
o I-apa a.o foi con.vi4�40
NOVA IORQUE, 24 (D. P.) .. - A EMISSORA DE BERLIM5 ilNFORMOU I QUE UM PORTAcVOZ DO MINISTt�IO DO EX
TERIOR DA ALEMANHA DESMENTIU AS NOTíCIAS SôBRE QUE O EMBAIXADOR DO REICH JUNTO A,O\ VATI.CANO,

HAVIA CONVIDADO O PAPA A FIXAR RESIDÊNCIA NO PRINCIPADO DE LIECHTESTEIN. "

I

Informam de
Budapeste .

Londres, 24 (U. P.) -- Infor
mações oficais de Budapeste
anunciam que aviões anglo
norte-amertcanos voaram on

tem sôbre a região transdanu
bíana. Os aviões do oéste e

lançaram algumas bombas
que, aparentemente, não oca
síonaram danos apreciáveis.

o �L-\JS ANTIGO DIÁ.RIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
-----------------------

De 200, todos
regressaram
Londres, 24 (U. P.) -- O co

mando norte-americano infor
mou que uns 200 bombardei
ros médios 'participaram nos

ataques de hoje contra objeti
vos situados nos territórios
ocupados pelos nazistas. Todos
os aparelhos regressaram às
suas bases. I Flcrlanópolis-« Terça-feira, 25 de Janeiro de 1944 H. 9018

preparaase para receber os libertadores
A Via Appia ao alcance dos canhões.-Regozijo do povo.

- &omo se efetuou o novo desembarque.-
Londres, 24 (U. P.) - Podere- -n.coutra ao alcaucc dos canhões Cresce, por outro lado, a convie

sas í'ôrcas aliadas estão opcr and«. rli ad ns. Intorrnacões de Est.ocol m o, (:510 de que os nazislas não pos
ao sUldÔéste da zona cio por-to de )01' outra parac, ncrcsccnlnru que suem consi de.rávcls fôrças p arn
]'\('[l1llI10. Enquanto umas dessas co- ) brear da artilharia jú está sendo dcf'enther Roma, o que dá aos Alia
Junas avança na (!'i<reção perpendi- mvi do em Homa, onde o povo dos superioridade munónica em

cular ela costa, rumo a Via Appia. nostra-se radiante com a pn-ox imi- terra. Essa superioridade ligada ao

outras duas Iôrcas seguem para o Iad e das fôrcas amglo-n o nte-arncr.i- domínio elos ares p orlcrú apressar
norte, oul ra S.CgiLIC para o sul af'im- 'a nas. As primeir as notic las do o desf'cch o da luta não só em Ro
de ampl iar a cabeça d e ponte alia- .lesembar-quc a hi arlo , r-ecebidas, em ma como tnmbórn poderú garantir
da e injped ir ataques de flanco de Horna, deixavam entrever que os o envolvimento e a destruição elas
par-te do i n im i go. As mais recentes -ngle.s·es c nor-te-amer icun os tinham nave div.ixôcs naz i stas que se cn

intormuçõcs deixam ent reve r que ,I'e��(Jmbarca,do em Ost ia c ao su- contram na f'rr-ute dlo rio Háp ido
as tropas aiJ.i,a,da's já avançnrum doéste de Roma. Nos p r imei ros e rllC Cassi.no,
meís d'e 0'Í'l0 quilômetros na d ire- Illome:ntos, os habitant�s de Roma Londr-es, 24 (L'. P.) - O gen ecão do interior. A res istênoia ini- l�redllJt�,r�m que os alllad?s ent.ra- -al Cl ark. que percorreu a f�en1e
mi ga que foi quase nula no p ri- ,·.Iam rap1'l1a.men,�e na ca�l:ta1 ,lta- �a z.ona de Netuno, mostrou-se sa
mei.ro dila do desembarque, está iana e nos poroes e s.o.talÜs �l ata- 15fe1[,::) com o desenrolar elas opeaumemtendo gradamivamentc. Os "am de aIPr2,nJ,�,r banrleiras al iadas 'ações, afirmando que as mesmas
alemães, oontudo, ainda não mobi- iara a recepçao elas tropas Jiber- -stavmn se dcsen volvr-nd-, rápidalizaram Iôrcas importantes, mas 'a�loras. Os homens, por sua ve� ncnto e COI11 pleno êx il o para os.
estão empregando inúmeras pa- ;a!ram de Roma, l;trmo ao. SUL \liados. ii. emissora ,de Berlim , porírulhas aãim de sondar o poderio aflm-d.e. ,receber as forças aliadas -ua vez, i nf'orrnnu que a aviacão
das fôrcas atacantes, Além disso a � auxiliá-las

.

de
í

crlos os mod.o� termâni cn atacou e afundou 'váa,nbi,lbaria alernâ está canhoneando na sua t�refa de expulsar ,o� nazIs: ·i,o.s navios de tl'an,s'portc. Admitiu.
cada vez com maior atividade as ·�J.S d'a cidade eterna. NollCJ.HS :l�· »orém, a rád lo naz istn que o de
posições que os aldados consolida- F:,stoc�I,l1l1o, .. a(lJant.am que as fOT- ;0I11barqll'e aliado conU,1111011 sendorall11·Il'e'sta,s úl],timas 48 horas. Des- �'as �\ha,rlas ja coboiram meta.le d.o °feruwdo e que as tropas anglo
pachcs ainda não confícmados in· camInho enl'l'e os }Jmüos. �n·l'cjaIs lOrte-alllC'l'icanas e'sfayulIl j)n)cu
dicam C))ue a Via Appia, ou s.e.ia a de delS'Cllllbarque e as poslçoes em 'ando abr-i.r caminho na direcã.f
eSrlira'(:a principal de Roma .iá se que se encon.[ram atualmen,te. Ia illlplorlan.te cidade eJ.e Lit1o��ia.
.........��.••••.._J'.-... ...-..'!w"-.......-..........,.._................-----_. 1)e acordo CO!1l informacôes alia-

H
·

l- d s""·1 em :as, nas nper8l"'.;:.' de..-íl,p"swnha.r·
.. ole, ec. lpse . O - . V

.

"
'tlI� pUMiciparaiú t!'ês porlu-ilviões.

.
.

.

B -I
\01.5 cOlliraçados, Ci'nco cruzadores

'-t·O··d·o O raS! eis destrói,ers e inúme'ras_ unicl21-
le.s de de.sembalrque. A acao de-

terça-fetra, haverá um eclip- ,enrolOlH,e de f,ol:nw. tão SllJ,preen.
I,ente que nl() prllneJfo desembar-
n:e não foi dlispararlo um único ti
ro. GomenlbnL!o o cl esenrolar dr
ata, 8,lguns velhos comp,o.!1en.ter
klS famosos "clo<ll1ando�", ,aliado.' .,Wat"�, VI"tõfl-a{l·lecla.raPam nnnca ler pfwticipadc .Vi ,1 I}
'lUl11a op'eração tão fácil. Moc::cou 24 (U. P.) -- O co-
Argf>l, 24 (C. P.) -- Os alell1ãe�

. ,,� ,
,

�mcm'al1l f til' osos contra-ataqtle� l1andante supremo do exerci-
111 ·tO'la a fI'{ ate do Qu.into Exér- to russo, marechal Stalin,
·ito. Despacbos allt'oriza00s ,(�es-I' anunciou, em ordem-do-dia, a

acan� q.uc na Frent'e do no HapHlo ocupacão das importantes 10-
�s Allacl,os retIraram-se pat'a suasl l·d d' d P h·kin e PavIolOsiçõ'ps in,iciais, na margem es- ca 1 a es e us 1 •

�

luerda do refe1',ido rio. vsk.

Esmagados sob o pêso da· avalanche russa
'Em marcha para a Estônia.- Continua sangrenta a luta ua

frente meridionat - Staritsa ocupada.
-

Es.toco11110 , 24 (l'. P.) - As fesas l'entrais (�lle os alemàes ain- 1'31111 ehegar a um pOln·lo situado fi
ôrcas soviéticas do gencral Ba- da possl;em na frente de Le,nin.gra- cêrc.a de nov,enta qtnilÔllle1ros ao

;rallnian entira'ram em Staritsa, de- d·o. Do Sllc,esso dessas 'opcraçõ'es oéSrtle de MozYI'. A 110va ofensiva
pois de at,rav'essar o lago congeJa- d(·pc·nde () avanço imeclialto dos <I'e Rokossovsk visa diretamen,te a
lo de Swilbo, siluado ao ]1'ortie d'e l'USSiOS na c]i'l'eção do enrtr'olnCRmcn- 10caHc]all,e de Pinks, i l1l[p,or'tan I c
�evd. Foi (:) que inf.oJ1lll'ou o COI'- tIO f;ern)\niúrio de Lllga ·e na dir,e-lentI1onca.men.to f.errovJá.ri,o situado
'cS1Pondente do jornal sluéco "Da- cão ele N<IIl'va, impor.ta'nte cidad,e no allüig,o tler.r,iltór.ilQ> p.o,Jonês. Na
jens Tagl,a.c['et" em Berlim. Segun- cst(�niana s.ituada na' frÜlutleilra da Íl'e,nte m€!r.i,di,o,n,al, DUSS'OS e al('
lo o mesmo informante os nazis- }.Jstôn.ia com a Uniã.o Sovié1ica. màes seguem empenhados em in,
lbamdonall'a'lll Sta'ritsa. á simples Out.ros ·(lespachos acrescentam que t'ensos clombates, espeeiad,me·n�e no

lproxi'lllação das fôrças suvi.élicaco; na f'rclüe dos púntanos do Pripet setol' de Vini:lsa, na cu.rva do Dnie
llll'e flil1lpaçaVam e!1vQllver a referi- os nlS<50S dcs!Lnüram impo'r'1anles per e também na pemíns'll]a dI('
éla localidade . .outros despachos conti,ngeniles inimigos e cÜI!lsegui- Kerc.h, na Crimeia,
lCreSc.entam que pross,eguem com

I I t
-

Na-o recolIIQhecera-}xito as üperaç'ões combinaelas ele mp 8n a(80 no ..

Govorov e Meretzkov na frente ao B as·. da C Ilura o gov rno'iudoéste de Leningrado e ao oéste r I Uu e
1'0 lago llme,n. Também no su,l da da quineira Oalracas,. 24 (U: .p,) - Urgenle
!lÚlssia Branca, fHJ no!"t!' dos pân- lHO ')3 (F) __ P r n·icia,tiva do

- AI1lNl01Ia-s'e OflCI�,l1llrer:te que u

! R ' .' -, "',.
o I

1 Illovôrn.o de V,C;ll,eZl!>plla nao reco-'alnos do PI'ipc.t, as troipa.s (e 0- Se.r':lçtO I<ll(lI'�S'��I. l()t orç�)l11e,1l1.�(1)la( Üo1 nhc.c>C'n'l a jUll1ltla govlelrnat,jva diakOSrs>ov.sk obtiVClra!l1 novos êxito,�, 111!111S 1'0 (a 1>.gnCl! ura CU!1'; ti B l'
.

o'oupando Sill1anovi,ch, im(portantc crédito especial de 200 mil cruzei- - o IVla.
. __

�n.k«)ncalllC>llto fen1o'viario situado 1'OS para a(Inelc Sel'viço iniciar os

A b -I·1 38 quilômetros da anti.ga frontei- trabalhos de il1lpl�nt�;ção, no Brasil, rroz rasl elrora da P<Ylônia. da cultura da, qumelra.

para OS. all.adosMoscou, 24 (e. P.) - Os exéTci-
'os IrusSlOS já estão comba,tendo nos A v.uva do astro
>llburbi'Gls de Karnog\'tlr Deisk e

v""'i casar.se Rio, 23 (A. N.) -- Em virtu�C',hudovo, os (lois mais illlportantés o

centros def.en.si\'os dos nazistas na IBOSTO�, 23 (rnitted) - A ylu- de de acôrdo recem firmado, o

'I'gião ao sul d'c LCI1,ingrado. As va d!o ato.r ci,nlemato@rafico Dnll- Brasil venderá aos EE. UU .

invesHdas dos generais (;OY'OfOV glas Fairban.kls, Silvia Falilrhanks e e Inglaterra, todo o excedente
e :VI'or·ejzlwv jú levaram os nazislas

J c. I 1·" 1· exportável do arroz brasileiro.
vara uma zona siltnada a mais de o ].orr. 0'1a111,ey su ,1Charmn . 'lcença
(lO quilômetros (k Leningrado. As pflll'a contra·ir ma,t,t1imô.ni.o. S.tanley Considera-se exportável o ar

pr.in,cipais opC'raçõle.� eSllào se de- p'eJ1bence a MaQ',llnha., pil1es,t.anclo s,er- roz que sobrar depois de aten
s,envolvendo. l1,e,�,�e l1l011Hmito, na vicos ahtalmenille, á anuada britu- didas todas as necessidades in-
re,!l1ião de Kilrdsbl, onde os russQs ...

,

.' ·,1 tesÜio pl'orural1idlo desbroçfll' as de-, m.ca. erna.s.

Ano XXiX

Roma

RIO,24 (A. N.) - Amanhã,
se do sol em todo o Brasil.

O fenômeno será total para os habitantes do nosso territó
rio, na parte norte do país.

Esta faixa entra pelo sul dos Est3Jdos do Amazonas e Pa·

rá e pelo extremo nordeste de Goiás, para atravessar, em se

guida, os Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, entrando ne

Atlântico a altura de Fortaleza.
Terezina, Carolina e Porto Velho acham-se entre as lo

calidades que verão o eclipse total, estando mu�to bem siAtuado.
para êsse fim, a capital do Piauí, onde a duraçao do fenomeno

será de três minutos e 51 segundos.
_ Ao norte e sul dessa estreita faixa o eclipse será parcial,
e por ação do disco solar ·recóberto pela luta, será tanto mais

fraco quanto mais afastado se a,char da 'faixa o lugar da obser-

vação.
. A ., •

A duração máxima da totalIdade desse eclIpse e. de 4 mI-

nutos e 9 segundos para os lugares favoravelmente SItuados.
O eclipse_ parcial poderá durar algumas horas, conforme a

duração do lugar onde é observado.
]� o seguinte o horário do início do fenômeno, nas várias

capitais:
Manáus: 927 horas; Belém: 10,57; São Luiz: 11,09; Na-

tal e Vitória: 11,21; Curitiba: 11,03; FloI'ianópolis: 11,10;
Belo Horizonte: 11,10; Goiania: 11,53; GuiaM: 11,36.

-A vitória depende dos operá�i�s ,

LONDRES 24 cc. P.) - o ministro da pro�uç�() aerom.lllllca" Staf
f(wd Crip,ps, n�1ll1 discursn pronunciado nu!11a f�bl'lca. dp .MHldlans., de·

claroll que ° único illlp�cilho que podel�ú .im,pedlr a v!lona. dos altado,

ainda, êste ano, será o fracasso dos operano.s da fren.te fabrIl, cm entre

gar aos combateln.tes, todos os materiais indlspensavels.

"n presidente Vargas e� Curitiba
RIO, 24 (A. N.) - O Presidente, Get;J.ll? Varg'as vlaJO!!,

hoje, para Curitiba, afim de visitar all as ultnnasA obras realI

zadas pelo. Interventor Manoel Ribas e pelo Governo federal.
O embarque do Chefe do Govêrno 'realizou-se as 9 hora;3,

no aeropor.to "Santos Dumont".
.

.

.

O Presidente seguiu no "Lodestar 09, da Fab, pIlotado pe
lo majo.r Aquino e pelo capitão Carlos Gilberto, seu ajudante
de Ordens.

,_

_
Elll companhia do Presidente seguir:.l�1 tambem, o A cO�'onel

Benjamin Vargas e Luís Vergara, Secretano da PresldenCIa da

.República. .

Em avião que decolou ponco ante::;, SégUlran� com ? �es
mo destino, os srs. Jo.ão Emílio. Ribeiro, do, gabmete cI�Il da
Presidência da República e jornalista Andre Carrazozolll.

Ao embarque do Presidente compareceram ,numerosas au

toúdades inclusive os ministros do Estado, dIretor-geral do

;oip e Pr�feito do Djstrto 1{ederaL

o destino assim o quer!
A derrota alemã é um decreto do destino, do qual

nem o mais fanático nazista pode hoje duvidar. Um pon-
to porém que ainda oferece discussão é saber se a vitória
aliada na Europa virá ainda êste ano. Sir Stafford Crip-
ps, porém, projetou um raio de luz sôbre o futuro decla
rando num discurso: "Só um fator poderá impedir que a
vitória na Europa venha ainda êste ano; tal hipótese,
poderá ocorrer se os operários .tabrfs não entregarem aos
combatentes as necessáe-ias quantidades de materiais in
dispensáveis" . Fazia estas declarações sir Staffford Críp-
ps quando, da cidade norte-americana de Quinc}', informa
ram que foi lançado ao mar outro poderoso porta-aviões
de 27 mil toneladas. "Hancock" será o nome da nova
unidade. No próximo sábado, outro gigante dos mares se-
rá lançado nos estaleiros americanos de Brookliyn. Será
êste o mais poderoso encouraçado do mundo, deslocando
45 mil toneladas e receberá o nome de "Missourí ". O no-
vo encouraçado é irmão. gemeo do "Lowa" e custará
mais de Jj)O milhões de dólares, têm uma quilha de 268
metros e foi construido nove meses antes do que estava Iprevisto. O "Missouri" dispõe de motores elétricos capa-
zes de produzirem enérgia elétrica para uma cidade de

I20 mil habitantes.

-
. --

Foran) executados lOs generais COR
\����s���q�:; Ji�h\Üi�;��'mau

.

seg'niram. fugir
1ue foram executados 6 ho- Londres, 24 (U. :p.) -- Os �eM
nens que tentaram assassinar rail� sir H.ichard Ocondo>!', qll:e di
) presidente do govêrno chines (l'Ig,1L1 .0 avanço do flanco 'lireHo do

. . ('xeTc,jlo \Vafw,el em 1!)41, e Nea-estaJbelec�do pelos Jap�neses lllC'l1, comand,ante das fôrças de
8m Nankln, sr. Wans Chlng. W·ewell na na Cirenaica, e t1ambélll

o malI"echal do a,r Owen Boyd, que
iJ,lwi alll s:idlo a>pl'i'Sliona.dos pelos
pixis'1as ao efetua[· uma alle1,rUss·a
gel11 fo.rçad,a ao avião que os con
eluúa ao CÚI10, coms·egtlÍ'ram furrir
dia JitáJiía quan,d:o os penlí.n'sula�es
cap,itu�a,r.al11, e já chegaram a esta
capital.

CompraI na C/t_ SA MISCE
LÂNEA é saber economizar·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Capital:

Ano CrI 70,00
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Ano CrI BO.OO
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Anúncios mediante contrato I
Os or iain a is, mesmo não po·
blicados, não serão devolvi.

dos.

fi.' sua chegada a Washington, de regresso da histó-
rica Conferência de Moscou, o Secretário CordeJl Hull se dirige para
a Casa Branca acompanhado pelo presidente Roosevelt e a ser.hora
Huil. Pela destacada afuação naquele importante conclave, onde os

fascistas de todo o mundo rec",beram tremendo golpe, o secretario
Hull foi calorosamente acolhido pelo povo norte americano,

-.Fóto da Inter-ll.maricana -e
,

I
�

A direção não se responsa
biliza pejos conceitos emiti
dos nos artigos asstnadoa

Ateuçêc,
A Associação Comercial de Florianópolis chama a atenção dos

seus associados e dos s r s , cornerciantes em geral poro o obrigação em

que se acham de respeitar rigorosamente as determinações emanadas

Ida 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 po trô ti
co, contribuindo para o desafogo público, na hora dificil que o.trci
vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam os Poderes
Públicos à sua associação de classe.

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1944,

comerciantesSfS ..

Terra, mar e ar
lHO, 23 (E.) - Respondendo ti

unia consulta, se o sargento da re

serva empregado têm direito ii ain
da dl' custas, quando transferido
].JOJ' conveniência de serviço, o mi
nistro (;aSll<N' Dutra declarou que
não 1IH' assiste êssc direi t o,
1\10, 23 (E,) - O presidente l�e- ...............................�_.._.._...,.__..........._...._...............,.........-.-.-__.t"_._-_-.-..-...•- ___..__................

i����o ':IHr��c��s�,��o�e d;���l� J����� G.-gantes do ar nera as II-nhaQcial aos herdeiros de oficiais fale- "-I IVU tU!. \:J
cidos em consequência de

aCidenteS!
-

t
Q

ou moléstias adquiridas em serviço. 10 er ...amerlcanas
RIO, 23 (E,) - Foi constituido o

quar-tel-general da 1.a Divisão de
Infantaria Expedicionária, cuja sé
ele está situada no edifício da run
S, Francisco Xavier n. 409, segundo
avisos sob ns. 5,929, 5,930, 5,931 e

5,932, assinados pelo ministro da
Guerra, pelos quaus se ver-ifica que
estão designados para servirem na

quele Q. G, os seguintes oficiais: te
nen te-corou eis Humbert o Castelo
Branco, Amauri Kruel, T'áles Mou
Unho da Costa, Luiz Braga �Il1rí,.
Armando de :\Iol'ais Ancora e Xes- i
tor Penha Brasil; majnres Antônio Ide Sousa Júnior, Antônio Hcnr iquc
de Almeida Morais, Aguinuldo .Iosc
de Sena Campos, Osmar Soares Du- l� o remédio salvador. Empregado tif'icos, na visitn feita, no oufro
Ira, Enoch Má rques, Manuel Caiu- nos Estados Unidos e em outros dila, ao Bnlantã quis acompanhar,pos de Assunção, Aristides Espcllct I' países, foi p ossiwel salvar a vida 11I0S seus m inirnos detalhes, () queUmpi er rc e Pedro Assunção; capi-

'I'
de irunncros soldados ql1e os mé.1alí se "em fazendo no tocante aotães Alcides Boitcux Piaza, Celso Para dar maior íncremcnto ao cano para us mu

í

iplus encargos

dOI!'
'

I
'

I' 1 l i f
' , , " ,de Azevedo Daltro Santos, Edson . trúf'eao aéreo nas Américas, 111eI110- Exército dos Estados L'nidos, em

c ICOS consu eravam 1I',reme( uave - I o exandemáti cn e a peui ci l i n a.

Fig(�l.el'lire(t!()' pHélio lB,"rbos� B,randã'>! I'llnrl�, ao mesmo tempo, a conexão opcruçõcs dr guerra. O pC�4, (!LW mente perdidos. �c'on�ece, entre- Dns. (�emO!lSItrações práticas, d a exc li )er o essau la; pnmelros-tc-/ entre as linhas das nações do 'XO\'O I;� ���erc'lt,(J"ree,('bel! �IS Jndlc�ç.?es IlnJ1to, que cern IJÜ'os de cultura p�s�çao verbal � (las pr-ojeções lunentes Paulo r�e, Oli"ei�'a e Sih:a" l.lllndo com as ele trjntn e seis pai- ue C-Q..J. (par a passageiros) e C-Q-!A I rendem apenas uma grama ele p e- minosas capacutou-so de que osRoberto Satamini Ferr-eira e AJJ1lJr; ses de outros conti ncn lcs, a Pan- (parr, carua ) tem demonstrado no, .

'I' E-'
'

'I
.

I I T' _segundos-tenentes da reserva Tar- Amcrican Airwavs mandou COI1S- t ')\"'1 (f"c:' "1 T) t f I
'

'1
mCI 1113. . precrso, pOIS, cresco- pesquisar ores uo nstituto estão

I ,� '.lll'l1CH, o U( o te JnSTa;1· .
, , .

, _quinio José Ribeiro e Solou José de
I Iruir nurnerosos uviôcs de grande ções mndr-rniss imus para o confor_IIJlll' n o vus qualidades de cogullle-I carninhandn com segurança, T� naoAlbuquerque. 0, c01'011e.1 Floriano de I tonelagem, para c i nqu cn l a passa- to dos pussugt-írns, inclusive cabi- los (' um proc esso de cultura ('a- leve hesirtaçõ'es: determinou queLm,Ja Bra,yn,el' e o chele do Estado·1 geiros, extl'aordinarialllellte rúpido,; ne?',banht'iro, pias c()m úgu_a, ([l1ent.e paz d.' IJ('J'llli,lil' rendimento mHior'llhe f,oss'em apresen.tac]'os, com u1'.MaIor da' �< fl· I. �, _ Il: com um largo raio de :.),çüo, e()ll- e 11'1'1 s'l]'·s de' pstar (' cozinha ele IEsses OfJClaJ� serVlrao eom os I-\e-I forJlle iá fi;r.el·alll ]'('I'crência tek- trica:'() 'n:;'"o Slll�cJ'-eli]Jpe� de ,,' � afill) d'e �li�aj]çal'-sc,pl'()'(I.11Ç'ã() pa- gônc�a, LOldo: os e].cme,ntos ill1c1is-

Ilcrais Mascarenhas de Morais, Z('- "'ramas' distri bllidos ii imprensa u,'- 21),(5 metros de comprimento pesa, i l'a a,t (ll1<de,r as neeeS$.[(! adcs d'o llmn- pellsavelS aÍ1m de decreta.r a aberllobio da Costa e :,,-1cio Souto, eo� I:jS agências telegrál'icas. Vinte' e carregado, qunse 24 toneladas e po. d,o. I tum ele um cl"ediltlo ele sedie milhõesmandantes, respectIvamente, da V dois desses enorlUes apnrelbos os de, ��cançar H veloeidaoe de 42-11 A peniei,Jina n�o c0l1'slitu'e bem - soma neoessá.rJa para 'Os irJllpor-Divisão de Infanta,ria Divisionárinl, 'HlllOSOS Dono'las cIlladríllJOlores' ou '{LU1ometros 1)01' hora redllzI'ndo I
'I I 'f' I bI f

'

A '11 'd D"" '" , L
,

jl1lWl nOYJI( a( e pOIS OI C eseo erta tantes trahar1hos a serem loevados a'2 antarJa e rtI �ana �ssa lV!- melhor, os DC�4, não ehega,ram a para, menos de dezoito horas o tem- '')' ,

�a�. Os Es���o:MalOres .desscs do}s ser postos em serviço por terem si- po de vôo entre os Estados Unidos cm 193_ na escola de Patolog'Ia de termo",
uIt,unos OfICIals·generaIs

> devera� cio requisitados pelo goyêrno ameri- e o Rio ele .Janeiro, ,Ioxford, por Howard Flm·ey. Só- O sr, .:\Iário Gllastini cscreve noS�l nomeados dentro de poucos
mente em 1942, entretant.o em "Estado de S. Pau],o" o seguint(!:dJ as, ......- .......- .....�o- • ...._·__.....,......·.,.",._-�..........................,...._...

, I �

O ministro Eurico Dutra, aUnda �

!
j)lcna gnc'na, é que se

COlllPlcta-,
"Buta.tü, onrtem casa apenas das

P?l' d�s�a,cllO de ontem\- pass�JU ii

! COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" mm ,os cst,l�,dcs, che.ganr1'Ü-s� aos S('J'P?lltes, onde. ini'ciallllente Vital
(hSpOSlçao do gener'a1 ZenoblO da rresultad'os ]a oOl1hec'1(los. POIS, 110 Brasil ('()1n os d,Iferen,bes SOI'O'S pro-Costa os cupit,ães Ál:ral'O Alves dos Fundada em 1870 - Séde: B A t A Bl�tal1ftã, UI11 casal1 de clilenli.�ta,5 tegen n vida dos pkad,os pelas nos-Santos e MalvlllO ReIS Neto, al11bos

.

"do 1.0 Hcgimento de

Infantaria.!
INCENDIOS E 'l'RANSPORTES J110tell ombros ::í de1licacla taa'era, Jre· sas cobras v1enenos::l.s, e pl'e.�ente-

Capital e reservas Cr$ 71,656.189,20 vnudo a deirto ulnn-série de expe- mente UI11 granel,e centl'O de pes-
",.

C'Ii:l:�� 'd� '��i���� 'd�' ���i;'" ri0ncias que se nã,o for.ll1l cO]'Oa· crnisas eiel1lt1ficas. T,raballha-se ali

I'
Resp<Jnsabilldade3 '" ,." "., .,. .,'."" .. "" Cr$ 4,999.477,500,58

Idas de êXÍlto erolllplelo demonstra- em sil&ncrio e eficiel1itemenlIe, O .i:'[Receita , , ,. "" ,'.'",.". "",,',' Cr$ 70,681.048,2,0
Ativo.", ., , "" ", "", .. " , CrS lOõ,961.917,70 l'c11lt ser o caminh-o peJ'cm'j'i(lo o realizado no que coO'ce'j'ol1ie ao til'o
Sinistros pagos nos ultimas 10 anos .. ,.,.",." , Cr$ 64,986,957,20 que ha de conduzir, den,tl'O em exantemú.tico, balstaria pa'ra consa-
Responsabilidades ". .,., '... . .. ,.,.,.", " Cr$ 76,736,401.306,20 br.('\-e, ú pie,na vÍ'lória, Ora, i,nieia- grar o ac��tad,o 11lS>titu,bo. E o que

!
Bens de raiz (prédios e terrenos) _ .. " .... "", Cr$ 23,742,657,44 Uvas assim bem mereeem o apôio se vem fazendo pa'ra conslegukm'OsA proprietária do Salão "São DIRETORES: - Dr, Pamfilo d'U1tra Freire de Carvalho, Dr, Francisco

d

�
jrnest·rilo dos rcsjJonsúvcis pela obter a magica penicilí,n::l? Nin-Jorge". precisan o viajar, pre- de Sá e Anísio Massarra, �

tende vender o referida solão. Agências e sub-agências em todo o terl'1tór!o nacional. - Sucursal no eOllsa públ i ea. É ,o que tem fei to gnem ignora que o holo1', sempre
Trata'ee de 6tima oportu· UruguáL Reguladores de avarias nas pl'lncipais cidades da Amél'ica, Europa

!
O fnlcrvcnior Fe'l'l1al1ldo Cos,ta, Bo- tão cIdlestado, é hoje o meio segu-nidade, pois a referida se- e Africa,
JlJelll expel'imenltado C prMieo, in- l'O do combate aos 1I1ai,� t'errliveisR nhora compromete-se a ensi· � AGEN'.rE EM FLORIANóPOLIS ve';ILigad'oJ' t' d1esrej.os0 d.e conhecer

I
malles infecciosos, d1enrlre eles fi

I
nar os interessados, os quais � C A 1\1 P O S I� O B O & C I A, - Rua ]!'elipe Schmidt, n. 39
devem dirigir-se à rua Con, � Caixa Postal n. 19 _ Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA"

indo tpuu,nlo se prloeess,a dc novo pneul1lonia e a ga1ngren'a, meSl110
selheiro Mafra 1'\' 160 � SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

�
no 111l1-l1ir],O, empenha.do ail1lda C111 a gasosa, n.o cogumelo, é que re-

.

.

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL'
� I defen,(�rel' a �aúd'e das populaÇoões I

stl1ta a peni�mna dles�l!:llrildo['� �le..------------1IiIII!11lll5!1v·.�2 ���-_,. .........RJ'_-_._._-J'_._-_-_-_-_-.........-_-. .._.,_"_-_-_-_-. e em 1l1eelltn'ar os trabalhos Clel1- "ct'mes consl,clerarlos 111,dIOnlaveIs,

TOGO que apontem os primeiros dentinhos de seu

L filho, ensine-lhe a usar Kolynos. Ele lho agra
decerá quando crescer, tendo dentes sãos c bonitos.

Kolynos também protege as delicadas gengivas das
crianças e destrói bactérias nocivas, evitando muitas
infecções perigosas que se iniciam na bôca. Todas as

crianças gostam do sabor delicioso � refrescante de

Kolynos. '

10 v. 9

<,

PenicílinaBuiatã e a

Salão
«São Jorge»)

Faça econoIllia 1 Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos pal18 bomens e crianças.

Linhos estrünge,iros e nacionais - Casemiros - Panamá - Albene - Tussor - Brins -- Camisas - Cintos - Suspens6rios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - GrO\,.otas � Jogo!!.' de gravatas e lenços,

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

..........................J __ --__ - _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LU
o ESTADO-Terca·feira, 25 de Janeiro de '944

PZ =

3
ií1IIIiI.Z!Ji"...�"Ia 7

«FESTA OI SAUDADE» no próximo dia '5 de fevereiro, no «LIRA TENIS CLUBE»
A )JFeste da Saudade", é uma fésta genuinamente brasileira. onde se fará recordar os nossos melhores Sambas, Marchas, Frêvo, Maxixe,

Rancheiras, Cateretês. Valsas e Quadrilhas brasileiras, que foram dansadas desde a época de 1918 até estes últimos anos.

Predominarão as músicas carnavalescas inclusive as do corrente ano.

Como grande novidade para a nossa sociedade haverá, como número especial "D�nsa do Páu de Fitas" - e a "Dansa dos Arcos" dedica"
das aos casados e solteiros.

Concurso de dansas brasileiras com diplomas oferecidos pelo Lira aos melhores dansadores.
Os salões serão ornamentados· a estilo.

A partir do dia 31 adquiram suas mezas na ReloJoaria"Moritz".

FORTALEZA SEM TETO O �1!:ito da ofensiva aérea con
tra a Alemanha evidenciou qua a apregoada ({fortaleza de
Hitler» não possue této. pois a resistência oposta peja
LutfwaHe tem sido mediocre. Aqui vemos uma formação
de Thunderbolts norte-americanos levantando vôo para
escoltar as Fortalezas Voadoras que causaram os mais
sérios estragos a Berlim. (Fótos da In ter-Amer-iconn].

o diasanto do
Conversão de S. Paulo

Paulo ou -- como então se cha
mava -- Saulo, haurira ao lado
do sabár transmitido peles gran
des mestres de Jerusalém, um ódio

implacavel aos cristãos. Empregou
toda a sua energia para perseguir
os discípulos de Cristo querendo
assim sufocar nos inícios a Igreja
nascente. Quando julgava ter al

cançado seu fito na cidade santa
dos judeus, dirigiu-se para Damas
co afim de prender lá tudo quan
to professava a fé co tôl íoe , Mas,
em caminho para essa cidade, teve
uma visão que deterMinou sua

conversão. Não poude duvidar da
realidade da visão; pois, como pro'
va, fica-lhe uma cegueira que o

obriga a pedir o auxílio dos seus

companheiros de viagem. Estes le
vam-no para Damasco, onde Pau'
lo permanece, durante três dias,
em oração. Ao cabo deste prazo é
visitado por um sacerdote que lhe
restitue. por ordem de Deus, a luz
dos olhos. Paulo está transforma
do no futuro Apóstolo das Gentes.
O ódio cedeu ao amor. O perse
guidor será o propagandista mais

fervoroso_ E no fim de sua vida.
S. Paulo pode afirmar que traba
lhou mais que os outros apóstolos.
.........._-....-..........-_-..'._._...........

-

•..
- ..........

REDUZA-A
:GORDURA
Por Um Novo Método
Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapldo de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado j<'ol'mode, traz nova vitalida
de, saude e energia como tambem uma

aparencla atraente. ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regime alimentar, nem usar I

drogas drastlcas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
Za. Formode, reduz a gordura de
ltm modo garantido como V. deseja.
:Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
Il sUá maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Vencia �oh prescl"'ic,;so médic:;;
fI"J".........•....-.".....�·..._-_-_..aa_••••-_._........"'II

Grupo Modêlo «Dias Velho»
Matricula

Prêllir,,, 'os interessados de que a

matrícula dêste educandário estará
aberta das 8,30 às 11,30 horas de
27 a 28 do corrente para oS alu
nos do ano p. findo e de 29 a 31
para 09 novos candidatos,

.

Os que se matricularem no l'
ono deverão apresentar certidão de
idade e atestado de vaeina.
Fpolis., 25-1.1944.
�ULIETA TORR,ES GONÇALVES

Diretora
e!PJ 1

w"..,,,.
...._...,..

1 que o imperador da China
.. nação que conservou a mo"

narguia até 1912 -- nunca an

dava a pé, nem montava a ca

valo, nem se dedicava à nata

ção; ·que quando saía a passeio
ia num palanquim, a cujo ser

vica levava 32 criados; e (lue,

a�tes de sair, regavam com

areia amarela as ruas por onde
o Filho do Céu ia transitar, as

quais, sob pena de marte, n iri
guem podia atravessar sem ter
êle passado.

2 que, na Noruega, é proibido
por lei cortar árvores, a me

nos que o lenhador plcm te três
árvores novas em lugar de cada
urna que corte.

3 que um grupo de 100 homens
51% têm mais fôrça no bra

ço direito do que no eilquerdo;
33% têm mais força. no braço
esquerdo; e que os restantes
têm fôrças iguais nos dois bra
ços.

4 que os esquimaua fazem rou

pas impermeáveis com pele
de salmão.

5 que o maior lago fervente
que existe no mundo acha-se

situado nas faldas do Monte
LaSlen, na Califórnia, nas Es
tados Unidos.

6 que George Hale, de Salt
Lake City, Utah, nos Estados

Unidod, possue um museu par
ticular com um exeluplar de
quase todos os jornais que se

publicam no mundo; e que,
dessa curiosa coleção, o maior é
o <dlluminated Quadruple Cons
tellation», antigo periódico nor

te-americano, que tem 2,39 me
tros de comprimento por 1,68
de largura, e o menor é «EI
Telegrama», de Guadalajara. no
México, que é duzentas V2zes

inferior em tamanho com rela
ção ao primeiro.

I) preceito do dia
As secreções da boca e do naso

roringe, projetadas pele falar, tos

sir ou espirrar, podem poluir obje
tos, pu xadores, corrimãos, etc. ,

dos quais, ainda úmidas e frescas,
tais secreções podem passar a

mãos de outrem. Por isso, é pre
ciso que não levemos as mãos aos

lábios, nariz. olhos e face e tQm·
bém que as lavemo. frllqutn\e
mlllltll. SNES,

A conferência de Moscou

A'" IY]i;RBARI OS

Transcorreu, sábado. o natalí
cio da graciosa senhorinha Maria
Teresa, filha do s r , Eugênio Vec
chietti, alto funcionário. da D.O.P.
A aniversariante, que é aplicada
aluna do Instituto de Educação,
recebeu arniguinhas em sua resi

dência, comfarta rnesu de doces.

Fazem anos hoje:
.\niversária-se, hoje. o sr. Hum
berto Delaite, pintor;
o jevem Walter Diehl;
a menina Vanda. filha do sr , A-
fonso Guimarães;

a sra. d , Edi Bernardes;
a sra. d. Francisca Arngão;
o menino Francisco Carlos, filho
do sr. João Maria Ferreira da
Silva.

Os secretarios das Relações Exteriores dos EE. UU.,
Inglatel'ra e URSS reururnrn-ae em Moscou com seus acessares. Esta
conferência, considerada preparatória da que acaba de se realizar
em Teerã, constituiu um dos mais importantes acontecimentos da
guerra, pois nela foram resolvidos assuntos de grande transcedencia
para a guerra e a futura paz. As delfberucõ as tomadas constituiram

o maior golpe assestada no fas�ismo mundial.
.. Fóto da Inter Americana--.Telegramas retidos

Acham·se retidos nos Correios e

Telegrafas telegramas para: Hera"
elito Carneiro Ribeiro. Antônio
Guimarães, Rager Iayler, Oscar
Schweitzer, Charmatz, Doralice Co
lotipdes, TraÍegional. Jos{, L. Oli
veiru , Placido dos Santos e Alirio
A.lmeida.

-

R E P R E S E N T A N T E S �oc��;�::�r
Uma das melhores V I A JA N T E SFÁBRICAS DE FOLHINHAS,
ótimo rnoe trucír-io o corn iasôas "tá nornecmdo Agont� ern dívar-

Isos zonas v ('}gas. Ofertas urgentes diretamente ao escritório ceri-
traI: GRAFIC-ARTE5 -- Cx. Postal, 4646 -- SÃO PAULO.

�egulado O sigilo :.-_-.���-.--- _

:'ea���v�=(::!r:: Atos oficiais -OiS-PERTf-a-iuLIS
HIO, 23 (E.) - Foi assinado de- A exma. sra. el. Sinhá Junqueíra, DO SEU FIcADOereto regulando o sigilo nas inven- de JÜbeiorã,o Preto, doou ao Ce n

ções em tempo de guerra e cniando lro rl'e Pueri cullura de Santa Cata
·1 comissão de guerra c criando a ri na, a importância ele Cr.S 200,00.
�omissão de in.veJ1tos: Os pooid.os - O municip.ío de S. Francisco
.c patentes de 111 vcnçao, CUJO obje- d o Sul arrecadou em 1943 CrS ..

'o possa lntere\�ar a defesa �o I 543.352,80, o que reps-escnra um
continente DIIllC]'ICanO, manter-se-ao; a 1I'1ll CIl1tO sôbr e a receita previ sIta
'111 segredo,. consequentemente, I de Cr.8 535,40. O saldo com o an
sentos de publicação nos seus pou- ter-ior é ele Or.!': 3:>.702,10.
'os caraotcristicos. enC[ua'nt? perdu- - Tiiucas arrecadou Cr.S .

·'ar .0 estado .d� guerra. O sigilo po- 221.438,20 e dispendcu Cr.8 .

lera ser sollcIlael.o pelos governos 203.690,00.
nteressaelos ou diretamente pelos - Foi Hltribulirdoa à Secretar ia ela
nventores, residentes no e�trangei- ,r,iaç'ãlo, Obras Públi cas e Aga-icul
·'0, ql�al}do. provarem tel: SIelO ad?- tin-a de Santa Catar irra, a quota de
'�ldal �dentlca providência no p.31S 300 toneladas de farelo de torta
le origem. Processar-se-a tambem., de alI codão devendo os interessa
) sigilo de patentes de invenção. O dos d�sse �rti zo d,iori zir-se ii. mcs

;oyê�no. poderá (�e�}ar�r ex-off'icio
I' n�a -;- (�ai�a Po�tal 184 .: FIo-

_,. ca(lucldad� elo J egisti o de mar�as. rranópolis. .

';:ternaclOnal�, pertencentes a sub-' _ Por poe-taria do Delegado de
_......-- _.-__.w .�_ .........._.....,

,rtos. dos paises ell1.�.uerra com o Orrlem Pml ií i ca e Social, foram CGncurso paraBrasi l, desde que ,:entlca.do ? ahan- proibidas durante 10 Carnaval, os
dono no. prazo acima. de três anos bailes púbhicos e o uso de masca- radiotelegrafista
consecutivos. raso Os subditos do eixo não pode-

Irão
sair à rua depois dias 18 horas

Dr. ALEXANDRE raE
I
do dlia 19 e ás 6 horas dia dia 23

lU; IJII W de fevereiro próximo,
MATTOS - ----- - ----..

CIRURGIÃO DENTISTA ,O movimento deCons. Rua Nunes Machado ,n. 7 -- (Edifício S. Francisco).
t carros em P. AlegreConsultas diariamente

das duas às 7 horas. Porto Alegre, 23 (A. K) - A po-
licia está trabalhando ativamente
afim de organizar urna relação com

o máximo vigor dos automóveis
que, efetivamente necessitam circu
I�H' com licença especial, isto não
só em vi ,·tude das resoluções do
Conselho Naciona,l do Petróleo, mas
ali nela em vista das instruções do
presidente Vargas, ll1a,ndar dar di ..
retamenle.

E Saltará da Cama Disposto para Iude

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridoe
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinariamente eficazes.Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis-
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

() exame parai as provas de habi
litação para obter o certificado de
radio-telegrafista, nos Correios, se
rá realizado no dia 26 dêste, deven
do apresentar-se os seguintes can
didatos inscritos ..

RADIOTELEGRAFISTA
CLASSE

Eutálio dos Reis, Walldemar Nas
pótini, Manuel Osório Machado,
.J ayme Nilson Diogo, Ivan ele Sena
Vaz, Osvaldo Tancredo de Oliveira,
Alberto Edmundo Alves, David Joa
(fuim dos Santos e Henrique de
Azevedo Klirngelfus.

DE 1:

Esgota-se o prazo
para Iiquida4:ão
das firmas do eixo
Rro, 23 - Anuncia-se que o pra

zo concedido pela. agência e.specia I
le Defesa Econômica para apresen
[;"ção, pelas partes liquidantes, dos
:elatórios sôbrr a maneira e con
çeniência das liquidações, está qua,
ü na totalidade excedi'do e a!preciá
vel número de liquidantes ainda não
cumprir a determinação regula
l1lel1ta,r. A Agencia, acrescenta,-sE'
não deixarão de. proceder, em seu

tempo, à punição dos faltosos sem
causa fundamentada. Quanto à li
quidação, adiantai-se que a a,gencia
estudará do pO'nto dr vista econô
mico e político. As empresas produ
toras serão poupadas, passando às
mãos de nacionais aquelas, no todo
ou em parte, de prOl)riedaide do
inimigo,
��.�

VENDEM-SE

---------�---

RADIOTELEGRAFISTA
CLASSE

Lalldclino José Vieira, Mauro Jo
Sl' Bessar da Veiga, Júlio ele Oliveira
e Silva, Marinho Alfredo Matias,
Clodomiro Amaral, Sebastião Lau
rinda dos Santos, José Crisos.temo
de Figueiredo, Arí Andriole Bata
lha, Luiz Nunes Veran, Itamar Fort
ka111p, João Mattos da Silva, Rogério
Daura, Ca,rmino Morga, Siegfreelo
Augusto Hohmann, Viva Aldy Sil
\'cira, José Francisco Machado, Ce
lccino Leite Martins e Cid da Silva
Barreiros .

DE 2."

8asogenios: Gasogenosi
para auto·

móveis. auto- caminhões, cami
nhões, marca«PANGAZ-ASSQ».
instalados, desde CR$ 7.000.00,
Rep: LYRA, BORGES & CIA.
Rua Fe'ine SrhmicH. n. 44

FLORIANÓPOLIS
.-.-....._..........._.._��

$ómenle
noticias exatas
Washinglon, 23 (l'. P.) - o goo

vêrnlo tOI\1on c'eQ'tas med.id,as prura
coord'enar as infolrl1l'ações de guer
ra de&ti,n'a,das ao público. Enltre as

novas me.didas pl'eve-se uma pro,i
biç'.ão aos arl.los diri.gen.tes miJi,tares
e civis, quant.o a dlecla'l'acõles de
grande illl])rontâ,ncia 0n:tre as quais,
Gpin'iões sôbne o prováve,l fim da
glwrra c ol�tras coÍlsas sem,elhal1-
leso O govê,!',ll'o exp1ic'Ol1 C[ue es�a

I1l0v'a orienll'ação V1is'a assegurar
lll11a cotlllti.nua afluência de notíci as
de gnen'a a.bS'O'�ntal11el1o!e exatas
pll.,r� o povo.

Zoraide Silveira
E

zua Barbosa
Uma limosine Chevro1et 1940

especial de luxo com 4 peneus no·

vos; urna limosine Chevro1et 1938;
uma limosine Chevrolet 1936; um
auto Ford aberto 1935 com motor
1937, proprio para viagem.
Tudo em perfeito estado, por pre·

ço de ocasião. Ver e tratar no Es
treito, Rua Secundino Peixoto, 60
�Qm J'.,qlQJ,:!! e II. �

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Onf[NT[
SINDIC.A.L

ANSELMO PASCHOA

(a.) - LAFAYETTE CôRTES - Presidente

1.0 secretário

Todos os satélites
do sol possuem a
sua atmosfera

CA1IBRIDGE, Estado de Massa
chussets. EE. GP., 2) «(T. P.) - O
observatório astronômico da Uni
\ "rsidade de Har-vard anunciou que
o dr. Ger3,l'rl F. Kuiper, rio Obser
vaí ór io �I(' Donalrl, de' Port Davis,
llO Texas. acaba de informal' que
conseguiu pela primcirn vez deter
minar que todos os satélites do
sistema solar POSSUC!1l atmosfera. ()
dr. Kuiper apenas conf'irmou a des
coberta de um nstronorno mão iden
tificado, quc há vin I e e ri nco anos

dizia GUiC muito provávelmente tais
corpos celestes teriam uma almox
L·ra. baseando-se nas observaçôr-s
fvi tas em T'ilan, um dos sa,lélilcs
de Saturno.

O rir. Kuiper conslatou at ruvús
d:15 n nál iscs dos espetrogramas \'('1'_

mclhos e infru-vcrmclhn, que ;1 at
mosf'eru deste corpo celeste ('U]]J

põe-se urincipalmcnto de metano e Iamomaco.
() melano é um gús inodoro c in-I

f'larnúvol, sendo comumente proell'-I
to. ria decomposição em puritanos I�IIminas.

Explica-se que Titan conserva cs- :
Ia atrnosf'era devido a sua maior I
grayit:::'ção e aos gáscs pesados que i -

o Ioruiam. Duvida-se, no entanto, I ��'_"'_"""'J"J'�----""'_"'-"'-'''_''_''-'''_'''_'''''''''''-'''_''_'''''''''''''''-'''JOUO �

que alí .exista vida, tal como na ler- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PRIMÁRIO E
ru, devido aos gases venenosos e ú
temperatura'. que deve ser de 172" COMERCIAL
abaixo de zero.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1944.

Terceira de
Penitência

LIVROS
USADOS

Compra e Venda

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

: :

li 1$\00$ i
• •
• •

i COLUMBIA i
• A f •

: S mais amos as musicas, com os mais :
: famosos artistas. :
· " .

I ULTIMAS NOVIDADES I
i Na «RADIOLAR» i
• •

: Rua Trajano, fi :
$ •
a •
••�.Q•••••e.OG••�••�e•••••��0e•••O•••••••••o••••••e.

Rua V. Me reles,. 11

?ETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Coma,
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas _

Salame - Peixe frito, etc. etc.

I1b Vende -, e urna O\J "acara ótima, situada,
na Praia do Meio, (Coqueiros),
com água, esgoto, lu'z , boa ga Vilalba pediu demais
rage, e trinta e tantos mil mets2 Pôr-to AJeglre, - (P. C.) O
de terreno. Informações na Or I ('Cll1iber�forwa'r.d Vilalba deseja .. ,

gan ização Comercial, ru a João 20.000 cr-uzeiros para assd n ar no-
, O IVO combr ad o com o Internacional.

PInto, 18. 1 v alt.3 l nf'or-nro.n que caso não chezue a
,

I
"

um �c,ore,o COyl o tetra-campeão,
scgunru para São Paulo afim de
dcf'endor as cores d o S�<l1,tos F. C.PlAiNO Precisa-se alugJe

,[.4 um, Ofertas ao

sr' Cabo t, no Cabo Submarino,

3 v. 3

MACHADO & CIA.

FARMACIA
------"-- - ._--

ESTADO Esportivo

Abandonaram o profissionalismo
Cnr-itiba, - (P. C.) - Reunidos

ClIJ alsscmJjléi-a os diriglen.tes. do .Ju
e,en�,lls resolveram esti nguir o pro

l Ilssi.onakismo, dedi cando-se
.

d or-a
i vante sómente ao a'l113d'o,r'i'SiJ1IO.

o jogo São Paulo com o
BOCà Juniors

S. Paulo, 23 (A. N.) - O vcsper-
tino "Folha da Noite" divulga que
° Clube argentino Boca Juniors
vilJ:á �I S. Paulo afim de disputar
dOIS Jogos contra o S. Paulo F. C.,
com a renda integral em benefíci-o
elas vítimas da catastrofo de S.
Juan, naquele país. O local ela pe
leja foi assim delernünado depois
dé l?,nga palestra pelo telefone, elo
presidente d'o "trIcolor ", Décio
Pedrosa", com o embaixad-or Ro
drigues .A!lve.s, alegando o dir lgen
te do S. Paul-o que obter rondas
no país vizínho não representaría,
de fato, uma prova de solddaried.a-

I de, já que o d+nhefro seria r onse

guido na própr-ia Ar-ge.ntd.na. O em-

I' baixador brasilleiro C'�.lmlllmicüu-s,e
,
com as autürid'ae].es ::lrgentinas e
com a di,reção do Clube pO'l"lcl1ho,
(icando resülvi.rlo que o Boca .Tu
j"j,ors embarcará para S. Paulo em
dlois, aviões, p,os,l'Os á dljls.p.(wição
nel,o gOVêl'UO ele Buenos Ai<!',es.

'

O
S. Paulo F. C. já ofici,o'u ao COU,51C
lho Naci,onaJ dos Despo�tos, parti
cipalllld10 '0 s.'eu ofer'eCJimento ao go
vêrno daquela repúhlica.

(asou duas vezes, apresen
tando a certidão de óbito
do primeiro marido
Cm pitoresco cas.o está em anda-] Yeneravel Ordem

menlo na Delegacia de Costwnes'l .

o qual, parece, constitue originali-,
S. Frandsco da

dade no assunto; um homem já
para li! elo meio caaui nho da vida, I (ONVITE
vendo-se abandonado pela esposa,
foi pedir providências que solucio- De ordem do Irmão Ministro,
nem a sua situação de marido des- convido a Exrna, Família do
prezado . Muito de despeito e um saudoso Irmão Vice-Ministro
pouco de vingança ressaltam da S JOÃO PEDRO DE OLI
queixa. que ouviu o dr. Delmar de

r. •

Araújo Hibeiro, titular daquele ór- VEIRA CARVALHO, aos Ir

gão especializado da Polícia.. mãos e Irmãs desta Veneravel
Eis a história. Em um lugarejo da Ordem Terceira e aos fiéis em

Iugoeslavin em um dia do ano de . .

geral, pai a assistrrem as exe-
1920, contraíram núpcias legais e

religiosas os nacionais daquele atri- quias que serão celebradas na

bulado pais, Adam Tolh, solteiro, e Igreja de S, Francisco, às 7 e

a viuva :\Jaria Ruelic Vidol, que meia horas do dia 26 do cor-

cO�lsti,�uiJ'all1 Ulll 1m' a ([ua,tro, com rente em sufragio à alma do!I()1S fIlhos que a desposada trazia '
_

do primeiro matrilllônio. I
saudoso Irmao,

Passados cinco anos, o casal, ago-' Consistório da Venerável Or-
ra Adam Toth e ::\<Ia,ria Tolh, com cem Terceira de S. Francisco,
os dois .filhos destru, julgaram acet- 23 de Janeiro de 1944.
tado deJxar a tumultuosa terra na-
ta 1 e fi;(a1' residência llum país de
fartura, e de paz. Assim, rumaram

para o Bra'sil, vinrlo residir todo,;
nesta capital.
J)epois de dois anos de vida fe- AG1tNClb-H E REPRESENTAÇOilS

liz, Maria Toth, insatisfeita, quiz Caixa postal - 37. Rua João Pinto - II,

hUl1l'ir ma,ior felicidade. Então, FlonanópolJa

ab,;,nnol1Ol1 Adam Toth, indo, com Sub-a&'eutes nos principais mu.lclploa do

seus fillhos residir nal companhia de. ESTADO
Marcílio Fontela. CURSO PR'OVISóRÍO DEDesejosa de regulariz'al' a sua
tCl'ceira união, Maria TOlh, ao saít' EDUCAÇÃO FíSICA

d J
' (Reconhecido pelo Govêrno

O ar conJuga,l, carregou com a
certidão de seu casrumenlo com

Federal)
EDITALAdalll '1'oth e levou. tmnbém, o ail's- D I b t

. ,'-

tado de óbito de seu primeiro es-
ec ara a er a a !nscnçao aos

I)OSO c!uando ela se as " , .. 1\1' ,',
exames vestIbulares

1'.'.
<,

- S1l1,na alJa Comunico aos interessados que seButhc VJdol.
I I t

' .-

Pondo fora Ol], lah'ez, guarda,nrio
ac la � )e� a � Il1scl'lçao.para os exa-

lllui to beJl1 escondida ai certitlão do I �lle.� ,e�Íl��,I�rcs, me�Ianle o qual
C'lsall1ent C] 1 'T'o tIl '1" . se I a pellmtJda ai matncula no Cur-
<, li o 1 L , "' ai Hl eXl- P d E I

-

F" d Ebinr]o sómellte a c.ertidão de' óbilo $0 • e (llCa,çao ISlca o 's-

d� S�ll primeiro esposo, fez-se Ma- gt�I�·andi.datos deverão satisfazer os
na I<onl.cla, sendo os novos espon- .

ree l' ,'t .

sais rl'alizarlos !lO cartório d" 1 � segL1111te� 11lSl o�.,
, '" a,,' a)' - Ser normalIsta;zona da ca.pltwl, onde .Marct!�o F on- I ) _ Ter 18 anos menos de 30tela recebeu por esposa a VJUva de d

).
i de'

e ,

J- V'rll d e](a,
oao. I o e esposa em s.egun as c) ,_ Ter bons antecedentes;

ll.upeJas ele Adam Toth, o ll1COUSO.. d) __ S r vac.inad '

lavel. e o,. . � ,.

f:sse o ca,so narrarlo por Adam e) -- Ter boa constrtLllçao flslca

1'otl1 ao deleITado d Co t
e mentau.

, �.' '" �, s un.l�'s. A inscrição será processada me-
rr.,la�do-s� de um cllme pr�vI�jo dia,nle requerimento dirigido ao
em ,1E"1, sera o processo encamll1ha- Inspetor de Educa�ão Física e de-
do a Justtça. 'd' t't' i d

'

VI ame]] te lllS 1 UH o os compro-
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeilto,
poderá ser obtida, diáriamente, na

Inspetoria de Educ.alção Física (rua
João Pinto, 42), no horário do ex

pediente,
Florianópolis, 5 de ja,lleiro

de!1944.
Clll), Américo Silveira d'Avilll

Diretor

(EXERCíCIO DE 1944)
O SINDICATO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE E�Sr

NO SECUNDARIO E PRLMAH.IO com séde à Praça Man«, 7 - 14.0 an

dar - sala 1418, (EMPHESA "A NOITE") vem, ])('10 presente, coruun i
cal' a todos os Estabelecimentos de Ensino' que. nos, termos da C0l1S0-

Literatura, Pedagogia, Psico- Iidação das Leis do Trabalho, HECEBERA NO DECOn.REH. DO Mf:S

logia, Matemática, Direito. En- DE JANEIRO, a corntríbuíção do L\IPOSTO SINDICAL que é devida por
toelos os Estabelecimentos de Ensino Secundário e Primário inclusive

genharia, Medicina, Top?�rafia, Comercial, sediados neste Estarlo. As guias de recolhimento estão sendo
Cinematogr afia, Eletricidade. remetidas pelo correio e podem ser solicitadas na, sede do Sindicato ou

Rádio, Navegação Marítima e I [las Delegacias Regionais do :\linistério do Trabalh-o. Preenchidas as

. Aérea, Geodeséa, Física, Qui :uias os. sCll1�'0]'es contribuintes .devem apresentá-las à Agência do Banco
.

M ãni C
. . io Brasil. Nâo ha- -ndo sucursais, delegacias, agentes do Banco do Bra-

mica, ec nica, arprntaria, .il, deverão as guiãs ser apresentadas 1110 Banco que estiver autorizado
etc etc.

t recebê-las pelo Ministério elo Trabalho, Indústria e Comércio. Há mul-

a L ROSA la palra (l contrhhuinto que deixar de fazer o recolhimento do imposto
Rua Deodoro, 33.

dentro do prazo.

ESPERANÇA
do Fnrmacêut lco NILO LACS
Hoje e amau hã será a soa preferida

UrOit8,! nactrmats e estrangeiras - Homeopattas - PerfnJnllrtu

ArtIgos de borracha.
médteo,exata observânr-ía no receituário

PREÇOS MóDICOS.

CARTAZES
HOJE la.feira HOJE

o DIA

E
Ultima
Com

A's 7.30 horas
Exibição do máx\mo espeta cuIa de todos os tempos
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard e Olivia

de Havil!and em:

':!.E'fO VENTO
LEVOU
I GUNE WJTH TíIE WINH I,
� TECHNICOLOR

Umo praduc'_óC"
SE;"z;NICK.INTE:RNATIONAl.

distrlb\.udo p.lo
METRO.GOL[)WYN.MA VER

D.mç'o d, VICTOl't FLE.MING
&e.na.... d. Sidney Howard M\oI$lCQ de Max Stern,"

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 3,50, 2,50 e 1,50. Imp. até 14 anos

CIHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas:

Ultima Exibição de Humphrey Boggart,
Peter Lorre, Conradt Veidt e Mary Astor em:

Balas contra a Gestapo
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
Preço: Cr$ 1,50 único. Imp. até 14 anos

53. Feira no Odeon.
George Arliss, Robert Young, Loretta Young e

C. Aubrey .Smith, em:

A casa de Rothschild

,
•.I"W"w _ "•••- -_••__ _

Orgulhe-se do seu
relógio!

I JOALHERiA GRILLO

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

,..... .' .. 'l"'·... -, i 1 ,,-

(I

I.

r

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Pa va

r � __

�-...-.,.--..-.....".........,... """"'-*----.---�

Ra
....

dl-O Vende-se um rádio
marca "PILOTO"

com 2 ondas - em perfeito es.

tado de funcionBménto.
Preço Cr$ 600,00

Tratar: R. Curitibanos com
Heitor Varela. 15 v. 5

EMPREGO Rapaz de 17
anos de idade,

reservista, datilógrafo e com

prática contábil, dando boas
referêr.cias, procura emprego,

londe
quer que suas aptidões

seiam aproveit,adas. Oferta,s á

.

Gerência do Estado para p, S,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- o te.rritór·io da C.hd.na é C€n1
vezes m:ÚOT do que o d·a Grã-Bre
tan.ha.
- A C'J'ilminaJidacle eSltá dimi-

nninclo s.ensivellme,n1.le na Inglate.r
ra e 11I0S Estados Unidos. Em 1867
havi,a na Ilnglaltel'ra 34.200 pi'es,os
e em 1910 essle indic'e c·aia panl
21.300. Dessle amo para os noss·os
(]rias, l'egis,tr.ou...se uuna qué,da de
mais dle 40 0/0.
- Tem SIC i'nrtensitf�cad,o eXll.r.a-

ordi naoriamen1Je a producão de pei
xc Írll'dustriaJ.izado em Ânlgra dos
Heis, no Esrtado do Ri·o. Assim é
(lue em 1942 ::ttringil1 a 200 1Jonela
dais, no va,lnr de 500 mi<! cruzeiros,
jú no pl'imeiJro semestrlc de 1943
u],[.rapas1sa'Va d/e 250 tOlnelacl,as com
() val,o!' 8pro;ümad:o d.e um millhão
de cruvei,rüs. A maior pra�a pa'ra
êSlt.e p.rodut,o é a ca:p·i:tal pauaista,
pa,I'a rQ,nc1ie s,egue mai,s de 8% da
plr,ocl'llcão fLllminens·e.

- No habnc'ete ele 30 de Sle,tem
bro, as C0l111)'ras de ouro pelo Ban
co do Brasil figuram num va,lo.r de

Consulte nossoS orçamentos para pag�men tos a 4.467 milhõ'es cIre Cl'lllZelilros conÍ'l'a

r-ARMACIA ESPERANÇA longo proso, prestações módicas, e vera como é 4.043.111ilhões em 31 d.e agos,to de
r facil transformar seu prédio velho em uma cons.

1943 e 2.244 miO,hões em filn's de

A SUA FARMACIA' trução moderna, mediante uma entrada pequena.
1942.

Os eSlp'ccialristas em eco.nlomhl
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Compra. venda e administração de imóvel·s. agri,�?la pr.oc1amam que a p,rinci-
Entre .... a domicílio pa,l riqueza da lavo,ma eJ'e um país

.. "epousa na plrodução do miJh,o. E

CASA MISCELANEA, distri. Pre!irtlgla O Govêrno e lU Rua Felipe Schmidt n° 44 as eSrtalisrticas mundiais oompl'o-
L va1l1 o as,s'errto, porque de .fatü, o
"uuidora dos Rádios R. C. A classes armads8, ou será" FLORIANÓPOLIS eui],tivo e o J'endimento do milho
Victor, Vâvulas e Dsicos. um "quInta. colunIsta". (L I I figuram ao aMo da esca'],a econô.
Rua' TrGljallo, 12, D. N.). iI.....---......_-- ••II;Ii! ..

nüca, ocupa'ndo o 'S.egund'o lugaTj
l!.oima do trilgQ,

INDICADOR MÉ.DICO
---DR�'-MÃÕE1RA N'EVES''';:''-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Cur,o de Auerf'e

í

..oameruo e Longa Prática no. Rio de Janeuo

CON8UI/l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

.lIbados. das 16.:JO à� 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto a, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - I{e";dêneia: Rua Presidente Continha, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DipI01ll"do pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

f,x.lnterno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CUXJC.'\ MÉDICA :_ lIIoléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRlO

e JU,;SIIJI!:i\('Ll: nua F"lipe Sclunidt 11.38 - Tel. 812. COXSUTJl'i\S - Das 16 às IS.

_-_.

DR. ARAÚJO
o LHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

E�fJecialista, assistente do Professor Sanson do Rio d e Janeiro.

CONSCLTAS: Pela manhã, das lO às 1� - A tarde. das 3 às fi.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
EX.Interno do Sen'iço do Professor Leôn tdas Ferreira e ex-estagiário rio, 8t>rvlçm

do dr. Gabriel de Andrade' (Rio) e dr. Pereira Gome. (8. Paulo)

(Diploma de habil'itação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cbefe do Se",'lço de Oftalmologia do Deparramento de Saúde e Hosplt'JI de Carldado

cÍinlca médico·ch·úrgica especializada ,le Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CO:llSUL'l'úRTO: Rua Felfpe Schmldt, 8. Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15.3f1

.. JS hora. - RESID1l:NCIA: Couselheíro MafJ.'a. 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

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Dos

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

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Cronica, sob controle en

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

�,entos especializados. DIATERMIA - I:--rFRA·VERMELHO.
CONSULTAS: Díar íarnente das 14 às 18 heras. RBSIDÉNCl.h.: Tirad€n�es. 7,Sobrado)

L'0NSULTOHlO: Ttradentes, 14. FONE: r.sea. AUSENTE

DR. 'BIASE F"ARACO
-

MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde .

;JOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE IAMBOS OS .SEXOS
- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das � às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46

lNSTITUT�ES�EH. ;';�:��T���llcrm�;. Sl��016iAMOS I
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

1'.peclaJlsta em moléstias de senhoras -

Partos.
\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: e81Ô·

IlHgO, ves!cnIa, úterQ, ovárIos, apêndice,
'umores, etc. - CIRUR.GlA PI,A8'l'ICA

Formado pela Universidade de Gi!nebra

Com prática nos hospLtais europeUB

Clinica médica em geral, pediatria, doen·

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

A881ste. Técnico: DR. PAULO TA'IlAR1ilS
Ourso de Rad!ologia Clinica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau·

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

nelro. - Gabinete de Raio X - Electro

I!B.rdiografia clinica - Metabolismo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

!lO PERINEO - Hérnias, Wdl'ocele, v&

icocele. Tratamento sem dor e operação
le Hemorroldes e varizes - Fra{lturas:
'pa1l'elhos .ie lI'êsso. Opél'a nos Hospital!'

de FlorianÓpoUs.
Praça Per.,lra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
1i6rárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente. i

I

HELENACHAVESSOUSA'
1ilNFERMEffiA OBSTlllTRICA

(Parteira)
Diplomada pela �laternldade

de Florianópollt!
Atende chamados a QuaJque<

hora

Praça da Bandeira, :lll - .ob.

(AntlK'o Largo 13 de MalolDR .. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

MolêstLas internas, de Senhoras e Cri·
anoas em Geral. CONSULTóRIO: Rua

li'ellpe Schm!dt - Ediflcio Amélia Neto.
Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID:JtNCIA: 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. a,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO I

DR. AUR�LIO ROTOLO
Cirurgia e Ortopedia. CUnica e Cirurgia
do tC»'ax. Partos e doençes de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
1� riamenLe das 15 às 17 horas. RESID1ilN·

elA: Almlralllte Alvim, 36. Fone 751. Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante ínstalação
de 200 MA.

Médico _ Cirurgião _ Parteiro

I
Diagnóstico. precoce ,da .tuberculose

Formado pela Faculdade de Medicina pulmonar, ulceras gaslncas e duo
da :Universidade de Silo Paulo, onde �ol denáís, câncer do estômag0, afe
Ass:ste_nte por vários. a.nos do

.
SerV'Iço ções das vias bili ares rins etc.CIrurglcO do Prof. AlIplO CorreIa Neto .

' � . .

(Primeira Cadeira de Clinica Cirúrgica). AplIca o Pneumo-torax a�tlflclaJ
�om prática na clinica ginecológica do para o tratamento da Tuberculose
li
rof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o Pulmonar - Tratamentos moder-

,,�ES�i\�� �efor°:fc·II�,�.mingOS Delascio no
nos e efica.zes desta mol�s!ia i

Cirurgillo do estômago e vias blllares, Completo gabmete de EletncIdade
Intóe8tinos delgado e grosso, tiro ide, rins, médica' Ondas curtas e ultra,-cur- I'I>r �ta e bexiga. Varicocele, hidrocele, t R: I f -V·' Ih R

.

VarIzes e héril1ia. Doenças de Senhoras e as. aIos. 11 ra erme os e �IOS
I>artos.

.

Ultra Vwleta. Infrazon-Terapla
Consultas, Dae 9 21s 12 horas nu Consultório: Rua Deodoro, 3

Cala de Saúde São Sebastião. esquina Felipe Schmidt
Opera na Casa de Saúde Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

São Sebastião Telefone 1.475

DR. ROLDÃO CONSONI

Guerra aos
gafanbotos
TEEHÃ, Pér-sia - Um "comando

ger,a!" br.íãânico esdá dir-igindo
uma guer,ra al'tamenre mecanizada
na Pérsi a, numa campanha em quc
estão sendo empregados aeropla
nos, batedor-es motioicljstas, rú
dios portáteis e tropas treinadas,
não contra outros aviões e solda
dos, mas contra gafanhotos.

O gen era I é O. B. Lean, que já
trabalhou na "Imperial Chemi cal
Industa-íes " e uma das maiores au
ter-idades dio mundo em gafanho
los. Do seu "Quartel General" -

uma tenda e um caminhão - êle
(Li'ri,ge e incida suas tropas pelo
rád io.
Os governos n.orto-amer icanos,

russo, i.ndiian o e pérsia, estão co
operando com o govêrno hr i tâni
co na campanha que visa a exter
minação cios gafanhotos, e estão
ao 1_neS11l0 tempo encorajand o o
CUIItlVO de um maior númer o ele
acres, ClOI11 o propósito ele assegu
rar mais adimentos para os cele i
I'OS das Nacões Unidas.
Nas suas batalhas, Lcan envia

e m pr imc ir-o lugar aviões de reco

nbccimcnao, os quais lo ca.liznm HS
nuvens ele gafanhotos. Em segui
da, aparelhos da R. A. F. ou ela
rt.rç·u aérea russa, cujos pilotos
possivelmente já deram combate a
aviões nazistas ou

í

tald an os, le
vantam vôo e, bem pr-óximos uns
dos outros, lançam sôbre a praga,
um composto de a'rsên.i co. Parra
ser ef'iciente essa operação, ela tem
de ser Ieita aos pr-imeir-os alvores
ela manhã, amtes do &01 fazer com
que os gafanhotos voem. Os aviões

I não devem voar a lU11a aâtura su

perior a de uns perig-osos sete pés
acima do solo o que tem causado
algumas espetaculares capotagens
e quedas.
Um regimento de cavalar-ia me-

canizada indiana também tem 00-

loperUJdlo na campanha. Batedor es
motociolistas procuram os lugares
dle 'reprodução e depois pedem pe-
1'0 rádio, ao Quartel Gen.eral, iscas
envenenadas, as quais mat'am os
gafanhotos qualndo êles se encon
t'r:lJm numa fase de dese,nvolvimen
to em que ainda nã,o podlem voa,r.

Aos' nuvens de gafanhotos têm às
vezes de cin,co a dez mHhas d,e
cümp'rimento. Como sã'O capazes
de dle"orar tudo ü que enc,ol1ttra-

·l rem de verdle numa região em mc"
nos de uma hora; as !tropas de>

.

choque ele Lean têm d'e enrt:ra,r em

[lção rapi'clament'e, logo depois de
ter sloado o sinal de alanme. Gra
ças à sua cHrldgê,ncia e veltocilda.cJe,
iz.conrtáveis, milhões de gafanho
tos f.o.ra.m exterminados e enormc

quantidade de alime·núos f,oi salva
para o aba.s,becim,e.nrto das Nações
lTnklas.

HEROIS DE NAPOLES � Enterro de vinte jovens italianos
anti-fascistas mortos em ação contra os nazistas nos dias
que precederam à ocupação de Napoles pelas forças alia
das. Esses iovens ofereceram sua vida em holocausto à
sagrada ca�sa da liberdade por que se bate toda a huma-

nidade civilizado. (Fóto da Irrter-Amer íccno]

Conselhos sôbre a gripe
Uma elas medidas jiarn evi- - Somente podem ter con-

tal' a gripe c lião v.ixi l a r docn- tacto com doentes e convales-
te ou convalescente dessa do- ce ntes ele gripe as pessoas que
cnça, Do. mesmo modo e pelo. lhes elevem dar assistêncda,
mesmo motivo, C necessário porque a infecção se transmi-
que os doentes c convalesceu- te, Iàcilnuen le, do individuo
tes de gripe se abstenham de atacado :lJO sadio. É prectso
fazer visitas ou de entrar em aboldr as visitas aos gripados.
contacto com outras pessoas. SNES.
SNES. - Além dos médicos, todos

- Um convalescente ele grí- os que tiverem conhecímento
pe, falarido, tossindo ou espir- de uun caso de gripe, conf'ir-
rando, pode passar a doença mad o ou apenas suspeito, de-
a muitas outras pessoas, Curn- vem oornundcar o fato aos Cen-
pu-e-lhe, por isso, não tomar rt,ros ele Saúde e POSltOS d'e Hi-
parte em reuniões, ajuntamen- giene. Quando é tratado por
tos, etc. SNES. módico, o gripado se restabe-

- Muitas vezes, o eJoente de Ieee mais depressa e sua doen-
gripe, privado de qualquer as- ça passa a menor númer o de
sistência ou ajuda. lcrn que pessoas. SNES.
preparar sua alímentação ou - A gripe, simples, não é
f'azer outeos servicos dornésti- ,d,oença g.ravc. S/ias compt]ica-
cos para si e os seus; sair à çõ·es é que a,ulméhtam a dura-
procura cl'e r'emérdios; traba- cã,o ela 1ll0léSJtia e determJÍnam
lhar para ter o que comer; e'tc. [I morte. Ta,is COl11iipJicaçõ'es,
São ativiclaclcs qu.e agravam a na gra'nde maio,ria dos casos,
doenc:a, dete,rlll'i'l1ann complica- são dlevidas à fal,ta de pr.ecau-
çõ,es que prolongam a molés- ções, cautela e as,s.is,tênoi.a mé-
IHa e conduzem à morte. SNES. dica. SNES.

Grupo Escolar Arquidiocesano
«São José)

MATRICULA
Previno os interessados de qUê

, matrícula. do Curso Preliminar
dêste 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

DIA 30

De tudo um pouco

"Soirée Mignon" com início
às 19 horas,

ATENCÃO
Realizar-se- á no dia 5 de

Fevereiro grandiosa e

festiva "soirée".

x

"

I�111.
Reconstruções, pinturas, reformas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 � ESTADO-- Terca.'eira, 25 de Janeiro de '944

Londres, (U_P_ Urgente]. - O Ministério do exterior anunciou, na Camara dos Comuns,
que o govêrno britânico fia0 reconhece o novo govêrno boliviano

Ecos do terremoto de San Juan Em vigor ·0 imposto sôbre lucros. extraordinários
A íntegra do importante decreto-lei baixadoSerá re:onstruida a cidade. -- Eliminados

os focos ele infeccão. pelo presidente da República
Buenos Aires, 24 (U. P.) -

Ob-I
dias que se seguiram ao terremoto lHO, 24 (A. N.) O presidente da - Patág. 1° _ Con.sidcraau-sc ex- unr íos será consí iluida pela a.tunl

serva-se. cm San Juan, uma melho- houve vá rins nascimentos. Todos ()� rkp�l!Jlica, .assinou �Ie�ret()-l�i, (f,u,e ti',aor.dil��I�·io os lU��'�)s. ��ue e_xccde- Càl1J,ar�, de .rea.iuslaoJlle,nto cconóm],
ria geral depois das medidas de casos f'oraan utcndirlos com rrcstc-

í

nst ituo �] Hllj)OStc: sóbre ly�IOS ex- t�1l1 d l,.ledw dos, vcrit icado cm UIII co, acrescida de qu�atIo membros,
. ,. ,;- , ", , '-I'�" ,.. "I . lnHlI:dlllarlOs, assl�ll .

redigido: () hic n i o f'ormado a escolha do cou- nc:mea,dos pelo preslldente da Hepú.evacuaçao, ,([n� elll1�ll1dlam os pro za, Pe la estrada Mcndoza - Sal! p rcs ide n tr- da Hcpública, usando da IrJIHllI1le por quaisquer dos anos bl ica, seudo dois escolhidos dentre
hlemas mais unpenosos que se

I Juan, se obsel:\'<I. grande nl�lllcro de I at��ibuiçü:) que ,lh; coMe�'e .

o �11:1. I (,:)lllloprCe�Hli�I:]S ;10 per�o�o �D3(j a os fLl'n,c!.on{lrio;� ,especializ�dC?s ,r]o
aprescntnram no primeiro mornen- operar ros c lecnicos que vao traba- 18 da Consl i luiçâo, declet� . .III. !.) .. O, JllllllSl";e ��m (] ,dCI,eSUl1lO de IlIll1lsteJIO,da l<az�'nda e dois índica.
to.

,
Ilhar nc reco!:strllção . d:: .

cidade. �;:o-;:- e�ll��'i)�:�l�)ll�iril(��P:�)S��/�;�;�\�}(\I;� ���( ;1' JlIé(f��r��� 1�lcrnsS�i;;11�1�:17(�)J��� ��(:;�n����a;:er(\�'����sf�a�, Aê��?��I����
,

A impl'essã? predominante e que �)m:a tra:1qII�I,,�[',r as furni l ias dos D, partir deste exercício, [un
í

amcn
í

c �olhid[), !nelus!n' [) acrcscimo de çâo Nacional da Indústria. Art. 11)
Sr.n Juan sera pront aruente recou s- Feridos, rmcrou-sc a gravação de com (l de que lrn la o art. <1-l do de- ,;0', dos i n vcr'Limcn los que, a partir - Fica suspensa, durante a vigên.
truida IJO próprio local onde se cr-�I saudacôr-s e rec.alos dos mesmos Ic- ereto-lei ii. g·I<1, de 23 de sctcmln-o de H)·ll tenham sido feitos na em-

I
cia deste decreto-lei, a obrigação

guia a cidade destruida. A espanto-
I

ridos "(.Ill e[)ndiç'ôes de falar os
de Hl13. enquanto perduram as cori- pn·sé!. Parúg. 3°

=;
Para f!xaç'ão do I da dislri�uição de lucros de que tra.

"... .', . ,,!. " .;;' : .' diçiícs decorr-entes da guerra c para i en dimcn!n l ribu tú vc l sera adotado ta, o parag. 2 do art. 130 do dee ..sa c. tdstl of'c, os mi lhai es de 1I'0.l·1 qUaJS S,.() retr-ansrnil idos pelo racho os casos prc vistos nesle decreto- () conceito de lucro cstabc lccido lei 2. 627, de 2(j de setembro de
tos e feri rios, a perda dos seres ",lé as 23 horas. lei. .vrt. 2 _ () imposto a ([UC se re-' no art. 37 do dec.-Iei ;'i.8H, de 23 de; 1940. Art. 11 - O presente decreto�
uueridos não roubaram aos morado-! fere () url iso anterior é devido pe- i ·cetel1lbro de

.

1943. - AI'!. 4. - A i lei entra:-;] cm vigor na dal a da sua

res o cur inho pela cidade e111 que'! le.s pcssuus iuridicus com as que o f!l'I!;a el1! sociedade que, conslfleral'jl,'ublJ,caça? _Ad. 12 - Hevog:rm·sc
uue ei'!; Buenos Ah-cs, 24 (I.'. P.) - Ch e- define () decreto-lei n. 5.844, de 23 (!C'Slayora\'el ou l.napllcavel.ao seu as disposições em cout rário.

viveram, Iodos desejando ,I 'garal1l, ontcn: 11 Iardc, it cap ital ar- de setembro de 1943. - Ar!. 3. --I' caso,
a ba,se prevista no artigo ter- ....,..._••...............-.......01"..- -..-...................

rnssurja ali mesmo mais formosa I
gcn tin a, ma is dois trens com cêr- O lmposto rccuirú sôbre os lucros cciro, s�I'a permitido adotar COl1l0

e moderna. A despeito do feriad,),; ca de mil l:cfugiados de San .Tn�n. l'xtraol'dinúl:i(!s verificados no an.!) I �;�I;(:, a IlllportanCH� �(,I.LlI\'ale,nte .:1 O IUSTADO D]sporfivoprosseguiu onlel11 a, remoção dos: Todas as ,,1I1111:IS do lt'rn'mo!:;] 10- s�)clal ou (:I\'II anlerIor .ao exe,rel-. �:) ( d:l �aplt�1 �ielJ\,lill1�nte. apll- Ij Ii.ll
, I' r, 1 I' , ...

' �!ral1l atendidas na esta(·;j\) ]lOI' snl-Iclo
fll1ancell'O ell] que 101' deVido. cad(! n,\ c\plOlaçao rio negoclO.-

CSC0I11)1 os, led�l(�) .

1111ipas V.lllfL,. darIos do ex.l'reilo e ]lor policiais !es dos lueros cxlraorclinúrios, que p,:,l'ag. 1°.- Pal:a .

fins d['sle clec.-
ruas. Foram elIl1ll1l.a,dos Iodos os I

que os ellcaminhanll1i J)nra .�llas I ,:c regerú pelo .regulall1ento a sér lei, o capItal Ob,letlVa!llente aplica-
possivcis focos de infccç'ão. - Nos I

novas reside.ncias. 'wixado por decreto dentro de ;lO do compreende o ca.pllal realizado, Em furo de reportagenl, podemos
as rcservas, as preVISÕCs c lllai�: adiantar flue o conhecido espol'tis.
'iW/r das iI�lPortâl�ci�s. quc. os li tu- ta catalrinense sr. Antônio Sa Ilures d'1.s firmas mdlvIduaJs ou os I irá ara S P . "

UJlI

sncios solidi]rios tinham mantioo I .

p
.'

aulo. O d1l1aJl1lcO pre,
em poder das respectivas empresas, I

sldcnte do esquadrão de wmadorcs
dunnle pelo menos, 1 alno, dedu- do Avní deverú permaneecr UIll ano
wlos, PO��ll;; os ,.iuros . corre�p0l!- na capita,[ paulisla. Seu embarque'lenles e b 30Gr da IlllportaneJa I· 'o'de empréslimos a, prazo nunca in- (�vera ai -s.e flentro de breves
feri OI' a um ano ou por meio de diaS. Perderá assim o esporte de
CO!11issôes rle deb.entu:rcs realizadas

I
nossru terra um valoroso e abnegadoate 31 de dezembro do ano anterior balalhador.

ao em que se \'erificaral1l os lucros
.

e cujo produto esteja ('fetivamente'
I investido na, empresa. Parág. 2° -I ZICO NO FIGUEIRENSE

'\s .}IllRo�:tâneias ll.wucionaelas _na l� elo couhecimc-nto oe nosso pú.
11c 1.1 d _

b do paragr�fo anlenor bl ico esportivo (fue o Figueirense'.Plxarao de ser constdera,das para, .
'

$'
efeilo di"ste [',rtigo na parle (Iue ex'_1 �sta procur�,ndo por todos os llleiOS

"�d(:'rem. a importância igual ao ca- i formar ullla C'CJuipe bem poderosa,
pltalT� luno?s de reserva. Parág. 3° I

Atualmente Jll'ta com oificuldacles
� Nno sera leya,do en� considera-, para poder contar com um ;]Irqupi.çao o aumento de capital que re,l ' ..

-

.ullr.r de simples reajustamento r1ll;
I o

_

na altm a do renome do csqua.
"alm: de b�ns do ativo e nno de 110- i tlrao ria "raça". Assim, cm seusa.

'o,s lIwertu:lentos. Art.,5 - Ficam i clOna1 furo de nossa, a.Uva reporta.sEntas do Imposto sobre lucros I "'cm podemos adiant'.'xtraordinários e ria obrigatorieda- i". " : ,ai que o ar

fe das reservas preyistas nesta lej
I quelro 111]]]elrO ZICO, ex-defensor do

1S firl1lrs ou sociedades cujo ba]a.n�; Palestra (hoje Palmeiras). c '(11)
'os I�O :mo anteri�r acusei11 lucros: SPIl., e que se encontl'a com Seti
.llfenor�s a 100 l111.l cruzeiros. Ar!. I

conlra,to a findar no CorTI F
',- O Imposto referido 110 arE. 10' . ' .

I I ):.1, li·

.Ieste decre.to-lei serú cobrado pela! tebol Clube e o arqueIro vlsruda
orma segumte: 20S'j- sobre a parle

I pelo valoroso esquadrão de aço.
;0 lucro ([l:'e. não e�.c�der de 100% Zico si for cou.tratado por certo il':/
.o lucro baslco dehmdo n.os arl.i·, preencher com sucesso t l'os 3 c 4; 30r;:. sôbre a ])8,rtc COI11-'

a me a a Vl-

J;eendida entre 100 e 200':;:', 4W/(,
preta.

obre a parte compreendida entre I�QO e 30are; � 50�';' sôbre o que ex- LELÉCO RECEBEU MAGNíFICAeder (.Ic 30(j<j(. AI'L 7 - As firmas

I' PROPOSTA'U sOC'ledades não pagarão o im- '.

':,o�10 c�'iarlo '�este (�e�.-Iei, se apli-
O conh�eldo trell1a,dor do Figuci·

,11 �lll lmporl<'l1CIa 19u::l,] ao dobro I
relJ1se Leleeo VBIll ele I'eceber mago

',0 111lposlo, rw .aquisição de "cl'r-' ll1fica proposta do Clube Allético

.1(;:1C�:�jlt(:I�ç�� �(jU1B�1l1e!lt'<t)'" 0Jll na i Paranaense pal'n dirigir a secção de
.

.
d e "eposl os c e

<1a-1
r t I _

'al1o[ia". Art. 8 - São extensivas "'ao �spor .es (o. eal11Jpeao Curitibano.

,1:)])�SlO �le_ que tr�tg, ês.te dec .. lei, 2 11:11 cruzeiros de luvas e 800
:8 dlSpoSlçoes legms do Imposto de cruzeIros mensais foi a propos�a do

\l;�da9' CluAc f_lhe 1 fOl:el1l] aplicá,:pi�.1 clube de Ca,jú ao tr.einador Leléco.
.• ,

- ·1111 ce leso ver em l1ill"l F .

na instânc.ia as questôes decorren- .

< ora � refenda proposta. Leléco
PS .rla npl1cação deste clec.-lei, in-· fOI convlclado pelo Clube Atlético
'lusl\'c as dú"idas suscita,das Ina fa- paranaense para acompanhar à de.
:e. do l�nçal11ento e os �asos em qlle II legação deste Clube R' G' .

,e,lal1l lI1\'ocados as Clrelll1stãncias
ao 10 xl a.H

:'xcepcic:�ais quanto à formação de d� do SUI1, ql�e. palssa.rá por nossa

l:cros, Ílca, cnada a Junta de ajus-! cI�ade no prOXll1l0 dIa 3 de feve·

�\a\ a partI�' da �ata, d� pllhlica:ção ' rell'O, .

:���:I'�M
FRACOS e

Precisa·se de uma, moça

AN�MICOS bronca, para arrumar casa

TOMEM
de pequena família e cozi·
nha.r, Ordenado 100 cru'

Vinho Creosotado zeiros. Rua Esteves Junior,
"SILVEIRA" 180,

!
f'r.M�'�_-
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A 5,
F R I E

ESPINHAS, ETC.

R AS,

NUNCR EXISTIU IGURl

A coisa não está bôa! I Intacto, ainda, o
Caracas, 24 (U. P.) - Também, Em \Yashi'ngloD eslá sendo aguar- III'adarver de Len·lllea Venezuela não reclolnhecera o no- dado o COJ1Htl1ieaoCill ria Casn B.ran·1

\J I

VO gO\'t\l'!1;O ela Bolívi·a. A decisão I ca sôbre o palpi'lan,te assunt,o. Es· -.-

foi hoje, ofkila,lll1lente, anunCiilada. pCl'aValll os jOl'naldsrtas abord;ar a I .

:\IOSCOl', 23 (E.) - O cndá\'er
Notícias do Panamá, dizem p>o'r ou-I qucstã,o nla enlrevi'st'a com o s,ec,!'e·, dl' Lenine niio sofreu l11orlificaçôL'"
t'ra pairle que aq,uel,e país da Amé· ,litrio Ocwcllell BuU, maTearla para i depois de 20 anos. Informa UJll jor,
,l'i.ca Central tOlmara nliltudle id'en-, nnotem.

A úllima hora porém o De-! nal de :\10SCOll que (.)S membros d�'
tioa, d'even,d'o a mesma ser a'l1un· pnrtament,o ele ESltado cancelou a I comissão cientifica que o examinou
ciada ele um tnoomen<to para ou,tro. pal,estra. I

no mês de dezembro do ano passa··

Âi;êi;--;;--�-;iã;i;---""·-----D;;;;;;d;--;;pé"-� I fe\��:�(:)I�t����I:�s�C·��j�l���l�SX�.�:\�,
. . I

d
- c el:1stlcos, as cl,rtlculaçoes flexlveis

CIOS operarlos I do ca aver os lll;ISCt!lOS elásticos e os "inco,
nio, 24 (A. N'.) - O Presidente I _ • I faciais em magnifico estado de con

da g'epúbl:ica asslÍ,n.oll o seguinte Sao Paulo, 23 (E.) - Uma I servação.
(l'ecl'eto-l'ei: 'I caravana policial, ao chegar i Acrescenla a informação que iss"
- "A'rtO 1° - Sã,o computaveis 1:10 local do assassinato do CO-' é devido ao [!Ij)erfeiçoamenlo (h:

pana a f01J'1l1 a ç'ã,o dos :�alall'ios fix�-Isinheiro Francisco La r' do ! méiodos dr' e1l1balsm11el�!0, �l11pre�n
dos pelos decretlos-llels I1'S. 597/, I . .

u ln
i dos pelos homens de elenclU, deslg

5778 e 5979 todos (Ie 10 ele No- num SItlO de Santos, encontrou, naoos ])8,ra :.I conservação dos res

vemb1'o cI'e 1943 os "abonolS" e os I vários empregados de um _ tos de Lenine.

a.unJe.])oI,�s �feti\'Os que por 1l11CIa' propriedade embriagados, dan-! O jornnl em qucstão não mencio,
Íl'va proprJa, .tenham os emprega- sando ao lado do cadáver ao ll?U o lugar onde se encon�rH oca'

<!()Jr.es cOHoeoel)!do aos seus e,lllp,reo;a· . _ . .' . daver. mas acentuou que ll1Ull1erw;

dos no transmlrSO do período d: 1 som de vlOloes. O
. c.nmlnoso, I peSSM'S deslaeadas, qúe o viram �x.

ele Maio, a 10 de Novembro elo re- um empregado do SItIO, Jorge pressaram: - "Parece que Lelllllc
f,eri,d,o n no.

. ,I Angelo, de 20 anos, foi preso j' está dormindo".
ArtO 2° - Para os ef,el'tos do na manhã de hOJ'e quando A' ---·-d'--f-d-------COlllplUltO a que Soe re.C'el·e o art° 1°, t d' f '. 'S·t I nlversarlo a un aç·ao

sào ",ahon,o's", os aument.os cle sa- pre en Ia
A
ugu para an os, de São Paulolá,riolS ('onice'bi,d,o� nos ten11105 do numa canoa.

rllel(',Nlto·lei, nO 3913, d'e 10 de No-) ,
_

São Paulo, 24 (A. N.) - Amanha,
ve<l11b[�o d,e 1941, cnj·o prazo dle vj, auard�ndo por ocasião elas festa,s comemorati-
gência foi prOlrrogaelo pelo dlec/re-

r 11 U vas da fundação da cidade, desfilal-
to-llei nO 4.55G, de 4 de Julho de rão 20 mil trabalhadores, Duma ho.

19Á�tO 30 _ As gratifi.cHCÔM € bO'1
as reserias menagem às forças ex,pedicionári:ls

l1ifi1ear,ões. (lU per'cel1lta�ns pagas A 15' ')') (l' P) A AI
brasileiras.

'lOS· t d '1'1'-) 'om")ul d . n,..,OJ a, �- . .
- .'1 elna-.... '

l' P b' I
.

< e 1]pl'e�a os s
.

a< c '1 a .os I nha está guardando toei as as re- ,'o, estar lO aca'em u wver<l

'J��':�l °lcf.eltol,rI? cal1cnlo e at mal.lo-t servas para o momento em que os grandioso festival artistico-l1111sicaL
a. ao (lOS sa anoo,s ('ecorren es (OS· I 'b Id'ee.,re.los-],ei.s 5977, 5978 e 5979, os

ahaod,os s� a,nçar�1Il a

a.
ertura �la participando deslacados elementos

quais não s.erã,o CaQ1ISa para r�(I'l1- se�u:l1odb 1ne!ll{ - yg,m:pot;OS ,Cpl�- do rádio, do lealro li' da música do
ção ou sll,prelSStã,o de tais gratifica-

cu os em Jl1, onmal( os es a ca l-I Hio.
(:'õcs, bonificmçõ'es ou peTcen'jt_a_I_. _

tagellis.

loSA���)C�:t,OS.l�fs,s51t7'���5Ó�8a�()5!)7�: r�esolvido enfim seu problema financeiro'lodos de 10 d,e NJO.\',elll btro d'e 1943 " •

são, respeitados os prazos de vi-
,-

gl>uClia, iillleorp'olrados a renHll1Cl'a·

ção d'os em,prega<d'os para plen<Ítll'
,de dlos efeMos legais, inclusive os
des'cOlnllos previs,tiolS po3,ra os eles·
oonlos fixados na k�gislar,ã() de as
si,Sltência e Plrevidôneia sociaL
ArlO 5° - Na's illlj)of'lU\.neias ago

ra im,CQl'pOl'adla,s e.[,etiva,mente ao

sla.lório, !,;el'Ú d,estil1oa'(]a 1110 primei·
1'10 Illês a �·es.pecJtÍ\"a Caix:a de Apo·
I;Ie.n,twd'OTi a e Pe-nsõles, nos l,ermos
da legili]laçào vigient.e.

AII·,tO ()O :__ A aplicação do pre·
sente dcürelo-1.ei llii,o s'erú cansa

piara a devolueão <ln diferenc[\ ele
salárilOS, pOl'v.enl[:u,ra pag,os ::lOS em·

j)r-egados a pal',tir ele 10 dc Novelll'
bro cLe 1943.
Al'tO 7° - O pl'lesente dec,reÍll.

lei en.trar{! em vi,gol' na data da
sua plllblli·aaçãlo. r('vo{�adas as (lis·
posi,ções em oOI1Jtrár·iü".

Camisas, Gravatas, Pijame9
Mias das mehores. pelos me

nores preços s6 na CASA MIS'

ÇI�ANltA - R�q 1."f.ó!i§QQ, 12

Adqu.ira. TUDO ele que necessita.r,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAMEMTE,
com 80S VANTAGENS da compra à, vista,

servindo=se do
,

CRIED. ARIOSISTEMA KNOT

VAI PARA SÃO PAULO

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Gefadeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS I<NOT S. A.
Rua Felipe Schmidi, 34 - Sala 5 - Talelon. 1634

Expedlent, I DI, 8 j, 1 i • di, 14 j. 17 h•.
----

Grande Tónico

4 grande usina
�Iétrica do Norte
Heeifl', 24 (A. N.) - o ministro

'ja Agrjcultura, que regressarú ao

dio, co,needeu unJa' entrevista à im
')!'ensa ao yoItar de sua viagem ::l

ítap�,rica. Disse s. excia. que denlro
Jc alguns meses, os primeiros mil
'avalos de fôrça serão captwdos no
;'io :';ão Francisco e CIl)e serão feio
Ias inslalaçôcs para beneficialr tam
bém a Bahia, sendo as obras orça
dr8 em 20 milhões de cruzeiros. As

Londres,25 -U.p· Urgente-' Gran·)bras es,�endem·se a.té a Cachoeira des formações de bombardeiros dí
Paulp Af onso" p�·o.Joetando-se �m rigim'se para o norte da França I
lurblllJaS para 3 nllI cavalos de for"1 possivelmente para operaÇõllS em
�a, grllX'ld8 eSJ;:cllÇl, .

Londres. 25 (U.P. urgente).-A
rádio de Vichí informou que os
alemães estão se retirando a oeste
da linha Tosno-Chudovo. devido 00
fato de ao sul de Mga carecerem
de suficientes pontos fortificadas
para suas operações defensivas.

Argel, 25 -·U.P, Urgente-' Anun
ciou se oficialmente que foi amo

pliada a cabeça de ponte estabe'
lecida ao sul de Roma pelas fôr'
ças aliadas, apoderando se do por'
to de Anzio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


