
PARA ANI UILAR 100 MIL JAP 'RS
Q. G. ALIADO NO PACIFICO SUDESTE, 20 (U. P.) ... O CONTRA·ALMIRANTE CARNEY� CHEFE D 5.Tk'OO M'Ã.OR
NAVAL ALIADO NO PACIFICO SUL, DECLAROU QUE AS FÔRÇAS NORTE.AMERICANAS BREVE CO Ã'RAtt-'A."'nATA.

LHA DE ANIQUILAMENTO DOS 100 MIL JAPONESES ENCURRALADOS NAS ILHAS DA NOVA BRETANHA.

Vai abrir-se a

O Dt�!�rl!Ps!�2�S(�. P.)
A emissora de Tóquio informou
que sexta-feira será reiniciada
o 84°. período das sessões da
dieta japonesa. Espera-se -

acrescentou - que o premier
Tojo "esclareça" a atual situa
ção bélica e que o ministro do

I I I ext�l�ior Shegnitsu fale sôbre a

Florianépolis-Sexta-feira, 21 de Janeiro de 1944
I H. 9015 politica da grande Asia Orien-

__-------------------------------�------�------------------------------------�----------t=a�l.-- __

Batendo os

alemães
Londres, 20 (U. P.) - Os

guerilheiros do general Tito
anunciam que causaram for
tes baixas à 370 divisão alemã,
no setor Ogulim-Cerlovac. Na

província croata de Lika está
sendo travada uma violenta
batalha entre os patriotas e as

divisões alemãs que procuram
-

abrir passagem de Gospiv pa- Ano XXIX
ra a costa do Adriático.

o MAIS A:NTIGO IHARIO DE SAN'TA CATA1U�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Novos tremores de terra em San Juan Avançando Laranjas espanholas e bombas
Pânico entre os feridos. _ Outras notas sempre Londres, 21 - Precauções Imo

foram introduzidas as

Buenos Aires, 20 (U. P.) _ víveres, atingiram a cifra de I Argel, 20 cü� P.) _ Anun-
especiais es�ão sendo tomada� bombas no? .ca::g_ueiro3, e�

Dois novos tremores abalaram 25 milhões de pesos De acôrdo leia-se oficialmente que as íôr
pelas autortldades quanto aos [quanto o Ministério da Ali-

,.
'

.
-

carregamen os de laranias mentação' b " ad
ontem a tarde a cidade de San com um correspondente, desa- ças britânicas do Quinto Exér- rocedentes d E

<. vlU�se o riga o a

Juan, fazendo ruir as pared�s pareceram de San Juan quase leito continuam avançando na IP Uma bomb �r I
�p�nha. �dIar o f�rn�clmento de l�ra:r:-

que escaparam ao abalo de sa- todos os gatos e cachorros. Se- zona de Argento. Foram recha- manho e u n e o�po, de ta- jas ao publ;C?, tendo fomec�
bado. Os novos dois abalos gundo algumas pessoas os çados dois contra-ataques ini-' t

p q e o,. foi descober- do, a pro:posIto, um comum

sísn;icos foram breves e sem mesmas fical�am soterrados I migos, cuja resistência é vio- �r�um dos n�VlOS de tran�- ���.�;'::!:r:��. �� _ I?_o��,:o_s.
violência, mas causaram certo nos escombros, mas existe lenta. p. de, .enqu�� di em outro se � • - orn�u.n......

pânico entre os feridos que quem afirme que os gatos e I
pIO UZlU, a la_s, em alto

f-
.'

d
depois foram acalmados' pelos cachorros pressentiram a ca- Destruido� cinco 'I��r, u�� e�plosao ,��tre as ISCaiS e
médicos e enfermeiras. Infor- tástrofe e fugiram a tempo da navios japoneses �x,�s. I a9 ouve hVI imas en-

consumo
mações fidedignas salientam cidade. Melbourne 20 (U P) _

a llpUtaç�o.' mas ouve da-
. _ _.

' .. nos ma enalS O
..

t d
que as autoridades estao to- Buenos AIres, 20 (U. P.) - Mais de 100 bombardeiros pe-I .'

minis ro
.

a Fazenda re-

mando medidas drásticas pa- Sua Santidade o Papa Pio XII sados e aviões de caca aliados AcredIta-se. que es.sas bom- �ov�u, a pedido, os agentes
ra evita:- o a.dvento de qU,al- dirigiu-se ao Núncio Apostóli-I atacaram intensamente o por- ba? foram Introduzidas

D

nas flscals. �o lmpo�to d� consumo

q�ler eplde�ma em consequen-: co ,da Argentina, .monsenhor I'
to de Rabaul, na Nova Bretâ-! calx�s q�and.o os fr�tos ,-r�m Ara�aJ_U par� � mtenor. de San

cia de :n�lltos corpos em de- Jose Fietta, expressando o seu nha. Foram atingidos, pelas �nCalxota,dos,,)nos lugares pro- Antomo
.

OllVIO ,de Paiva, .de
C?mpOSlçao que se encontra,m profundo pesar pelo terrível bombas aliadas, oito navios auto��s. '. ." .: ta. ?atarma<A1?-ten�r Carpin
amda soterrados. Segundo cal- terremoto que destruiu a cida- japoneses, dos quais tres ro-I,

O Foreign .Of!lce solícitou teíro Per�s, ao interior de San-

culos do diário "Crítica" exís- de de San Juan. ram afundados. outros dois
mformes ao

A
governo do. e;ene- t� Catarma para o interior de

tem seis mil feridos em conse- Washington, 20 (U. P.) provàvelmente afundados e
ral Franco sobre a maneIra co- Sao Paulo.

quência da catástrofe de San O terremóto que destruiu San os tres restantes gravemente O
- -

.------------

Juan. A maior parte dos feri- Juan foi de intensidade igual avariados. UIDQ poderosa es- avtêo. a ar comprimido
dos foi retirada da eidade des- aos abalos sísmicos de São quadrilha de cacas japoneses

__II

truida, especialmente para Francisco, em 1906, e de Tó-. tentou interceptar os atacan- Londres, 21 - O segredo do Middlands, éncontrou um

Mendoza. Revelou-se, tam- quio-1923. Foi o que informou
i

tes, sendo derrubados pelo me- av.ião com motor a ar compr�-I grupo de crianças brincando

bém oficialmente, que os do- o Departamento de Sismolo- 'nos 18 aparelhos inimigos. Os mído estava a ponto de ser dl-1com modelos reduzidos de

nativos para as vitimas do ter- gia e Geodésia norte-ameríca- aliados perderam 12 máqui- vulgado por intermédio de aviões. A princípio observou-os

remóto, seja em dinheiro ou no. 'nas. uma criança que possuia um com certo interêsse e final-
modelo �o, referido avião. ;mente, com espanto, porque
Um oficial, num lugar de um deles fazia voar um mode-

w w............................
lo excelente, ,tqtalmente des-

Fechando (asas conhecido do público, e identi-

suspeitas
co ao do avião sem hélice pro-

LONDRES, 20 (D. P.) � O rêi Pedro visitou o primeiro pulsado por meio de ar com-

Nova Iorque, 20 (U. P.) _
ministro britânico, q�ando êste ainda se encon.trava em Mara- São Paula, 21 (A. N.) - Oprimido.

Chegou aquí Luiz Garcia Gui-' l:e�h. S:gundo o CO:;1 espondente da Transc,ontll1eI�t�1 .Press, o Secretário da Segurança Pú- O oficial confiscou o avião e

jarro, conselheiro comercial
i

1 et Ped� o co?ferenClOu ?om, o chefe do govern� britânico acer- olíca acaba de determinar o interrogou o pai do menino.

da embaixada espanhola, o ca d?- situação d�s gu�r}ll�eIros �? marechal TIto e l1';ostrou-se estudo de providências para o que revelou que tinha traba

qual declarou que milhares de s�ntId� pelo apoio bnt�l1lco � 'TIto, que conta �ambem com a fechamento de todos os hoteis lhado numa fábrica onde es

naturais das Nações Unidas, : símpatta dos russos. DeIXOU �lllda entrever
A

o .rei Pedro q�le :te suspeitos �xi?tentes em São tava sendo produzida a L!)Va

radicados na Espanha, estão, mu:to .P?UC? tempo .as relaçoes de seu governo com a Rl�SSIa, Paulo, principalmente na

zO-larma
britânica. Além disso,

seguindo continuamente para
serao ídêntícas a existentes entre russos e poloneses. O rei Pe- na central e nas proxünjd�d�s confesou que ímpensadamen

território aliado, afim-de' in- I dro informou também a Churc�ill que, segund,o. soube; o gene- das estr�das-de-fe!ro. Idêntí-
I
te fabricara um modelo para

corporar-se às fôrças armadas. I ral .grego Slovas, chef.e de guen�lhelros da Grécia esta op�,ran� cas medidas
. s�ra? t��\adas o seu filho,

Acrescentou que, no iIl:tervalo I
do Junta_:_ment� com TIto e, dentro de poucos tempo, organizara qua�to as _resldenclas .sone as I ,O mod�10 do avião secreto

de poucos dias, seis mil fran-I um governo lIvre grego. quaI� ,

recaiam su�pe'ta� ou
I
foi de�trUldo e o seu constru-

ceses partiram de Malaga, ru- IV M t· d
ri

d d H· I
que la; �e acham flchadas pe- J t�r fOl severamente repl'e�n-

mo a Marrocos. Guijarro recu- OH 'aDeS elo Iscor a e II er la pollcla. - dldo.

sou-se a fornecer outrGs por-
menores, declarando que sua Es�ocolmo, �1. (U. P.)_ - �otícia� recebidas de vá�ias fon- Ante o espantalho da invasão
missão nos Estados Unidos é tes, cUJa autentIcIdade nao fOI posslvel comprovar, ll1sistem

fomentar as relações comer- em que o marechal Mannstein apresentou pedido de Tenuncia.
ciais entre a Espanha e Esta- embora continue dirigindo as operações 'no sul da Rússia "po�
dos Unidos. motivos parti6ticos". Acrescentam que a renúncia foi aplre

sentada depois de viol�nta discussão com Hitler e seus aju
dantes, no quartel general daquele, há poucas semanas. Os des

pachos não mencionam o motivo da discussão, dizem sómente

que o critério de Mamnstein é diametralmente oposto ao de

Bitler, POIr sua vez, o jornal "Handels Tindingen", reprodu
zindo informações rádio-telefônicas clandestinas, cita o ma

rechal Rundstedt, como provável sucessor de von Mannstein
e diz que possivelmente se confiará o marechal Rommel o co

mando das fôrças contra a invasão.

J

Para as

armadas
fôrças
aliadas

o caso pnlono-russo ímpres ..

síona o'rei Pedro

SOldado luso
na guerra

Londres, 20 (U. P.) - Os bombardeio pesados que serão
alemães voltaram a alarmar- fatores decisivos para impedir
se com o perigo de uma ime-

I

um desembarque inimigo.
diata invasão do continente
europeu pelas fôrças aliadas.
Informações fidedignas reve

lam que von Rommel está pre
parando apressadamente no

vas defesas em toda a costa
francesa ,para repelir a inva
são aliada. Soube-se também
que von Rommel reclamou
contra a má distribuicão das

esquadrilhas de caça" e de
�.......-_._.....-..........,..-_._.._,._.._........__w.-.rw

I A
'

� I
I rmaçao

Vende·se finíssima armação
para estabelecimento co·

mercial de luxo.

Informações na gerência do
ESTADO.

Lisboa, 21 (U, P.) - O jor�
nal "O Século" publica, em sua

primeira página, a notícia de
que um soldado do exército
americano, português de nas�

cimento, acaba de ser citado
em "ordem do ,dia" de seu Q,
G. por sua ação no Pacífico
Sul. Trata-se de Edmundo Cu
nha, de 23 anos, residente em

New Bedford, que, tem outros
três irmãos servindo nas fôr
ças dG.:s·Estados Unidos, e que
são: Henrique Cunha, sargen
to, que se acha num acampa
mento da Virginia' o cabo Ga
briel Cunha, que'serve agora
na Sicília; e o soldado Fernan
do Cunha, que serve numa

unidade estacionada no Esta�
doo de Ala)Jama.,

Vírginio Gayda e Companhia _

NOVA IORQUE, 20 (O. P.) - O radio de Budrupcst anunciou que O gral. Olímpio
Virgi,nio Gayda, Carlo Scorza, e "vários milhares" de outl'DS "ex-fas- Cunha partiu para
cistas", serão julgadOS por tribunais especiais, acusado de aUru traição. OS Estados Unidos

Infernal duelo de artilharia vrl����o��:��:i:�r�����
,,', , 4

Falcomen da Cunha e Alexan-
FOLKSIONb, 20 (U. P,) - Esta l11a,rlrugada antes de amanhecer, d' Z c· d A

-

Lond 20 (U P) A'
verificou-se o mais in1enso duelo de artilharia desta guerra, entre os

I e a anas e ssunç:;t0'. res,. ','
- ra�

c[',nhões assestmdos ele ambos os lados da l\Iancha, acompanhados dos seus a]u- dlO de Pans anuncIOU que sa

As peçfrS britânicas alemãs abrirallJ fogo ao observatr junto da dantes de ordens l°s tenentes botadores fizeram descarrilar
cos,ta .fa'ances.a, vários na.vios alemã�s a1rave�salrelll o estremo do Doveol'. Inácio Rebouças de Melo e o expresso Paris-Toulose, mor-

Cmoo mlllutos depOIS os canhoes a.lema,es respol1�eral11, tra'vantdo- Ademar Rivermar de Almeida rendo 20 pessoas e resultando
-se um duelo que se prololngo'tl duaos horas. Nesse penodo, o ensurde- - .,' , .

cedor esta�npido elos gidantescos canhões faizia tremer a terra a caela Vao ambos estagIar no Exer- fendas 50. O refendo trem con-

iXplC)são," cito norte�americano. duzia equiparnento6 militare$\

Fizeram descar
rilar o expresso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 recorde de um grupo' ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO' SECUNDÁRIO,

o E S T A oO, .. • I COMERCIAL
Diário Vespertino aereo anil-submarino

PRIMÁRIO E

2 o ESTADO:" Sexta-feira., 21 de Janeiro de '944

1 \Vas·lüng;lon -- janeiro - (IN- te excedeu () número de MK1S ví-
(E X E R C í C I O DEI 944)

r
TEH-Al\1EHICA:\fAl -- Um COJ1lu-IHma's".nicado rccc rrterncn

í

e distr.ihuido Portupal tornou p oss ivcl umal O SINDICATO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENST-
prelo Depat'talllenlo de Guerra, a paroolu substancíal do l�x·i,lo da:-.lO SECCNDÁIUO E PHJ;\'L\H10 COI11 série à Praça Mauá, 7 - 14.0 an-

respeito das ousadas proczus de campanha anti-submarina aliada, dar - sa.la 1418, (E;.\IPHES,\ "A NOITE") vem, pelo presente, cornuni-
LIma unidade aérea empenhada em colocando ii nossa disposição as cal' a todos os Estabelecimentos de Ensino que, nos. termos da COifiSO
atividades de patrulha unti-subana- bases aéreas e navais dos Açores, lidação das Leis do Trabalho, l�ECEBEl{Á NO DECORREH DO ;vms
ri na, demonstra como as Nações de o n do os aviões das Nações Uni- DE JA:\fElHO, a comtr ihuiçâo do I:\lPOSTO SINDICAL que é devida por
Un i das cnnseguirrun duminar a dias, rpor!rclll proteger os comboios lodos os Estabelecimentos de Ensino Secundário e Primário inclusive
campanha submar í.na inimiga, que se' driri,gell1 para os portos Comercial, sediados ncst c Estado, As guias de recolhimento estão sendo

I
O Depantarneruo da Guerra, no afr-icanos c medítcrrãneos. rumctirlas pelo coi-reio e podem ser solicitarias na, séde do Sindicato ou

entanto, ad've r le que, emborra a GO'Jno foi conseguido esse notá- nas Delegacias Regionais do MiJlli"tério do Trabalho. Preenchidas as

I guer.J'a
subuuvr.i'na teuha di ruinrrido vel cx i+o é ro que rr-lata um C-OIllU-' gnins os senhores contribuintes, devem apresentá-Ias à Agência do Banco

l de ímtens idarlc, el.a ainda existe, nicado dú Departamento de Guer- do Brasil. Não havendo sucursais. delegadas, agentes do Banco do Bru

\ não obstante fi cficaoia dos ata- ra. no regresso d.o 4800 Grupo .\é- si I. deverão ais guias ser apresentadas no Banco que estiver autorizado
.

ques i,nimigos, de um modo geral, J'co Anti-Suhmuoiuo. Diz o COIl1U- II recebê-Ias pelo .:\linis.tério do Trabalhe, Indústria e Comérclo. Há mul-
. i tenha sido n cutralizada. ni('I](10 ern -n prer-o : "Consubsian- ta pall'a () contri,blllnle que deixa.r de fazer o r-ecolhimento do imposto

I'
O presirlente Ilonsevel l e o pri- ciland,o o rccord excepcional do dentro do prazo.

I meiro minislro Churcbilll, numa I Grupo, que derr-otou os alemi!es'. .,..

I clecl:lr�lção c()n.il1.Jl�a, resumir-am a

I sôbro e sob a supcrUcí.e do occn- HJO de Janeiro, 3 de jaucu-o de 1\)44,
si tuação rl a scgui nte maneira : no, vemos (l "record " de combate

_ Presidente
O I ",A.._s Oj),f'l'.açt.)cs ·c;olltra. os s<ub,-I inscrilt.o na fll<;f'l'agelll c!t.)S g:igantr:y- (a.) - LAFAYETTE CõRTES

. s originais, mesmo não pu· -

1.,

maran os rmnugos têm SH o n'Clt�- cos Liberador construlrl ns eSIH'- ANSELj\I[O PASCHOA _ 1.0 secretário

I
bltcados, não serão devolvi. ',veis, pois ·os .I·esll'!ta:dos .conSle!?l1�- c ialmcnte para essas missões. 'IIf!!!I!IlIi!OZ iMt WWWiW..........,...._"...lt:i;""". -TW-,......__

dos. dos pelos nazistas tem sid o mJI11- "As "swasti kas" p intadas na

Ir
mos com rclacão 'aos seus cstôr- fuselagem desses aviões são teste-
cos. () inimi,go tem empregado munhos mudos rio êxlto das batu-

. t:.l
A direção não se responsa- fg.u.ahnente :l\"iiircs de longo raio lhas cm ([rUle eles se cmpcnharnm

r�
A

r�1�.� I�
biJiza pelos conceitos emiti de ação nas concentracõcs dE' sub- com o s Junkr-rs -88 r Fückl--.

"" U�."!!....
:

:." ·�,g.:'·"'��"':."�"�"..r..
.

.

G

I
dos nos artigos asstnados m.ae-inos contr-a nossos comboios, vVulrf-200, quando estes prelcn- �

mas a despeito de tudo isso os rl iam ntacar os nossos comboios".

:��������::=::=:=����
nossos contra-ataques tem sido efi- "Aém disso, esses bombardetros

�;r.... !'c__'S!_-- is cazes. afundaram lambem na costa da
lâ
g ! "A p rurtcnciu dos submarinos Fr-ança um petrl)leiro que ia Crlrrc-

li uerra nos ares l'l1Jimigos diminuiu o númerro de gado de óleos vrglcLa-is em C(uanti�
oportunirlades aprcs·en.tadas ,às 11'os- dade suficienk para aten,dler ilS
s,a s fÔorças paI�a ataca-los. Não obs- necessrid'ad es alrmãs durrante llJ11

tanrt.e. o núme,ro rle submarinos mês. �ão foi abalidro um só dentTe
afundados em novemhro nOV:lI11en- eles".

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022-Cx. postal 139

A.SSINATURAB

SINDICAL

,W:Jslli.ngton - (INTEH-AMERI
L'\,NA) - F:üa,urdo sôul'e as atrivi
d_adrcs dia" fôrças aéreas nOl't.e�aane-
rICUJHJ" o Gel1lc1'al Hrerllry Anwld �_�.__... -."...,...,

de.cl.arou que t,enrLo ilüda.clo SlJ,as
.. i

aLIVIdadlcs oom três homens ape-
;. COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

l,nas CIOII1 tam hoJe com 2.385.000 ho- ':
l1Jens e milhares de aviões. A p1"o'-

���. Fundada em 1870 - Séde: B A f A
dU�'â,o de aviões nos Estad,os Ulli- INCENDIOS E TRANSPORTESdos que era de 117 aparcJrbos em

'

set.embro rIre 1939 subiu panl 8.800 Capital e reservas " Cr$ 71.656.189.20

�'em ,no�enllhro de 1943. Nos próxi- Cifras ão balanço de 1942:

1110� 1;> meses deverão se�' cons- < Responsabilidades . , ., Crg 4.999.477.500,58
bnudos 145.000 aviões, mais pesa- > Receita .. ' . . , ,.,. Cr$ 70.681.048,20

..dos e maIs pod'eros'Os qne os atuais. �}.
Ativo 'i" Cr$ 105.961.917,70 I

O Generall Ar�old ac,rescenrtou tfll'e Sinistros pagos nos últimos 10 anos ., , .. , , Cr$ 64.986.957,20

II
- ........... '

esta prodruçao cr-a ahsolutamente Responsabilidades.. . . , Cr$ 76.736.401.306,20

C Ih
P\.

b
·

u�('essári,a a-fi.m·de apapelhra,r dre- .. Bens de raiz (prédios e terrenos) .... , ... ,..... Cr$ 23.742.657,44
I onse OS 80 re a grlpev]l(lame.nte as 15 fôrças aéreas � DIRETORES: - Dr. PamfiJo d'Ultra Freire de CarvalllO, Dr. Francisco

nort.l:'-alJ1erÍcanas espalha'das. pelo I > de Sá e Anísio Massorra. � I "A gripe pode ataca,r a crJança

I
do-o convenienteme'nte, em horas

mll'lll�ro'.. cad,a uma das quais em I � Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no
... l'1l1, .

qUHlqll'el' idarle. 1\'a li.tera. lura certas.
eon(llçores de Orpl"ra'r. desde jú. O! � Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa (

_

dobro {]ro,s aparelhos de que' dis, I
:- e Africa.

� medIca encontram-se referencIas a 80 - Expondo·o morleradamente

põe. � AGRNTE E�1 FLORIANóPOI,l!'l � ppirlemias que mostraram predile- ao sol pela ma,nhã ao ar livre, e

,]{,eJ'erÍnrlo"se ii. entrada dos Es'la- > C A 1\1 P O S I. O B O & C I A. - Rua Felipt' Schmlflt, n. 39 < ção por crianças. nnrle não haja aglomerações.
dos Unidos n<l gnerra o (';enera1' ': Caixa Postal n. 19 - Teldone 1.083 - Enll. 'rele�l'. "AI.lANÇA."

ii,'
Proteja sel! filho conlra a gl'i]Je, (lo - Habitua,ndo-se a U111 peque-

A�I?ol�1 1l1OSt.r0:tJ C;)}1lO haviam sido I :: SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAí, BLUlVIE- <"dotanrlo os seguintes cllidados �c-' nn repouso diurno (1 a 2 horas).dlflcels os n.nmeIros (lias (Ir�, 11lta I " NAU BRTTSQUE LAGES E RIO DO SUL
f '

1
"

I ,
' L·" .

pcciais de defesa: 100 - Recolhendo-o cedo ao leito

r�I;;r�s:u,�d�r��lle��:I��d�Oh�(:�q�;� I �M-�•••_'_-""""""""._-""__-_.-."''''�_-_-__-''''''''''''' ''''__''''''''''''w'''''-'':':' 1° - Suprimindo o hábito de hei- e p!'oclll'a,ndo não interromper-lhe
nipônico, Riap'idamen te, porém!

I
-

1
.iar. o sono. A criança precisa dormir

veio a reação e os nrH't,e-:lJne!'iea� I niOXl"c'açao CO e.r�l"va 2n - Não falando, nem tossindo de dez 21 doze horas, diariamente,nos, rI,eS'de o at.aque fi Pearr[ HaT-' 1
bOI!, até 31 de ouillt!J,ro úlrtimo, ha-: PORTO ALEGRE (' 'e) _ O .• av ca"o

ou cspin�ando junto ao. seu rosto. em aposento ventilado,
v,iam d1csLnni,do 8.748 aviõ,es d.o Ei- .. . _

'.

.'
Vla a.er � cOlxeu un� �r e '" 3° - hl7.endo-o clornllr em canra 11° - Não esquleeencJ.o que a ág!.Ja.

xo em sombMes [lere.os, afóra ou-
(i.e 1,ntoxlCaçao coletiva num d:strlt? de CaJ�oa,s, p.l'O�llnO a esta r

separada. pura é táo necessil'l'ia ao orga,nismo
teos 2,5<>5 p'rov�velmentle d.es.Lruri- capItaL Durante uma festa all realIzada fOI dlstnbUlda entre a I 40 _ �ã() L1s:1lndo ]r!1ço que te- da criança ([uanto os alimentos. r�
�'OS. � �:'O'po:_çao ,de perdas ness.es população

A

certa �uant�dade de sardinh�. Todos aqueles que, nlla servido a qL1�al(juer outra pes- Dcollselha"cl a ingestão de p.eqlle-(Oll1,t)d.t�.� ba\la "l,do d� 4 a 1 fa- �omeram esse peIxe cerca de 500 sentIram-se mal horas de-r, _ .

vonnneI a,os l1Jorte-all1,enca'nos.

1
. , '.. '- . A .' soa. nas proporçoes, repctIda,s vezes :'0

Aoresc.ent.�u o, �,enlCl'.al . i\Jr,�.old :?l.S, sendo necessana a Tll1terv�nç�o c1� Asslstencla. ;,od�s as

I 5° - Destina,ndo copo, prato, 1<1- dia, evitando-se o seu uso antes ou
oue a c]t,racao ,:n(\c11a de uma lor- ,1tImas foram salva.s ha, endo, Jorem, "'0 em estado ",J a, e. lher e guardando para seu uso ex- durante as refeiçõ.es. ,

ta,!e?-a y?adora , n? teat'ro d·e ope-
. _ ....... ..._�

I
'1' .' . I ')0

.

'..

raçües e de 231 clJas. O que lhes ( ISJ\ o. 1� - OhamaJl1do o medICO, ,lU

permite j}[Irlidpar em ma,is rle I GO - Evitando sua presença 011-' procurando um serviço público
vil1ltle operações d� !JOlllbl[N'deio, Credl·lo Mu' '.uo Predl-al de haja aglomerações, principal_! tlesrÜnardo aJO tr3Jtament·o da criança"
Ilumeros,as opel:aço.es de' arLestra- .1 IUlenlte em ambientes fechados mal' ,logo que se apresrentem os primei-llllenrto, prlova, voos de tra:ns'J),ol'te, ! '.

'

I'"abasteci'l11ent'Os, etc. Proprietários - J. Moreira & Cia. I
ventdados. ros smalS de doença.

CorncrI,uin o Generall A,rno'ld de- O maior e maia acreditado Clube de Sorteio de Mer. 70 - Escolhendo e preparando NO'I1A - Procure seguir e divul-
('�a'l'andro. que proxI1111amre'!1,te �.erá cadorias do Estado. cuidadosamente 0.5 alimentos qllc' gar os conselhos ora emitidos) em
desfechado uma of·ell·SIVla a�rea ,lhe forem destinardos a alimentan-! defesa da saúde da criança"sem pre,()ed,entel� court,ra o Japao e Sort"i('")s nos dias 4 e 18 de cada mês.

I
. , .

a Alrcl11�nl}a, Giganltescos aviões. de PRÊMIO MA IOR CR $ 6.250,00 ••••••••0••••••••••••_..0 .,•••••••••••,..hombarden'o, com base na Chma, I) ..
ataCifll'ã-o S'elll oes'sar as iil1dústrias Muitas bonificações e inscrições de pagamentos. 2 •
e a navegaçã'o nipôn,icU's até redu- Médico gratis iS

(.0,/.1'"$..'.
·

7.ir ddirnHiyamente o j.lodJe:rio hé-

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas I � I
Uco elo Japã'o, Qualnto ii. Alremanha C $ oe T d t : •
as op'eraç&.es combi,n,ard:as das avia- '., r 1, • u o que prome e CUID-

II � :
�'ões llode·meriea,na e inglesa irã,o Dre incontioAote. Não existe igual. Não reflita e não : Ielll Ulll crescendo até a t'olta] dClr- du.i 1e um só instante. Concr)rra para o próximo e
1'(Jln do Beieb, o.s bombarnl,eirro,s sorteio, tenba cofiança, que, qUlindo menos esperar, 8 I: C I.,,'�',\'" 1-4U l\i1 B I.A II;·pt'ão ].eva!d,os a caibo em propÜ'r- t· á t • � ,

ct1les cada v,ez ma'iol'es a-fiIJ11-de sor e VIr 80 seu enCOD ro
__

"ullHlúiar" as defesas naZÍsltas pa- . Conserve bem na memória os dias It e 18 I:
]'fl �IS ()peraçócs de segund,a freru,te. I

= As mais famosas mUSicas, com os mais I·"O principio do fim da Alemanha _ •
c cio Japãro esrtá próximo" ass'egu- GJ Fama sos artistas. I
rOl! [) cbefe da aviação J1rorte-ame- Não tenhAS dúvida em de- I As aoeuots§ e piadas aparen· : / •
rieflll.a que rcafi,nlJ,ou a decisão

.nunclar
um "quJnt8-(�ohw8",

I
temente Ingênuas são grande� a ULTIMAS NOVIDADES I

g'�ir �IWS o ��â�1iJ��(�do;a.I.�ea eo����= por mais que pareça teu am'· armas de desagregação mane.; N RAD IOLAR
I

ção (lr ullla vH6ria sem limita- gó; não merece tua estima um Judas pela "quinta-coluna". : a «( » :
ções. traidor da Pib·la. (L. D. N.). (L. D.N.).. I

i Rua Trajano, 6

i
.....................99 0 ..

Reconstruções, plnturas, reformas

Na Capital:
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre CrI

" Mês Cr$
Número avulso CrI

No Interior:
CrI
CrI
c-s

70,00
40,.00
20,00
7,00
0.30

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Tr+mestr-

Anúncios mediante contréto

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

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

trução moderna, median te uma entrada pequena.

Compra. venda e administração de imóveIS.

Rua Felipe Schmidt n° 44

FLORIANÓPOL'S

padrões
fábricas do

Oasa
maravilhosos. finíssimo acabamento das 'melhores

noS balcões da

OSA

SE��AS
A Mobiliadora

"' fi .'lt. ,.n.,."'*, I 4 t,*"+, ( _; J:SO 24 ALbi,J S(l.i _.. ]

Refrigeração em geral
Sorveteiros-Refrigeradores-Bolcões-Frigorificos

(paro pronta entrega) Máquinas de escrever-Ró.
dios-M6veis finos- Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTTI

I__R_ua_F_el_IP_e_S_ch....
m

.....ld_t_,_3...,4_-_-_c._P_o_st_al_,_1_73_--_F_on_e'_1_S_49_'.FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
......e..;u;ua _:a:z:a;:aa;;;sU4WAC .- * as
.

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

4
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ANIVERSARIOS

Sra. Dr. J. J. de S. Cabral
A data de hoje assinala o ani

versário natalício da exma. sra. d.
Dulce Augusta de Souza Cabral,
espôsa do sr. dr. João José de Sou
za Cabral, advogado nesta capital.
A ani'l'ersariante que é elemente

de projeção na nossa sociedade,
será homenageada pelo vasto ,cír'
culo das pessoas de suas relaçõ'es.

Sra. Dr. Osvaldo Cabral
Transcorre, hoje, o 'aniversário

natalício da exma. sra. d. Olívio
Cabral, espôsa do sr. dr. Osvaldo
Cabral, médico, e que receberá,
hoje, as felicitações efusivas da
nossa aoctedcd s.

Fazem anos hoje:
a sra. d. Pergentina Pereira D'
Alascio, espôsa do sr. João D'
Ala!lcio;

a sra. d. Antonieta Lemkuhl Phi
lipi;

a sra. d. Dalcy Dutra Guerra, es

pôsa do sr. Júlio Gomes Guerra,
de P. União;

a menina Maria Elena, filha do

Isr. dr. Silvio Ferraro a de d.
Maria Batista Ferrara.

Telegramas retidos
Acham· se retidos na Telégrafo

local, telegramas endereçados pn
ra: Werner Goecks. Zilda Medeiros,
Eugenio Raulino, Norma Rubim,
Levi de Oliveira, Consul Argentino,
Clarinda Goulart, 'Roberto Wen
dhausen, Mauro Pereira Brito,
Themenergildo, Maria Pereira e

Vica Gomes.

A pessOa enve

lhecida e aba
tida pela prisAo
de ventre, reJu
venesce, toman-
do com regula·

ridade as

PI LU LAS
DE

BRISTOL

Atos oficiais
o sr. dr. Heitor Blurn , diretor

do Departamento das municipali
dades, foi designado para estudar,
em São Paulo, a organização dos

serviços do Departamento conge·

nere daquele Estado.
- O sr. dr. Afonso Rabe foi

designado para fazer o curso de

Saude Pública no Instituto de

Higiene, em S. Paulo.
- Para prefeito municipal de

Videria foi nomeado o sr. Milton
Leite da Costa, funcionário do

Departamento da. municipalidades.
- Clemente Alves do Prado e

Armando Meenize foram nomeados

para exercer, respectivamente, o

cargo de juiz de Paz de Curiti·
banos e de contador do Juizo de
Direito de Caçador.

- Para fiscais de estradas de

rodagem foram admitidos Paulo

HCiuptli, Geraldino Avila, João
Barbi, Manoel Luiz Vital' e Otávio
Souza.

Suspensa a filma
gem de .Loura
Incendiária.
Nova Iorque, 19 (C. r.) - Foi

suspensa tompuràr-iamcmte, a. filo
magern da pelicuãa "Loura Incen

diár-ia", estrelada por Betty Hut
Ion. A famosa ruiva, por ordem de
seu médico, teve de transportar-se
para uma clínica de descanço, Bet
tv Hutton está trabalhando ao lado
de Arturo de Córdova e George
Marshall.

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

Linhos estr':lnge-iros e nacionais - Casemiras - Panam<Í -- Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rios
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.

'eu .....
._-

1 que o casulo de um bicho de
seda, bem alimentado e de

serwolvido , dá frequentemente
um fio de mil metros de com.

primento.

2 que o número de elefantes
mortos, anualmente. na Afri

co, para extração de marfim,
monta, em média, a 65.000.

3 que, segundo o prof. William
S. Jones, da Universidade de

Vale, nos Estados Unidos, rnu i
tas pessoas, só pelo fato de re

ceberem algumas inhalações rá
pidas de ar puro, experimentam
sintomas de intoxicação :r: elo
oxrqe.ruo como se tivessem to·
modo estimulantes alcoólicos.

4 que as autoridades sanitá·
rias federais dos Estados Urrí

dos calculam que custa orruo l
mente à economia particular
daquela nação cêrca de I dólar
e 80 centavos a alimentação d-e
um simples rato doméstico.

5 que, em certas regiões da
Noruega, quando se afoga

uma pessoa no mar, levam um

galo num barco até o local do
desostre, na crença de que
aquela ave cantará quando o

barco passar pelo ponto exato
em que está o cadáver.

6 que muitos grandes homens
foram também homens gran

des, pois Washington media 1
metro e 90 centimetros de o lt.u
ra, Pedro o Grcnde 2 metros e

5, Walter Scott 1 metro e 83.
Dumas Filho I metro e 78. Ldn
coln 1 metro e 78. Darwin 1
metro e 83, e Thackeray I me.

tro e 93 centímetros.

Camisas, Gravatas, Pi iames
Mias das mehor es, pelos me

rores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Trajano. I:!

Quando aJguém, tal_o_
1heiro da i1ustraqAO a-címa, ofl!recer.
lhe, em 1lUlt.vel gesto, um câlice do
excelente aperitivo KNOT, 1emm-.
... v. Sia. de acrescentar, aoa�
oe, a gentileza:ESTEE 1A11-
BEN o I1EU APE,1ITIVO

I'nED/!ETfJ!

I (/1'1
MODurO /)4 KI10TS-4.//I/)••COI'1. E ié6UROS

____ ITJ..JAI �

o preceito do dia
Além do doente, o conva1ellcente

de gripe Constitue fonte de pno
pagação da doença. Uma única
pessoa pode posscí-Io a dezenas de
outras. Por outro lado, é grande a

receptividade da espécie humana
em relação à gripe. Assim, devem
.ar evitados ajuntamentos e aglo
merações, mesmo ao ar livre.

SNES.

.......- _ -._.- _. _ - -_-_- _-_- _..,."...,."...."J De lendendo a

Mãe aos dez anos de idade popula<áo
_

CHICAGO, (via aérea) - A Associação Médica Norte- cOl_'tra. a g.flp�
Americana informou que a menina de cor, de 10 anos de ida- .

Sao LUIZ, (VIa aer�a) - O

de, que deu à luz uma criatura do sexo feminino, o primeiro )mt�r�entor fe�eral, dIax:te das

neste mês, é provavelmente a mãe mais jovem dos Estados Ino.bcIas q�e CIrculam s�b�� a

Unidos, desde 1910. A instituição acrescentou: "Anteriormen- grIpe,! e diante .da .posslbIll.d�
te registramos dois casos de meninas de oito anos de idade d.e deste mal atingir o �erl'lto
que tiveram filhos normalmente, bem como de uma de 9 anos

no do s.eu Estad?, reuniu er;n
e outra de 10". ° caso da menina de cor mencionada ocor-

seu gabme.te o dlreto� de Sau

reu na looalidade de Nonahans, Estado do ']7 exas. de, ? prefeito e o pr�s�dente d.a
SOCIedade de Medicina e CI-

rurgia examinando com eles
as providências a serem toma
das de modo a defender a po
pulação maranhense.

� Passageiros
sem bilhetes
Rio, (Via aérea) - Entrou

em vigor, na Central do Bra

sil, o novo
,
sistema de multas

para os passageiros encontra
dos sem os respectivos bilhe
tes. A multa será de 30% sô
bre o custo total' das passa
gens, sendo no mínimo .de dez

cruzeiros, na 1.a classe .e cinco

cruzeiros na 2.a. Nos trens dos

subúrbios, continua em vigor
o regime antigo.

DIA 22
Orgulhe-se do seu

relógio!
A

I JOALHERIA 6RILLO

Sensacional abertura da
temporada cu rnavo.Ieaco .

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

DIA 30
"Soirée Mignon" com início

às 19 horas.

ATENCÃO
Realizar-se·á no dia 5 de

Fevereiro grandiosa e

________________f_e_s_t_i_v_a '_'s_o_l_·r_é_e_'_' �l �

Zoraide Silveira
E

Zilã Barbosa

"""'-...........-_.J'\.....- .........-......._-........._._,._-w-................_-_-.....-_-.-_-.-.-_-",._._...._- -_._.y

Uentro Social de Aposentados e
Reformados de Santa Vatarina

2a. Convoca<ão
São convidados os srs. SOCIOS, para a sessão de Assembléia

Geral, a r e a lizar-se dia 22 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

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviçós
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siliite.
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).

;

Fpolis., 20 de Janeiro de 1944
A DIRETORIA

2 v. I

A firma Moritz & Cio. recebeu
telegrama de S. Paulo, informan
do que já foram embarcadas, por

I
rodovia, as intalações da Casa
Soberana cujo montagem será
feita por técnico vindo daquele
Estado.

associados.

-·....--__......-_........_.......... ._........-_-..........."".......·.-.....................- .........- ......._·......................w

çÃ� P�!���i� a!e.)ól�?so �ã� ch�!���!!en-Itos de combustíveis até fevereiro, os ônibus desta' capital pas
sarão a consumir óleo de caroço de algodão. Caso isso se dê, as
passagens serão aumentadas, de vez que êsse combustível é
muito mais caro,

I - , ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

Cm,mi;mlât!1� Acompanhado de seu irmão Ir.
Berlolino Sentas Reinert, indus
trialista aqui residente, esteve orr
tem em nossa redação, o advoga
do sr. Miguel Reinert, nosso corr

terr&neo ora :residente no Rio Gran·
de do Sul, que aqui se encontra
em viagem de passeio.
Veiu �le agradecer.nos a notí.

cio de sua chegada, demorando-se
alguns rrrirnrtos em cordial pc
lestra.
Referindo-se a Florianópolis sa

lientou que embora não se possa
chamar de extraordinário, o pro'
gresso aqui é real e sempre cres

cente, projetando' se a capital pu
ra uma cidade cada vez maia mo

derna.
Ao se despedir felicitou·nos pela

simpatia de que "O Estado" deflfru
ta em nossos meios sociais, como

lhe tem sido, possivel observar. o
que muito nos penhOrou.

(OU R'EGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVITARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantazempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Dflve ser usada com
�. confiança.
.:.J� FLUXO·SEDATINA eu('.ontrtl-be

'lMAE em toda parte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEJA SUA Atenção,
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 às tabelas de preços e à venda
dos artigos por ela distribuidos.

Assim procedendo, o comércio agirá de modo louvável e patr6ti
co, contribuindo para o desafogo público, na hora dificil que atra
vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam os Poderes
Públicos à sua associação de classe.

Florian6polis, 13 de Janeiro de 1944.

C ESTADO Sexta�telra, 2' de Janeito de t944
..............� � � __ aM..� ...

Hitler desacreditado
na própria A!emanha
Londres - Na imdrnênci a de ver

desencudeaun a ma ior ofensiva mi-
1i<lm' de [Iodos os tempos, contra a

"sua fortaleza" Hitler lo'r,d'enou aos

mentores ria sua múquima p ropa
gu.ndista, que assegurem ao povo
alcrnâo que o continente' europeu
permanecerá invi o lável a Iodos os
assaltos citas fôrcas da democracia.
Porém em toda "a Alernamha, esbo
ça-se um tn ovimon

í

o tendcnt« a

colocar o "f'uelsrcr" no ró] daque
les que corno Goer ing mudo pro-
metermn Ú nar âo alemã e en tru-
lill111p fr<lr:lss<]lrâlll cm todas as suas

profecias . .Tá 'Hil lc r, quan«!o as

f'ôr c as so viétioas i nic i aram a SU:I

gra:;Hle ofcrisi va d,('sl,ill1ada a 1 iher
tal' o Ic r ri.l ór.i.o das tropas naz.islus,
promelcu ao p'ovo alemão Ique 10- -

dos os lr-rriló ri ns i,nimigos co,n-Iquistn-lr.s jamais 'seriam entregues
80 udvcrsúr-io. O que se 'Viu foi Ijus,l�llIclllte o contrúr i o. As fôrças
de elite d'o He i ch, foram sendo
cmpur rndas para idcntr o da Po lu
n ia e da Alcmunh a , em meio ás
ma.is l remen dus c fragorosas der- Compra e Venda
rolas. ?\.'�. Ilú.Ji.a" () m e s m o ac on l c- Literatura, Pedagogia Psico.

r

ccu, O tuelner " prometera que I' , .

.'

as Iôrcus br i l â.n.i.cas e aliadas n(io Iogia , Maternática , Due i to , En

Ia,profl1i1(1�r}al11 o. sel,l descmharqllrE' gen har ia , Me?icina, Topografia, �_._--------------..:

cm Itl'rml,(!l'lo Jta,ll�lno, c apesar Cinemat ogr afia, Eletricidade,
<lIS';o, <IS I.orças lJl'llanlcas. ach am- Rádio. Navegação Marítima e I
se nas vi si n hruncus da cap il a l do ,

F"
.

anl ig» im pór i o d o :\Iussol'ini, E no Aérea, Geodesêa, isrca , QUI
que diz r-espeito ú rnvasà o da Eu- mica, Mecânica. Carpintaria,
ropu pelas tropas inglesas l' a li a- etc, etc.
'(!:Js. o P'['\'O germânico sabe que O L ROSA

II
nenhuma fôrr:a será capaz de im- ••

'-- pedi-la, porquan+o as tropas na- Rua Deodoro. 33.

A SAUDE DA �fULIIER ���,\��:' /�;��I����la�Il�IOe�I����i�lt��od��� Ao tentar esquivar-se às determ .
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BAR E ARMftZEM, O H , ( NT(
lJrtm:es do úll í.mo ano. inimigo do Brasil. E para. os íním i

,Ub <10 Brasil. a lei é inflexivf'1

G R A TIS! D_ E. M.).

Quer receber ó tirn a surpresa '������

Rua V. Meireles, 11 ���ú�afa��il��l!��;l�:c�:�: d; CARTAZES O DIASoares , Caixa Pastel, 516.
Rio de Janeiro

G

t��
Ha sofrimentos que sadélo para Sli3S vitimas.

\

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

,Juizo de Direito da
IComarca de' TijuCHS
I Edital de praça com

I o prazo de 20 dias
o okladão Brtgalrd Honório de

II Amorim, Juiz de' Paz, no exercício
do cargo de .Jl�jrz de Di reí!o da

l,comarca
de T'ijucas, na fórrna da

lei.
Faz saber aos que o pr-esente

I edital -de praça com o prazo elc 2(,
I doias virem, ou de le conh ecimcntr

I tiverem, que, a rcquer-i.mr-u lo dO'.
interessados. o Oficial de .Iu st ict:
desle Juizo, ou quem suas vezes t i
zer, lra rá a público pregão de ven-
dra e arremataçâo no dia 15 de Fc
ver-oiro pe-óx.i lUO, em Jr ernte o edi
ficio da Pr-eí'ei.tur-a Mumcípal, des
ta cidade, às 10 horas da manhã, ('

imóvel abaixo declaradlo, p,e,rten
ce,nte aü espúüo de Que.rülO Mi
cheH, a saber: Um - terreUlo sit(
em Valsugana, do :Município de

l1\o\'a Trrenllo. fazem frentes a Sul
'na ESIt.ra-rla Públâ ea, 'fu.ndos e11

terras d,evolut,as, a Nrorte, extrrem'<:
a Oésle com o l.Orte N. 2 e pelo Lés
te COlll terras devolutas, avaHar!r

I
pr)]' seis mil cruzeiros (RrS .... ,.

(\.000.00) lendo a ::h'ea de 275,OOC
lllq. E, para quo(' cheguE' a nOllíei:'

I a'o rool1ihecimellijro de tocllos, mano

i dou expedi,r () prcs,enle, qUle ser:'

I arfixad,o no lugar do costume E' re·

,produzido na imprensa de Floria

I nó.polis. Dado c 'passado nesta d·
dadr l' çOlllarCIa de Ti.jueas, ao!; H

II dias do Illl;'� dE' .r,aneiro de 1944
I Eu, Hodolfo Luiz Biicbele, Escri-

"
"ü.o que a esorel'Í. (ass.) Edgar

II Honórilo rlle Amorim, Juiz de Pai
no ,exercício dia (',aTgo de IJuiz de
Di,r,l'�to. Scllos afi'nal. ESltá c.onror·
me o origi'na,], que foi afixado ho·.
,ie, por mim EscdvãlO, '1M porta do
Forul11.

Rodolfo Lili:: Biíchele
Escrivão()

srs. comerciantes

fazem envelhecer. E as

Senhoras, que dêles p a-

Defenda-se contra esses 50·

írimentos, que sôo evrtavers.

Use A SAUDE DA MULHER

.'

FARMACIA ESPERANÇA

decern, o sabem muito bem.

Taes são as Irregularidades
no funcionamento do deli'

Regu!ador, tõruco, anti-dolo-
rosa, o poderoso rernedio

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

IIrolta. nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumart...

Artigo. de borracha.
G8rnnte-� a exata observüncta no receltnArlo medtoo,

cada organismo feminino,
como excessos. faltas, pe-

traz no nome o resumo de
suas Virtudes. A SAUDE DA

PREÇOS MÓDICOS.

fiados dolorosos, que tornam
certas fases do mês um pe-

MULHER e uma qarantia de

saude e bem-estar.

LIVROS
USADOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles z- Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinh'ls - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis _.:. Empadas

Salame +: Peixe frito, etc. etc.

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGiÃO DENTISTA

'Snrs. agricultores
Para maior colheita com menos

dispendio de mão de obra empre
gai em vossas lavouras a afama
da SEMEADEIRA -- ADUBADEIRA
«TAC-TAC». Preço 800,00 CR$.
Rep: LIRA, BORGES & CIA.
Rua Felipe Schmidt, n. 44

FLORIANÓPOLIS

«Lar dos Móveis»
(anUga seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15
,

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

B�NH�EIROC����
I 11 esmaltado

V. L. Alves � Rua Deodoro 35

HOJE tia.feira HOJE

10 v. 5

(I E
A's 7.30 horas

Um espetáculo grandioso,' empolgante e incomparável:
Com Clark Gable, Vivien Leigh, Le slie Howard e Olivia

de Havi l.and em:

..

E.:••• �o VENTO
LEVOU
I �UNE WITH TI!E WINH I
e.n-- TECHNICOLOR

Uma prodU�'iaQ
StLZI'I1CK.INTERNATIONA'"

dh,trl�lIdg JoI.IQ

METRO.GOLI)'w'YN.MA VER

/ O.,«ç'o d. VICTOR FLEMING
"na"'. d. Sidn.r fip.,,,,rd M\t.t�D Q. MOJl Sttrne,

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
A VOZ DO MUNDO Atualidades

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

(lHE «IMPERIAL')
A's 7,30 horas:

Don Ameche e Joan Bennett em:

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

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

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

Domingo no Imperial 5, 7, e 9 horas,
Humphrey Boggart, Peter Lorre e Mary Astor em:

Balas contra a.; Gestapo
Um tilme eletrizante repleto de ação.

r,

.���Ã���RCtAf
Esp ECIALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDIC'ADOR MÉ_DICO
--

-OR:-MADEiRA NEV-ÊS�-
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aner-reiccamen to e Longa Prática no Rio de Janeil'o

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

pbado" das 16,aO às 18 horas -- CONSULTóRIO: Rua João Pinto B, 7, sobrado -

...one: 1.461 -- Residência: Rua preSlde:,te Coutinho, �3.

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

Ex.lnterno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Ol íveara, médico do

Departamento de Saúde

Cl,tNICA MeDICA - ,nloléstias internas de adultos e cr-ianças. CONSUJ,TóRIO

e RE8JD1i:NCJA: Rua Felipe Schmidt u. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às IH.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Prof'essor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSuLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447
,--------_.-------------------

DR. SAVAS LACERDA
Ex.lnterno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiãr io dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cbefe do Se ..vtço de Oftalmologia do Deparrameuto de Saúde e Rospltfll de Caridade

Clínica médíco-ctr úrgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CO�SUI,1'ÓIUO: Rua Felipe Schmidt, H, Foue 1259 -- CONSUVI'AS: Das 1:1,30

u JS horas - RESID1l:NCIA: Cousetheíru Maf>:-a, 77 -- FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS.
CONSULTóRIO: Rua Vitor :\Ieireles, ?(j - Fone 1.40;)

( Consultas das 10 às 12 e das 14 as 15 horas
TIESIDENCIA: Rua Marecllrll Guilherme, 5. Fone 7R3

DR. LAURO DAURA
DOE;\lÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS -- CIRURGIA

Tratamer,tto especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino,

T tamento moderno da Blenorragia Aguda e Cromca, sob controle en

I1OS00;i�O (URETROSCOPIAl e de laboratório, Aparelhagem elétr-ica para os trata

entes especializados. DlATERMIA -- I:-.rFRA·VERl\lELHO�,CONSULTAt;: Inariamente das 14 às 1& h<:l'as,[{f;;SIDE",Cl.h: 'I'ír-aderices. 7\Sobradolj

CUNSULTOlUO: TlII'adentes, 14, F'ONK 1.titi;;. AD SENTE

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UHO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -- RAIOS INFRA-VEHl\IELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 11. R. Felipe Schrnidt, 46
RES.: R. Ma,rechal Guilherme, 33 - FONE 1648

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de �nebra

Com prática nos hospitais europeus

C1!nica médica em geral, pedlatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

Assiste. TécnJco: DR. PAULO TAYARES
Curso de Rad!ologia Cl1nica com o dr,

Manoel de Abreu Campanario (8:10 Pau·

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

care.lografla cl1nica -- Metabolismo ba

sal -- Sondagem Duodenal -- Gablnete

de fisioterapia -- Laboratório de mtcros,

copia e análise clínica. -- Rua Fernando

Machado, 8, Fone 1.195. -- Florianópol1s,

DR. SAULO RAMOS
.cspecíalísta em moléstias de senhoras -

Partos.

ILTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

uago, vestcnla, útero, ovários, apêndice.
umores, etc. - CIRUR,GL4. PLA8TICA
"O I>ERtNEO - Héi-nlas, hJdrocele, ve

+cocele, Tratamento sem dor e operação
le Hemorroldes e varizes - Fracturas:

-paeelbos de lrêsso. Opéra nos Hospltall'
de FlorianõpoUs.

I'raça PertJlra e Ol1veira, 10. Fone, 1.009.
lierár!o: Das 14 às 16 horas, diariamente

HELENA eHAVES SOUSA
ENFERl\fEIRA OBSTlllTRICA

(Parteira)

Diplomada peja MaternJdade

de Flol'ianópolis
Atende chamadoH a qualque

hora

Praça da Bandeira, 53 -- "ub,

'Antigo Larlro 13 de MalolDR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri

anças em �ral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schml.dt -- Edlf1cio Amélia Neto

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

8IDlDNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico --

ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias -- Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diQnte
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. CUnJca e Cirurgia
do torllx. Partos e doençll!l de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDlIlN
elA: AlrniTante AIvlrn, 36. Fone 751.

IlR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
�luderna e possante instalação

de 200 MA.
diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástr�cas e duo
denais, câncer do estomagCl, afe
ções das vias biliares, rins!. e�c.
\plica o Pneumo-torax artlÍlclaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Sohmidlt
Das \I às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

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

da Universidade de S:1o Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do SerVliço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de CUillca Cirúrgica).
Com prática na clínica gínecológica .do
Prof. Sila O, Matos. 4sslstente do servlç,o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Clrurgi:1o do estômago e vias billares,

Intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
prÓstata e bexiga, Varicocele, hidrocele,
varizes e hérillla, Doenças de Senhoras E!
J)artos,

Consultas, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entregs a domicílio

PrestigIa o Govêrno e a8

classes armadas, ou ser',
um "quinta. eolunl.ta". (Lo
ª. 1'.1·

CASA MISCELANEA. distri·
buidora dos Rádios R. C, A
Victor, Vávulas e -Dsicos.
Rua TrajaDO I l�.

Dr

Proposta brasileira
campeonato

Hio, 19 (A, N,) - A Confederação Brasileica de Desportos fez,
ha dias, uma consulta à Fif'a, paoporndo ao mesmo tempo a'lte'rações
no regubaunen to dl(} c ampeon aí o do mundo 'para que os Ii.ma listas d ís
puxassem entre si o iÍ<lUlllo múx i.rno. Ourem a Co.nfcderacâo recebeu
um cornunicado da Fi fia, inf'orrnand o que o Oomité se reunirá ainda
este mês, paira estudar a proposta bn·asillC'ilr:1'.

AVAí X A;\mRICA
1
,,\1a1'ia,I1(1, O lenlo uruguaio foi feito

Domingo real'iza,r-se-à o scnsa- por uma defesa def'cituosa de Cal"
-ioua l en;bale pcbol ist i co entre os lHo.. "

'I
.

,
I 1'01 o 11I1ICO revés 'c os uruguaiosiomogêneos esquadrões do AVal e I no Brasil, na sua 1.'1 temporada.unerica, respectivamente desta I Dias depois vcnceraau a seleção

-ap ital e Jomvile. paulista por 5 a 1. Xo Hio, o Du-
O csquadrão alvi-celestc prepa-

b lin derrotou o Bol.af'ogo, por 5 ai
1; o Amcri ca por 4 a 1; a seleçãoH-s'e com afinco afim-de habi li- carioca, P01- :2 a 1 e empatou com o

ar-se cio u-cvés sofmd o Llomingo scleciornulo Hio-S. Pau lo, por O a O.
Em San los, venceu o Santos, por
5a3e4a1.

.ltimo, e111 Joi nvilc.

Porém, a eql�ill)e "ameticana "

'em disposta a repet ir sua faça-
lha anter-ior.
O prélio de domingo próximo é 'O

i n al do campeonato estadual de
utcbo l d e 1943,
Ambos os prel i antes empregar

'c-ão COoJl1 ardor, pela conqtrista
ionrosa ela faixa de campeão dia
�s,tado de 1943.
Como é de esporar, o cotejo fu

ebolísnico (LC domingo prOXll11<O,
J.O'r cer.to que ha de levar ao está
lio "Dr, Adolfo Konder", uma as

vistênoia nunierosa e ávida de as-

istir um bonito préldo .

BOCAIL'VA X SANTO AXTôNIO
Conforme not ic i amcs o Bocaiu

'a E, C" desta capital excuo-si on a
'Ú à cidade de Blumena u onele en-

'rentarú a equipe estudaoitil
':olég,i o Sa n to Antônio, dali.

do

para
mundial

1937 - Ferroviário
1938 - Ferroviário
1939 - Ooritiba
1940 - Atlético
1941 - Coritiba
1942 - Curitiba
1943 - Atlético

POR'rE BRASILEIRO
Em janeiro de 1917 ViSitOll o Bra

sil peja primeina vez o celelbre com
binado do Dublin, de Mon.tevideo,
trazendo craques famosos, De todos
os jogos Cjue dispu.toul no IUo ctn
São Paulo e Santos at)c,nas p�rdell
um, Nessa tá,rdc, talvez o saudoso
P,aulis.t�ln,o ,obteve asna ma1s glo
rIosa vItoria em campos bl'asileiros,
Os uruguaios foram bartidos por 2
a 1. Façanha tida como 11m mila
gre. " ma.s a vitória cio alvi-rubro
foi nítida e bomital.

IO jogo efetuou-se no dia 12 de
ja'l1eiro de 1917,

O Paulistano jogou C0111 o

s,eglUi,r.-1
,le quadro: CUll1ha Bueno, Orland',
c Carlito, Sérgio, Hubens S.ales e
Be'�edi,to, ,Agnelo" Mario AlndJ'ada, IFnedelnre!cJh, MarIano e Madu.rei-I'a.!Fizera111 os tentos Friede,nreich e 1

--__lIIIIIII -lIIIIIII__....

A embaixada vilsi,tar�be par-tirá
ábad o à tarde em ônibus especial
'ara aquela cidade e será chefia
la p016 nosso colega de imprensa
Vald ir de Oliveir-a Saulos., secre
ár-i o elo Bocaiuva.
Como técnico irá também o sr,

\.gapit,o Veloso, conhcoidn d espor
ilslta neSita capÍ<tf'l.

o

PINTADO NO "CANTO DO <RIO'
Hio, 19 (A, N,) -- Pintado ex

arqueiro do Madureira firmou
coruprornísso com o Call1lt� do Hio
para atuar no próximo Call1iPCO�
nato,

FLORINDO SUBSTITUIRÁ
DOMINGOS?

Rio, 19 (A, N,) - Levantou-se on
tem a hipótese de Floríndr, substi
tuir Domingos no quadro Flamen
go. Sabe-se nesta. capital que o São
Paulo não fará objeção palra ai trans
ferência elo player, dependendo,
porém, do acordo entre o citado
jogador e o Clube de Regatas Fla
mengo.

OS CAMPEõES DE JOINVILLE
1934 - Ipi rangu
1935 - Caxias
1931i � Caxias
1937 - Caxias
1938 Caxias
1939 - Caxias
1�H() - Caxias
1941 - Caxias
1942 - América
1943 - América
OS CAMPEõES DO PARANÁ
191{j - Coritiba
1917 - Internacional
1918 - Britânia
1919 - Britânia
1920 - Britânie
1921 - Britânia
1922 - Britâlni','l
1923 - Britânia
1924 - Palestra
1925 -- Atlético
192{j - Palestra
1927 - Coritiba
1928 - Britânia
1929 - Atlético
1930 - Atlético
1931 - Coritíba
1932 - Palestra

,

1933 - Cor-itiha
1934 -- Atlétjco
1935 -- Cor-itiba
1936 - Atlético

CAMPEONATO SEM AUTORIZA
çÃO

Rio, 19 (A. N.) - O Conselho
Técnico ele Natação ela C. B. D.
reunir-se-à hoje à tarde para esrn
dar ai situação criaela com a reali
zação do campeonato brasileiro
sem autorização da entidade máxi
ma, O fato prende-se à realização
do campeonato entre colégios pro
movidos pela Divisão de Educação
Física.

Várias

LEMBRANDO ...

.- A lIlaior "vira,da," registrada
10 futeból c.atarinense foi a do V0-
'eranQ América, de .roinville, que
lcpoi,s de ]JoeI"der o 1° tempo por
! a () cOlnira o Clnião, quaclro consti
uido de mili,taies do 130 B, C, ain-
da triunfou por 5 a 4 na etapa fi
nal.

- Datai ele 1866 a ('reação do pos
'o de juiz, para dirigir as pa,rticlas
le futebóJ. Aln,tes desla data deixa
\'a"&e ao oavalheiri.smo dos jogado.
res, em campo, a suspensão do jogo,
a,ss�l1l como ao fI,plicação, das respech vas penalidades.

- Em 1904 o número ele socios
do FI.U111inensc, do Rio, era de 150.
- Feitiço qlwndo iniciou sua

C'Drreíra futebolística, nos quadros
,"aor�ea'nos e Juvenis, jogava de ar
queIro.

- O famoso arqueiro Tuffy fa
leceu em princípios de 1936.

'

- A Associação Atlética POlnte
Preta, de Campi'l1as é o mais anti
go clube esportivo do Brasil.
- Os primeiros campos de fute

ból tinham 182 metros ele compri
mento,
- O Uruguai venceu dois cam

peona.tos olímpicos e um mundial.
- O escUlnteio foi adotado em

1873.
- A regrai cio impedimento foi

ref0r111ada em 1925,
RECORDANDO OS MAIORES FEl.
TOS INTERNACIONAIS DO ES.

o valoroso Figueirense exibir-se-á
domingo pnoxrrno em Joinville,
medindo forças com o poderoso
conjunto do Caxias.
A delegação alvi-negra viajará

amanhã, em onibus especial.
- Estamos seguramente infor

mados que o jogo América x Avaf
será dirigido pelo competente árbi
tro capitão Aldo Fernandes.
- O zagueiro Dominqos enviou

uma carta à direção da Rádio
Record, de S, Paulo, na qual tra
duz sua satisfação de defender as
cores do glorioso Corinthians.
- SQstre continuará no S. Paulo.

S1�NG1JEN()L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e·

Arseniato de
Sódio, etc,

Os Pálidos, Depauperfldos,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Criunças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

e

RIO, 21 (I.H) -- O chefe do govêrno aprovou todas as medidas sugeridas pelo
Conselho Nacional do Petróleo, para conjurar a crise de combustiveis. Essas medi
das serão postas em execução ainda esta semana e delas a mais importante

que reduz a um terço o número de carros oficiais em circulação.
a

Para a reconstrução die San Juan Roma provávelmente sem agua
�Iorreram 11 e não 9 pessoas.-JooaI'ão em São Paulo Destruidos os a�u����: que abasteciam

beneft·CI'"!lDtdo � s uitl"m ilS - - I Argel, 21 (e. P.) _ .. Durante o ção dos dois iefer idos aquedutos, o
UU li tI!t kta..

--

� . I vlolcn to ataque uéreo desfechado Vaticano venha também a ficar sem
Buenos Aires, 21 (U. P,) - "A i Icrmciras, dois soldados. dois pilo- ontem, ao meio dia, contra Homu,Argt-nt ina está disposta a dispendvr lO milhões dr pesos para o comece I tos c 11111 copiloto I . ..

.

.

I
'

I
f'oram destnudos os aquedutos Ac-

muitos milhões de pesos para a re- dos trr.balhos. •

'I I' .\'" b Iqu a " nrc 'ua e crgmc, que a as e-
construção de San Juan". Foi o que

•

BUPl10S Aires. 21 (I.'. P) - Jogn- it I '1 I'· I
'

.. ." ,. I ..' . -

.

cem a cap: a 1 p, Jal1H C e agua,
afirmou (J general Rannircz. presi- Buenos Aire s, 21 (I.'. P.) - Dcs- dorcs de futebol argentlIlos i ruo ao \ li l vista da destrui-L. I . crer nu-se que em
dente da República, numa entrevis-: pachos que acabam de chegar de I Estado de São Paulo afim de dis-
ta que concedeu à imprensa" após I Mendozn indicam que pereceram I puta!' com o São Paulo F. C. uma lOsua visita à cidade devastada pelo 11 pessoas e não 9 como a'l1teriOr-j partida amistosa cuja rendar será
terremoto, Segundo cálculos ant')-I mente foi anunciado, no desastre destinada a aux iliu'r as vítimas d:l:
rizados, serão necessários, pelo me-. ocorrido com o uviào ((UI' lcvanta-] catástrofe de San Juan. O jogo filie!
nos, 1.')0 milhões de pesos para 11 I va YÔO rumo a Villa, Krnuse, 11a Il.:SI�l sendo organizado dcvcrú ,;C1'

reconstrução de San Juan. O govêr- provinciu de San Juan .. Pereceram

I
dispu lado dentro de algumas serua

no já abriu um crédito inicial de l n o ucidcntc t rós médicos, três (:']1- nas,

------

Desastre total
norteno

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO o POPU-

LAR DEPURA TlVo

DO SANGUE

1��IIIlu:a·lE!
I A S::��::o�����ü,T�!!�ç�o ����!����

Pmmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, DôreB
DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, S. P.
como BuxiIiaf no tratamento da Sífilis e Reu·
matismo da mesma origem. _

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

base. é ótimo auxUiar do Ira- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamenlo da Sifilis principalmen- sempre os melhores resultados
te DOS casos em que a via bo- no trrlamento da Sífilis.
cal é a linica possível.

(a) Dr. Benedito Tnlosa. (a) Dr. Hafael Bartolelil

água, embora o Papa tenha ordena

do, já há vár-ios meses, a constru

ção de depósitos especiais de úgua
dentro da Santa Sé.

Esportivo
TREINOU O AVAí

\.!

dos .nazlstas Dinheiro rasgado
na s�rgeta

de Ru'SSI-� Rio, 21 (E.)' - Trabalhado-
UI lU

res da City, quando trabalha-

Moscou, 21 (U. P,) - As fôrças ram nas linhas i nimigas. E tratal11l�am na rua da �letgri�, enconde Govorov cor turum um estreito de ampliá-las a-fim-de .transtormar I raram,
na sarje a, a altura

corredor por onde estavam fugindo a derrota nazista ao oéste de Le- do n. 520, .pedaços de cedulas

as tropas nazistas derrotadas na n ingrado num desusl rc total dai "Ve_lde, 100, 200 e 500 cruze�ros,
zona, do golfo Finlandia. Segundo' hrmacht no norte da Rússia. Pdelfa�lendo u.m total de cerca
. f_L r'" f" e mI cruzeIros. O estranho
111 'onnaçoes o lCIaIS, as orças rus-

f
.

1 d h
.

.

I 'I '1 I' :::aso 01 eva O ao con eClmen-
sas, apos la}l e aue aClOsa mano-

O n'n"'e e to das autoridades do 160 dis-bra envolvente, esta.beleceram con-' VU'Il.I t ·t
•

t
lato ao oéste de Oraniebillm, cer-I G t di:I o,, que on�a�'am as provi-
cando diversos contingentes

naziS-j a es apo enClas necessanas.

tas, He\'elou-se, lambém, que em Le- Estocolmo, 21 (C. P.) - A con- Rio, 21 A.N. -' O encontro de ce.

ningrado está-se obseI'l'ando uma dessa Cia,no e sells três filhos cÍlc'- dulas rasgadas de SOO, 200 e 1.000

atividade intensa, somente compa-I garal1l a Suiça. Foi o que informou cruzeiros, por empregados da City,
I nas «grades do Poço», do posto de

Hlda :ws dias em que os alemães o correspondente do jornal sueco São Cristóvão, como era de se es-

se aproxima valm dos subúrbios da: "Svenska,", de Berna, De acôrdo perar, despertou a atenção das
cidade, logo nos primeiros meses da· com o mesmo infonnH'l1te, a condes- autoridade policiais. .fi. principio
guerra gt'rmano-rnssa. Centenas de

I

sa Ciano fugiu da Alemanha simu- se julgou tratar-se de notas falsas,
, , . mas, apos meticuloso exame, foi

tanc(ues e l11ilhares de veículos, C011- lando ser funcionaria de uma es-
constatado ser legimo e novo o

dllzindo soldados OlI rebocando ca- trada de ferro. Edna Ciano teria dinheiro_ Á secção de fraudações da
nhões, :1,trayessam a cidade na di- inforinatlo ainda, ao mesmo corres- DGI encontra-se empenhada em

l'eç-ão sudoéste, rumo :'t fl'elüe oe ponden lr que procl1lrou aivistar-se esclarecer o caso, deligenciando
-

f' ativamente. Todos os empregadosbala1ha. Esses poderosos reforços eOIll :Muss,olini, mas isso nao (ll
da City, do sitado posto, já foram

e�tào penetrallldo r:'tpidal11ente atr�-I possí�'el, pois o. '.'duce" est� sendo ouvidos, tendo sido entregues àque
vcs das brechas que os russos abn- j estreJtalllente wglado pela Gestapo. la secç"iío todos os pedaços de di.

nheiro dilacerados.

10 Microscópio
-

II E!�\tr�!!t��l��.·��) - Com
� auxílio elo r�licro;;cópio eletrônico,
e'O vezes mms potente que o mi
croscópio ótico, os homens de ciên-
cia descobriram no fluxo sangUl
neo humano U111a espéCie ele virus
que se desenvolve no sangue do co·

ra�'ão elo enfermo.
O dr. Gregory Schwal'tzman. do

Hospital Mount Sinai, ele NOVél
Torque, anunciou o descohrimentc;
na primeira reünião celebrada p':;
la Associação ele Especialistas em

microscópios eletrônicos elos Esta
cios Unidos. Antes de que o citaLlo
facultativo encontrasse êsse virus
no sangue humano, jamais se lhe
havia associado com enfermidades
do ser humano, pois apenas fora

I encontrado durante experiencia.�
com: animais ele laboratório. Muito
embora o doutor Schwartzman ex·

I
plicasse que não se podem tiréll'
conclusões definitivas do elescobri

i mento, acredita·se

.que
a revelação

'I contribuirá para esclarecer a natu·
reza da enfermidade cardiáca de-

__-_---...-_---------------,-----:.1 Dominada endocardite bacteria!.

PE'IIL�IR
1�IRI[aIR

COHTRR CaSPA,

QUEOn DOS Cl

BELOS E DEMAIS

ftfECCOES DO

COURO caBELUDO.

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

t

.\ segunda par+idu da finalíssima! Quarta-feira últírna o esquadrão
do campeonaao Estadual de Fute-I" azurra," levou a efeito rigoroso
bó}, entre os poderosos conju'l1lo�: treino de conjunto, afim-de melhor

futebolísticos Avaí e América, re,-' se preparar palra o grande embate
.

pccfivamenl e campeões ela zona snl' do domingo próximo nesta capital
l' da zona norte, marcada para o

I Frente ao conjunto do América de

próximo domingo, no estádio da' Joinvile, em disputa do carnpcona

F. C. D., está desper-tando desusa-I to estadual de fUI1.eból de 1943 (fi
do interesse em mosses meios, visto' nal). *.l'oiid
que ambos os esquadrões ralrão exi- No preparo de quarta-feira, trei
bir os mais categor-izados "cracks" notn o player " Saul Amorim, que

da pelota. há dias assinou contralto com o

A primcira partida, realizada em Avai.

Joi nvi lc, teve como vencedor, pela I � re.ap�recime�1to de �moril11 na

expressiva contagem de 3 x 1, (1' meia-direita avaiana, fOI born e o

magnífico grêmio [oi uvilcusc, após I destacado futebolista avaiano muito

umm luta renhida, não obstante le-, promete para o futuro.

rem os azur ras jogado melhor, no-I --

,. ALFREDO CAMPOS
rem sem proveito algum paru mo- I

.

vlmcntar () "placarrl", darlo a eLi-1 �ncon�ra-se nesta!. capital aonde

ciência dos zagueiros amer icanos.]
vem .a-flll1-de aS'SUl11II' o cargo oe

Para formar seguro juizo sôbre o! pr.efeIto de Blumenau, para o qual

p rt-s li gi o que o América gaha-sc de. �OI recentemente nomeado o sr �l
possuir em Santa Catarina, basta' redo Ca,l�lPoS, destacado desportis-
acentuar que este clnibe foi em

la e preSIdente da L. B. D.

HH2, dL'slac8110 para disPll't�r o I A s. s. o "Estado" esportivo cum-

campeonato catarinense eom ')
prilllenta, desejando-l,be feliz c·stada

\
' -

f I
.

1 j' en tre nós
i \"["1, 11 ao (l azen( o em '-1 rlllC e (a

.

convocação para () serviço milita,l' I: O BOCAIUVA EM BLUMENAU
obriga1.ório da maior l}arte dos seus· Na! sua excursão a Bluunenau o
j�)gadores, B

.

t
. ."

, ,. ocaltlva, apresen alra a segull1tcA derroja sofl'lda pelo AVal fOI C()11St't "Ç- S
,.

A t TE t
.

. , , .
I u,,_ ao: ,0ncJnJ, r ur, �a CI-

deVIdo <.'1 ma soI'le que o perseguIU. p' l' '11 G Ih rI'
.

M• _
.

c

, ( IS; ri la" a êgO e almolO; 1 u-
As condlçoes do gramaoo (' a pes-' .

"'lt' I G'" I A' l\K
.

. .' nu, !�l ln 10, aLl'n lO, n e 1'!enlno,
SlllW pontaria dos seus artilheiros I
nos UIlTelllP,tes ao reduto final rio _......__...,•••_ �

- - "JI

América foram, talvez, os fa,torc<; 1
C f A -

que mais clllnünaram na derrota rio

I on erenCla
bi-campeão calarinense de 1942.
(' '1'

-

F t' No Instituto Brasil-EE. U .U., ho',Ol1l ,l (eClsao da '. <,. D. em,· , 20 h d T· P. .' le, as oras, o r. ra]ano u·

prolTogar por mais 30 lUlJJulos, CH- po Netto, diretor da União Cultu-
so seja o Âva:í o \'clwrl!o!' nos fiO, rol Brasil-EE.-UU., pronunciará U'

l11illlll.tOS, leremos ensejo de assistir l;.na conferência, discorrendo sobre

a UI11 elTlbate de .gra-nd(:'s proporçües �pectos da vida nort� americana",

e onde o a'rclor e combatividade dos

prepa
rativos para o seus'acionaI embate
de domingo, em que será finalmen
te p,proveitulf!o o clube que )'cceberá
o cetro mnxinlO do futeból ba,rrigl,v
verde.

Nova Iorque, 21 (U. P.) -A pro'Oxalú a1llcrica,nos e aztll'1'as hOIl· dução venezuelana de petroleo foi
rem as tradições cio esporte em calculada em 700 mil barris dio
Santa Catarina presenteando-nos rios ou seja uma quantia quase
com lillHa partida de gala" e; COIllO ld'gaua1 a produção máxima de antes

querra,
bons esporlistas saibam aceitar o

revés COIl1 a maior calma e que o

\'enceuüJ' não menospreze o valor
(lo ve,ncido. . L0t;dres, 21 (U. P.) - Em fontes
,. '. 1 fIdedlgnas revelou·se que o gover-Jo_, entao tet'emos enseJo de aSSls- no russo declinará COrtesmente do

t�r a uma lUla. de vel'da,deiros ti-I ofer�ci:nEmto dos E�tados Unidos de

tas, sem precedentes nos alnais do medlador no confhto russo polo
esporte i Ihéll. nês. Os com�ntad0res políticos de

Londres salIentam que os russOS
darão a entendeI', no entanto, que
aceitarão a mediação no caso em

CLUBE A1'LÊ'l'ICO PARANÀENSE que o atual governo polonês seja
Provavelmente 110 proxinlO mês o substancialmente modificado.

público espol',tivo de Florianopolís Iassistirú a um grandioso clllb{lte en

tre os hOl1logêneos esquadrões elo
Clube A,tletÍco Pa,rarnáellsc, de Cu
ritiba e o Figneiense, des,ta capibl.
Congatul'amo-nos com a diretorial

do "esquadrão de aço", pella feliz
iniciativa.

ESTADO
'"li' - �t

AMÉRICA

PETRÓlEO VENEZUELANO

A V Aí x

Declinarao da oferta

Pedro Paulo Mackado

dois rivais muito COJ1'tribuirão para
que as dependências do Estádio da
F. C. D., estejam superlotadas de
aficionados do popular esporte b1'e
t:io.

Ta,nto all1erioanos COlllO "azur-
ras" estão ativ'anrlo oS seus

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-OENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18
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