a

morte inesperada do sr. Francisco

Pereira Oliveira. agente fiscal do

Imposto do Corisurno. e ligado a

uma das mais tradicionais famí

lias da capital.
Filho do ce l. Pereira e Oliveira,

deixa o extinto viuva a exma. sra.

d. Leonor Luz Oliveira e orfãos 10

filhos, entre os quais 08 srs, dr. Ari

Pereira e Oliveira, juiz de direito

de Jaraguá do Sul; dr. Lé" Perei
ra e Oliveira. juiz de direito de

Urussanga; Célio Pereira e Oljveí

ro , empregado da Casa Hoepcke,
em Blumenau, e Ant&nio Pereira
e Oliveira, funcionário do Tesouro
do Esta:lo.
O enterro, realizado ontem, fez

se com grande acompanhamento.
A' fall'lfÍlia enlutado. "O Estado" en

via condolências.
',,.

s. Sebastião
Encerram-se hoje, as solenidades

religiosas em honra de S. Sebas
tião.
A procissão sairá da Catedral às

16 horas. reconduzindo a imagem
do glorioso Mártir à. Capela da
Praia de Fora.
Como nos anos anteriores, ccorn

pahharão a homenagem pública
ao Soldado de Cristo, todo.s 011

Congregações religiosas da Capital
e grande massa de fieis.
Na Ireja S. Sebastião prosseguem

0$ festas populáres, i,;notando-se
um movimento extraordinário de
povo.
Pcro que tanto brilho tivesse Q

tradicional festa, muito contribuiu
o esforço e a abnegação dos fes
teiros. pois tudo se processou na

melhor ordem e dentro de um

espírito verdadeiramente crilltão.

Atôs--õtfêi-ars

eiSV'.
.FfI'''''.S.''

1 que cada trabalhador malaio,
em média. consome mensal

mente 28 quilos de arroz; e que
os siameses, em igual tempo,
devoram nada menos de 32 qui
los daquele cereal.

2 que. segundo cálculos de ge6-
. logos ingleses. na China. há
vinte vezes mais carvão do que

na Inglaterra.

3 que o ferro desempenha no

universo um papel muito
mais irn p or-tcn t e do que S9 pen

sa; que, na terra. caem o e r ô

litos de ferro quase puro; que
o espectroscópio mostra-nos que
há ferro nas mais longínquas
estrêlas, que a duodécima parte
da crosta terrestre é composta
de ferro; que há ferro no ar

que respiramos, na água que
bebemos no alimento que toma-

, mos; e que, finalmente. é o

ferro o grande c�loris�a da na

tureza e quem da a car verme

lha ao nosso sangue.

Nas defesas
externas de
Rowno
Moscou, 18 (U. P.) - As forças

de Vacutln penetraa-am nas defesas
externas de Hovno. As mais recen
tes informações indicam que os rus
sos quebraram cm quatro pontos as
Iirrhas inimigas c con.tinuurn avan

çando na direção da cidade, cuja
queda parece estar iminente. Ot1-
tros despachos acrescerutam que no
selor de Vitebsk, os soldados do ge
neral Brngramian encontram-se no
vamente 'na ofensiva. estando ernpe
nhados em violentos combata com
os nazistas. Segundo revelou a

emissora de Vichí, a ofensiva sovié
tica na zona. norte ela Rússia foi
desfechada cm três pontos, ao sul
do lago Ladoga, ao norte do lago
Ilme n e .no setor de Bra.n iohaüm.
Ainda segundo a emissora de Mos
cou, cont in uam a Il,rava'r-se e.ncar

uiçu'dus combates em Vinitsa c

Uman. na zona ao oéste de Sarnv,
e na direção de Bobruisk.

IEcos e Notícias

4 que nas florestas da Ama-
aôrdo , Venezuela e Col&mbia

os cipós são de tão gigantescas
proporções que enlaçam árvores
inteiras, acabando por matá-las.

5 que, na Itália, pode reco

rrhecer--se a que regiões per
tencem as mulheres do campo

pelo tamanho dos brincos; e

que as do sul são as que os

usam maieres.

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.

6 que vários exploradores e cn-

çndotes já notaram que o

urso pardo, quando envelhece,
costuma banhar-se com prazer
em águas termo is sulfurosas; e

que aquele animal assim pr-o
cede, ao que parece. para elívícr
o pêso dos anos, tal como o

fazem as criaturas humanas
velhas' e ricas.

Jaraguá do Sul arrecadou em

1943, Cr$ 603.093.00 e dispendeu
602.955,70, sobrando um saldo. in
clusive o anterior. de Cr$ 84.028,50.

- A arrecadação de Caçador no

ano findo atingiu Cr$ 713.283,90,
havendo sabre a prevista, um ex

cesso de Cr$ 143.283.80. '

- Tubarão encerrou o exercício
43 com uma arrecadação de . . .

Cr$ 598.101,00, verificando-se um

excesso sabre a prevista de Cr$
48.10l.00.
- Atingiu a Cr$ 2.191.157.20 a

arrecadação municipal de Join
ville em 1943.

CARTAZES

• ."........- -.�-. -_" -.J-�",. (II

Ra"""dl-O Vende-se um rádio
marca

..PILOTO"
com 2 ondas - em perfeito es-

tado de funcionamento.
Preço c-s 600,00

Tratar: R. Curitibanos com

Heitor Varela. 15 v 2
· -.-__�- -_-.-_..._-.w_�",.

(urso especial
para as enfer ..
meiras do Corpo
Expedicionário
Rio, 18 (A. N.) - o general di

reter da Saúde do Exército decla
rou hoje a um vespertino local que
mesrruo as enfe!l'll1le'i,r,as dia Oruz
Ver-melha terão que fazer um cur

so especial no exército afim de

podrerem pan-ti cipar do corpo expe
dlioionár io. Ontem numerosas jo
vens Ioranu CXlami'na,da\S e dadas
como aptas pelo aspécto, ele saúde,
parra a vdda no "firont".
�w -_- ...,._- -""._-_...._. -.-_" Jj

Gasogenios: �:rs:g�����
móveis, auto-caminhões, cami

nhões, marca«PANGAZ-ASSO».
instalados, desde CR$ 7.000 00,
Rep: LYRA, BORGES & CIA.
Rua Felipe Schmidt, n. 44

FLORIANÓPOLIS

o preceito do dia
Os casos leves de gripe, que

escapam à viqilância do médi
co, são exatamente os mais pe
rigosos quanto à difusão da
doenca.
E' por- intermédio dêsses ca

sos leves que a infecção se pro
paga facilmente nas cidades e

ao longo das vias de comunica
çeo. SNES.

Não esperam êste ano
a derrota do Japão
Londres, 20 (U. P.) - O

embaixador chinês, sr. Wel
lington Koo, falando perante
a União de Auxílio à China,
declarou que o povo Chinês sa

be que não espera para este
ano a derrota do Japão, po
rém que lhe servirá de grande
estímulo e alivio ver que "nos-
30 inimigo comum na Europa
estará derrotado definitiva
mente, antes q)l fim do ano".

Foi recebido
Montevidéu, 18 (U. P.)

Foi hoje recebido pelo minis
tro do Exterior do Uruguai, o
ministro da Bolívia. Nada
transpirou das conversações
mantidas entre o chanceler
uruguaio e o representante bo
liviano.

B IANHEIRO Compra se um,
a esmaltado

V. L. Alves - 'Rua Deodoro 35

DO DIA

- Foi nomeado o sr. Alfredo
Campos para' o cargo de prefeito ele
Blumenau.
- Foi aposentado o sr, dr. Cae-

1:;,110 Vieira da Costa Júnior.
- Par-a topógrafo da Diretorda de

Obras Públicas foi nomeado o sr.

Otaviamo Silveira.
- O sr. Arlindo Godoy foi exone

rado do cargo de Delegado de Po
licia de São Framcisco do Sul, Ipor ter sido nomeado para outras
funções.
- Em substituição ao sr. Vidal

Ramos Júnior, foi nomeado O sr.
João J osé Teodoro da Costa Neto
para provedor do liosrpital de Lajes.

- Aily Gomes M"endonça foi ad
mitida como dactilógrafo da CES
PE,
- Foi concedida exoneração a

Ligia Melo, Mario Come lia Gomes
e Atoliba Cabral Neves.
- Rodolfo Emmerdoerfer foi no

meado tradutor público de Jaraguá
do Sul.
- Foi removido de Tijucas para

a capital o inspetor de Fazenda
DéCio Klettemberg Couto.

RETIRO DAS CONGREGADAS
Terão inrcio, hoje, às 18,30 ho

ras, no Colegio Coraçõo de Jesus
os exercícíos espirituais das Cori
gregadOb '(moças e senhoras) das
Congregações de N. Sra. das Dores
• Imaculada.
Dessa concentração poderão par

ticipar todas as moças e senhoras
ainda que não pertençam áquelas
ou a outras congregações maria
nas.
O encerramento ser& a 24. na

Co.t.drcll. com comunhõ.o aeral.

HOJE 5a.feira HOJE ..."..".,_._._-.-.,......._-_-_._•••_-_-.-_- ..."_.._- -.- .,_-_...._"_-_-.-.·.'_....- ......
- ft .......

Ate�ção, srs, comerciantes
A Associação Comercial de Florian6polis chama a atenção dos

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

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

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

Florianópolis. 13 de Janeiro de 1944. 10 v. 5

(lHE
Um

Com

A's 3 e 7,30 horas:

espe taculo grandioso, empolgante e incomparavel:
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard e Olivia

de Havilland em:

.• ,�E --o VENTO
LEVOU
t GUNE WITH THE WJND)·
� TECHN1COLOR

Academia de Comércio de S. Catarina
Livros didáticos para todas as cadeiras do

CURSO COMERCIAL BÁSICO e CURSOS
COMERCIAIS TÉCNICOS:

� Peça-os ao Representante.

II
PROF. BELARMINO CORREIA GOMES.

Rua General Bitencourt, 183.
FLORIANÓPOLIS

�------Uma producç60
SELZNICK.INTI:RNATIONAL

distrlbl• .IICQ pela
METRO.GOLÍ)WYN .MA Y ER

,6, 01",,1. de VICTOI\ FLEMING
"'nort. d. Sidney. H�.o.,.d M"'atto •• Mo .. St.rne. I - ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

CIHE «IMPERIAL»

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat_
A VOZ no MUNDO Atualidades

Preços: 3,50, 2,50 e 1,50. Imp. até 14 anos

(OU
MULHER
Alivia

2 Filmes Grandiosos.

Garota
A's 7,30 horas:
Don Ameche e Joan Bennett

de encomenda
em:

..

REGULADOR VIEIRA�
EVITARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Bette Davis. George Brent e Mir iarn Hopkins em:

Eu soube amar
COMPLEMENTO r-rACIONAL (DFB Nat.)

FRANKIE MASTERS E SUA ORQUESTRA (Short)
Preço: Cr$ 1,50 único. Livre de Censura

Domingo no Imperial S, 7, e 9 horas,
Humphrey Boggart, Peter Lorre e Mary Astor em:

Balas contra a' Gestapo
Um filme eletl'izante repleto de açã.o.

as

Emprega-se com vantagernpa.
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO·SEDATIN A, pela SUR.

comprovada eficácia, é muito re-

, ceitada. Deve ser usada com
. confiança.

I:..,<� FLUXO·SEDATINA encontra-se
,)MAé em toda parte.

..--_-�,
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4 o ESTADO:":Quinta.feira, 20 de Janeiro de 1944

INDICADOR MÉ.DICO
--DR-:-MADEIRA NEVES

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeí ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeu-o

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

MIJados, das 16,30 àR 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto II. 7, sobr-ado -

reme: 1.461 - ltesidência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

��x-1nterno do Serviço de ClLnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico de

Departamento de Saúde

CLINHJA lUf:lllCA - ,lUoléstias internas de adultos e crianças. CO�SULTóRIO
e HESID:RNCJA: nua ·Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSUJJl'l\S - nas 16 .\s lll.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista. assistente do Professor Sanso n do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
!!:x·jnterno cio Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estag iário rios Serviços

do dr. Gabríel de Andrade (Rio) e dr. Pereíra Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho "acion·a! de Oftalmologia)
('bcfe do Serviço de Oftalmologia do Dep.u-tamento de S"ú<le e Hospttnl de Caridade

Clinlca médíco-ch-úrgtca especíattzada de Olhos, Ouvtdos, Jlial'lz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felip" Schmidt. 8, Fone 1259 .- CO:'\SULTAS: Da. 15.3"

'OI rI! hor-as - RESIIH1lN«IA: Cousethetr-o Mafra. 77 - FLORJANÓPOI,IS.

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

de Caridade

CUNICA M�DICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTúRIO: nua Vitor Melrcles. :w - Fone 1-10:')

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

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

Tratament.o especta tizado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenorr-agia Aguda e Cronica, sob controle en

doscopíco (URETBOSCOPTA) � de Ianora tór-ío. Apar.elhagem elétrica para os trata-
...entos especializados. DIATEHMIA - [NFRA·\'ER�lELHO.
CONSULTAS: Diarramen te da" 14 às 1 � h o ra s, f{I:;SlDÉNCll-o.: 't'ír-aden-ces. 7,SobradoJ

CONSUL'l'óIUO: 'l'1I'adentes. H. FONE: 1.0(j:;. AUSENTE

DR. BIASE FARACO
MéDICO - chefe do Serviço de Sífilis do l entro de Saúde

DOE�ÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UHO-G&�ITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
HES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE 16'18

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Cllnica médica em geral, pediatria. doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urinário do homem e da mulher
488tste. Técnico: DR. PAULO TA'YARES
Ourso de Rad!ologla CHnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública. pela Universidade do Rio de Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro·

caraliografia clln1ca - Metabolismo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de mIcros·

copia e análise cllnica. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone L195. - Florianópolifl.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

11'ellpe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SID1i:NCIA: J Largo Benjamin

Constante. 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Cirurgia e Ortopedia. Clfnlca e Cirurgia
do t01'ax, Partos e doençlll8 de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
rlar,lente das 15 às 17 horas. RESID1i:N-

elA: Almirante Alvlm, 36. Fone 751.

DR. ROLDÃO CONSONI
MMico - Cirurgião - Parteiro
J<'ormado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de sao Paulo. onde foi
Assistente por vários anos do SerVliço
Cirúrgico do Prof. AlipIo Correia Neto
(Primeira Cadeira de CUnlca Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

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

Intestinos delgado e grosso, Uroide, rins.
próstata e bexiga. Varicocele, hldrocele.
v:.rizes e hérnia. Doenças de Senhoras e

partos.
.

Consultas, Das 9 às 12 horas na
Casa de Saúde sao Sebastiao.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

rem, a esta outra intcrr'ogaçüo,
também intimamente l igarla à Proprietários .- J. Moreira & Cia.
primeira e indissoluvelmente ar- O maior e mais acteditado Clube de Sorteio de Me r-
ticulada' com a última: - serú cadorías do Estlido.
racional que um cidadão. numa sort i -I� DOS dias 4 e 18 de cada mês
época cm que toda a econnm!« PRÊMIO Mil 10R CR $ 6.250',00
é pouca, gaste um monte de cru- Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.
zen-os, mandando confeccionar Médico gratís
casacos c mais casacos sob me- NOTE BEM todas e .. tfi� vantagens por apenas

HEtENA CHAVES SOUSA didw, para depois andar com êles , Cr $ I,OC. Tudo que promete curn-
no braço. C[luHHlo sái à rua, e ore incomiopote. Não f'xi"te igual. Não reflita e não
pendul'ú-los no cabide, logo qlle du.-i 1e um só instante. Cnnc0rra para o próximo

I
ehega ao escritório? sorteio, tenha cofiaDçfl, Que. quundo meDOS e�tter!lr, fi
Para que. port�,nlo. casaco �e sorte virá ao SflU encontro

I :::��s,:::':�,,;;:�;:::��L::: �:� ::_nserve bem na mem6ria os dia. � e 18

----------------,
morlelo próprio parnl a estação'! Aos sofredores' "A Bandeira NacIonal quando em prés·

Dr. Newton L. d'Avila Por exelllplo, um casaco sem posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se �olada; à direita da

- Médico - COSÜlS, sem gola, sem frente, selll Dra. L. GALHARDO -Ex
testa da coluna, se houver outra bandeio

Ex •

dAs' t'
.

M 1 b
ra; à frente e ao centro da testa da co--mterno a SlS enCla unicipa o]SOS, sem botões, enfim, sem médica do Centro Espírito Inna, dois metros adiante da linha pela.

s do Serviço de Clínica Cirúrgica .nada, 111a,s COIll l1'1'angas de eo· L C d
<.Iem"is formadas, se concorrerem trll.

a cargo do Prof. Castro Araujo. uz, ari ade e Amor, co ou mais bandeiras". (Dooreto-lei n. 4.545,
do Rio de Janeiro. 1ete? munica a mudança do seu

�e 1'142: - Art. 18, N. In.

V ias urinárias - Operações BARÃO DE ITARAR� consultório para a Rua Bue
�---

Ate;dend��r:ia::!!��e�:ir���;6 ��. e, i">o··-----G----,.,.R·
.....

·-A·-,.,.·T
..........

I-
......

S
......

·'·...... nos Aires, 220 - 10 andar, JMACHADO & CIA.
à tarde, das 16 hs. em diante • Rio de Janeiro, onde passa o AG1tNCU.S E REPRESENTACõES

Resid: Vidal Ramos. 66. Quer receber ótim3 surpresa oferecer os seus préstimos. Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Fone 1067. que o tará feliz! e lhe será de Escreva detalhadamente.- FlorianópoU.

I r '}' d d? E I Sub-lU:'entes n08 prlncJpats ,m1lI.lcfplo. do

DR AURÉLIO ROTU-LO
va ,{>sa Utl 1. a e. screva a nome, idade, endereço e en· ESTADO

•
, Soare�, CaIxa Post"l, 516. I velope selado para ares

Médico - Cirurgião - Parteiro . ....�� _J.�i.:?......u ._.......�

I posta.
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuherclllost'
pulmonar, úlceras gàstricas e duo·
denais, câncer do eslômag0, afc·
ções das vias biliares, rins, etc
Aplica o Pneumo-torax artificia.!
p"ra o tratamento da Tubereulost
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta molésl ia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-eur·
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohll1jd�
Das 9 às 12 hrs .• e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

IilspeciaUsta em moléstias de senhoras -

Partos.
\I,TA CIRURGIA ABDOlUlNAL: estô-

mago, vesícula, ütero, ovários, apêndíce,
tumor-es, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, htdroeele, v&

-tcocele. Tratamento sem dor e operação
'Ie Hemorroldes e varizes - Practnras.
-paeelhos de f{ê""o. Opéra nos Hospttaís

de Florianópolis.
['raça Pereíra e OUveira, 10. Fone. 1.009.
t{arár:!o: Das 14 às 16 horas, diariamente.

ENFERJlIEffiA OBSTJl:TRICA
(Parteira)

Diplomada pela JUaternldade
de Florlanõpol.l8

Atende chamados a qualqUef
hora

Praça da Bandeira, :13 - �ob_

.Ant1e:o Larf{o 13 de Malo)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Jtoa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrer. a domicílio

CASA MISCELANEA,

distri'l
Prestigio o Govêrno e .,

buidora dos Rádios R. C. A classes armadas, - ou serás
Victor, Vávulas e Dsicos. - om "quinta. eoJunJlta". (L.
J:<ua Trajano, 12, �, ,J·l.

VII IZE
EM SENHORIS
Novo Tratamento sem O�eração
Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para o trc tome n

to com ótimos resultados de varizes,
qve prejudicam o circulação venosa.

Esta medicação, no dose de três co.h e

re s dos de chá co diol em égua oçucc

roda restitue às pernas o seu estado

norm'ol Q a belesa estético. Em idêntico
dose debelo os males causados pelos
mamilos hemoldúrto s internos e externos,
inclusive OS que sangram. Nõo encontran

do 11.$ farmácias ou drogarias, peça dire
tamente ao depo sf+ó rio: ex. POSTAL 1874

(um.ottc-sete-ouc+ro) Sõo Paulo.

HEMO· YIRTUS (líquidO)

____.-_-_-.h,....-_........_._-,..JO•..- ......-..._..-_" ._-JO_-JOJO.-...._-_......,..",_

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" �
l C"P'�' e ,,�::���t���o�8�>RA������.A
!
�

7Ul56.189.20

Deve-se, ou não.
usar casaco 1
l Iú certos assuntos tão i n l ri n

cudos que. para resolve-los, te

mos necessidade de trabalhar
l1.111 manuus de camisu e, muit as

\"(.'zes) ul é. de mangns arregaça
dus.
Por r-x cmplo : os hotnc ns

devem ou não de vcn: usar CaS.I

('I) no vcrúo '?

Aparentemente simples. esta

pergunta se complica fIe said.i,
diil1nte de UI1l,�, outra que SlIl';;,'
aul omú l icumcntc c que n io

pode ficar sem resposta: - é
ou não é indecente uma pessoa

nprcxcn tur-sc em público sem

ensaco ?

Mas se é inrfigno andar cm

mangas de camisa, então, por

que se anrla? E onde cslú, por

f'tuvor, n imorulidarlc ? Xu cam i

sa ou na manga? Se a inconvc
nicncin está na camisa. por que

não se tira a camisa" usando-se
t ão somente as mangas? -:\Ifn,
se está nas mangas, por que ni'i·'j

se passa a usar dcf'i n itivaruentc
camisas sem mangas?

�J;).., se não é imoral andar-sr
de camisa sem mangas. enl.io,
por que não se anda logo em

mangas de camisa?

Respondam, agora, se pude-

Cifras do balanço de 1942:

�..----_ .

S a [g uenol
CONTEM

Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. ' . . .. . . . . .. Cr$ 70.681.048,2'0
Ativo . CrS 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos CrS 64.986.957,20
Responsabilidades .. , . . .. . Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terr-enos) CrS 23.742.657,44

DIRÉTORES: - Dr. Pam íilo d'Uitra Frei.re de Carvalho. Dr. Francisco

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA-
4. TO. FOSFOROS,CALCIO

ETCi
TONICO DO CEREBRO

TOHICO DOS MUSCULOS

de Sá e Anísio Massorra.

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

Uruguái. Reguladores de avar-ias nas pr inc ipais cidades da América, Europa
E' Africa.

AGENTE EM :FLORIANóPOUS
C A l\1 P O S L O B O & C I A. - Rna Felipe Schmidt, n. 39

� Caixa Postal II. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr·. "ALIANÇA"

� SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARAO, ITAJAi, BLUl\lE· �
..

NAU, BRUSQUE, LM;ES E RIO DO SUL
�

,.,...._,- - .........._-_"._-_.,,_,. -....,...",..",..._",.""",_..........,.....�_-_-_-_-J" -J"f -�.. ......_

OI Pálido.. D.po�p.,.do"
Elsot.dol, AnêmicOI, Mãel
que cri.m M.grol, Crilnç••
r.quític... receberia • toni-
fic.ção ger.1 do olg,nhmo

CO"" o

Sa ngue 001
Llc. D.N.S.P. O' 199, da 1921

CreditoMútuo Predial

A Estatística MilI.i:ar, destinada I
.

facilitar a preparação rápida, e tão
A� tentar, es�uJvar-se às, d�term�. das da Nação, exige 'que todos OI

�acoes dos orgaos de EstatJstJca MI> perfeita quanto possivel, do apare
!ltar, uma pessoa revela o que é:

Ilhamento
material das fôrças arma.

I
inimigo do Brasil. E para os iniml· brasileiros lhe prestem cooperaçio.
lOS do Brasil. a lei é Irflexlvpl Subtrair-lhe apôio é trabalhar c&n.
(,D. E. M.). lU o Rruil em pena. (D. E. 1rL).

, .

li

ift.S'
-' i

i �,.", 0(08 I

I As
C<lLUM ElA- ii

I
mais Famosas mUSicas, com os mais

e

: famosos artistas. I

i ÚLTIMAS NOVIDADES I
! Na (RADIOLAR,) I

I Rua Trajano, 6 I
!...." e � ..J

�
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o ESTAI)O-Qulnta-felra' 20 CIe Janeiro de 1944 ,

(Reportagem de André Figueh'a)

<Paula Ramos» futebór Clube, campeão
amadorista de 1943!

Abatendo domingo último o forte I
,

I
DUTRA - Cm Lriunfo como o

esquadrão do Avaí pela contagem dos eles o seu gruudc e:OJJte.J11�llllen- que acabamos de obter, cI,1che a

de � a 1, o valoroso conjunto do to pu]' C?IHJlJ.lstan· () celro muxuuo gente de aLegria e por muito tem-
Pauln HaIl1l)s F. C:. saga-ou-se CUl11- (do Iut cból amador d� capilal.. po permanece na Iembranca. O
peão Ho.rianüpol'JtaJlo de amado-I. A?sJll1 vamos publ.icur aqui as Paula Haruos lutou, para SCl'° o

�'CS.
. _

!llgclras_ palav�'as dos ealll[lc�}cs: é hoje : _ Campeão!
que

l�'lzcndo-s'c l,una apreciaçuo da 130()S - EslO, l: C,DlhcnllSSllIlO LE'BI,"l" () "es I
-

I', "

'l' l l i l I
- .'"' - .quar ruo (a',

CaJllllpa,nha do Paula Ramos no 101'- pe �a conqllls�a c o" J ty () (e, cam- fé" merece o honroso tU ulo ele �

ncLo amadoris.ta da cidade, desde p cao amad orista. 10cIOs os jogado- campeão amadorista de Florianó- �
o primeiro ao

ú

ll.iun o jogo em que res d,o Paula Ha,mos soube1'm�1 polis.
c

jJ'ntcrvch) o "o.nze" tr-icolor pode- ciunprrr uma "performance" nota- NERr' S' lo rue S l i I' '1

l' i,'
se dizer que Fdor iamóp.o lis POSSUf>, vel, sendo por tanto justo o prêmi o o estupendo 1�1 'lI�a�ni;�('I� elt�iL��}�
desde domingo último, um 'cam- que V�!llOS de receber. do grêmio tricolor.
peão de valor e de fibra, capaz de LUIZ - O Paula Ramos Iulou-

represem!ar com brilhantismo o Iu- pa:'a vencer e a,J,c�nç:ou de modo

teb&! amador Ilhéo nos mais duros hrl1lhan,te, o sel� obJetlvo., A PALAVliA DO GRANDE PHE-

calejas em que tornar parte. J30�S II - (10111, a co nquista d� SIDENTE CAPITÃO DH. nOSA-

O campeão de 1943 cumpriu uma um título c?mo êste, a glen,le 50 IUO DE AHACJO

"performance" admirável em sua tem que sent ir ,Ulll imenso �onten- Ouvidos os jugador es do "onze "

Wajdória l1'0 torneio amadorista t�meIlt,o. A nossa tur-ma b,�llhou e campeão, qnizcmos ausculear a

da F. C. D., vencendo todos os seus SI venceu. Ioi porque para .ISSO tra- op in i âo do gnmc!le pr-esidente capi
ad'.\ersrurj'Os. A poderosa "artilha- balhcu com .grande entusla'�lllo. ,

tão dr. Rosár-io de Araújo o verei a

ria" tricolor marcou nada menos JAIH - SI som?s caunpeoes e rbeiro condutor do "esquadrão da

de 31 tentos, enqulalnlto sua méta porque .sOIllIbemo;s jogar com ,ftbra fé" á vi tória.

foi vazada sómente 4 vezes!
,

c ontusmsrno .. Venceu, mm justa- O estimado espo rt.isd a assim se

O Paula ,Hal!11'Ü1s é, sem dúvida mente o mars forte: '

.

expressou:

a1guma, um campeão de raça. Pa- MINÉLA -,O tJ.1�II.o. que a,caba- - O PUlula Ramos obteve um tí

rahens pois ao tr icoloc, pelo rnag- mos �Ie co.nqulstar ,e �los mais ex- lulo expr-essivo e d.igno ele um ChI

nifico e estupendo feito, que vem p ressi vos e a s�tLsfaçac? que ?O be corno êlc, Todos os rapazes do

de assinader nas pagina" de sua momento oxpecimcnto e das mmo- "o nze " tricolor souberam cumpr-ir
histÓlnia. res.

'� " , '

n mais bri lhun l c possível a missão

Ao se fazer êste oomentár.io se- VEHZOLA - Uma v il
ó ri a mere- que lhes foi dada, motivo porque

ria uma falha imperdoável se pas- cida a nossa. Produto ún.i co e ex- merecem as homenagens que no

sasse üespercebidlo o tr-abalho rea- clusivo d.c um esfôrço de tôda a, l11ol11e��to r�:ebeJl1 elos seus I1U'll1e-

lizado pela diretor ia do Paula Ha- tur-ma tr icolor e também do csti- reses fHll1s.
" ,

mos no s'entido de da'r aQ simpál1- lllull,o que ela sempre I'ecebeu dos
"

El1rLr�lanlo, a nossa ma,lor '.'lt�
co grêll11ilo t,rioolor a proÍ'eçã,o de dil'etores e aS5,0.ciados d'o clube., [11� reglslton-s.e ,n? terreno .da dISCI

aceniLuadü desrlaQ1ue q'lbe ocupa, .
LAEnT - TIvemos �o torn,el,o ?lma e do ,eSlplrI!n esportivo, onele

pr,e.<>entemente no cená.'rio espo,rti- duas gl'alnrl,eo5 e expressIvas VltC?- ,1uJgo lambel1l_ o PlHlla nalllos um

'\'0 rue Fllorjan6p'olis. Ningulem püde rias. Salll'os, campeoes �Ie,FI?I'lano- gnund'e campeao ..,. ,

negar o esfôrç,o e a dedicação dos j)o,lás e também, da (hSClp:l,ma. E, a,gnl'la: ql�'C Ja obtivemos esse

di�iglCinl,es cri,colores e a sua efi- C�HIONI -= É lnl1t� a nl�.nha co- I:o�avlel, trwnf.o,. \:al�l.os n.os pren.a-

ciente e en, tu&iástica colahoração I lnoçalo, que nalo me e pO'slSIv_cl ex- I aI pal a üUltr as .]01 nadaiS e tra�a
pail'a que o clube conserv,as'se den- l}reSsal' dle outro modo a nai) s('r lha.r para que o 110S'SO .cl�lbe smba

tro dia ambiente do fuLeból 'ama-' êSlte: um viva arc.loJ'oso ao Paula elevar bem. aM'Ü, as tradlçoes do es-

dÜ'r um quadro com as possibilida- nam'Üs! porte balr:nga-v'el�de.
<Is :e ais quallid'ades técni.cas do

campeão de 1943. CURSO PRÜVISóRIO DE

CONSTRUTORES DA VITóHIA! EDUCAÇÃO FíSICA

O vaJoroso PmN'a naluos CO[lSC- (Reconhecido pelo Govêrno

guin HltingÍlr seu gtrande obÍ'etivy: E ��d�r�lL Para maior colheita com menos

�er caiI1�pleã'o fi1()!]'ja[llOpülíta,no C le
Declara aberta a inscrição aos

• dis,pendio de mãjo de obra cfmpre.1943. Apús uma br,j]han1e jornada, 'h I gal em vossas avouras a a ama-

o "Iesquadrãü da fé" atingi'll a mé- exames �estI u ares
da SEMEADEIRA .- ADUBADEIRA

t,a fina,l; nealizalndo, wSlSim, O clese- COllmn�co a?s ll1�el�cssad:)s que:� «TAC·TP,C,). Preço 800,00 CR$.
.lodlesua le�Lão dle"fãms". Bravos! lclla abeI,ta a �nscnçaO,�)ala os ex� ,Rep: LIRA, BORGES & CIA.
O "onze" tricoJor f01, de fato, O 1l1eS vestIbular es, medlallte o qual R F l' S h 'dt 44
melhor qluadl-'o en.tre os que düspu- :e-r<Í permitida ai t!latr!��la no cur-j

ua

FLeOlPReI"NcO,mp01LI'Sn.
50 P. de Educa.çao 1<1slca do Es- n

talra111 o tornei.o de amadores. Um
arande feilt,o, SCll1 dÚvida algli'l11:1. laelo. .

,
.-..••"'J".....-_......-_-.-.-.........__..........,..

� Os candidatos deverão satIsfazer os
T{)dos os seus jogadores deram o

máximo dü ,seu va�o,r e da sua de- seguintes requisitos:
. a) - Ser normalista;dicação para o· clube co'nqlus,tar o

b) _ Ter 18 anos e menos de 30,
tílul,o de campeã{) amadoris,ta rle

1943, dleSltacandlo-se em tôclas as de idade;
c) -- Ter bons antecedentes; ,

partidas que disputaram.
A dlÍil'Ietolfia eSltev,e p,resklida pelo ,d) -� Ser vaci.nado;

dinâmico e estimado espoll'ltista ca- c) -- Ter boa constituição física
e mentail.

pitão dr, ROIsário d-e Araújo, que
mio mediu sacrifídos para o' Clll- A inscrição será processada me-

be Sle sagrar campeão. S. s. contou clia,nle requerimento dirigido ao

com o auxílio de todos os demais lnSlpetor de Educação Fisica, e de

membros da diretoria, fonnando \'idamente insti1uido dos compro

todo,� um bloco unido ,n,esta bri- vantes das alíneas a, b e c.

Ih
' Qualquer informação a respeito,

�nte .
Jornada do simpático gre- poderá ser obrtida, diáriamente, na

]1110 IncoLor.. ,', Inspetoria de Educação Física (rua
:GHJ_?oU qual, ,pOIS, ellil11pllU SIJon

I' João Pinlo 42) no horário do ex-
1l11SS3!0, em todos 005 postDs, quer , I' t

' ,

I d d I'
-

I'
' [le( leJl e.{O Q1UU! :1'.0 quer a l ]II",eca'O ecnl-

1'1'
.

I' "]
. .

d
('o 1 d'·· t'

-' I < Oflanopo IS, ;) (e ja,nClro e
"e I(a allmllnsl.raçao. f-19t14Um brav,o, P,Oi,S, a tod,os que co-

.

laboraram palra o magnífie'Ü triun
fo do Paula H.iHllllO,S no p'rimei.ro
lorneio de almadores elo fu'leból

, ilhéo.
DESFILE DE IMPRESSõES

Tel'll'Linado o prélio de domingo
ú],t,i.mo no estádio "Ad,o,lfo Ko'n
(]er". tod'Üs os "fans" do grêmio
trioo.lor qUle ali estavam presentes,
reuruiram-se no Dentro do g,r'ama
clo,ca�'regando em lirinn,fo os va.lo
rÜ'SQS jogadoI'es que acabavam de
c<onquisltar o horr05'Ü titulo de call1'
peõles amadorio5ilJa de 1943, a-fim
,de pu',eISlt.alr-'lhes as homenagens
qUE' me,reDiam.
Á sailda do estád,io tjv,emDs o en

\�H�.iQ de pallle&kar lil§eiramente com

DS deno.da.dos il1ttegrlaintes do "es
quadrão da fé", demO'nstranlclo to-

Snrs. agricultore s

Cap. Américo Silveira d'Avila tDiret�_r

_I'Zoraide Silveira
E

ZUá Barbosa
Ihelro da ilustraçãO a,citna, ofereC6l'
lhe, em n.má.vel g'esto, um cálice do
excelente a.peritivo KNOT, lembr&
se 1]. Sia.. de acrescentar, �o agrad&
oe, a gentileza.:ESTEE 7:.4;"'1-

CIRURGIÃS - DENTISTAS
BEl1 O I1EU APEi'llTIVO

I'I1ED/!.ET(J!
Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado),
I
li/'! PI/OOUTO OA KIfOTS.A,//tlJ.,(OI1. é SE6UROS
____ I "i"1•••.1.1 -'

Faça economia! Com.pre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o Inaior sortimento de artigos para homens e crianças.

estr'lngeoÍros e nacionais - Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.

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

Linhos

U1timos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

«Lar
(antiga

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

salas de visita, de fino acabamento

à vistaVendêS e a prazo

Não tenhas dúvida em de
nnnclar um "qufnt8-colnn8�,
por mais que pareça teu aml·
go; não merece tua estima um

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

As anedotas e piadas aparen·
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane·

jadas pela "quinta.coluna".
(L. D. N.).

FARMACIA

OrO(l:3S

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Ho,le e amanhã serA a sua preferida

nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarla.o

Artigo. de borracha.
Garante-se a ..xata observância no receituário m6d1oo.

PREÇOS MÓDICOS •

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU.

LAR

DO

DEPURATIVo

SANGUE

- �
A 51flLIS ATACA TODO O ORGANISMO

� Fígs(w, ;j Baç(;, O coração o Estômago, os
Pmmoes 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
beJo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem.

VALIOSAS OPINiÕES
O E�rx.l� «91 ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. e Ollma auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91ft» oblendo
lamenlo da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te IDOSé casos em que a via bo- no Irrlamento da Sífilis.
ca a unica passivei.

(a) Dr. Benedito Talosa.

I

I(a) Dr. Rafael Bartolelil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, 20 (U. P.) - anunciou a emissora de Berlim que as. fo�as
alemãs deixaram a cidade de Novogorod, ao norte do lago IImen

r

Violenta ofen
siva aliada

------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___

Importentes operaçoes no setor de Leningrado
O general Leonidas Govorov comandou

Moscou, 19 (U. P.) As 80S tiveram que sobrepujar um I hoje focaliza, já tem uma bri-I avançou, em 5 dias, 20 quilô-
tropas russas do general Leo .] dos mais tormídáveís eintu-Ilhante folha de serviços. F'oi

I' meros,
aumentando a flrente de

nidas, em fulminantes assaltos I rões de defesa do mundo, atraz : ele o comandante da artilharia ataque Para 40 quilômetros.

cie�Totar�m sete. divisões ale- do qual os alemães há muito l'lWSaela soviética que quebrou a Passando das geleiras da re-

mas de ínrantaría, na rrente tempo se vínham defendendo. .

h' d
gião de Leningrado para a

. famosa Iínha Manrter erm, 1..1-
de Leningrado. Em ordem-do- No quinto dia ela ofensiva do

f' I d frente. do Mediterrâneo, um
'. I rante a zuerra russo- ln an e-

dia, o marechal Stalin assina- general Leonidas Govorov, os ':'.
d 4')

despacho de Argel afirma que

I sa; em janeiro e . � recon-
lou o extraordinário feito, russos conseguiram dobrar it .

M haisk há
o Quinto exército contí núa

I qUlStOU
oz aIS e la um ano

anunciando a conquista dos coluna vertebral da Wehrma-
blouueí

avançando 'na Itália. Depois rlo

poderosos baluartes nazistas cht no setor de Leningrado,

/
rompeu o oquero de Lenin-

atravessarem o rio Garellano,
de Karnoeselo e o entronca- não estando assim distantes. o grado, operação que muita gen- os norte-americanos consegui
mento de Ropsha, a oeste e a recuo das linhas alemãs até o te considerava um problema ram melhorar suas POSIç'jeS
sul de Leningrado. Deve ser Báltico. O general Leon ídas II quase msoluvel. Na atual oten- numa profundidade de três QV1-
lembrado que os tanques rus- Govorov que o noticiário de siva, o general Leonidas já lômetros.

Atacarão de' maneira nunca prevista
Nas vastas áreas do Pacífic.o, gadas por meio de táticas que mos padrões de ataque muito

as veteranas forças de invasão os japoneses estão muito 10n-1 diferentes daquilo que os nipô- Se v. S. conhece alguma pessôa que so

1· H 1
. . • fra de congestão· catarral ou aturdimen·

do a mIrante a sey preparam ge de. imagmar; empregaré- n lCOS esperam. to, l'ecorte este aviso e leve-Ih'o.
um ataque esmagador às ilhas o catarro, o aturdimento e a dificu\·

da Nova Bretanha e da Nova 1
N R.. II· P

dade de ouvir são provocados por uma

Il:lap.�a, on�e as t.guadrnições I O 10, crlanvas 11ções da anair :�!�r����c�:_�:n�����iO�e�p:O:oeS::tu�a�
mpOlllcas sao es 1111a as em

le t r·
· Ven �o um lote de 44. Ofer. í de um tônico suave e eficaz' para com-

cem mil hO�lens. Uma alta pa- pau IS as em erl8S tas por carta para H Moura I bater os males causados pela afecção ca-

tente amencana, o contra a1-
A 'd R' B

-

8
tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

mirante Carney adiantou, aliás,
vem a 10 rancc, 9. I plenamente vitoriosa e tem proporciona-

S. Paulo, 1\) (A. N.) - O Depalr- V .. 1 do alívio a muitos sofredores, é conheci·
qUe as bases de Rabaul e Ka- ["111ento ele F(lllcaç:lC) FI' SI·ca peh- -"

.

f'
'

do sob o. nome de PARMINT e está à

vieng são os que figuram ago- S'(,ll serviço <1e coJi}nia� de ,eria.s, Balanca comercial venda em todas as farmácias e drogarias.
ra em primeiro lugar, na lista prete[]1d� eslaL�lee('t· lI1tel'CamblU I

a- 5-. E E Un· ...o Logo nas primeiras doses, Parmint ali·
. . I entre lhvcrsos f,slados. Atualmente • <ii I . •• Iv S

dos Estados Ul1ldos. Essas Im- estão no Rio críança,s paulistas, que Nova Iorcltl'(', 19 (A N)
I via a cabeça, a congestão e o aturdimen-

t t b to'" . . ..'
1.

..

A to catarrais, enquanto o ouvido se resta-
por an es ases, acres_?en ou

I fazem es·tágio 11� colônia de fel'Ías BrasllJa'n AI?lencan. Asc;.oCtatW!l beleDe prontamente. A perda de olfato e

allnírante Carney, serao esn1a-· do Vale do Pa·ra,lba. a,calbf,l de publlcar os �lados rc�atJ- a descida do catarro para a garganta são
vos' a halalJ1ça comerCIal fa,voravcl
ao Brasil 110 seU! im,tercâmbio C0111

outros sintomas da afecçil.o catarral que
se combate com Parmint.

a América do Norte. Em 1943, a rli-
ferellça a favor do Brasil exccdeu
de 100 111 ilhões de dólarcs. Além
disso, atingiram vários nülhiie,s de.
dólares as invel'sões ele capita,is
a,meriea,nos no Bralsil, em cumpri
mel1lto a·o programa es,tabelecido.
Concluiu dizendo que o Brasil pou·
de construir Ulll lastro-oUl'o de du
zentas tOlneladas, o maior registra
riÇl na his1órü� .bl'<llsileira.

I FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A 5,
FR ERAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCr=I EXISTIU IGUr:Jl

Derrotadas �ete divisões

A esquadra brasileira e a sua
brilhante aíuaeêe no Atlântico

..

Hío, 19 (A. N.) -- Mesmo antesl dida indicava a. posição em ((ue lla- rigorosa caça ao subl11arino eixis-
da declaJ'açiio do e�ado de @lllerra \ egavu () bUirco albdo elll perigo.1 t.l, que eOl11s.egu.iu fugir. Esse falo
cntre ü Brasil (' os países do "e1-1 (I \.oJ1Ja:ndanlle do :\llUl'a,nhão" oapi-. s<', agora é di\'l;llgado, e só vem a

xC)", .ia os l1ayios da nossa, armaela tão de c'ln't'la :\]ú rio Pint() de UIí·1 públ iC'o deyielo a uma. carta que o

vinha11l silenciosmnente pelos 111a- \'eira, fez rUlllar imediatamente Sl'll' almirante .lonas Ingran, eomandan
res territoriais, ll'abalhan1do nas nasio para (J loC'al à Ioda fôrça dns I te da ·12 esquadra amcriea,na em

tarefas de proteção aos nados lller- 111áqllina1s. Ao ehega,l' lú, o Afriean operações !lO Atlântieo Sul recebeu
ca,ntl'S aliados, que, ('111 tráfego para Stat" ha\'ia sido atingido por um I (lO sr. Palmer. vice-preside·nle e

o Padfico, c]\uzavam () Atlântico :orpedo (' sossobrado. Toda a sua gerentc-gera! da empresa j)J'oprie
Sul. Esse traballho foi eOlDsidcràvel- tripulação, [,odavia, foi salya e J'l'- túria, do "African Sta'r", a qual en

men.te
.

amplia,(jo, quan.'o de fato, colhida pelo navio de guerra bra.- I cami,nhou ao m1nistro Aristides
nos colocamos em guerra contra os siIeiro, CjUl', além disso, ain.da deu I Ciuilhen.
ininÜgos da civílização, paslSando a ..-..- �",....• .,.._.._ .._ ............

opel'ar em cO'njunto com as b€lona- • •••

��:url�I���.s {la�O�!�:�f�� 0�·��Úl;��{�e5� Furiosa luta entre guerrilheIros nazistas
gsses feitos desenrolados no 1l11.1- JJ()l1ldrelS, 19 (l'. P.) -- Os p,a,t'riotns �lbg'()e-sla\·os eereara11l uma

kl!qge, só de raro em raro repercu-I divisão lllotorizacl'H ah:mà nos al"!'edores de I.Jipuvae. Acredila-s'e ((lJ,e
tel1l até nós. Em g0ral ncm tem res- a divi,sã,o naz,isba c·ercada possua ma·is de 400 \·eiculos. Em S'ÜCOITO

sonâ,ncia, peJ"l.nal!1ecC'lndo muita v('Zjl dos. germâln.ieos. ameaçl�d?s_ de c011Jplct�) _exltermínio, o c01llal1(l'al1�e
no deseo.nhccJlllento do' púb1ieo. Eazlsta envJOU outra d.lVJSao. Os guerrIlhclros e os soldados gerllla
pp.ra os nossos marujos basta, en-, nicos eS'tã.o Nllpel1hac]os ·CJll fUl'ios·a luta.
tretan to, a eO'nciêlleia do dever I .-------- .. -

"

cumprido, po�s o si!encio, ql!e é o, O pres Vargas v.·sita O Jat·mo "amaraIrma dai glorIOsa "fIeet" o e

tam-,.
1.. � \I

bém da nossa armada, eOlllO já Bd.o, 10 (A. N.) -- Acomparuha·{]il) de seu >l.iudmlle de llrden,s, o

l),Celn.tL10tl repelidamelllte o m1nistro presli,(llente (rU ]{,ppúblliea ViiSilb(ill, n,a tarde rl.c ontem, J), Jaime de Ba,r ...
da MarinJha. O cOll1tra,�torpedeiro 1'05 Câmara, wn::.ebi!spo do Hio de .Ta !1Ieilro. O chefie do governo flüi e'lllll
"Ma,ra,nhão", em operações de guer- p.rimen:tad'Ü, ao cbJegUir ao P,aláoi o São Jo,aqll'iiJl1, por n1oOnsenho�' Ho·
m no Atlàill.tiCO Sul captou LU11 S. slav'O CaSita Hego c pm todos os sacerdotes que tl'abalham no Arcc
O. S. de U111 navio mercanlte a111e- bispadl(l, sC'nd'o rccebido, ao deix�lr o c.levador, por D. J,ajme de Bar
rioano. o "Aft'ioano Star" da

"Ame-!
1'05 Cânlara, que expll'imi Ll aIO Cher,e d'a Naçào, sua slfl�li".fação ao rece'·

riean South African Line", quc es- he[' a honn'osa visi·ta da mais alth aullo'J'id,ade do país.Na sala do trono,
tava sendo perseguido por um sub- o preside.nte da Repúblitca p'aleslrou 10algamel1lte com o insignc prela-
lllalf1nO do eixo. A 1110nsagcm exp�- do e com todlos os &acelrdotes. '

Batalha das mais arduas desta guerra
Moscou, 19 tU. P.) -- As tropas sovriéticas e nazis·tas estão el1lpe-'

nhada,s em uma das mais sang\relntas baltalllas lks�a gu,eTra, n�l z�1'a
ao oeste e sndoé'S,lle de Lenilll.gradlo. As mais :eele'n!e� in!fo,r]llaçoes ln

d,ieam qLle os russos estão aprOf!LLnd'an,do ,slsll.emultllc�aJl1enlte. o s'eu

avanco aÜ'avéz das li·nhas ,aJemãls, que estao sendo ll1Jipl.acavelme.IJtc
d,C'striüdoas. AIP.es1al' da te11laZ riel'S,isltônóa C1posl�a p,e.]os nazilstas, as for

�',as sovié,t�,calS .iá d,elllHlJram CJol1s'!lde!ráv,el aV�llço. �o que plalrlece,. os

r,us'sIOS es\tào deslflechalllldo Ulll'a t'l'lphce o.f,ensdva, nao SO[11Ien,te d.estlJl1a�
da a aaivi,ulr a pll··essão í'll.imi,ga sôbre Lendlll,grado mas também Vi,'iflndo

Irx;P'Ul;;;4l' OiS nazis11as d.e tOc:hl a r��iãJo do Bfilit·ilc'fI,

cO:VlTssÁO ESTADUAL DE PREÇOS
Edital n. 1

O Presidente da Corn.íssâo Estadund d€
Preços faz saber aos senhores consumj,
dores e dernais Interessados em geral
que pela Chefia do Serviço de Abast€Ci:
mente da Cocrrleuaçâo da Mobilização
Econômica foi baixada a seguinte Reso
lução e tabela de preços máximos para
a ven'da de sal. procedente do Rio Gran ,

de cio Nor-t.e, nas praças de São Francts.
co do SuJ, Itajaf, Imbítuna, Laguna e eStJ
Capstal.
V l nstl'tuto Nac.ional do Sal, usamrlo

da atríbutção que lhe conrerem o arUgo
5°, Letr-a e, do H.egLma1111€11to baixado com
o decreto-Iet n , 2.3.98, de 11 d'e ju'lrio de
1940; o ar-tigo 10, letra c, do decreto-h:i
11. 5.07í. ele 11 ele dezembro de 1942; a

poi-taru n. 154. de 12 ele noverno , o ue
J.843. da Coordene cão ela Mobiliza�ã0

I
..conômica. e a rcsotução n. 3, de 6 de
.ezembro de lfH3. baixada pelo Chefe

.• .0 Ser-viço ele Abastecimento, dessa
.oorr.enaçao,

RESOLVE:
Art. 1° - Ficam estabelec idos, pa ra a

:en�i1 elo sal ensacado. provenúen.te do
·;stado elo Rio ele Janeiro e posto, pelo
enxledor, quer sõbre vagão nas estações
ia E. F. Maricá ou ela Leopoldrna Hall
.vay. qouer no cost.adlo do rravío em Cabo
,'rJO, os Iirn ítes máximos de prêço, C'OI11:S.
'n'O.c;; da tabela 11. 1, a1112XlJ. ao pr'esen

tI! Comunicado.
AN.. �u._ ..i.'ia ven da do sal ensr-cadn,

i.as praças ele Vitória, Rio de Ja:ilreiro,
it,el ói. Angra dos Reis. Sam tos, São Pau
J. Aruon.n: 1, Par-anaguá, São Fr-an oisco

�

io Sul .. Rajai. Ftoríanópotjs, Irnbótuha,
uaguna. R.'o Grande elo Sul, Pelotas e
-ôrto Al<egre, os preços não d'ever-âo ex
eder os

-

l.imbtes constantes das tabelas
viexas. 11S. 2 a 9.
ii 1 ° - Os preços a que se refere ês'le

]'t:,!O são r�i::1tivos à rnercador-ín. posta:
a) .110 vagão ou no costado do na,

lua,"do a venda nouver sido feita por
-uporrador a atacadista ou varejist.a do
nter-ior;
b) no dornícjho do cornprtador, quan

o êste e o vendedor forem da mesma
.raca.

*' 2° - O atacadista, no caso G€ ven
e r o prod'uto para o i!l1t,€,rior, terá ele
-bservar o, preços fixados para o im
_)ol'tadol',

§ 3° - :\'as vendas elo hupor-taüor ao
arejtsra, querido um e outro for-em d-i
nesrna praça, poderão Q.S preços ascen
�'eI' au máx ím-, estabelec;ldo para as ven
as f'e ítas pelo atacadista,
Art. 3° - Xos casos em qU€ for aC011-

i.cíonado o sal. o que deverão satisfazer
s exigências do Cornurnícado n. 42/59,
e 31 d€ dezembro ele 1942. o verr.ledor
dJO só indicará a ln-acedência do produ
o, lTIaS também Ô'ecJ!.=t·rará se êste é
g'rosso", "pene-i:rado", "moído", "casca-
no" ou "refbuado ". \

§ 10 - Só se cOllsi.de!'ará "refLnaclo"
), s,ü 'esterilizado. livre de impuroezas ar·
:'aruca,s, que possuí,r, 111'0 mínimlO, noveno
� e oito por c'ento (98%) de cloreto elp.
ócF::> C\'aCl), e t,i\'er, C:l:J 111áxi.m'O ,'inte

. cinco gráus (250) de turbid�z.
'

ii 2° - Dos sacos ele 1 ou 2 quilos,
,uall1'do destinaelos ao consUlmo local, nl1·S

_?raça.� a que aluc!,e o artigo 20, pr-aêmio,
'ev'era con.slar mais o prêço do YOfume
o vareio.
AI't. 4° - O pl"êço de revenJ.:! do sal;

,m c;3da um elos mercados abastecidos
)l€lTl.1S praças a q'u'e se ref.el'i::!:1 ü:::i �l �·tü;ros
lO e 2°, será, no nláximo, j,g-ual 3 �on1a
1e tl'ês parc€las. a' saber: o j1l'ecc fixa·
lo pelas tabeJ-as anexas, pa,ra á venda
10 pl'oduto pôsto sôbre Wlgão ou I") eos
_ado elo ,,,,avio nl3 praça abast.er2dora
'espectiva; as de",pe&'als· efletuadas C:es,a
ll'aça até o ponto elo destino, e ú lucro
�jo T€Veulded-or, que não pod1erá c.....ceder
,€ dez !)OT cento (10'70) sôbre o mO':1tantc
'<IS d.uas prvmeiras parc€las.
Art. 5° - No caso d·e ino,))ó{'j·Y.lnci3

los pl'eç.os <. que alude êste CommJicado,
lbserVlar-se-á o d'isposto >10 item 13 ela
"lesolução n. 5. de 6 de dezEmlH")

,

ele
.

943, do SerYiço ele Aba<5�e2ill1ellt:J da
'oorclenação ela iVIobi']ização EconômicR
8;11 prejuizo ela a;pHcação da�; (r's�Q5ie.õe�
,e,na-l.S que po.rVE.1 �ltuY'a COUuei En�,
Art. 0° - Fioam revogados os artio-o�

.,°, �o e 5° elü Conmnicado 43/80. de
b

28
,e Junho ele 1943, bem aoSsim o ComLll:!'
'aôo n. 43/83, de 20 de a'gôsto ue 1943.
Ar'L _70 - Êls(1e Coulunicado entrara

'm "'I·gOl" na data da sua pu.blicaçao.
Rlü de Janelro, 10 el€ jane1ro de 1944.

,
Aproy;acto: E"llani do Amaral Peixoto,

l�e1ie do Serviço de AbalStecim�lnf(.O
Instituto NaciOln.al do s/)1 - Fel'n�nd()

"'alcão, Presid'en te.
TABELA N. 8

Pr€ços máximos do sa,l, procede-nt€ d0
�10 Grande do Norte, nas praças de São

. ra,nCl!SCO elo Sul, Itajaí, Florianópol.is,
mb�tuba c Laguna:
Grosso: 11111)01'- Ataca- \'arejista

tadar dista
CrS Cr$ Cr$
5,50 6,00

10,4'0 11,50
15,00 lG,5'O
19,.50 211,4'0
2<l,70 26,10
28,00 30,80 O,Go 1 Kg',

Londres, 19 (U, PJ -- A emissora
de Berlim info1111011 oficialmente
que "árias divisões aliadas, depois
de 'intensa preparação de arti lharia,
lançaran: forte ofensiva na f'ren te
ituliuu», ao léste do golfo de Gacta.
Alemães e aliados estão empenhados
em violenta hatabha.

a ESTADO Esportivo
CA:\IPEOXATO �ACI0NAL DE

VELA
Ferir-se-á hoje na hai a dc Gua

nabara na mctropo'le bras,illeira, �

abertura do cRm!l'C,ona[()' naciona:

de \'ela do cornente ·a'no.

COI1eorrerão a eSlla slensacional

iJugna nút:liea rep'I'esenlações de

Hill Grrunde do Sul, Santa Cu·lari·

llaj> Hio de JaneilJ-o e Bahia.
A J'epres,eJ�.ação c;lolari'n.ense é

_;'lJ,nlJpos't.a dos seguintes \'c.lejado
['C5: Hafalel lJÍnhwres, Adelllar Pi·

1'1'5, José Martins, J alies Ti 11·0CO

Joel Lang, os Cj'uaois tudo f,a,rão pa·
ra levar bem alto o nome de Sane
ia Ca,tar·ina no esporl.e do país.

Os eles,porti'sltas C{)n,te1Tâne'Ü"

,lguardam eom anciedade o desen

rola·f da s·ensacional pLÍgna marí·

lima.

Aguardemos, pois, a abertura ele

campeonato, aonde os 11055'o.S dis·

tintos eontcrrà,neos, hão de pO.r
ccrlo honrar as tnNlições espo,rti·
vas da terra e gen.te ba1l'l'iga-ver
de·s. FeJiai,d,ades, são oIS !1IOSSO�

votlos.

RECORTE
ESTE AVISO

ANTIGO PREPARADO INGLt;S
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Grosso:
Saco de 10 Kg.
Saco doe 30 Kg.
Saco d·e 30 Kg.
S,aoo de 40 Kg.
')aco de 50 Kg.
Saco d'e 60 Kg.
Peneit''1do:
Sacü de 10 Kg. 5,80 6,2<0
Saco de 20 Kg. 100,60 11,70
Saco de 30 Kg. 15,40 16,90
Saco d€ 40 Kg. 19,90 21,90
"'aco de 50 Kg. 24.3'0 26,70
Saco d'e 60 Kg. 2860 31,50
�loido o Cascalho:

'

Saco de 10 Kg. 5,70 a,30
'>aoo d:e 20 Kg. 10,90 11,90
Saoo de 30 Kg. 15,70 17,20
Sac·o de 40 Kg. 20.3'0 22.30
Sa.co de 50 Kg. 24,80 27,20
S'a·co de 60 Kg. 29,20 32,10 0,60 1 K,1,Fardo de 60 1\::r.
Moido:

ohlCo d,e 1 Kg. 44,40 48.800 0,90 1 Kg.5a,ao de 2 Kg. 38.8.0 42,80 1,80 2 Kg'.Refinado:
)Iaco d·e 1 Kg. 70,40 77,40 1,40 1 Kg.
Sac� ele 2 Kg.. 61,60 68,90 2,500 � Kg.
RIO d€ Ja11'el,rO, 10 de janelTO de 1944.
Aprovadü: Eruani do AlUa..al Peixoto.

Chlefe
.

do Serviço de Aba:stecime\:'Ito.
, I11.�tltU'tO �acional do Si)1 - FernandO
I· alcao, PresideJlte.Sendo muitos os males do ouvido pro·

vocados diretamente pelo catarro, pode.
se evitá·lo com Parmint.

Bombas sõbre Italia
Argel, 19 (D. P.) _ BombardeiroS

!)esado.s �liados altacara.m imporbh'
.cs Ob.loetlVoQS na Toscalna as insta'
llaçõ�s ferroviárias de Pisa, Poggi·
bons!, Ponderai, Gertaldv e Pisltovaj
sendo também ata,eado, aeródronw
desta última cidade.

"A Bandeira Nacional qUando em prês·
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se �olada; à direita da
testa ria coluna, se honver outra bandel·
"3; à frente e aO' centro da testa da co
luna, dois metros adiante da linha pela.
demais formadas, se concorrerem tr�
ou mal� haOlI.,lrall". (tle<'Feto-lel n. 4.5411
de J 942; - A.rt. 18, N. lU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


