
o espião era funcionário do Cousu
.

do t
BUENOS AIRES, 23 (U. P.) ... OSCAR HELLMUTH) FUNCIONÁRIO CONSULAR EXONERADO PELA CHAN lUA, '�R�
GENTINA, RECENTEMENTE D�TIDO PELAS AUTORIDADES BRITÂNICAS, SoMENTE VEIO A PARTICIPAR \ SERVi(:o
CONSULAR EM OUTUBRO DO ANO PASSADO. ESSA INFORMAÇÃO FOI FORNf�CIDA, HOJE} PELO DIÁRI lA·..PREN2
SA", QUE REVELOU o FATO DE OSCAR HELLMUTH TER SIDO NOMEADO CONSUL AUXILIAR APENAS EM OUTUBRO

PRóXIMO PASSADO.

Aderbal
No Café, num desses cavacos de todos os dias, senão de tô

dns as horas de que Ffor ia.nópo lis dispõe, um velho amigo meu,
«nnversu do r seguro e que não costuma pôr açúcar para fora dai
chícara, dizia-me, em tom quasl comovido, que o atual diretor
-presidente da casa Hoepck e estava a dcsompcnhar aqui um papel
surpreendente, imprevisto, mas tão social e tão humano que
só o futuro lhe esboçaria bem a silhueta, consagrando-a corno a

de alguém que, numa hora de generalizada exploração comercial,
com solertes espertezas no merendo, - abri ra a mão em largos
gestos generosos, semeando mais do que colhendo, prcícríudo o

afeto dos amigos e conterrâneos ao lucro dos fregueses, para mar
car af'in ail no comércio desta terra um perfil curioso, de vanguar
dcrro e socialista-cristão, a abr ir o caminho elo exemplo a outros
rupit a l istas, no plano das doaçôcs benfazejas de caráter social e

luunani túrio.
Talvez quem tenha dinheiro, ogoíst icarncní e cogite dos lucros

dele, amontoe para si próprio, e não perca a ocasião, Porventura
ter dinheiro será desfrutar do confôrto e esquecer o vizinho ou.

lembrando-se do pobre, comprar-Ihe o trabalho pelo mais barato
que possa ser ... Haverá, digamos, capitalistas que aspiram .10

super-capi talismo, assim ou assado, nas ladrcices do varejo ou nas

pilhagens do em-grosso, dessas que duplicam o capital em vinte-e
quatro horas. Por vezes, a impressão é a de que não vivemos em

terras cristãs, entre patrícios, no Bras il, mas, sim, numa colô:nia
remota da Asia ou da Afr icm, onde o mot d'ordre f ôsse o "avança
que a maré é mansa" ...

Confesso, ó leitor, que ouvi com simpatia aqueles acentos de
indignação sincera e sôlta, r-eveladores de compreensão, e válvu
las de expansão a sentimentos bem sentidos e bem entendidos.
Tenho para mim que é ainda possível f'azer uma política e ser

membro de um parfido : o da bondade, o de cultuar por todos os

meios o humanitarismo, no pr-opósito de debuxar para o amanhã
interrogativo uma organização social mais pr.ática e menos hipó
crita 00 que esta em que estamos vivendo.

Aderbal é, parai mim, que o conheço há já muitos anos, um
cidadão como reclama a humun idade, para que não estagnemos no

palavrório da filantropia, a tan lo por cabeça, sem transpormos
os limites da esmola clássica, ri" esmola das escadarias da, igreja
ou d2JS colunas dos donativos da imprensa. Só os hunii lhados, os

esmagados sociais é que estendem a mão para agarrar os sobejos
da generosidade pública, para prosseguirem a sub-alimentar 0S

filhos. Só os miseráveis suplicam esmola ...
Aderbal é, a meu: ver, uma alma prerlçstinada. Dá sem exibir

que deu. Sem pôr nome em listai ele donativos. Às vezes é de supor
que êle mesmo entenda que não deu. Porquanto, ao dar, a sua

intenç-ão foi distribuir, comungando na' fartura. com os seus irmãos
em Cristo, na mesa da prosperidade, em tôrmo da qual êlc não
sabe nem quer sentar-se sóz inho.

Tive dele provas grandes de solidar-iedade, não sei se humana
se divina. Há momentos em que me faltam os verdadeiros adje
ítvos. Em várias ocasiões, sei que êle me impressionou pela ati
turle simples, reta e, quiçá, de escandalizar almas tacanhas: a

atitude do capitalista que dá mais valor ao homem e ao seu tra
balho do que ao capital que o remunera.

E, neste momento, quando as sociedades rolam em crise, no

cqudlíbr'io instável da guerra, e a cobiça alça o vôo, com a fome
assassina dos abutres, aquela virtude 'e aquela compreensão me

parecem as maiores que Deus possa dar a um homem rico.

I.

BARREIROS FILHO

A .revolução boliviana democráticaé
mo, 23' (E.) - Entrevistado atra-. mo a qualquer povo do �?ntinente,

vés do telefone dnter-nacicn al, por torna-se impossível admitir a pre

�Ull vespertino desta capital, ? ma- sença nos l�espec�ivos govêr!:o.s ��
jor Gualberto Villarroel, presidente elementos símoatizantcs ao el,:'O,
da Junta Revolucionária que gover- acrescentando que o atual governo
na a, Bolívia, declarou que conside- é fortemente apoiado pelos .l-raba
i-a extemporâneo emitir opinião sô- lhadores e e.studantes, os quais 111a-

. hre a afirmação feita pelo sr. Cor- n if'estam o firme desejo de lutar pe
deli Hull, de que o aturai govêrn o la liberdade dos homens e de todos
da república mediterrânea é inspi- os povos.
rado por fôrças estranhas, capazes Concluiu afirmando que a orícn
de perturbar ou por em perigo ai tação atual do gover-no boliviano é
segurança continental, porque no essenoialmente democrático e que
momento em que o sr. Cordel! Hull honrará os compromissos assumidos
íorrnulou as suas declarações, ain- nesse sentido, manifestando, que
da não dispunha, de informações as relações da, Bolívia com o Brasil
exatas sôbr e o movimento revolu- são tão cordiais como antes. "Te
cionário boliviano. Essa circunstân- mos importantes tratados que nos

cia levou a opinião pública norte- vinculam, entre eles o r-elativo ao

amer-icana a considerar êsse movi- fornecimento de petróleo, assinado
mento anti-democrático". pelos ministros Pimentel Brandão e

Prosseguindo, disse: "A nós, co- Ustria Gutierrez ..

Paramushiru foi bombardeada
Washington, 23 (D. P.) - Bomb3Jrdeiros navais llorte�

americanos atacaram, ontem, intensamente, duas vezes seguI
das, a base japonesa de Paramushiru, no Pacífico. Acredita-se
que essas incursões representam o preludio de uma intens:t
�tividade aérea na Pacífico Norte.

NÕv·o···ãfâCíü·e�frac·ãssãd·o
Lond;es, 23 (11. P.) _. At; fOl'ç;as âérMs e navais aliadas

travaram ontem, com êxito, nova batalha contra submarinos
nazistas que tentavam atacar um comboio ànglo�norte-ame1'i,·
cano que nayegava para a Grã�Bretanlia. Depois de vá.rias ho�
ras de luta, os submarinos foram obrigadOS a fugir. Dm fiub
mersível do eixo foi afundado e um outro resultou tão avarla
'do que, possivelmente, também foi a pique. Afirmou-se ao

mesmo tempo que Olltros corsários nazistali foram avariados.

o �[AIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATA.RINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX I Florianópolis- Segunda-feira, 24 de Janeiro de 1944 I H. 9017

A invasão' mais ousada; da História
Nova Iorque, 23 (U. P.) - O principal obstáculo que dissua-

I "New York Times" informa I diu os pseulo-conquistadores
que, com a chegada do gene- ida Grã-Bretanha - uma ma

ral Eisenhower a Londres e a rinha que diminue os mares

nomeação do tenente-general - terá que enfrentar a força
Bradley, chefe das fôrças nor- aérea alemã e atacar uma cos

te-americanas em terra, o pes- ta mais fortificada e defendida
soal do Q. G. supremo das rôr- que a da Inglaterra após o co-

r ças expedic�on�rias reu�i\l-�e I lapso d� França. ,Para os Esta

agora e esta disposto a dirigir dos Umdos e, ate certo ponto,
a maior e mais ousada invasão para a Inglaterra, a guerra :1�

I anfibia que regista a história. Europa vai entrar em sua fase

I Prosseguindo, diz o jornal: mais árdua e mais custosa. A
I Realizar-se-á o que nem Na- Grã-Bretanha terá que calou
; poleão nem Hitler se atreve- talízará centenas de milhares

i ram a faz�r: o assalto em mas- lar esta gu�rra �m proporção

I
sa atraves do canal da Man- semelhante a <J;t: ultima guerra
cha, com um exército que to- mundial e os Estados Unidos
de homens e que rapidamente. terão de fazer frente a uma

se elevará a milhões. E, se bem empresa que ultrapassa de
que essa fôrça expedicionária muito a todas as suas anterio-
não tenha de fazer frente ao res, Felizmente, estamos já se-

guros de que o novo alto co

mando funcionará de maneira
unificada. Pode-se supor que
quando começar o grande as
salto não haverá apenas um,
mas muitos ataques, em todos
os pontos em que a costa e o

raio de ação dos caças permi
tam a realização da prova su

prema tanto para os aliados
como para a Alemanha".
..........-_ y........-....-.-.-....""'.-.--.......-

05 alemães con
tinuam receiosos
Estocolmo, 23 (U. P.) - Os ale

mães estão receiamdo um movi
mcn.ío revolucionário ou a irnedia
la invasão dos Balcãs pelas fôrcas
aliadas. Segundo informações
t r'aJl1iSo.llüli cla s p e1,0 co 1'1' espondento
do jor-nal suéco "Daghladet" em

Budapeste, os alemães estão en
viamd o i.nuuneras fôrcas para a

Dl�lgál,j.a.
.

COM O COMPOSTO «A Patrôa- a Sra.
pode aprimorar o seu talento culinário,
fazendo rosquinhas e outros quitutcs
muito mais deliciosos. Não contendo
umidade, o Composto «A Patrôa» evi
ta que a massa fique empastada, preve
nindo os «desastres» dos doces e bolos
mirrados, de má aparência e sabor.

Este composto é ex

celente, também, para
fazer frituras leves e

saudáveis, facilmente di
geríveis!

� .. "'".4.""............... ;". ..

COMPOSTO

UM PRODUTO DA

Swift do Brdsil

* Poupando metais, o Com
posto «A Patrôa» encontra-se

ligara também em caixetas
higienicamente protegidas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tar a gripe é não ví s itar dnen- tacto com d ocntes e co nvales-
le ou convalescente dessa do- centos de gripe as pessoas qu'e
cuc-a. ]),0 mesmo morlo c pelo lhes devem dar assistc.ncia.
mesmo J1]Oü\'o, é nccessárto porque a infecção se transrni-

que os doentes e convalesceu- te, Iàcilanente, rho imdividuo
Ites de gripe se nhstcnham de atacado an) sadio. É preciso
fazer visuas Ol1 de entrar cm abol.ir as visitas aos gripados.
contacto com outras pessoas. SXES.
SNES. - Além dos módicos. todos

- Cm convulcsccntc de gri- os que tiver-cm c.onhecimcnto
pc, fal'a,ndo, tossin do ou esp ir- de um caso de �rip,(', conf i r-
ranrl o, pode passar a doença tnarlo ou apenas suspeito, de-
a rnuitas outras pessoas. CUI1l- vem onmun i car o f'ato aos Cen-
pu-e-lhe, por isso, não tomar rLros de Saúde c POSltlÜS d'e Hi-
,palrtp em reuniões, ajun lam en- gieme. Quando é tratado por
tos, etc, S;\'ES,

.

medico, o gripado se restabe-
- Mus tas vezes, o doente de Ieee mais depressa e sua docn-

gripe, pr-ivado de qualquer as- ça passa a menor númern de
slstência ou aiurlu, tem que pessoas. SNES.
pr-eparar sua al ime utaç âiu ou ' - A gripe, simples, não l'
f'azr-r outros scrv ir os domésti- dor-rica grave. Suas c ompl ic a-
cos para si e os scus ; sair ú cõcs "l' que aumentam <1 dura-

procura de' rr-méd i os : traha- eiio dn m olévl in e d ctorrninum
lhur para ter o que cnmer ; etc. â morte. Tais cornp licações,
São ativdrl adcs que agravam a na grnnd(' maioria (los rasos,

Os originais, mesmo não pu. doenca, rh-Icrmlnam complica- são rlcvidas à Ialta de prccau-

hlicartos, não serão devolvi. çõcs '([ue prnl ongam a nuolés- ções, cautela e nssislõnoí a mé-

I d ia c cond nzem à 111O'rte. SNES. dica. SNES,

I
dos ,

.

��!:��;fo:;,::;:�:r:::E r CO�����Ie� ;��l
Ca pl ta l e t'eserv��C��I�I?S,.� . �rI�����.�,R.T�� 71.656.189,20 �

Cifr'as do balanço de 1942:

Responsabilidarles c-s 4899477 500 58

I'Rio, 21 (A, �.) - O l1l!j,nist'l"'o da �;i��ta,,,,... .0':':'::::-::::<::':>::::::::: ��� '1��:���,��:��
Aoronáuti cu alulloTizou as unidades Stn ístros pagos nos últimos 10 anos .. " .. " .. " , Cr$ 64,986,957,20
<udlIJ.i[lii's�il·aJt!Ívas do Ministério da Responsabilidades ... , .... ,... ", .. " , ' Cr$ 76,736.401.306,20
Aeronáutica a rcal.izurem as cou- Bens de raiz (prédios e terrenos) ,., , ,. Cr$ 23,742,657,44
corr-ências admbn istrutivus e to- DIRETORES: _ Dr. Pamiilo d'Ultra Fr-e ire de Carvalho, Dr, Franctseo
ruad'as de pireços que se fazem ne- de Sá e Anísio Massorr-a.
cessar-ias ao seu pruvimonto. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - sucursa: no

Hio, 21 (A. N.) - ViaJjará breve, Uruguái. Reguladores de avarias nas pr-iucípa ís cidades da América. Europa
para 'o norte do pais, afim de i ns- e Afr-íca.
pecion ar as forças. do CO�'p() Ex- AGENTE EM FIJORIANóPOIJIS
pcdiciouár-ios e estabelecimentos C A 1\1 P O S IJ O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. :m
nuíddtares, () general Maur-icio Car- Caixa Postal n. 19 _ Telefone 1.083 _ End, 'I'elegr. "ALIANÇA"doso.

, SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-
H:�o" 21 (A. ::-\,,) -- Afim d� e�- i N.A,TJ BRUSQUE LAGES E RIO DO SUL

peci adizar os d�'re;Lorres. regionais I .

' "

I
�{��,e�.I:I;Les 1f�,�!��o�, A�!��� el�e;�a��!! .........-w...................-.-.............-.-.-.-.....-__.......- ...._-......-__-.-.-.-.-.._....-_.........- .........�--..-

,

\'ú:·ios. cursos dl� espacialdzações, 'Transforma-se a I1nHura do No,ro Munda I'����:_.:��_�.:..�J.!:�:..:��!� I
'

. .

\Juª t &I U

O M dA
CULTURA DO MILHO E DO I cessidadc de se aumentar ti produ- \

DeUS a FEIJÃO NOS PAíSES DA ! çi\o d�);., l�l"ociutos .a.limentícios. 1);1'; IAMÉRICA expenl'nClas re!aclonadals com ')

�f)\"a Iorque - N. T. - ü re-111Iill1n l' ,) feijüo CS�)l'ram{)S pa'iS,lr 1 ••l i IIIl:llilll __

A D· I -d
' �·(·l11-fLbndatlo [nstituto pall-America'-I às il)\'C'sligações relativas a, outlas I

smo ISSO VI O 11:0 de C:irncia Agrícola" com sede la\'ouras importantes. As oportllni-

ti
,-

'1I1a
cidade de Turrialha, em Costa' rlades q.ue a inYl'stigação eientíflc:al;

R
·d' ente !�(��f6n�;��r�I�I�fi���IC;��1:�\S���fh��a:x;11 �����cc nessC' sentido são jJilllih-� Fil A i M

� r I� AVO' IO P I Om I
aperfeiço8,r a cu1tura do milho e elo Já está <!uasí terminada a com-l' I n, iP'

"

�'eijão, ?o.is dos pl'iJ�?ipali� pro(h�,��s I í.r,l���o dos l�riJlleiros :di��cios .�:o i • l.ll'.r\ Itw • •
os ataques desesperadores e violentos da , dl,]].l1enhr�os rla AI,nel Lca, Jlas teI, ,\S, I � f CllC!O Inst,t.uto Tnte�naCJona,l, . '-I

asma e bronquite envenenam o organismo, ::allrlas deste cont.mente. 1 Sll1l como n preparaçao dos S(,l1� I
minam a eneI'&,ia, arruinal�l a stlúde e de· Segundo o dr. EarI N. Bressmall" terrenos, De\'e-sC' a criação dessal i

���:m!6:.��f:ça�é��a,3 c����,�s, aM�j���f:f �!iI:etor ?êst� i'l1Stitut?,. a sua tarefa' valiosí.ssima el1tida_d� _

a um projet.,) I
no sangue. dominando r"pidam�Dte os ata· 1}l'1l110rdlal e [) aperfeiçoamento d3, I patrocllla,do pela (_.!lJlaO Pan-Allll'r�-'
ques, Desde o, primeiro dia começa a de_a· ;:griculutra! americana em geral. Co- i caua e o sel] fin::wciamento foi pro-
parecer a dlftculdacle em resplrar e volta, t! > t t· f "'" I > .' • I '1 E ,'1." ]

� I

o sono reparador, Tudo ° que se faz ne. !
1110 pa� � (CS a aI e a, l!UClO�,·se 11101 clona( o pc o �sClJo O!'lO (O '��- i '

cessaria, � tomar.2 pastilhas de Mendaco IlO

CO.legl�. d().
Est�ldo d? N�vo :;le-! ordenador de Assuntos

Inter-Amen-ll..
ás refelçoes e hcará completa.!"en�e llvre

I XICO uma mtensa JIlVestF'açao Clen- canos I

<:la asma ou brol!qUlle. A a�ao c mUIto 'r'. I . "

'"

Cf' 1 >!
• I

rapida mesmo que se trale de CU"OS rebel· ,".1Cd" a q,ua COJJSlste, enl t:>ra,1(11;! I I.rles e antigos, Mendaco tem tido (anlo I '1arte em Ir efetuando semeaduras, LIVROS
.

êXito que .se olere�e �om a garan(j� de sLlcessi va's nas di\'ersas épocas do I

Idar ao paCIente resplraçao hne e laml ra· ,. -

Ipldamente e completo ali\'io do Botrimento 1!lO, para deteJ"lllll1ar as condlç'Jes .

da asma em poucos dias, Pera Mendaco, atmosféricas susceptiveis de dar I)S U"ADOShoje n?e8WO, em qU�lquP! fal�mácia, A nossa melhores resulta,(]os no que diz 1'°5- �

Igaruntla é a sua maIOr proteçllo. \Jeito a,o desenvolvimen lo e rell�ji-IMendaco Acaba com ;llent.o rias col,lJeitas.
, Comora e Vendaa asma.

"Geralmente, afinma o dr. Bress-' .... ..

VOORA TAMBEM A CR $ 10,00 man, 'Ü milho e o féijão são semeu-I �Iteratura, ,P.edagogla_, PSICO-!
dos .du�s vezes �o,� a,no nas _terr�s Ilogla, �1atema�l�a, DIreito, E,o'jAgora sôbre Il'oplcals da A�l�r�cal. Moo sao tao: geohana, Medicina, Topografia,
vastas as posslbll1dadcs que essas i Cinematogr afia Eietricidade

C I-terras oferecem para o melhora-! , .

'
- .

'

'

a ais mento da cultura dos principais \ R�dlO. Navega,çao �arítlma.e
Londres ,,- (U. P.) _ Pode- �)rod.utos alimenticio� q,Ule penso ser I A�rea, Geodes.ea, Fi!nca� Q�I
,_,
_.'

".. '1 or I j)ossn.'el ailllnentar futuramente o I rDlca, MecânIca, C arpmtana,ros",-" H�rçaS aeleas ang o-n
.

-

número dessa,s semeaduras. etc etcte-amerIcanas atacaram, hOJe, "Já adotamos o sistema de se-
'

O· L ROSviolentamente, objetivos mili� mear. feij:1o e milho C'm etapas S(;,- ••
•
A

tares situados na zona do Pas- manais. Todas as semanas ef�tua- Rua Deodoro, 33.
. .

f I
mos uma 11'OV[U semeac!Llra desses

so de CalaIS, S.egundo II} ?r� I:lois c(,reais c lemos esperança, ,te
rnantes autonzados, vanas chegar a efetli'al' semeaduras diárias.
centenas de aparelhos aliados "E ..tamos observando cuidadl)sa

atravessaram o canal da Man- mente o desenvo,lvi.mento e re!ldi-
,.

- mento das colhelta,s que resultem
cha, para atacar Instalaçoes dessas seme<ilc1uras sucessi"a,s. .

tS" I
militares inimigas situadas na

I per3l1(!0 que os dados assim' ohU, I

parte ocidental da Europa. dos nos penmitam
_
precisaI' exa\;1-

.,..r-- __....wI"..........oI'••.-....-.-......_�

"10nte
qual a estaçao e qual a tem-

I1hacar� Vende-se uma ;erat:u'a ma.is \'ant"josas para essas

U iii ótima, situada 'UUlll as,. .

. .

(C.
�ebalxo do sol e do calor .las

na PraIa do MelO! oquflros). lterras tropicais o miJillt) e o l'eij:'ío
com água, esgoto, luz, boa

ga-I
J)odem ser C'l1J.tivados diversas \'�.

rage, e trinta e tantos mil mets2 ze�, �1O decurso dp ,��Il(). ..

de terreno. Informações na Dr ,

Somos de npIlllélo, ([l1C' o. Ins�l'
. _ . _ IlutO" deu começo a lnvestlgaçao

gantzaçao Comerclal, rua Joao, eientífiea numa época extremamcl1-1Pinto, 18 10 v alt, 11 ti' propicia em vista, da atual ne-I

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n:; 13
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CrI
Semestre CrI

, Tr-imestre Cr$
Mês Cra
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr.
CrI
Cra

70,00
40.,00
20,00
7.00
0,30

80,00
45,00
25,00

Ano

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

--- -?!!!!'"

E �fJ A S
padrões maravílhcsos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Da a
�

T SA
Diariamente recebemos novldaaps

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - fONE 1514

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

estr'lnge,iros e nacionais - Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - OrOl/·atas - Jogos de gravatas e lenços,

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

Linhos

•

li.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módica", e vera corno é
Eocí l transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna, mediante uma arrtru du pequena.

Compra, venda e administração de imôvers.

Rua Felipe Schmidt n° 44

FLOiilANÓPOL S

�--------------_--�I
srs. comercíentesAtenção,

A Associaçõo Comercial de Florianópolis chama a atenção dos
seus associados e dos srs. comerciantes em geral para a 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 patróti.
co, contribuindo para o desafogo público, na hora dificil que atra
vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam os Poderes
Públicos à sua associação de classe.

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1944.

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Me r
cadorias do Estado.

Sort=tos nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO M�'OR CR s 6.250,00
Muitas bonlücacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEIII todas estas vantagens por apenas
111, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum

ore tnconun-nte. Não exisi e igual. Não reflita e não
duvl.ie um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha coüança, Que, quando menos esperar, fi

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias It e 18

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA'
I

EV!TARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprpga-se com vantagempa
ra combliter a8 irregularidades
d8s faoçl'íeR periódicas dtas se

I.lherflA. É calmante e regulador
de�F8'l funções.

/,:\ê..,..-� FLUX()-�EDATINA, pela sua

tG�r.,''''-��''''���I comprovflda dic�cia, é muito re

�-;:��'ti\ ,.�!.
'·A'Íl ceitada. D�ve ser usuda com

á�IP>.
..

\'M '::>-.... confiaoç-l1.

I'i: f\'Ji/' ..",� FLUXO SEDATINA encontra-se
é��FflH)' 0MAt f:'m toda parte,

�-------

•
'r
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1VI·da Soei·ai 'creto�WNTEVIDÉLJ, 21 «(. P.) - () govêrno uruguaio assinou um de-
. tornamdo extensivo às unidades que arvoram o pavilhão norue-

guês, o tratamento de não beligerante.
._----------------------------

........, .

A festa de
S. Sebastião
corno transcorre·
ram os festejOs

Com o esplendor dos anos ante

riores, realizou-se, diai 20, a tradi

cional festa de São Sebastião.
Os preparativos de que vinha sen

tio precedida a popular festividade
religiosa faziam �rever, é certo, um
brilho todo especial, mas a mafl:eu:a Icomo decorreram todas as cerrmo

nias excedeu a espectativa.
De mannã, a catedral encheu-se

Ide fiéis, primcipaémente às 9. horas,por ocaS130 dai n1lss.a y?lene. .

As 1ii horas teve 1l1lCIO a

procIs-1510
'Muito a_ntcs dessa hora, ver�ade,i-

1'9 multidao se acoto velarva detronte :

a Catcd,ral :Vlotropolitla<na, enquanto
o ll1ugcstOSQ templo regor-gitava de

pessm:s.. .

I

Os sinos repincavaan f'estivarnen
te e o imponente cor-tejo se pôs em

movimento, seguindo o trajeto de
I

praxe, e dele tomand<_> "parte além
<IH. grande massa de fiéis, todas :\S

COl;gregações religiosas dat capital.!
O andor foi conduzido com toda

a solenidade, ao som de cânticos re

ligiosos.
As bandas de música da Fôrçn

policial do Estado e do 14 B. c.,
acompanha/ram a procissão, eXI'

cutando variados números de com

posições adequadas ao ato.
Na Capela de S. Sebastião, à Praia

de FÓI-a, houve benção solene.
.

A noite prosseguiram os festejos
populares, com extraordtnária COol1-

, corrênda.
Desta forma, Florianópolis come

morou condignamente Q grande
Santo da Igreja.

Faeem anos boje:
a arCl. d. GildCl Abreu de Lima,
IIJPS.Cl do Ir. }OM EduClrdo Lima
I SilVCl;

a menina Marita, filha do Ir.

Iodo Carvalho Filho;
e Ira. d. Iracema dos Anjos;
Q .rita. Alice Meirelle.;
o menino Tadeu Spoganicz;
o jovem Jonas Dutra;
a erito.. Izolina Campi, filha do
Ir. Orlando Campi. músico do

14 B, C.

Selecões
Como acontece todos os meses,

estamos tendo a satisfação de
anunciar o recebimento do número
de dezembro de SELEÇõES DO

I HBADEH.'S DIGEST, o qual nos foi
remetido pelo sr. Fernando China
glia, seu representante exclusivo no

Brasil, com escr-itórios à rua do
Hosário n. 55-A - Rio de Janeir-o.
Esta edição reune nas suas agra

dáveis páginas mais um compêndio
todo, sintetizado por meio de arti
gos, crônicas e notas que versam
sôbre todos os assuntos de que o
leitor necessita para conservar e

al1llP,lia,r seu patrimônio in.telectual,
I
e distrair de maneira agradavel o

espírito e, simultaneamente, ro

bustccer de maneira prática" rápi-
da e eficiente, os seus conhecimen
tos gerais. E tudo pela técnica (1(:'
seleção de cinco centenas de revis
tas e jor-nais do mundo inteiro.
Neste exemplar, teremos o grato

ensejo de ler e apreciar os seguiu
les r-rt igos : "CAHLOS FI::\'LAY, O
ESQCECIDO PASTECH DAS A�IE
mCAS", POI- Lois Mattox Miller:
"Ai'lTES QUE O DIA ACABE", por
Hichardsnn Wright, "JANGADA
COM SALA E Ql'ARTO", por Beril
Becker ; "NO CAPITALISMO DO
POVO ESTÁ A SOLUÇÃO", por
Enic Johnston ; "ESCASSEZ DE
MARIDOS", pOI' Amram Scheinf'eld ;
"VTDA E AMORES DOS IRMÃOS
SIAMESES", por J. P. MeEvoy;
"SOBRE OS SEGREDOS DIA. MA
TERNIDADE", por Gretta Palmer;
"N.�O T.E:;\1 PERNAS E ANDAM",
por J. P. McEvoy; "AS FILIPINAS
SOB O TAC.�O DOS SAMURAIS".
por Calrl Crow ; "RETALHOS DO
DRAMA COTIDIANO'" e "LA
FAYETTE: APOSTOLO-bA LIB-EH
DADE", por Andreas Latzko ; e ou

tros inúmeros artigos de irrterêsse
e atualidade.

Salão
«São Jorge»)
A proprietária do Salão "São
Jorge". precisando viajar, pre
tende vender o referida salão.
Trata-!!e de ótima oportu
nidade, pois a referida se-

I nhora compromete-se a ensi-

I
nar os interessados, os quais
devem dirigir-se à rua Con

selheiro Mafra n
' 160.

15v-1

NOVAS HONRAS - O general Eisenhover recebe das mãos
do presidente Roosevelt a ordem da Legião do Mérito. Esta
cena teve lugar no Cairo, durante a recente visita do pri
meiro magistrado estunidense. O genel'al Eísenhever , pelos
brilhantes feitos realizados, foi designado recentemente
comandante em chefe das tropas aliadas que invadirão a

«fortaleza Europeia» e livrarão a Europa do jugo dos fas-
cistas alemães. (Fóto da Inter-Americana.]

o preceito do dia
Na defesa contra a gripe, deve

rnos nos furtar às gotículas de
saliva e mucosidade naso-farin
qeanas dos que falam, espirram e

tossem na direção em que nos en

contramos. Elas veiculam o germe
da doença. Mas, é preciso tam
bém que n;:to falemos, tussamos ou

espirremos em cima dos circuns
tantes i façamo-lo discretamente
sôbre um lenço. SNES.

o ESTADO Esportivo Heligoland "PS planos de defesa
Várias ; MADRi, 22 (D. P.) - Os nazistas continuam tomando

S. Paulo, 21 A. N.) - Falando à I medidas para reforçar as defesas da Europa Ocidental, contra
l·eportagem,. o presidente do C?,rin- !:'uma possível invasão aliada. Um despacho de Berlim revelou
thians Pauh�!ta, sr. A�f:edo Tr.tnda-l'qUe foi evacuada a população da ilha de Helizoland. A evacua-de, desmentiu a noticia publicada _ . . b.
com grande destaque por U�l m.atu- çao. Tefe.rIda fOI or�enada pelo marechal von Rommel, que In

tino, segundo a qual o Corínthians cluiu a Ilha de Hebgoland nos planos de defesa contra a mva
estaria disposto a troca-: Serv�h? são aliada.
p-or Lclé e Dino por Jaime e ZlZI-
nho.
Disse-nos o sr. Alf.redo Ta-indade

que nem chegou a falaor com (JS "' ....__

Jr.-e'll�ores cariocas, poi.s. essa troca I (urso de mÍl$ica por correspondêncianão seria pos,sív-el uma vez qu:e os'

eitadüos profissio'll31is estão bastante I 1." Parte
radicados em seus respectivos c1u- GRAMÁTICA MUSICAL ou PRIMEIROS ELEMENTOS [2l liçõesl.
bes. 2.8 Parte
Rio 21 (A, N.) - 1nformam de I CURSO DE APERFEIÇOAMENTO [43 lições],

Euen�s Aires que o sr. Joreea, visi-) 3,& Parte
1011 O embaixador brasileiro no seno CURSO DE HARMONIA [20 lições].
tido de comunicar-lhe que o S�lo A. matriculas já se acham abertas. Para pedido de informações
Paulo F. C. havia convidado o se- e prospéctos. escrevam à ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE
lecionado argenHno para um.a par- DIFUSÃO CULTURAL - (O.B.D.C.)
tida amistosa em São Paulo, em be- Rua D. José de Barros, 337 .- 6' ando -- S. PAUL.O.
r.efício da.s ví.tima-s do ,ter,remo,t-o de
Sa'n Jurun. O embaixador do BraSIl Iflcolhell com grande simpart:ia o ges
to do São Pau/lo F. C. Jo'reca con

fer·eucíou telefônicamenl1:e com Dé·
cio Pedroso e, posterio,rmentc,
acompanhado de Doce, visitou a

AFA. u� argentinos aceita.ram ')

con.vite, f'endo fi,cado decidido que
(I jogo se realizará a 6 de março em
S. Pmulo.

Rio, 21 (A. N.) - A "C. BD."
recebeu ontem conmnieação do
rOl11lpimento das rel'ações entre as

en,tida;des ath\tica.s argentinas e a

Snl-arrue'dca,na do mesmo desporto,
em qlUllnrt:o eSltiver na pr.es,idência
desta óttima entidade, o sr. Luiz
Chipoco.

Rio, 21 (A. N.) - O presidente
Vargas Neto deliberou não mais en
viar ao Conselho Nacional de Des
Portos ° aLdÚ:'o assinado, pedindo
O calncelamento da tra.nsferênCÍaI ,ie
DOl11i,ngos da Guia. O caso ficou as
sim encerrado. Domin·gos irá fi S.
Panlo.

. lUo, 21 (A. N.) - O B3il1,gú pro
P,ôs a trocla d'e PaQl!lo, za.gueilro es

querdp, peJa pôsse difi,niMva do ar
fJ;\tcjro ;r,oito Atlber�().

Não
-

sao beligerantes

Uma estátua a Rua Arcipreste Paiva
Clovis Bevilaqua
Foa+aleza, 21 (A. N.) - O povo E

• e

de V_içoso, .mUlniCÍlpi,o -oudle nasceu nSIDO superiorClovis Beviilaqua, a,caba de e,nce-

lar um. gl"alp.,d'e l11'ovimentlo para
I gratuletoI

conSltl'lur aJ uma estanua do gran- I
d'e jQ�ri,sta' paltrí:cj,o, I ,pô.nto A,J.e@re, 21 (A. N.) - A

,repar,tag.em da Agência Nadona,l
Jegressou O sr. foi Í,ntlo,rmada de que pnevaUece na.

berto Pasquallni Sec.rebria d!e Edllt(')a�ão, .� graltui-
.

A Idade dn e,nSl[]JO SUpel'ilOr, .la csülbe-RI:O, 1 �A. N) ---:-- c.o'l1��a,n lado hecidlo pela Universidad'e de Pôrdo .JornalIsta lhhelro, �,flclal ,de to A1egre.
X'�,���,�f,e� ���rllb��'110 1100 llpa:q l�li�� ·••••...··_········....•••...•......•••.......• .....·.·011

secretário do Interior do Rio
Grand,c do SUl].
.-....."' "'_--- _.....•...-."

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA
Cons. RuCl Nunes Machado
n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Quem sonegar informações à F..
tatistica Militar, trabalha em pró)
de pais inimigo. �. ne!!!se callO,
será julgado, militarmente, como

Inlmi«o do Dralli,! (D_ E. 11.).

o santo do dia
s. Timóteo, bispo
Chegando S. Paulo, numa das

suãs muitas viagens apostàlicas à
cidade de Listra. na LicaôI1ia, en·
controu um moço cristão. cujo
pai era pagão e a mãe judia. Era
voz geral que Timoteo. que assim
se chamava o moço. levava uma

vida santa. S. Paulo escolheu-o
para colaborador na pregaçqo do
Evangelho e, chegando a Efeso.
sagrou-o bispo. Naquela cidade
existia um templó pagão em hon
ra de Diana. Falando Timóteo
contra o abominável culto presta
do a essa deusa pagã, foi apedre·
jado e deixado por morto. Piedo
sos cristãos não podiam salvar-lhe
a vida, mas, levam' no para um lu
gar decente onde seu santo bispo
morreu.
.........._....w_-_-_....-_._·...._-........- ... ...,..__�

Dinheiro·papel
em circulacâo
RIO, 21 (A. N.) - O Diário Ofi

ciai publica hoje a estatística atual
da circulação de dinheiro em pa
pcl, revcl a.ndo que houve um au
menlo de 497 milhões 608 mil e 328
cruzciros ele novembro para dezem
bro.
Llll novembro o meio circulante

era de 10 bilhões e 974 milhões 6li(i
mi I e 37 cruzeiros.

GRATIS!
Quer receber ótima surpresa
que o tará feliz! e lhe será de
valiosa utilidade? Escreva a

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

.,_-_._..._-_,._- .-.-...............-. __.-a-A-A-._, ao

BANHEIRO Compra-se um'
esmaltado .

":rI. L. Alves - Rua Deodoro 35

.r�", lI,,-S"1J pII 'U� ERFEITOI

'�; �� V-tA1tH
Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.O 1 para os &.3ios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.O 2 para os selos grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
A penda .m Florianopolls nas Fermaciee Moderna.
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itcicí: Farmacia Santa
Terezinha.

{mposto sôbre
lucros de guerra
RIO, 21 (A. N.) - Nos primeiros

dias da semana enílra:nte serão ass i
nados dois decretos -- um de taxa
ção sôbre lucros extraordinários e
cubro sôbre certificados de equipa
mento.

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA GRILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Importadora Ava-Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43 - ex. 4062·

. Sintoniza as 2 Américas. Asia e Europa. 5
válvulas, Cr. $830,00; 7 válvulas Cr. $930,00.

Peça catálogos
Enviando 40 centavos em lêIos.

... ,.-••""•••-,.,.••• ol",.,. - -.-.-.-.- -",. -_ - "V'J"o

Não tenhas dúvida em de- A8 anedotas e piadas aparen-
Ilnnciar um "quinta.coluna", temente Ingênuas são grandes
por mal8 que pareça teu aml· armas de desagregação mane.
�o; não merece tua estima um Jada8 pela "qulnta-cQlu,_nI".
'nJdor di P,átll.. CL D. �.). (�. R. !!.l.

-

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adqu-Íra. TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAB.CELADAMEMTE,

com as V.ANTAGENS da. compra à vista,
servindo·se do

"

,

CREDI A RIO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

M6vels
Ridlos

Geladeiras
Bicicletas
J6ias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanltir1as

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artlgOl

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmldt. 34 - S.I. 5 - Tel.fo"c 1634

Expediente: O.. 8 ii i! e d.. 14 1. 11 M.
-----

�_!,__!M!O
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o • PORT,\Rf.-\ N. 188, IH,} 13 DE
..

Dr..S'"'$.. ,r C..,'J..- \�O·) $.,,' .'

II .USEIRO DE l!)44
6

.

• C,'in <I Com.isxâo de Abastecimento
(I • do ]�.ta!lo dr- Santa Cntar-íua (C. A.

�� • R S. ('.l.
• O Coordenador eln :I-[obil'izacão Econô-

�.�� • mica. usando elas atr sbutções que lhe

n : con<fel'e o dee,reto-Iei n. 4.750, de 28 ele

O • setembr-o rie 1942, c

I,'; • Corusider-ando a necessidade de regu-
U

C" (_'/' LUM B 1'.A • lar o aba sterun enrto da população do Es-

(). • taelo de San ta Cata r íma de modo a cen-
Q ._ u-al ízar cm um único órgão a política ele
'!) preces e os métodos de d.ist.r rbu.ícáo de
O
A f

• mer'cad'or-ias: resolve:
r) 5 mais amosas musicas, com os mais • 1) - Fica cr-iada no Estado de Santa
I,) : Catnrína a Comissão ele Abastectruentc

! famo sos artista s. : �o s!;z��fe el�O�,al���Ç-���r�:���r�.e���I: ti'��
ti U"LTIMAS NOVIDADES .-

(lei'al no Estado ele Santa Cutarimra, pie-
U feito municipal de Florianópolis, diretor
Cil • elo Departamento elas Municipalidades. di- _
III

N RAD IOLAR • reter elo Departamento Estadual de Esta-
•

a « .
. » •• tística e representante ela Associação Co-

: mercíat ele Santa Catarina;

•
• II) - As r-esoluções da C. A. E. S. C.,

3 R T
-

6
• serão executadas, na 03pital elo Estado

O ua raianO, : e nos mun ic ipios, pelos respect.ivo s pre-

� • re.ros, compet.mdo-thes, ainda. as au';

&iii • bui'ç�€s� que
. es�a�tan.l afetas 85 extiullns

,.. O••O.'IIUi.O•••••GSlS.e••••••••••®•••_I C?n1:l,so�S, Xlunlc ipa
í

s de Pncç-os e que
nao CoiIc!'lren1 l:0'111 as d1Spo::-.'1'('ües desta
portaria;
Hf ) - Para -1 execução das seus .':;€1'

\'j('05 a C. A. 1':. S. C. será assim CCl1SU"
tuida:
a) - Um Conselho, rompusf o das p0S-

So.'_lS a que !--'2 ref'eie o it em J):
hl - Se rvico gerais de secietm;a.
I\'! - A C. A. E. S. C. compet'rá rc

gulU!' no E::-;tudo de San t.a Catarina 0

Jllercacl-o de gêrrern-. a limen t.ír ios." e stu
d'a,nelo os fenômenos econ.ômr-cs l�elfl.('io�

I (:,Jac;'Os C:0111 u pr.od ucão. chculação e C....,.)11

;:,U1l10 (lo' .... ief'erido s g
ê

ner-os, gur-ant inrlo,
na mad.ída das pO.:isibNidades, a normal
abastet-imonto eia.� !1()!lUlaç6es elo Estado,
s�e�u:rar:do equ itativa drstciburcão dos
::'oc1Iutos e f'rxa-nrlo 05 rnecos múximcs
�:e venda
\') - Xo cu.mprrmen to objetivo a que

c refero o item anterior. a C. A. E. S.
C: f'ixaru OOi precos para 'os gêneros al+
menLício.; do mercado produtor ele 111"-
n e ir-a a concil iae- os íustos i'ntel'e::i:;e� do
produtor com as TI2(-essidades do con
sum.tdor. por-mi tbndo razoáv-el remunera-
�áo ao drstribuklor, tendo em visru· as

despesas necessártas com o beneficiamen
to, embalagem, transporte, seguros, ar
mazenamen to, hl1})OStOS e qua.iso uer ou
tros onus que recaiam sôbre a mercado
ria:
VI) - :1\0 desempenho ela função de

abastecêmento. poderá 13 C. A. E. S. C.
fixar quotas para d í

st.r
í

burçâo de gêne-
ros alimentícios nas diviersas Ioca lidades
do Estado sob sua jurisdição e os lirni-
tos máxímos ele coeusurno per-captta e

requisitar mercadorins existon tes e-111 es-

toque ou safras futuras, pratioando. se
necessár-Io. outros atos que visem a con
secucão dêsse objetivo;
VII) - i\a execução das a trtbuíções

que lhe são conferídas por esta Portaria
pOr!'el'á a C. A. E. 3. C. soücnar ela Co
ordenação da Mobilízação Econômica pre
ferênc:,n absoluta na utilização dos meios
Ce tr-o.nsnorte. bem como as medidas
necessár-ias a entrega das cotas de mer
cadorias que lhe competirem e se en
contrarem em outros pontos do territó
rio nacional;
VIU) - Para obter os elerr entos es

tatísUco,s aos e�tu(los d'os assumo' rela. .........._.c......_....._._..._.._oJ"__........... _

c:i-onadús com as 'at,ribu'içôes, pOele":, a C.
.\. E. S. C. solicit.ar dados e info�'ma(;õ"S
l,e enUcklde-s públiea<s e privada� c llí.Ili
'1r-'�e ele toc1,o;;.,' os elenl,en-tos "::3tatL:l i�os
ele que cl<ispõem os poderes púbJ.cos;
IX) - Para atender às cl<e"pesas (le

correl1 ces clú fun�ion:al11ento ela C. A. K
S. C. ser20 ahertos oportm1amenl..€, pelo
'}o,-êrno do Est",c1o ele Santa Catal'in'l
)s nec'ess:ll'ios créd.itos;
X) - F'IC:ll11 extiontGS a ComiO'são Es

'laduul ele PI'eços e as COlni51sõcS l\Ill,nH.'�·
"ais fie Preços. no Estado ele Santa Ca
arina, passa,ncl'O para a C. A. E. 8'. C.
.odo a.nluivo eh Comissã-o Estadual e

pa,pa as BI,efeitu1'3-s, o arquivo das Co
l1i�;sõe;::,' :\1unicipais;
XI) - Os prefeitos municipais, serão

'os resr�ectiyos 111unic[pjos, os exe('urtJa
'ores (la., l'e].açLie;; da C. A. E. S. C., COlll
}eti-lxLo-lhes ainela as atribtüçOe-s que es-
avam ?fetas às extintoas C()missões i\Iu-
1 !eipa's (le Preços e q'U'e não colidirem

I
com di:;posições desta Portaria.

Est-a Portaria eJ!lltralrá em vilgor na ela
'a (l'a ,'ua ptrbl;ca(;áo l'e,'ogadas as dispo
siçôes em contrário. ,João .-llberto.

II
.

DE PESSOAS TEM

V
I

DIA 30
"Soirée Mignon" com início

às 19 horas.

ATENCio
Realizor-se-á no dia 5 de

Fuve re í.eo grandiosa e

festiva "soirée" .

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Garant_e a exata observAnda DO receltnérto m�oo.

PREÇOS l\[óDICOS.

Hoje e amanhã &erá a sua preferida
Oro".. nacionais e estran,geiras - Homeopatias - Perhunarlu

Artigo. de borracha.

VENDEM-SE

D� ordem do Irmão Ministro,
convido a Exma. Família do
saudoso Irmão Vice-Mini-tro
Sr. JOÃO PEDRO DE C'LI
VEIRA CARVALHO, aos Ir
mãos e Irmãs desta Veneravel
Ordem Terceira e aos fiéis em

geral, par a assistirem as exe·

quias que sedlO celebradas na

Igreja de S. Francisco, às 7 e
-

meia horas do dia 26 do cor

rente, em sufragio à alma do
saudoso Irmão.
Consistórió da Vener&vel Or

dem Terceira de S. Francisco;
23 de Janeiro de 1944.Grupo Escolar Arquidiocesano

«São José»
M,t\TRICULA

CONSERVA .B DESINFECTA A SUA ROUPA

I
Veneravel Ordem Terceira de

Ra'dl-O Vende-se um rádio S. Francisco da Penltêncla
marca "PILOTO"

__

com 2 ondas - em perfeito es CONVITE
tado de funcionamento.

Preço Cr$ 600.00
Tratar: R. Curitibanos com

Heitor Varela. IS v 3

Uma limosine Chevrolet 1940
especial de luxo com 4 peneus no

vos; uma !imosine Chevrolet 1938;
uma !imasine Chevrolet 1936; um
auto Ford aberto i935 com motor

1937, proprio para viagem.
Tudo em perfeito estado, por pre

ço de ocasião. Ver e tratar no �s
treito, Rt!a Secundino Peixoto, 50
com Lalau. 5 v. 1
��

3 v. 2

Os órgãos da Estatistica Militar
têm 8pôio legal, quando 'ntlmam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus eatabeleelo
't'IentoL (D. B. II.).

Previno os interessados de que
a matrícula do Curso Preliminar
dês te educandário estará aberta
das 8,30 às 11,30 horas de 24 a

26 do corrente para os alunos do
ano p. findo e de 27 a 29 para os

novos candidatos. Todas as demais
informações serão prestadas no

ato da matrícula.
Fplis., 21 - 1 • 944.

Américo Vespúcio Prates, Diretor

los sofredores
Ora. L. GALHARDO -Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co·

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 1 o and�r,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope selado para- ares

posta.

USADO COM BOM RE.

SULTADO O POPU-

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

I

I
Mesmo perdendo alguns minutos
fleu tempo será bem compensado si V.S.
si tornar vendedor de folhinhas. Impor"
tante fábrica, com variado estoque de ero-

mos, aceita representantes, viajantes e

vendedores para todas as cidades do país.
MOSTRUÁRIO A CRlêDITO. EXCE.

LENTES CONDIÇÕES.
GARANTIMOS LUCRO
CERTO E ADIANTA.
MENTODE COMISÕES.

MACHADO & CJA.

@I�t:(I:*m
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O FígaoH, ,� Bl:ly(;, O coração o Estômago, os

Pmmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, abortos e faz os individ.ios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da 81fllis prIncIpalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Oasogenios: Gasogenosi
para auto

móveis, auto- caminhões, cami
nhões, marca«PANGAZ·ASSO»,
instalados, desde CR$ 7.000.00,
Rep: LYRA. BORGES & CIA.
Rua Felipe 8chmidt. n. 44

FLORIANÓPOLIS

I

Ateslo que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no Irrlamente da Sífilis.

(a) Dr. Rafael Bartoletii

I

EMPREGO Rapaz de 17
anos de idade,

reservista, datilógrafo, e com

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

8ors. agricultores
Para maior colheita com menos

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

FLORIANÓPOLIS

AG&NC� il REPRlllSENTAÇOilS
Caixa postal - 37. Rua "ofto Pinto - I.

FlorlanópoU.
SUb-R,&ente8 n08 prlncipals mllAlclploa do

I ESTADO

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
OI A. WETZEJ_J INDUSTRIAL-JOINVII.;1.J�� (Marco regisl.)

I A, Mobiliadora
Rt frigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Ba}cões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever- Ró

dio8-M6veis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

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

- ...

o SEbão

v POIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os implicados no caso da «LATI«
Rio, 21 (A. N.) - Foi apresen- a Oficina Mecânica Aeronáutica do

tada, hoje, alo Tribunal de Segu- Brasil. da qual f.az ia parte entre
rançn Nacional, importante denúu- outros, o sr. Giusepe Martínellí,
ciu sôhre as atividades dos direto- Está implicada no caso Alice Duar
rcs da companhia, de navegação te de Morais, a qual, em seu apar
aérea italiana "LATI". A peça acu- tamento .no Flamengo, ao saber da
satória aponta vários implicados prisão de Vicenzo Copolo, queimou
em manobras fraudulentas com o 100 mil cuzeiros ao mesmo tempo
objetivo de sonegar os bens da re- que depositava no Banco 700 mil
refi da empresa que constituiam a cruzeiros, em nome de seu pai, já
garantia de indenizações de guerr-a, falecido.
Refere-se, ainda, o libelo, a açâo
decisiva que exercia o govêrno ita
liano por intermédio da "LATI"
não só quanto à sua expansão im

perialista como ainda paca frustar
o bloqueio inglês. Para melhor exe

cutar seus planos, fundara a Lati

��_rem����n'�'•••MQa••__..e..t..m.0aa,gEa�.!_A_D_O...-.s_e.9_Uan__d_a_.•,'_e_ir.am.,w.1r.2.4�SfAM�d��..J.a.nQe.i.r.O..d�e...à'.9.4�4.=...._......�mB..........�5�.._-
_ _ "4(2&. ii .1

_INDICADOR MÉ.DIC_O_-

DR:-MÃDE'iRA NE\lES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

('Ut'SO de Anerf'eracamento e Longa Prática no Rio de Janeuo

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

_badoo, da. lIi,30 às 18 horas - CONSUl,TóRIO: Rua João Pinto ... 7, sobrado -

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

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Br-asil)

Ex-Interno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CL1NJCA MÉDICA - ,Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUJ,TóRIO

e RESIOll:NCIA: Rua .Feltpe Sciunidt n, 3S - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às Hl.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vital' Meireles. 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Ex.lnterno do Serviço do Professor I.eônidas �'err'eira e ex-estagiário elo, Serviços

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gornes (S, Paul")

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depnrtamento de Saúile e Hospttul de Oarfdade

Clínica médtco-círúrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e GargantJJ
CONSULTóRIO: Rua Felipe SchmJdt, 8, Fone 12:>9 - CONSULTAS: Das lS.30

U 18 horas - RESID1l:NCIA: Conselhetro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade'
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Dos

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

Tratamento espec:ializado das atecções do Aparelho Genital Feminino,

Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Oronica. sob controle en

C1oscopico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trato-

�,entOS especializados. DIATERMIA - l�FRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diarramemte das 14 às le !Jc;ras.H.ESIDÉNClh: Tiraden�es, 7\Sobradol

CUNI:;ULTORlO: Tiradentes. 14. 1<'0.1:\1::: l.bba, AUSEN'fE

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTHA-VlOLETAS

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

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela trntverstdade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen

Ç83 do sistema nervoso, aparelho geníto
urlmário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TA'YARilS

Curso de Rad�ologia Ciínica com o di'.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo'). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electra'

eardtografía clmíca - Metabolismo ba-

6111 - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de mtcros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri-

8n98S em Geral. CONSULTóRIO: Rua

�'ellpe Schmldt - Edificio Amélia Neto.

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

SIDJl:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ClrUl'gla e Ortopedia. Cllnica e Cirurgia
do torax, Partos e doeneas de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
riamente das 15 às 17 horas. RESIDJl:N
ClA: Almirante Alvtm, 36. Fone 751.

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assístente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Prímeíra Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com pr-ática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servíço
Ele partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgilio do estômago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso, tiroide, rl:ns,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
v�rizes e hé1'lllia. Doenças de Senhoras fi
pal'tos.

Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. AURÉLIO ROTOLO
cber, Ca rlos F. R omats, Edgar Lemos,

Médico _ Cirurgião _ Parteiro F'raa1Cisco Tart;mroslü, Carlos Dobruer J'ú-

R A lOS X "ia!', Vitorino i\fJnoel dos Santos, Laur o

WolJionger, João Jesudrio ele Sousa e Do-
Moderna e possante instalação nato de Sousa,

de 200 MA.
_ Para exercer funções nas Esco+as

Diagnóstico precoce da tuberculose Praticas de Agricultura do Estado foram

pulmonar, úlceras gástricas e duo- admitidos: José Amorim, Aleixo Pazda

d�nais, cânc.er d? estômago, afe-
Sob1'iJÜ1O, Luiz Coutinho ele Azevedo e

çoe� das vias biliares, nns!. e�c, Salvador de Ol iv'eir'a :\Iachad'o, IAplica O Pneumo-torax artificial
_ Foi proel'ogaela a hiceriça de Arn.al-

pára o tratamento da Tuberculose
d F 'j6

Pulmonar -:- Tratamentos ��der.1 0_ ;:'Oi: concedida licença a Laete 1!a,r-
nos e eficazes desta moléstia

t]l1tS e 'I'úl.ia Matos.
Completo gabinete de Eletricidade

_ Foi conoedído abono familiar a Vi-
médica: Ondas curtas e ultra-curo
Ias, Raios Infra-Ve'rmelhos e Raios

dai Pereira Alves e Nioanor i\131'tJns ej"

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Aralljo.

Consultório: Rua Deodoro, 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;.;;g
esquina Felipe Schmidlt

Das !J às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs
Telefone 1.475

DR. SAULO RAMOS
";speciallsta em moléstias de ..enhoras -

Partos.

lLTA CIRURGIA ABDOMINAL: esrô

nago, vesfcnla, útero, ovários, apêndice,
umores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

I 'O PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

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

.pas-elhos de &,êsso, Opéra n08 .Hospital�
de Florianópolis.

I'raça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

tlorárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

HELENA CHAVES SOUSA
ilNF1ilRI\IEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópoll8
Atende chamados a qu&lqu�

hora

Praça da Bandeira, 53 - sob,

(Antill'o Lar-go 13 de Malol

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

elo Rio de Janeiro.
V i as urinárias - Operações
Consult: Vital' Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. a,

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

Fone 1067.

f"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega " domicílio

CASA MISCELANEA, distri·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos,
RUIiI Triljano 1 12.

Prestigia o Govêrno e IIIS

dBsses armadas, ou serás
um "quinta � colunl.t&". (L.Iª. I,)..

Atos oficiais BAR E IRMBlEtd

RAZÕES
DA U,J8RIFICACÃO

PERiÓDICA'

Eis alguns dos assuntos
tratados no livreto que
os Postos e Revendedo
res Esso estão distribuin
do gratuitamente como

colaboração ao esforço
de guerra do país.
Peca o seu exemplar

hoje 'mesmo e veja como

prolongar a vida do seu

corro, economizar oleo,
c o m b u s tiv e l , pneus e

como reduzir as despe
sas de manutenção.

Ao tentar esquivar-se às determí
nacões dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:

inimigo do Brasil. E para os ínímí
zos do Brasil. a lei é infledveL
I.D. E. M.).

, Unimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

* COMPRE BOHUS D� CiUERRA *

FOI-am nomeados Moacir de :\10raiS' Li

ma, para oficigl adm in istrnt.ívo no Tesou

ro elo Estado, e Mário Cândido da Silva

par-a contador get'aL
•

- Do cargo de comíssário de políc ía
no írnter íor, foi p'xotneradb Rui Menezes

GiVfoJ1i.
- Foi aposentado no cargo' de fi�cal

de estradas, o "r, Car-los Oscar Germano
zue.

- Para exercer funções, como exu'a

riumer áríos. na Diret1ol'il:l de E�tradas de

Rodagem, foram adm it idos Rubens Pin

to Vi.la.r: Edite Germel" Arlí Varela, Ivo-

ne Pereira, Maria Bojarskí. Nisía Signo
relli, Alfredo Carlos Anra-éas Bermack.

:\Iaria de Lourdes Du.arte, José Dias Era-

Zoraide Silveira
E

Zilà Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste·
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II {sobrado}.
�

(antiga
\)

«Lar dos Móveis)
seecãe 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

Meireles, 11 OH I [NT(Rua V.

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

PIANOI sr' Cabot, no

Precisa-se alugJ8
um. Ofertas ao

Cabo Submarino,
.............êÜRSÕ...PRõ'V'iSÓruÜ-DE......·-·....

EDUCAÇÃO FíSICA
(Reconhecido pelo Govêrno

·Federal)
EDITAL

Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa

rues vestibulares, mediante o qual
será permitida aJ matricula no Cur
so P. de Educação Física do Es
tado.
Os candidatos deverão satisfazer os

seguiu tes requisitos: ,

a)' - Ser normalista;
h) -- Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) -- Ter bons antecedentes'
d) -_ Ser vaci.nado;

,

e) -- Ter boa constituição física
e mentaL
A inscrição será processada me·

dia,nte requerimento dirigido ao

Inspetm de Educação Física e de
vidamente instituido dos c�mpro
\'antes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respei<1:o,
poderá ser obtida, diáriamente, na

Inspetoria de Educalção Física (rua
.J oão Pinto, 42), no horário do ex

pediente.
Florianópolis, 5 de ja,neiro de

1944.
Cap, Américo Silveira d'Avila

Diretor

Quando alguélll. tal t!OmO Õ 6ãíft;.
lhelro da i1ustraçil.o ...cima., ofllreceJ'
lhe. em lLlllavel gesto, um càlice do
excelente aperitivo KNOT, lemllre
ce V. Si... de acrescentar, ao agrade
ce. a gentileza:ESíE.t T.4J"'!I-
SJ:J1 O I1EII APEt!lTIVO

I'i1ED/!ET(J!

I
li/( MaDuro {)A /(nOTS.A.//lO••ClJI1.ê SEfiUROS

, ITI••IJI.I ..11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C ESTADO - Segunda.feira, 24 de Janeiro de ,944
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UM COMICIO MONSTRO, NO RIO O ESTADO Esportivo
Como será comemorado o segunde anlver- -

e

sário da declaração de guerra DerrotandoJragorOSameDt�o Amér!caF.V.,
F .o, 23 (A. :'11.) - o ministro

OS-I
cato dos Jornalistas. liNE e outras dcsmantelamcntn da múquina cix is- O AVal sagrou-se trl-campeaova lrlo Aranha, comandante Amaral entidades, apelou, através da iru-Lta que ainda funciona aqui e ali, '

.
,. .. .

Peixoto. o embaixdor do Chile; o prensa, para que o povo compar-e- sabotando a açâo do governo". ,LO!110 .

estava sendo eS'p�l'ado,,; l1l1l111tOS depois Bráulio
.

desfere

sr. Segarias Vi an a, presidente do De- ça à fesla cívica da noile de 28. Individuos que até a bem pouco [lealJ;zo'll-se, onlem, no Lsl ád io da forte pelotaço que vai atingir o ân-

parlamento Nacional do Trabalho, entoavam hinos de glóriru a Hitler F. L. D .. o. enco n tr o c!PCjSIVO en, gula direito do arco de Colân, mas

pelos trabalhadores, serão os ora- lHO, 21 (Xlcr idiorial) - O coro- e Musso lin i e seus .asseclas, ainda lrc os Ii na listas do campconato es- Leleco nâo eOI�firmou e a assistên-

dores oficiais do comício monstro Hei �uiz da. I:rança Albuquerq�le, tentam. dcscsperuda e subtcrranca- Iarlual de 43. era apupou-o. AS 16,45, escapa a li-

nas escadarias elo Teatro Municipal, sccrctar io d<11, Liga de Defesa N�cw- mcn
í

r-, obstruir a unidade c o es- Ilha americana e Piazcra, que havia

de apoio ii política de guerra do nal, fa}ando a 1�llp}'ensa local sobre forço de guerra do Brasil, traindo Amór ica e Aval, os preliuntes, trocado com Chico-Pau, passando a

Brasil, no dia 28, segundo anívcrsá- o COllllClO (.10 (l!� .28, assinalando o los combatentes Cll1C já seguirnnn ou
entraram em campo ass nn const i .. atuar na asa .di.reiül, consigna o 20

rio do romp!l1lel;IO d? Brasil C0I1.1 seglll1:lo. an,n'l'l'sar:.o,.l:O ,rompUl�ento I estão para seguir rumo aos campos
.uidos ; rexpecthvamcn!e : CoJin. tento :10 All1er�ca. Ma!s seis minu-

o "eixo". Alem (lOS citados, outros do .E1 asi
í

CO�ll �) .. eixo , dCI?OIS de de batalha, Janjüo e Cu rraje ; Piazcra , Lula é tos, há confusao na, are a perigosa
destacar o slgnJllea,do especial da

I
Flll ix, Chico Palu, Cocada Zequi- amerrcana, Nizela cabeceia bem c

repr-cscntun! es classistas Ialar âo. A dat.a, ncs I e ano de guerra do Brasil, Se�l1nclo afirma o cor-onel Luiz n ha , Had
é

co e Armund {nho - Saul, fulCi l rucul c, assinala 5° goaI da
COJII issão de festejos, integrada -Ie salientou que o povo esta em luta I r!a I- rança Albuquerque, a conccn- Arl oHi nl.», Fatéco c Di aman li no' Iarde. Aos 26 mi nu tos Arrnandinho
t-r-prcscntantcs da Liga de Defesa contra o "eixo". mas para que lIa-! l ruçâo do dia 2íl r-eunirá defr-onte Chocolalc, Beck e Il cnr iquc ; F'eli� escapa, dii ótimo centro e Zequi
Nacionu l, Associação Comercial, ,ia uma }!I1idad.e absoluta neste 1110-1 aa: Tcal rn Municipal acima de cem pmuo ..Xiz e tu, Brúulio, T'iâo e Su ul. nha, de cabeça, 1ll0Vim(,l�ta o pla-
Confederação das Indústrias, Sindi- men!o c preciso que concluamos o 11>l1 l11'SSfnlS. Precisamente às 1."í,30. sob a di- carrí, Heage a linha avaiana e Bráu-
_'_-- --.-------.

_o. ---- ------ rcção de Lcl.cc o , Brúul io inicia a lio dá em Mimas condições a Fel i
partida, para 3 minulos após, drs- pinho que cous igna, às 16,59, o (iO
cr i n.d o f'o r!e "tiro", assinalar o 1° lento do seu bando e 4 minutos de

:e�l_t[)" (�P lll�la sé,_:'ie de 7, q.ue �o-I ?ois Saul assinala () úllimo (7V)
dl.,t.tllos a outros , da urorrogaçao, �ento da tarde. Portanto, marcanelo
da-Ií�s ° tol�tl. espu nl oso de 14! '. x 3 ° placarrl, foi encerrada a par-
Vai (} Amér.ic » ao <lllaqur c Ar- lida e, em vista da vitória avaiana

nund imho, aos 7 minulos de luta, aguardou-se a prorrogação que foi
'hut,� vio l e n lam en

í

r , sendo i.nf'c- in iciada depois de algUI1S minutos.
IZ. AS 1,),40, dep o is d,e péssim8
og'afia de Lula e .lanjão, Br{Hllio, A PRORROGAÇÃO
'Illidmd'o a ambos, consigna o 20 A prorrog8[ção de 30 minutos c
�()al pró AyaL :\Iais lima vez ata('a qlle decidiria sobre a posse do tí-

I \ América, dillldo oj1lo·rlLlnidade a tulo máximo, fui inicia,da às 172V
l11e Adnlfinho pra,!icas,�e eSlpeta- e constituiu fato inedito no futebol
'ulail' defesa. Aos 15 minutos de nheu, pois no curto espaço de 6
LlgO faz a li<nba azurra tre·menda J1JlJ1utos foram assinalados na.cla

"orno se efetuou o �h�sembarone aSI·ado �la íftosta dO Tlorreno )l'e�são, perdendo Saul ótima opor- menos de 4 goals, pró Avai. Desere�
li �_ <J �u i ll.... \J U

..

IUllll(lade c forcan·r]o a defesa ame- \'er SIla'S rápidas e ellllpolgantes .io-
Arg'el, 23 CG. P.) - Os

Alia-, harflue
tÍYeram pleno êxito de- (los se situllram a muito llequ�- ricaíl1'a a pno\o'car 2 escanteios se- ga.das seria inexpressivo, bastando

I d J t ';J" 't d
_ I' t·

.

'R 'I '-(ui dos. prcssüo essa se'! ali v i ad a fn sal' que o a ta(lUe azurra pl'OllllZl'll
(OS esem HI,I'caram on em, nu- YlI!O a pel'leI a. ('001' enaçao na hIS aUCIa (te orna. .li. g'u- 11lHn<!o Henrique põP [ora pela l,i- 1luase 1 goal por minuto, nos pri-
lna extensão de 48 quilômetros das forças 111" terra, mar e ar, mas illformações, hHlicllm que, llla de rUindo. Con,tiil1lLHl atncando meiros momentos da "ne"ral" ! Aos
da ('OSíll do 'j'il'l'eno. Informa-I aliadas. Besemll3rcluam na posslvehnente, foi ocupado o ') Avaí c só aos 22 lllilllUtOlS de .io- 12 minutos da prOl]To:acão ,os

ções recente's, salientam que o costa ItaBana, tanf{lIeS, ca,mi- 1l01'to fie AlIzia, situa(lo a lle- _;o c(JJ!segue o �méni ca fazer nova I availa:nos a.s'si nallalll o 5° reri:to, 'para
desemhal'({ue foi efetuado de n]lões e peças de HrtilhaI·ia. quena distância do porto Net. 'nyesltl(h�: desfelta pelH segurança ,aos 13 marrcar o (iO e- último, <ll1tes

le A'd1ol1J<nho. Alaque;, üe. ambos da l;r.oca de banas. O 7° ganI do
surllresa e de forma sumamen- soh a proteção de tremendo f()- tuuo. ('omo OH desemharques .JS lados, tendo Badeeo ch,ntarlo Aval reslI'].t'o,u de umu falta máxi-
te l'ápidn • .Apenas três ]lOrns g'O (las hatel'Ías (la frota de in- ])1'111Ci1)11is theram 1ug'ar ao 'orte, hWTIendo a bola na parle Sll- ma, aos 19 minuQüs, baJtida pGr

depois 110 começo (lo desem- yasão. _\.o meSJllO tempo, as norte de Xettul1o, e foram efe. )('rlOr do arco de Adolfo. Aos 34 Deck.

barque, O Alto-ComalHlo alia- forçaiS aéreas aHadas realiza- tuados numa long'a excursão, é
ninu!os de luia, Oocada abre a Assim 7 a O ass,inalaya o marca-

I ':onlagen: pró América, o que Adol- dor quando foi <lado o apito final.
do O lloticianl, salientando que I

"am com êxito atw(lues em "ôo de se esperar flue alg'umas for- () j)or!'eJ'Ja ter evdado. Dada a saí-

as. ()��erações 111'OSSeg.'uiam. �.al ha�x6, afim-de .t1e�tl'l�h· po�'i!- ças IlU�ul.as tellJlum {leseml![I:" la. vão os azurras ao a,taque e Fe- RECI\. DESPEDE-SE DO FUTEBOL

0llUllao de ohserya<lol'es mlh· ·relS focos de reslstencla do uu- ('udo mUlto 1}erto 110 estual'w 'ix salva e.spe1acll.larmcnte um 1'01'- Em conversa on,tem com o desta-

tares, as operações de deselll- migo • .Acredita-se que os Alia-I! do 'filler.
l' chL?le de Saul, quando o próprio cado "player" HlJ!bert Beck, "pi-

- :l1inrdiüo alllerican·o havia sido \'o�" do esquadrão alvi-celeste.

Berlim é o obietivo das fôrç·as soviéticas :�:ij��1;g�,��;:Lf��:;;'(:�ffi�� ��o����:Jl��:�::;::��,:::�:eok;:��:
",r; . _ _ . ·.ll�s cm a'ITematar, ele cabeça, uma Illlll grande elemento c o futebol

l\10scou, 23 (U. P.) - Ber- mesma fonte de mformaçao, as 1, os russos estao atacando VIO- 1\1 JoIna construção de Brú·u]iJo, ass'i-I �atarinense um de seus grandes de-
lim é O objetivo das forcas so- forcas soviéticas foram par- lentamente as linhas nazistas Inalando o 3D ponll) <los avaianos e tensores., ,

viéticas ". Foi o que afirmou o. ciaímente repelidas. Os ale-! ao norte de NeveI e entre os !oi:� .l;lin:lll�)� n?(:�, �rúul�o, .1endo I B��k, onlcm
. n� .iôgo. contra o

. .

I d 8h
I _

d'
.

b' 1 .. . '])(n,' .. , .Jall,l«O l)cl" lrenlte, fm,la-o, Amellea, de .f O llll'JI e fOl una das
dmgente russo A e��n 1'0 e-I :�:;�� _:: _r!l��i:��l__t:!l: _ �I�L .5l�l':_ E�o_s_ P:'�I�e_t_ � _�e_r:!�I��. __ _ __

')a ra com calma e m<1C'stria, assi- \ maiores figuras em gramado"
.

barkov, nunla ,reuniao celebra-I
� �.�_�or .or ���orh��_� �_� llal�r o 4° e Últim.o lento da pl'i-'. O "Estado" esportivo en�ia por

da, ontem, à noite, no Krem-·Arrancada a cal...eK'3 do opeva' r� o
I11Clra fa.se. ! lllter!l1édio desta nota o seu abraço

lim, na presença do marechal li " .li N. I.)pz mJ!:ll�os reglllan.lentare�, _Ze- 1 '�o . d.lstin to "sportmen", flescjnlndo

Stalín. � Ol'11Jdor destacou que I Pelotas, (V�a aérea) - Ocor- rí�ico A��'lo explica qu.e o d_8'
'[ulnha relllICI::;, a partJ(la (16,2�) e tehCHlades sem par.

os naZIstas "encurta�am a
I
reu, um, �cldente, de. m�r�al felt? venflcado na turbma nao Os pontos da prorrogação foram consignados por Sou! (3) e os

frente de batalha no Inferno, consequencIa, no Fngonflco podIa, de modo nen1l1.1m, S8I � restantes distribuídos entre Felipe Bráulio, Tião e Beck.
de 41, no inverno de 42 e no

i Anglo. Quando o operário L?,u- notado exteriormente. Ainda ***

verão de 43 e continuarão a en-I delino Leite trabalhava numa
I foran1 feridos gravemente :),s O juiz usou de alguma tolerâ.ncia, o que veio abrir margem a

curtar, sistemáticamente, .a.s turbina, esta explodiu, arrall' loperários Antônio Manuel de um jogo menos leve na segunda fase do jogo principal, não chegando
I d b d' f 1 t 'L

a avultar devido ao bom entendirr ento dos preliantes.
suas posições" . Deixemô-Ios

I
can o a ca eça o 111 e lZ Ta-! itna, que perdeu uma perna. *'1:'*

entregues à essa retirada con- b�lhador. Laudelino era de le Assis Ote.iro, que apresenta.� A renda foi de 3 mil e algumas dezenas de cruzeiros mas, para
tínua - afirmou 8hebakov - cor branca, contando 35 anos graves queimaduras. Êsses dois iogo de campeonato, deveria ser roelhor.

'

e repitamos o célebre ditado �e i.dade. Em nota

d.js�r�bui�alop�rários encontram-;se hospi- **'"

popular: "O que se encurta: a lm�rensa, a �d�mlstr3:çao talIzados na Beneficencia de

I
Bráulio foi a melhor figura e:n campo, atuando soberbamente,

não pode ser alongado". Em,' da SOCiedade Anomma Fngo- Pelotas.

seguida, o dirigente russo des- Movimento técnico dos jogos
tacou que m.ais cedo_ ou mais Confiança dos poloneses exilados Avaí (principal) América Avaí (prorrogacào) América
tarde os naZIstas terao de en·· Toques 1 3 Toques O 1
curtar as suas linhas até o rio TEH_ERi\N, 23 (E.) - A ma.ior Bretanha e os Estados Unidos, em- Laterais 22 14 Faltas 1 2

8pree, onde está situ3!da Ber- ��I�ll����d�(i� f,oi��(rg.OOOn�le t���ol1e� h:'t�;�t�l��lt�'aS�'\I:j��;�;���� ���l�:� d� f:;:;�dimentos l� � ��:rii:nentos i �
lim. ses que se encontram na Pérsia. es- podl'r. garantirão a vitória, das Linha de fundo 11 30 Linha de fundo 1 16
Moscou, 23 (U. P.) - Ohe- ti� acompanlJ<lndo �OlJ1 grande inte- idéias contidas na Carta do Atlún- Trave 1 2

I
Defesas arqueiro 2 3

O'ou à sua fase final a batalha l'�sse o uescnvolvunento das rel�- �jC? O govêrno polonês é o nosso Escanteios 5 10 Escanteios O 4

do sudoeste de L.en, ingrado, Os â.�â�, l'ldISaSOq-Pllaollonf'aeZsears]'l' E!JaSsr,ate c1osnoll.10noIO- l1l1leo pOEla-voz, mantendo eOllslaJll- Detesas arqueiros 14 21 Bola na trave O 1
tes relaçoes com o país ocupado. E,: Penalidade máxima O O Penalidade maxima O 1

observadores mihtares ['USSOS poloneses que .iá atl'a,vessaram a na luta pela, liberdade e integrida-
são de opinião que, com a que� i Pérsia, pela_ H.ússia, emitiu a seguin- de do nosso pais, estamos llnidos O desembarque a sudoeste de Romada de Mega, os soldados sovié- te de�:al'açao: e�n torno do gov�Eno le�a! ..Deseja- IS
t' t� t d

.

u'
- A naç:Jo polonesa, que COI1- rJamos ver a UnIao Sovltetlca[ nãl) d

'
lCOS es.a.o a pon o e anIq 1- tinúa sua resistência sem preceden- :lpenas como aliada' dos nossos' alia· amea"8 e cerllo cem mIei nazl·stas !lar, deCISIVamente, todo o po- tes contra a' harbaríe de Hitler, têm]· dos, lllfl,S também como nossa alia- \I ti

dedo militar nazista concen- grande confin,nça em que a Grã- da". Londres, 24 -U.P.- Cem mil soldados estão ameaçados de ser

tl'ado na frente de Leningrado...--.-------.--·__.........."._- • ..._.........._w ..._-...�__...,._,._._-.._-....., cer�ados pelas .tropas q�e des�mbarcaram ao su:loeste de Roma. As

Recorda-se que, segundo infor- mOls. rec:ntes lr.formaçoes salIentam que 05 soldados aliados marcham

I
na dlreçao da estrada em Roma, a qual se fôr atingida signif' ,

mad:'es fidedignas, cêrca de o envolvimento da"! nove divisões germânicas que se er:contrarr:cara
trezentos mil soldados ale- S A. NGT JEN OL

frente do rio Rápido e de Cassino'
na

111ães correm o risco de ser _1_�
.

-----
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d G CINEMAS Retiro das Congregadas Marianascercado pelas orças e ovo- ContJ;m OI"to &I""._.mentos tônl"cos
rov e Meretzkov. Ainda de 'CO "'«.:. Com extraordinária assist�ncia

F
O "Odeon" tará hoje às 7,30 ho- 'de filhas de Maria, moças e se-

Parte oficial, salientou-se que O'sioro, CO'lc:·O, Vanadato e
nh h- 1 d

• ras, a 80 e vitoriosa exbição de oras, e ·comun ao gera as mes-

está aumentando de intensida- Arseniato de "E o vento levou ... "; e o <<lmpe- mas, realizou-se, esta manhã, na
de a aconletida russa na dire- rial», às 7,30 horas, deliciará seus

Catedral Metropolitana. o retiro a

ção de Narva, importante cida- Sódio, etc. frequentadores com a apresentação que se haviam entregue desde o

de situada na zona da frontei- de "Balas contra a Gestapo". d_i_a_2_2_. --'- _

1'a russo estoniana. De acôrdo Os Pálidos, Depauperüdo8,
com certos despachos de fon- Esgotados. Anêmicos,
tes bem informadas, as van- Magros, Mães Que Criam,
guardas de Govorov já esta- Crianças Raquíticas rece·

Tiam a uns 60 quilômetros da I berão a tonificação geral
fronteira estoniana. do organismo com o

Londres, 23 (U. P.) A

Iemissora de Berlim informou
oficiaÍmente que os russos lan

çaram um intenso ataque no

n.orte da Finlanr;lia. Segundo a •• ""'-Ii _ ,.",__w_,, �-- t ;I

6
i
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II

Camisas, Gravatas. PijameS
Mias das mehores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Rua Traiano. 1::!

É MAIS QJJE Ull
NOME, E UlI
IIKBOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRA.T....-

MENTO DA.

Ciuarda·chuva encontrado
Pelo sr. Manoel Cruz foi enCon.

trado num banco da Praça 15, e

entregue à nossa gerencio, um

guarda-chuva. que está à dispo
si!(iio do respectivo prl!lprietcí.rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


