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Recusou fazer part« {lo govI4:if!�t1J
NOVA IORQUE, 23 (U. P.) --- A Ji:MISSORA TURCA ANUNCIOU QUE) SEGUNDO NOTíCIAS DE ESTOC ,--�:l����
co PREMIER HúNGARO. SR. BELA IlVIERIDY, LIDER DO PARTIDO NAZISTA HÚNGARO} RECUSOU FAZER PAR�;;'UtrY

GOVÊRNO HúNGARO.

P�1!!!,�s�2��.e!!or Fa-I
Iando nos Comuns sôbre Políti
ca Exterior, declarou o minis,
tro Eden que, de modo algum,
se pensou em oferecer à Bul
gária compensações territori
ais para induzi-la a deixar a

guerra. O govêrno conti
nuou Eden - tem plena con

ciência de que quaisquer pro
posta que se façam à Bulgária
devem ser aceitáveis para to
dos nossos aliados, o que lhes
diz respeito. Outra importan-
1;€ declaracão fez o ministro
Eden ao confirmar que tam- t
bém o govêrno britânico não
fora consultado pela Rússia,
para o reatamento das suas re

lacões com a Itália. Disse a

.propósito o titular britânico:
"O govêrno britânico i á se co

municou com a da Rússia a

respeito da troca de represen
tantes diplomáticos com a Itá
lia, assuntos pára o qual não
somos ouvidos de ante-mão.
Nada mais tenho a acrescen

tar".

/

AtravessaraDl'
a fr9nteira
Nova Delhi, 23 (U. P.) - O

comando aliado do Suddéste da
Ásia, anuncia que fôrças japo
nesas atravessaram a fronteira
da India com o Estado de Ma
nipur, num ou dois lugares,
entrando em contacto com pa
trulhas aliadas nalguns pon
tos.

o
H MAIS ANTIGO DlARIO DE SA�TA CATAIU�,.\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLO R ES

Ano XXIX
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húngaros descarregam
ódio contra

Os

Grave a

Tojo
Londres, 22 (U. P.) - É

muito gTave a situa.ção mili
tar do Japão. Foi o que in
formou o primeiro ministro
japonês, goelleral Tojo, num
dis{'lll'SO que pronunciou llO
je. A('g'undo informou a emis
sora de Tóquio, os jallOnesel'l

seu

os rumenos

Vai ser demolida
Rio, 23 (A. N,) - Segundo

informa um vespertino local,
vai ser demolida, para atender
à construção de uma nova

grande avenida, no Rio, â
"Diagonal", o belo templo da
colonia sirio-libanesa do Bra
sil. Êsse templo foi edificado
em 1929 e é uma reprodução
fiel das igrejas do Oriente, em
estilo bizantino. Quase todo o
material veiu do Líbano, para
sua construção. Na sua época,
custou 3 milhões de cruzeiros,
mas hoje, não seria feita nem
mesmo pelo dobro. Era consi
derada uma joia de arquitetu
ra religiosa. Sua construção
foi custeada com as contribui
ções de todos os siríos-llbaneses
domicialiados nesta capital.

�;E!� ,� �\�"S
i��\\��� ",.\\

.

JiJ' GOO'O� oIfUSORP-
* . '21,00 n c\.)'(tOS

'2\,\5 05
da; \OogaS

e

en" 00 �_...,,���.,._
---

�

VARIADAMUSICA

Londres, 23 (U. P.) - Impotentes
para conter a invasão alemã, as tropas
húngaras descarregam seu ódio contra os

rumenos, aos quais estão combatendo

agora na fronteira. Segundo notícias dr

Estocolmo, os choques entre húngaros �

rumenos, em certos pontos da fronteira
comum, estão assumindo sérias propor
ções. Também se informa que o líder pró
nazista da Hungria, sr. Bela, recusou a

--
._ _ __ ',_. chefia do gabinete fantoche, que lhe fora

Deverão travar oferecida pelos invasores. Até agora Ber-

grande lula lim não deu pormenores sobre os aconte-

Nova Delhi, 23 (U. P.) cimentos, limitando-se seus porta-vozes a

Anuncia-se que os japoneses vagas ,a�irmativas. Na chancelaria nazis-

travessaranm a fronteira indo-I ta, o Ul1lCO que ?eclarou um. dos alt? fa-

birmanesa, penetrando no Es- I
lantes de von Rlbbentrop fOI o segumt2:

tado de Manipur, na Índia. se-I���i��afl���: i����t��o������ IVlissa votiva Bons trizinbos PhUIOS aprovados {(Câmbio negro»
''1(.. , com os japoneses e deverão Eio, 22 (A. N.) _ Com a pre-

Porto .\.leg'l'e, 22 (-L 5.) Rio, 22 (A. N,) - O Presi- Goiânia, 22 (A. N.) - Em-

travar a qualquer momento senca de altas autoridades mi-
- Durante (I almôç« de des- dente e::a República assinou de- pe�:-h,ada. na campanha contra

grande batalha com os Aliados, lítares e inumeras pessôas gra- pedida, qUE' oIE'reeeu as au- ereto-lei na pasta da Aeronáu-II �
n
Cambl?-negro", a Polícia

d d I 1 1 A t 'I d 1 'I t
.

'1)'< tica. aprovando o plano dos desta capIta,l vem .d.es.env.olven-no� a�re ores
_

e mp la '. das, realizou-se hoje, às 10 ho- oru a es (H. ('I( U( e ((O uo v
'"

azencia alemã D N B f "r"'II(Je ) I' t I uniformes destinados a FAB.!
do uma serre de dílízêncías co-

I:':> �. • , az l'as da manha- missa votativa �1f li ,( ii lnn'an e ngTam, -
�

d t 'J f -_., roadas de pleno êxito. Ainda
g,Tan e es a.rdalh?-ço em. torno pelo transcurso do 540 aníver- {' te e da esquadra norte-

"

f d
' \ Iâ '� (a(al da animais agora, acabam de ser apreen-ao avan.ço .]apon.es, a._lrm.an o, sário de fundação do Hospital amerreauu no .1.t ântlco Sul, díd

1 d 1 t d
- .l l' '" ii.IliUL. '" tre s I as oito toneladas de sal e

que o uiner naciona IS a in u, Central do Exército na capela uec arou que ln ter () prazer � ,

Ch d 'I . cerca de mil quilos de acucar
. 8;,n, ra Base, tl:poi�do pelos de N. Senhora das Graças, {e fazer naquele momento

,

t J
- Rio, 22 (A. N.) - A Divisão e� poder de d. iversos comer-

rnpomcos, organizara um go- ----------- --,- lima, gra a reve acao aos

I
t b

vêrno independente, para con- Medida.s acertadas ln'asileiros: com o consentí- de Caca e Pesca baixou uma
cian es no airro Campinas.

trolar os territórios "liberta- mento do Presidente Getúlio portaria sôbre o período de per-
Entre _?s que aC3;b�m de cair

dos". Para invadir a fronteira, São Paulo, 23 (A. N.) -

Vargns, os Estados Unidos 'missão para a realização da na� maos, �a Polícia, além de

os japoneses tiveram de atra- Realizou-se ontem, no Sindica- vão oferecer à esquadra bra- caca de animais silvestres no

I
alguns SInos, encontra-se o

vessar o rio Chindwin, mar- to das Empresas de Transpor- sileira. quatro de suas mais pais, A referida portaria deter- m�dico Valdemar Caldas, em

chando através das montanho- tes de Passageiros de São Pau- modernas unidades de auer- mina que a caça no Espírito, cujo poder foram, enco�trados
sas regiões ao léste da Índia. lo, sob a presidência do sr. Cid ra.quatro dos ultra-efieÚmíes Santo 1\:io de Janeiro São 170 sacos de sal, encondídos na
--- --- - - .---- Silva, nomeado interventor no "destroyers.scouts", a, últt- Paulo: Paraná, Santa Catarí- �garage" de sua propriedade.

Sindicato pelo Departamento ma palavra em euaenharía na, Rio Grande do Sul e Terri-j' 0n;t esses produtos, ora apre
Estadual de Trabalho, uma naval íânque, na catégooria tório do Iguassú, poderá ser endld�s, era feito o "câmbi�
reunião em que foram tomadas das belonaves de patrulha- exercida de 15 de abril a 31 de I negro, na base de 300 cruzei

medidas de real importância mento e escolta de comboíos. agôsto. Foi proibida a caça no Iras por saca de açucaro Os in
em relação ao trafego de oní- Acrescentou o almirante Iu- Distrito Federal nos distritos fratores foram presos e reco-

bus. Foi adotado o uso de cha- municipais que �ervem de séde Ilhi,dos à D_elegacia-Auxiliar,goram flue esta era uma 110- 11-pas identificadoras por parte menagem da )Iarinha dos às cidades de mais de trinta la e, a conclusao do processo, O
dos trocadores e motoristas, Estados Unidos à l\'IarinJm mil habitantes, nas estâncias I

assistente do C:oordenador nes-

r
possibilitando, assim, ao públi- brasíleím, para assinalar a hidra-minerais, nos parques I te Estado, �sta em. contacto

co, facil reconhecimento dos perfeita e intensa camarada- nacionais e áreas a êles reser- com a Polícia, sendo mformado
que violarem os princípios vadas nos acudes de domínio de toda a marcha dos tra-

I educacionais estabelecidos pela gem existente entre as SU3S público e ter'renas adjacentes. balhos.
E 1 Of'i

.

I d T' it T
AI'madas. -------------

ISCO
a ICIa e ranSI O. ra-' Ficou também proibida por um

tou-se também da

estandardi-/'
------------------

ano a caça de coatísJ cotias,
________________________ zação dos uniformes, sendo es- L�ompra,r na CASA MISCE·

iára, macacos, queixadas, veaANEA e saber economizar,
Receberam medalhas sas medidas aprovadas unani- dos, inhambús, João Mutim,

,

Montevideu, 23 (U. P,) mimente. Resolveu-se aind.a Isen"a-o de .·mpostos marcejas, patos do mato, em

Encontra-se aqui o sr. Manuel que nen.hu�a empresa de om- \I Angra dos Reis, Friburgo, Ma- Despedem·se dos
Caballero membro da CBD o bus aceItara empregados de- São Paulo, 23 (A. N.) - O caé, Petrópolis, São Fidélis,
qual é p�rtador de artísti�as miti�os de outras, sem que os r Interv�ntor Federal do Estado Santa Maria Madalena e Te

medalhas, que serão entregues, candIdatos apres��tem ates,ta- el1:ctl:mm:t:0u ao Con�elho Ad- resópolis; bem· como a de ja
em nome da Associação Brasi- d.o da, Esc?la OflcI,al �e Tran- mlmstratrvo um proJeto de De- cús, jacumoira, macucos e

leira de Arbitras, aos juizes SItO, .q�e mformara sobre as creta-lei isentando de impostos urús. A portaria limita o nú

uruguaios de futeból do gênero condlçoes de�te para ocupar o estaduais os Serviços Educati- mero de peles que cada caça
de Cirilo Anibal Tejada, por empreg_o, CUIdando de s�a re- vos, organizados e dirigidos pe- dor poderá vender e estabelece
sua atução nas provas finais educaçao e readaptaça? ao lo Serviço Nacional de Apren- os tamanhos mínimos para as

do campeonato brasileiro, cargo, no caso de neceSSIdade. dizagem dos Industriários. mesmas peles.
-------------------------

Os acontecimentos da Hungr ia podem ser

considerados como uma medida ele cará-
ter preventivo, para defender o sudeste
da Europa contra as aspirações soviéti
cas". Recorda-se, no entanto, que a emis
sora nazista dissera antes que era preci
so acabar com a influência judáica nos se

tores políticos húngaros e daí a ocupa
ção. Na verdade, o primeiro que fizeram
os covardes soldados da Wehrrnacht ao in-
vadir a Hungria foi justamente a prisão
em massa da milhares de judeus e anti
naz istas, que pretendiam atravessar a

rrcnteira da Iugoeslavía. Aliás, é mais
facil prender civis desarmados do que
aprisionar soldados russos, além frontei-
raso ..

)

situação do Mikado
confessa seus temores

JUi1wdo. Finalmente, Tojo
{lt>sta,cou l';er necessária a

1l1ohilÍ:l.ação total da popula
ção do ,TalIão, afim-de-que o

lH1ÍS llUdesse fazer frente aos

atacantes, que investem au

xiliados por um equillamen
fo (Ie g'U�1'l'n sllpel'Íor.

estão empenJJados em fero
zes bata lhas flue <lecidimm
a sorte (le todo o .Tapão. O
g'enel'al Tojo salientou que
também nestas últimas seIs
semanas agTaYOU-Se eousi
(lerayelmente a situáção do

Artbur Pereira e
Oliveira e família

seus pa
rentes e amigos, e partici
pam que fixarão residência.
em PORTO ALEGRE,

Enxertou bexiga
de porco!
Porto Alegre, 23 (A. N.)

Continua passando bem o

cliente do dr, Antonio Gonza
les, médico em Flores da
Cunha. O dr. Gonzales prati
cou uma operação cirúrgica.
enxertando no referido pacien
te pedaços de bexiga de porco.
A interessante operação vem

despertando o interesse da
classe médica do Estado. O re

ferido facultativo em declara

ção jornalistica, deu vários de
talhes sôbre a prática da en

xertia que efetuou pela primei�
vez no Rio Grande do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO-Quh,ta-'eira, 23 cta "-arco de '<14&11.

Nacional
ESTÁGIO IJE VETERINÁ

RIOS CIVIS

E D I T AL
Acham-se abertas, no Qtiar

tel General da 5a. Região Mili
tar, até o dia 20 de março do
corrente ano, as inscrições de
Estágio para Veterinários Ci
vis, candidatos ao ingresso no

oficialato da Reserva de ��.
classe, da Reserva de la. linha.
De conformidade com o Dee..

Lei n. 4.271, de 17-IV-942, são
condições de Recrutamento dos
oficiais, os seguintes:
a) - ser brasileiro nato, não,

exceder de 25 anos, gozar de
bom conceito no colégio na úl
tima escola pela qual se diplo
mou, bem como nos meios ci
vis e militares;
b) - não ser aspirante a ofi

cial da, reserva de outra força
armada.
Documentos que devem ins

truir o requerimento
a) - Diploma ou pública

forma.
b ) - Certidão de alistamen

to.
c) - Atestado de profissão�.
d ) - Atestado de boa con

duta.
Quartel em Florianópolis,

Santa Catarina, 18-II1-944.
�.---.-_,._...........,..".......-.......,..-- ••..,........JV

I EDITAL
472.268,00 8.896.126,80 O Chefe do S. M. K, convi-

da os senhores industriais esta
belecidos nos sub distritos de
Florianópolis, Saco dos Limões
e Trindade, que ainda não fi
zeram o registro industrial, a

comparecerem com urgência,
ao Serviço Municipal de Esta-
tística no edifício da Prefeitu-·
ra Municipal.
Avisa, outrossim, que a falta

de registro implicara em mul
tas de Cr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros) a Cr$ 20.0(,�,OO
(vinte mil cruzeiros), prévls->
tas no art. 7° do Decreto-Lei
n? 4.081, de 3 de fevereiro de
1942, que instituiu o regista
industrial.
No presente edital não estão

compreendidas as índustrías- A
moageira ou de produção Agri��;
cola.
Florianópolis, 20 de março'

de 1944.
Ivo Côrte

Chefe do S. M. E., em exer-'

cício.
,.. _ _.

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL

Companhia
RELATóRIO DA DIRETORIA

cicio do ano de 19"14, com a idéia de, com uma parte deste saldo, atender
aos encargos que deva eventualmente satisfazer ante as imposições da
r-eceute lei de Incras extraordinários, cm vias ele rcgu larnentuçáo.

,A Diretoria, que desde a fUlIl'da:çào da sociedade tem sido honrada
com o mandato cios senhores acionistas, revela a, sua satisfação pelos
resultados auferidos. E, ao fazê-lo, quer registrar o seu reconhecimento
pelo esforço c cooperaçâo recebidos, pura tais resultados, de todos o s

auxil.iares {la administruão, 'corretores e amigos, assim como dos Agen
tes e Hepresentantes nas diferentes praças do pais e que empr-estam o

seu prestigio ú Companhia.
Hegistta também a Diretoria, com prazer, a solicitude manifestada

pelas autoridades do Departamento Nacional de Seguros Privados c

Capitalização e cio Instituto de Resseguros do Brasil, em todas as rela
ções mamtidas em suas entidades.

Esta Diretori a está ao dispor dos senhores acionistas para quais
quer esclarecimentos ou informações complementares.

Rio de .J arteiro, 17 de fevereiro de 1944.
Os DIRETORES:

Senhores Acionistas:
Of'erecemos à vossa apreciação o balanço que enfeixa as operações

da sociedade, no exercício do ano de 1943; acompanhado do demons
I1rativo da conta de "Lucros e perdas".

Revelam as contas apresentadas o desenvolvimento de todas as car

teiras de seguros em que opera a Sociedade, atingindo a elevada cifra de
Cr$ 37.934.394,60 a soma de premias arr-ecadados, deduzidas as anula
ções e restituições.

Cooperou com maior número da receita a carteira de TRANSPOH
TES, em que se incluem os riscos de guerra e cujos prémios, por serem

transferidos ao Instituto de Resseguros do Brasil para formação de um

"Pool", deixam para outra, oportunidade a apuração dos respectivos re

sultados l iquidos.
Entretanto, atendidas todas as verbas necessárias à constituição das

reservas técnicas, foi apurado no exercício em apreço um excedente lí
quido de lucro, de Cr� 1.119.322,30 que, adicionado ao saddo do exercí
cio anterior, de Cr$ 12.125,50, perfaz um total de Cr$ 1.131.447,80, que
foi distr-ibuído pela forma constante do demonstrativo da, conta de "Lu
cros e Perdas".

Entendeu a Diretoria prudente deixar em suspenso, dos referidos
lucros, a importância de Cr$ 112.812,10, que se transporta palra o exer-

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1943

«ATLftNTlCA» -- de Seguros

Ricardo Xavier da Silveira
Antônio de Almeida Braga
Themistocles Marcondes Ferreira

PASSIVO

c-s c-s Cr$ Cr$

3.000.000,0.0

o-s
NÃO EXIGíVEL:
Capital , .

RESEHVAS TÉCNICAS DE 1943:
De Hiscos não Expirados .

Idem. de Hcssegurndoras .

De Sinistros não Liquidados ..

De Coutingência .

De Risco de Guerra .

A T I V O

Cr$
IMOBILIZADO - ESTAVEL:

Ações do L R. B. . .

Títulos de Renda' .

Obr-igações de Guerra .

Hipotecas .

42.500,00
3.814.695,00

25.035,90
252.0GO,oo 4.134.230,90

2.964.700,10
127.086.50
738.703,70
513.749,70
513.072,2019.739,80

IMOBILIZADO - FIXO:
Terreno em São Paulo .

Terreno e Edifício em Constru-
ção no Rio 2.990.900,50 3.010.040,30 7.14U71,20 RESERVAS LEGAIS:

-----_ -_----

IMOBILIZADO - A:vroHTIZAVEL:
Móveis e Utensilios .

Almoxarif'ado .

102.549,40
97.037,.!Jo 11:)9.587,30

RE..')ERVA ESTATUTÁRIA:
Fundo de Reserva SubsidiáriomSPONIVEL:

Caixa, 12.466,70
Depósitos em Bancos 3.909.910,90 3.922.377,60

4.857.312,20

Fundo Ga,rantia Retrocessões .

Fundo Integridade do Carpital.
199.186,80
1()7.061,80 366.548,60

HEALIZ . .\VEL A CURTO PRAZO:
Apó] i ces cm Cobran ça .

.Agentes , .......•.............

Contas Correntes .

Títulos a Receber .

EXIGíVEL A CURTO PRAZO:
Impostos e Selos Seguros .

IHB - C/Movimento .

Agentes .

Contas Correntes .

Dividendos a Pagar .

Gratificação à Diretoria .

1.3G9.478,80
403.982,40
62.4()4.20

710.560.70
600.000,00
122.196,40 3.273.682,50

1.351.935,80
�4..J..654,4o
223.557,10
10.000,00 2.430.147,30

HEALIZÁVEL A LONGO PRAZO:
IRB - C/Retenção de. Reserva .

lRB - C/Retenção para Bisco Guerra '"

CONTAS DE REGULAHJ�AÇÃO DO EXERCíCIO:
Comissões a Pagar 115.765,00

CONTAS DE RESULTADO:
Lucro em Suspenso Ú2.812,10

CONTA AlHEIA:
Seguros de Guerrâ - Prernios a serem transferidos ao

J. H. B. . .

CONTAS DE COMPENSAÇ.�O:
Títulos Depositados no Tesouro .

Ações da Diretoria - Em Caução .

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943. - Os Diretores: Ricardo Xavier da Silveira - Antônio de Almeida Braga - Themistocles Mar
condes Ferreira. O Contador: Moacir Ferreira da Silva - Registro 35.420.

DEMONSTRATIVO DA C/LUCROS E PERDAS DO EXERCíCIO DE 1943
----------------------------------------------------------- -----------------------------

Cr$

ICOMISSõES CEDIDAS :. . . . . . .. 4.660.028,20 SALDO DO EXERCíCIO ANTERIR
SINISTROS 18.413.986,00 PREMIOS:
HESSEGUROS 27.510.271,90 De Seguros de Incêndio ,5.857.792,00
ANULAÇõES E RESTITUIÇõES 773.883,50 De Seguros de 'I'ransportes . . . .. 3{).396.351,Go
DESPESAS GERAIS sendo: De Seguros de Acidentes Pessoais 1.474.037,20
Impostos e Licenças, Honorários da Diretoria e Conselho De Seguros de Automóveis 602.709,10

Fiscal, Ordenados e G.ratifieações, Propaganda, Via- De Seguros de Responsabilidade Civil .. , 369.004,20
ge,l1s, Aluguéis, Material de Escritório e Expediente da De Seguros Aeronáuticos ..... . . . . . . . . . . . 8.3S4,00 38.708.278,10
Matriz e Agências �

.•........�...... 2.426.478,70 -----

JNCOBRAVEIS 16.323,90 RECUPERAÇõES DE SINISTROS .

DIFERENÇA NA REALIZAÇÃO DE VALORES ATIVOS .. 33.50'0,00 COMISSõES RESSEGUROS CEDIDOS .

AMORTIZAÇÃO: .JUROS E RENDIMENTOS DIVERSOS .

Na e/Moveis e Utensílios 25.637,30 RESEHVAS TÉCNICAS DE 1942 .

RESERVAS TÉCNICAS DE 1943: --

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943. - Os Diretores: Ricardo Xavier da Silveira -- Antônio de Almeida Braga - Themistocles Mar
condes Ferreira. O Contador: - Moacir Pereira da Silva.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
. Os abaixo assinados, que constituem o Conselho Fiscal da

"ATLAN-j
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1944.

TICA" - Companhia Nacional de Seguros - tendo examinado o relató-
rio, balanço e mais contas relativas ao exercício findo de 1943, e tendo Genésio Pires da Silva
encontrado na devida ordem, são de parecer que os mesmos devem ser Floriano Albrecth Moreira
apr-ovados pelai Assembléia Geral. I Durval Magalhães Lima

f 78.316,60
513.072,20 591.388,80

CONTAS DE REGULAHTZAGÃO DO EXERCíCIO:
Juros a Receber .

CONTA ALHEIA:
Seguros de Guer ra - Premias em trânsito de remessa

pelos Agentes .

CONTAS DE COMPENSAÇÃO:
Depósito no Tesouro Federal 200.000,0'0
Caução da Diretoria 30.000,00

29.510.00

2.691.831,20

230.000,0'0

SOMA 17.239.713,40

De Riscos não Expirados .

De Sinistros não Liquidados .

De Contingência, sendo:
Anteriores 305.267,20
Dêste Exercício 208.482,50

c-s
2.964.700,10
738.703,70'

513.749,70 4.217.153,50

APLICAÇÃO DO EXCEDENTE:
FUNDO GARANTIA RETROCESSõES .

FUNDO INTEGRIDADE CAPITAL .

FUNDO RESEIlVA SUBSIDIARIO .

GRATIFICAÇÃO À DIRETORIA .

DIVIDENDOS:
.

A Distribuir .

LUCRO EM SUSPENSO ..

56.572,40
56.572,40
183.294.50
122.196,40

600.000,00
112.812,10 1.131.447,80'

SOMA 59.208.710,80

4.811.325,00

200.000,00
30.000,00 230.000,00

SOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.239.713,40

Cr$

14.8;36.423,40
2.493.684,30
441.583,80

2.696.615,70

Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se"

acha aberta a Inscrição para os exa

mes vestibulares, mediante o qualll
será permitida 3J matricula no Cur
so P. de Educação Física do Es-
tado.

.

Os candidatos deverão satisfazer O'S"

seguintes requisitos:
a) - Ser normalista;
h) -- Ter 18 anos e menos de 3�.:·

de idade;
c) -- Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição físicar··

e mental.
.

A inscrição será processada me-:

diante requerimento dírígido aal
Inspetor de Educação Física, e de-l
vidarnente insti.tuido dos compro-:'
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a res'Peito�.
poderá ser obtida, diáriamente, n$'

Inspetoria de Educação Ftsica (rua'
João Pinto, 42), no horário do ex-

pediente.
.

Florianópolis, 5 de [aneíro de
1944.

Cal). Américo Silveira d'Avilll>'
Diretor

SOlVIA 59.208.710,80

� Bm ,BE BE..I...m ...,

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodõ�s, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

� ESTADO Quinta-feira, �3 í1e Mar(o de 1944
''f_�iIIIIIIIDM--�----�--''''-------------------------

3

.Aguavdem as 'Doideiras" de Abvil
(-l::-)�', ,--. '1.. ....

Casas Pernarn"bucanas
I t2l1 ié1 santo do

Londres, 23 (U. P,) - A
D. N. B. informa de Tóquio que
Tojo, em. decla:_açã? oficial Suicidou-se famoso c�rurgl-a-o A beD�ão do Papaaparentemente nao ligada a "

.

seu discurso de hoje, expressou Rio, 21 (A. .N) .

- Perdura en: tod� a cida,d� a
.

emoção Rio, 21 (A. N.) - O Presíderi-

que todo o território conquista- causada pelo SUICIdIO do famoso cirurgrao patrícío Caldo Cas- te da República dirigiu a Sua

do na India está sob o controle tro, chefe do Serviço Otorino-Laringologia do Hospital do Santidade o Papa Pio XII, o se

do chefe do govêrno provisório I Pronto. Socorro. Os jornais consideram-no o mais perito en- guinte telegrama: "Tenho hon

Bose e que continua o avançoldoS�oPIsta do mundo.
. . .

ra em apresentar a Vossa San

das "fôrças libertadoras", sob" RIO,.21 (A. N.) .: UI?- ve_spertmo local .l?ubllca o segUIp�e: tidade respeitosos cumprímen
aclamacões gerais. Tojo prome-I Admite-se que nao haja tao cedo no Brasil e na Amenca tos pela passagem do quinto
teu em' sua declaração que o q_uem substit�a o professor Caido de Castr?, talvez o mais pe- aniversário da sua coroação e de

Japão está decidido a eliminar rito endo�c�pIst� do m�ndo ..Na sua; c.arreIra d� 12 anos ape- lhe manifestar cordiais votos,

toda a influência estrangeira nas de médico, ele realizou cmco mil mtervençoes de gargan- que formulo em meu nome e no

na Índia a libertar esta, entre- ta e retirou de esofagos, traqueias, estomagos, etc, mais de da nação brasileira, pela sua

p SESâÕ�S:_ _

,. gando-a por completo aos na- dois mil objetos estranhos. Uma operação de sinusite êle reali- ventura pessoal e crescente es-

ara. a mlss�o�: novos SOC1�S". . zava em apenas 10 segundos. Era considerado um fenomeno plendor de seu pontificiado. O
. o Instituto His tôrãco e Geogró,fIco CIOnIas.

, . .. .

. .

de Santa Catarina rGaliza, hoje, Todos os médicos estrangeiros ficavam assombrados diante Papa agradeceu nos seguintes
às 20 horas, urna sessão. Esforco de guerra de sua perícia. Conseguiu de uma feita extrair em 30 segun- têrmos: "Tocou-nos sobremodo

dos, um alfinete que se alojara profundamente num bronquio, a filial mensagem de vossa

.Enfermos: ,

Porto Alegre, 23 .(A. N.) :-jde cabeça para baixo. Em moedas de cem reis, até os modérnos excia., interpretando votos da
FOl op�:ada, na Casa de Saude Encontram-se aqui e deverao cruzeiros, chegou a retirar dos esotagos e estomagos cêrca de nobre nação brasiliera à qual

S. Sebnstlao, a exma. sra. d. Auto partir para o interior do Esta-I " somos felizes em abençoar de
'Gonçalves Saraiva. I' .

cem cruzeiros. -

t=--. . . do, os cínematografistas que -------------- todo coração neste momento,
CASA MISCELANEA. distri-

.

vieram filmar nosso esforço de I d d do Senhor Jesus dos assim como a seu chefe".
buidora dos Rádios R. C. A i guerra, chefiados por Tolland, rman a e

7���0�ra�!:��a:2� Dsicos. - !���OSO diretor norte-ameríca-
Passos e Hospital de Caridade

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

<:ARTAZES DO DIAiTr;::�!a���u: l::c��:�sdo
--�H�O�.I'::E:------4'!-a-.�te-l!'ir-a------"-O-J-a:--- i De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e IHospital, faço público que, sábado, 25 do corrente mês, ao

anoitecer, descerá da sua Capela, na Igreja do Menino Deus,
para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do Se
nhor Jesús dos Passos, que regressará no dia seguinte, domin
go, às 16,30 horas, em procissão solene.

Convido, por isso, os Irmãos e Irmãs a comparecerem a

esses atos, devendo apresentarem-se na Sacristia da mesma

Catedral afim de, revestidos, os Irmãos de balandráus e as

Irmãs com as respectivas fitas, acompanharem a referida pro
cissão.

A Administração pede aos fiéis, que tenham de pagar
suas promessas que o façam com cera pura, porquanto, de pa
rafina não se fará uso nos altares.

Outrossim, faço público que, às 8 horas de domingo, será
rezada Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Ca
tedral.

Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 às 111/2 horas,
achar-me-e! com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Catedral
para o recebimento de anuidades.

Informo, ainda, que, na trasladação da Imagem do Senhor
Jesús dos Passos para a Catedral, as Irmãs receberão lanter
nas.

Finalmente faço público que, no dia imediato ao da pro
cissão (segunda feira), será celebrada às 8 horas, no altar de
Nossa Senhora das Dores, na Igreja do Menino Deus, Missa em

ação de graças por todos os fiéis que compareceram às festi
vidades.

Consistório, 22

AN I ,'ERSARIOS
Transcorre hoje o natalício do sr.

Renato Pinto, funcionário público
esroduc.l.

'i<

O sr. Teodoro Ferrari, da conhe
-cido «Confeit_aria í Chiquinho» co

memora hoje seu� natalí c io ,

Fazem anos hoje:
A senhorita.: Zuleida Póvoas;
o menino: Harperes da Silva Fi

lho;
os srs: Oscar Schmidt, José Per

rone e Celso Silveira de Sousa.

MISSAS
A família Leonetti mandou rezar

hoje, às 7 horas, missa em inten

ção de Pedro Paulo Leonetti, a que
compareceram parentes e amigos
ao saudoso morto.

VlaJant,f)!lt
Procedente de Jooçaba, onde exer

- ce o. advocacia, encontra-se nesta

capital o dr. Edmundo Acácio Mo
reir>:). a quem agradecemos a ama

-hilidnde da visita que nos fez.

GenWezas:

I·

Em cornnnrrh io do nosso conter
râneo sr. Êuclídes Paiva, funcioná
rio da Sul América Capitalização,
esteve em visita a esta re-:iação o

revmo. frei Alfredo Valdemar Se
tcíro. virtuoso Vigário da Paróquia
-de Porto União. S, Exa. Rvma.
veio a esta Capital a convite da
Mesa Administrativa do Hospital
-de Caridade e Irmandade de Nosso
Senhor dos Passos, a-fim-de pregar
-o Sermão do Encontro. Nos que já
tivemos oportunidade de ouvir frei
Alfredo. podemos dizer do acerto

. do convite dirigido peh Mesa Admi
_nistrativa do Hosoital de Caridade.

I talianos expulsos dos seus lares pelos nazistas ragre3sam
após a ocupação do setor pelas forças dos Estados Unidos.
Ao voltar em busca de auxílio. os italianos c�uzaln com

um grupo de prisioneiros Nazistas conduzidos por soldados
norte-americanos. [Póto da Inter-Americana I.

Os órgios da Estatística Militai
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor te o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabelees
tleatoL (D. R. H.l.

PrOlnessa amarela!

o dia

S. Vitoriano, Marlir

,

•
�

)

Pelo fim do século V, o norte da
Africa caiu no poder de Hunerico,

. rei dos vândalos. Este germano,

ICélebre por sua ferocidade e seu

ódio à religião católica, tinha em

,mente só a destruição do cristia-

nismo. Em especial. perseguia os
j sacerdotes e as religiosas. Mas,
,mesmo os leigos tiveram que seri-

1i.. a sua orueldade. Tinha Hurie-

i l io) nomeado governador de Cc r-

taJo a Vitoriano, na esperança de
ganhar este nobre funcionário para
a heresia do arianismo. Vitoriano,
r o ém, dava a Deus o que era de
Deus e ao lei o que era do rei.

Exasperado com seu insucesso com

respeito a fé do governador. Hune
rico mandou chamá-lo, certo dia.
Exigiu que Vitoriano abandonasse
imediatamente a Igreja católica.
Este protestou indignado. dizendo
ao tirano: «Senhor, vosso proce
dimento deshonra-vos. Trazeis a

espada para defender o Direito e a

Justiça e não para impôr-nos uma

doutrina falsa», Irritado até o ex

tremo, Hunerico entregou o COra

joso cristão aos verdugos. os quais,
cansados de torturá-lo, cortOJ'am
lhe a aabeça.

Cine Odeon Cíne Imperíal
A's 5 e 7,30 horas A's 8 horas

SIMULTANEAMENTE
_I\. melhor e mais hilariante comédia da dupla n.? 1 do cinema!

Grande metragem!

Ladrão que rouba ladrão
com Stan Laurel (o magro) e Oliver Hardy (o gordo).
Musicas!... Comédias!... Canções!.. Bailados!.

90 minutos de gostosas gargalhadas:
No Programa:

1) COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

'2) A CIENCIA POPULAR N. 3 (Short Colorido)
3) - A VOZ DO MUNDO (Atualidades).

.

Preços Cr$ 3,00 2,00 e 1,00 Preços Cr$ 3,00 (Unico)
Censura «Livre». Censura. «Livre,

-----------------------------

DOMINGO - SIMULTANEAMENTE
ODEON e IMPERIAL

'Si você não dér exatamente 183 garga lhadas assistindo esta

comédia, procure imediatamente um especialista em doenças
de figado!

A seducão de Marrocos
,

com Dorothy Lamour,' Bob Kope, Bing Crosby e Dona Drake
O filme que faz o espectador continuar rindo 48 horas

depois de sair do cinema.

de março de 1944.
Júlio Pereira Vieira

Secretário

RODa
DERllMOS
GOOo;MIlA

. dos númeroS
Lindos e varia

.

musicaIS.
f

. as'
Tôdas as 50S. eH •

Livre-se da pri
são ... de ventre!

As

PILULAS DE

REUTER

Pãra OS solaados
aliados.
Belem, 21 (A. N.) - A canto

ra paraense Helena Coelho, rea
lizou ontem um recital na sede
do "United Service Organiza
�J.on ", para os soldados norte

americanos, constando o pro

grama de musicas de autores
brasileiros e norte-americanos_
O recital teve a presença de au

toridades civis e militares.

Inspecionará prIsio
neiros de guerra
Rio, 21 (A. N.) � Encontra-se

no Rio o senhor A. Davis, dire
tor do Serviço de Assistência aos

Prisioneiros de Guerra da Alian

ça Mundial das Associações
Cristãs de Moços, que entrará
em contacto com as nossas au

toridades, para inspecionar os

prisioneiros de guerra no Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Avaí
. ,

Jogara domingo em Blumenau
FICOU DEFINITIVAMENTE ASSENTADO QUE NO PRÓXIlVIO SABADO O AVAÍ EX

CURSIONARA A BLUMENAU, ONDE, NO DIA SEGUINTE, PRELIARA COM O BLUlHE
NAUENSE, CAMPEÃO LOCAL, A-FIM-DE CUMPRIR O SEU SEGUNDO COl\:IPRO:.\IISSO
DA SÉRIE "MELHOR DE TRÊS.

OS JORNAIS BLUMENAUENSES E O P(;BLICO E:.\[ GERAL FALAM COl\I INSIS
TÊNCIA SÕBRE A SEGUNDA EXIBIÇÃO DO CAMPEÃO CATARINENSE NAQUELA CI
DADE DO VALE DO ITAJAí.

CORREM RUMORES DE QUE O AVAÍ l<�ARA
ELEMENTOS: MENSAGEIRO E AMÉRICO QUE
ZAGUEIRO ESQUERDO, RESPECTIVAMENTE.

EXTREAR DOIS DOS SEUS NOVOS
ATUARÃO COMO CENTRO-MÉDIO E

Como transcorreu o jôgo
Juventusx

TERRENOS

o sr. Vargas Neto não acelurà o pedido
de demissão de Luiz Vinhais

Rio, 22 - Reassumiu a prc- depois de ter despachado o ex

sídêncía da Federação Metro- pediente declarou que não acei
polttana de Fllteból o senhor tava o pedido de clemissão fei
Vargas Neto, que se encontra- to pelo sr. Luiz Vinhais, do
va licenciado, e, em gozo de I

cargo de chefe do Departamen-
férias, em Minas.

II
to de Árbitros.

O conceituado paredro, que
recebeu o poder das mãos do Luiz Vinhais, todavia COllti
sr, Fernando Loreti Júnior,! 11110U ante-ontem disposto a

vice-presidente da entidade, 'não retirar o pedido feito.

um quarto, sem pensão, nas
proximidades do centro da
cidade.
Ofertas a J. M., nesta

Redação. 5 v. alt - 4

Flamengo jogará, hoje
com o Coríntians

o à noite,
Rio, 23 -, Pela terceira

vezl
A partida será levada a efei

Flamengo e Corinstians de- to hOje, à noite, em São Paulõ
frontar-se-ão, em cumprimento e após esse encontro será rea

ao acordo fitmado entre os lizada uma 4a peleja, que terá
dois clubes, para pagamento do por local a Capital da Repúbll-
passe de DomIngos da Guia. ca.

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

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a �elhor

chocara dalí, com onibus à porta,
área de 71.000 m2, com uma bôa
casa de moradia, muitas árvores

frutiferas,etc. etc. por Cr$ 50.000,00.

COMPRADORES
Tenho diversos, para casas não

muito retiradas do centto.
A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.

QUARTO Moço,
precisa

solteiro,
alugar

SE�i1AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS ,balcões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaCles

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

INDICADOR
-------------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ;� Aper re
í

..oamento e Longa Prática no Rio de Jarieuo

C:ON:;ULTAS - Pela mantrã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto oos

<Abado., das 16,:.10 às 18 noras - CONSUIII'OltIO: I{ua João Pmto Il. 7, sobr-ado -

tt'one: l.4tll - H.e�-.jdêucja: Rua l''I'esidenle Cou ttn ho, �3.

DR. fVlARIO \tVENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meo icina da Universidade do Brastl )

��X-Ul terno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

lJepanamento de Sauc e

CL1N ICA MEDHJ1\ - )toléstias Internas de adultos e crfanças. COXSULT01HO
e IU!;SlOli:�CJA: ({lia Felipe Schmidt 11, as - Tel. 812. COl\SULTAS - Das 16 às UI.

DR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Efll>ecialisLa, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSCLTA.S: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. rias 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

OH. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

HELENA CHAVES SOUSA

ARAÚJO

Dr. LAURO BAURA
. J<;specialista ..m Doenças de Senho-

réiS - Vias Urinárias.

Curso de especia,[i�ação de G ine�o

logia (doenças de Sen horas) com o

Prot'esi;or ::Iloraes de Barros. da Fa

culdade de "reelkina ele S50 Paulo.

Trat:nnento especializado. médico e

cirúrgiCo, elas afel'<;ões elo aparêlho
genLtnl ft:>minino (Utero. ovário::..

trompas. etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (O'Vários, trompas), sem ope

ra�:ão). Tratamento ele todos os dis

IÚl'bios da menstl'lIa\,'ão e da esterili-
dade.

Tratament.o moderno da blenorra

gia aguda e cl'ônica, enl alllbos os

sexos, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretl'oscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DrATEH:\IIA
- I�FRA-VEmIELHO

CO/,;,SULTAS: - Das 10.30 às 12

hOl'as e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.

Residência

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

!Jos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

'I CAlMPRAS E CUNSl'LT,iRIO: Itua Vitor :\lcirclts, 20 - Fone 1.406

�antos n UENDAS Consu ltas dus 10 às 1� c das 14 as 15 horas
U

.

v . W �

IIESlDf:!\'ClA: l+ua ;\lnrech:.JI Guilherme, 5. Fone 7t!3

ICASAS ---�----------------------------

Vandem·se:uma na Rua Fernan- ---DR. BIASE FARACO
do l'vIachado, com 4 quartos, 2 sa-

. .

I S'I'I' d C t d Sr 'de' .

h I I "[fDrCO -- rhefe do Serviço (C I I IS O en 1'0 e. au

las'd?odPa6co4z0InSOa. terCre$n2°'�OPOoanooo, DOENÇ' !\S'JH PFLE _ SíFILIS - AFECçõES UnO-GE�lTAfS DE

Zabot fOI- O autor do 1· tento da tarde
me ln o . x preço T Q. .; ,

".

/,.
-

�

os INFHA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETASTres no Rua Uruguay de rncde i- A;\WOS OS SLXOS -- !{A!
. - ". S h

.

II 41i
ra. todas alugadas. ter�eno plano, CONSULTAS: das 2 <JS o h. H. �',c Ipe':. c ;r:,H "

Santos, 22 - Realizou-se na ja, ao receber a bola de Ferra- medindo 10xS8 por c-s 20,000,00; HES.: H. Marccha l Guilherrue, 3,3 - FONE 1648
_tarde de domingo, a primeira 'ri, na cobrança de uma falta. Uma na Rua Rui Barbosa, com CLI:-.JC:lDÊ-OLHos _ Ol:,;inos �:-'i\R-li-=--G,mGA:\'I'A

partida do campeonato de.1944 4 quartos, banheiro imbutido,2

DR. SAVAS LACERDAt id d t
.

S A· 't.í d f' 'bitr (1 )e1 Isoles. garagem, porão habitavel,nes.a CI a e, en re as equipe .:"\. par rua o� ai u 1 a a I o
e rn fi rn com todo conforto exigido,do Santos e do Juventus. A que sr. Fausto Mol ina Lang, que terreno plano medindo 16x65 por

foi disputada num campo pés- prejudicou com a sua falta de c-s 50.000.00:
simo, em virtude das chuvas, energia o desenrolar do pré- Urno na Rua Quintino Bocaiuva

1· O' d (João Pessôa) com z quartos, cozi-terminando empatada de 2x2. 1.0, � q�1a ros formaram �s- nha, sala. dispensa. voran.du , me-Os tentos foram marcados SIm: SANTOS: - Joel , Jau e dindo o terreno 8x30,50 por ...
por Zabot, aos sete minutos, Aralton ; Nenê, Arí Silva e An- c-s 7.S00.00;

GNOSTlCO OR-'RO'-LD-O CONSONIGuilherme aos 15 empatou, es- tero : Guilherme, Antoninho,
I

Urna e:n Coqueiros, com 3 quo;. INSTITUTO DE DIA
• A �

, tel A 21 E
.

A'] t "R' JTT tos, cozinho , sala, d íaperiso , boa CUNICO .

P ... Icoranno urn escan ela. os unaplo, 1 )er O e Ul. ,u- água. medindo o terreno 30x12x1.5 MA
\Ilirlico - Ctr-nrgtão - 1h ,I' ro

.

t b t d f lt "'{!ENTUS R b t' 1 D'

I OR DJAL Formado pela Faculdade de Medicinanunu OS, a en o unIa _a a, v � : - o e1' ln 10, 1- por Cr$ 12000.00. • da Universidade de São Paulo, onde foI,Rui assinala o segundo ponto tão e Sordi' Moacir Celeste e Urno. na rua Almirante Alvim,
OELLMANN A.ssistente por vários anos do Serwíço"

2 t J d i a M Cirúrgico do Prof. Al!pio Corr.el,a �etosantista. Na fase final, aos 24 Nico; Ferrari; Paulo, Zabot, com quar os, sa a, Ispensa, v

(Primeira Cadeira de Clinica Clr úrg íca) ....

P 1 tIl Cai Z l' rondo etc .. terreno com 22xSO por I U 1 id d d Genebra Com prática na clínica ginecológICa dominutos, au O elnpa a a pe c- alO e a 1. Cr$ 25.000.0('. j4;ormado pe a n vers a e e

r'rof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
Uma na Praça da Bandeira, com Cu." jJl'aul'a nus nospuats europeus

le partos do Prof. Domingos Delasclo no

3 h ;IlUlca ,u"'lica em geral, pediatria, doen- 'Hosprta l Leão XIII".dois pov írr-en tos, quartos. ban e i-
'as do sistema nervoso, apar-elho genlto- Cirurgião do estômago e vias biliares,

r-o, cozinha. Preço de venda Cr$ .n test inos delgado e grosso. tiro\rle. rins,
60.000,00. urtnár lo do homem e da mulher

orósta ta e bexiga. Varicocele, hidrooele,
Uma na rua Quintino Bocaiuva 's.. l�,e. ,(,"cnlco: llR. J.>AtlLO 'l'AVAKIC!oi

e hpl"nia I)OPIl<:a< (j� Spnhorall e

Cur-so ue K.aO:ul(Jgla Cunica CUIIl O dr. partos.609 (Estreito) com sab. 3 quartos
40110",1 de Abreu Carnpanarto (São Pau- \ Consultas, Das 9 às 12 horas na

etc, e terreno com 1l,16x52i5 por CdS úd S- S b
'-

o r . E�!-,"<!Ialtzado em Higiene e Saúde asa e ou e ao e astlOO.
18.000,00 cruzeiros.

-úbtua, pela Un íversrdade do Rio de Ja- O,.era na Ca,;a tIl' 8aóô ..

ieu-o. -- Gabinete de Ralo X - Electro, São Sebastião
card íogr-afla cUnlca - Metabolismo na

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

te fls1ot.enlpla - LdbvfalorlO ue UHcrv�

;OjJla e "oállse cll.nlca. - Rua �'ernaild"

Machado. 8. Fone 1.195. - FlorianópolIS

l!:x-lnterno de Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

UI, IH' t.,.,H)I"ltd dt:' ..\nt!UHJtJ t }{10} e dr. Pe reí ra Oomes (S. Paulo)

\ Diploma de ha hí
í

itaçào do Con sel ho Nacional de Ofta unolog ia 1

'hf"f� du ��r,�ic:o de (lfrahnolngia do Departalnento de S;aóf1e e RO�ptt'll de Caridade

CONSUU1'ÓIUO: Hua F"lille Schm id t , 8. leone. 1.25ll - COl\SUL'l'AS: Das 2,30

às fi horas da tarde - HESfltí':St:IA: I{. (.;olls"lbeÍl·o Mafra, 77 - FI"OltIANóPOLlS.

Vendem-se um na Avenida Trem
powski. terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ IS.OOO.OO;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 7.500.00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30xSO por 24.000,00
cruzeiros.
Úm na rua Deodoro um terreno

de 10,25 metros de frente por 56 de
fL'ndos por 80.0CO,OO cruzeiros�

m na rua Almirante Alvim,
co n 9x45 metros por 11.000.00.
Um na :rua Camboriu com 25x45

Imetros, vende-se também a me- --------------------

tade por 20.000,00 cruzeiros. DR. AUImLIO ROTOLO

·IIlNFIlRMilIRA OBST1!fl'RICA
<Parteira)

UlpluuuuJa 'JMI& ;\taternldadf'

de ]"Io'·la"ópolh.
At.,od., cbamadO!! a Qualq ....

hora

Praça <la Bandeira, �3 - ...b ..

(AntlIl:O Lar&,o 13 de Malol

Médico - CirurR'ião - Parteiro
RA 10 S X

Modemll c possante instalação
de 200 MA.

l)ia�nóstiell precoce da tubereulost
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais. câncer do e!ltômagt'l, afe

ções das vias biliares, rins�. etc.
Aplica o Pneumo-torax arl1flclaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia ,

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

DR. REMIGIO
CLíNICA lfI'.:DICA

Moléstias internas, de Senhoras e Crl

I.nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'eUpe Scbmldt - Edificlo Amélia Neto.

Irone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SID1!1NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrurl{la e Ortopedia. Cllnlca e ClrurKia
tio tara",. PartOO1 e doenças de 8enhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das 15 �s 17 horas. RESID1ilN·

elA; Almirante AlvUn, 36. Fone 751.

Dr. Newton L. d'Avila
-- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrg1<:a

I a cargo do Prof. Castro Araujo
I do Rio de Janeiro.

V i as urinarias - Operações
Consult: Vitor Meireles. 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.'
Fone 1067.

ou. SAULO RAMOS
IIlspeclallsta em moléstias de ""nboraa �

Partos.

ALTA CIRURGia ABDOMINAL: eeU)..

mago, ves1cllla, útero, ovários, apêndlc.,.
tumor.,.., etc. - CrRURGiA PLAS'l'IC"

00 PF.RtNEO - !!érnla., bldrocele. v�

"Icocele. Tratamento sem dor e operaçAo
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:

aparelhos �e Itêsso. Opéra nos Hospital.."
de FlorlanópoI.ts.

Praça Per"lra e OUvelra, 10. Fone. t.009.

Rorádo: Das 14 às 16 hora�, diarlarueut.e..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,AprovadO o plano
rodoviario naClonaR
Rio, 21 (A, N.) - o Presiden

te da República assinou o se

guinte decreto:

"Artigo 10 - Fica aprovado o

plano rodoviário nacional que
com êste baixa, elaborado pela
comissão constituida pelo Mi

nistro da Viação e Obras Públi

cas, em portaria n. 168, de 19

de fevereiro de 1942, sob a pre
sidência do Diretor do Departa
mento Nacional de Estradas de

Rodagem.
Artigo 20 _. A Comissão cria

da pelo decreto n. 12.747, de 30
de junho de 1943 competirá es

tudar e submeter a apreciação
da regulamentação necessária a

execução do plano rodoviário
nacional.
Artigo 30 - A regulamenta

ção a que se refere o artigo an

terior deverá estabelecer os

principias gerais da política de
administração rodoviária, rela
tivamente ao financiamento,
execução e fiscalização da cons

trução e conservação das linhas
de plano nacional; indicar as

linhas que devem ter prioridade
de construção dêsse plano e as

condições primas e especifica
ções técnicas que devem carac

terizar as estradas, segundo a

classe a que se subordinam.
Artigo 40 - Revogam -se as

«üsposícões em contrário.

�ft0'40 Pl\�ÇO
DE SElf.ÇOf.�",:,:�

. daD:leute crescentes editores de

d auD:lento ràpl
ou-se claro ao. D:lais pra-

EM VIRTUDE ?d à guerra, toru
ue não lhes sena

sua forD:la

produção, d�t;:á alguD:l teml)O;t� publicação e:etauto, adiaSeleções, des. e r a fornecer e

A esar disso, eu da revisla.
ticável conUuuade 2 cruzeiros., lPe}cvação no preçoorciouado a

1 Preço . evitave 'm prop .

atua, ao . meses a ln
. es que te

d -o todavia,
r mUltoS de le,tor . reen era, ismOS po .

tOS milhares _ ordial, com� deriaD:lOs lUal
OS D:lU' acolhida .tao

c
subir, nao POda0 J)lCSlUO

Seleções ulUa
to coutll..uado a.

ta conservau o,

do o cus d da reVill ,

que, ten lta qualida e
. arelU conosco,

D:la fiter
a a

de .2 cruze,roS•
I 'lores

a cooper
d preço que

teJ11Po, o preçO ois, nosso� C1
uJ11 aUD:lent,? e

o seu alto
Convidamos, s;aD:lOS, n..ed,antemanter Selcçoes nde ,ll'tigos,

a fiD:l de que P? dêste núD:lel'O, D:lesD:lO nÚD:lc.ro ue conti-
.

a part,r . 1 coD:l o ass1D:l, qvigorara atéria editorta, ei. Espel'llD:lOS, 'da ao noVO preçO
nível de D:l

eJ11 boJ11 pap
_,' a ora vendi

'. tura anual.
bem impr�ss::'u apoio a Seleç��"'�n�eiros por assl:ladificnldades
unem dau. o 01' exenlplar, e .

ar que, dadas
a

ha"erá menor
d 3 cruzeIros P

béD:l comunlC de "uerra, . suge-e . os taJ11 _ tempo '" .. asSllU,Desejam distribuiçao ern muitoS loca"l.
lar o qllaU-

de transporte e

lares à venda edquirir seu exelUP
, ero de exemp. rocureID a

��:,:: ::::':::��

dê;�;$3.(}()

• Leia, no novo número de
SELEÇÕES, como, perdidos 24
dias no oceano, uma mulher e

uma criança conseguiram sal
var o seu juizo... brincando
e fazendo jogos! E, mais:

Mulh�;�s
em Luta Contra
a Gestapo!

Como duas senhoras arriscaram a

vida para salvar soldados inglêses
ocultos na França ocupada... Pág.93.

GRATIS! peça este livro
COMO A ALEMANHA

BURLOU O MUNDO
INTEIRO!li DOENCAS DOS CãES

i E IlEMtOlOS
,

A Alemanha iludiu o mundo na ques
tão das reparações da guerra passada;
para inverter bilhões nos preparati
vos da guerra atual... Pág. 72.

o Herdeiro
Presuntivo de
Churchill !

ENVIE UM CRUZEIso EM sE:LOS PARA o 'ORTE POSTAI.

VZINIlS ClIIMICAS BR.4SILEIRIlS LWA.
CClixa Postal. 74 - J AD O T JCABAL _ EJt. d. S. Paulo

o homem a quem Mussolini chamou
«o bôbo mais bem vestido da Europa» .

Conheça a movimentada biografia de

Anthony Eden... Pág. 65.

..............�ft ..

�Mais afundamentos
Washington, 22 (U. P.)

Mais 15 navios japoneses foram
afundados pelos submarinos
norte-americanos no Pacifico,
elevando a 642 o total dos tor

pedeamentos. Désté total, foi
comprovado o afundamento de
492 navios japoneses. Êstes da
dos foram proporcionados pelo
ministro da Marinha, que anun

ciou, também, a construção de
38 unidades de superfície para
serem entregues a Inglaterra de
acôrdo com o plano de emprés
timos e arrendamentos.

O MUNDO

MARAVILHOSO
DE AMANHA!

Um brilhante expoente das

finanças americanas diz-nos
como as modernas técnicas
estão rasgando caminho às

realizações mais prodigiosas
de todos os tempos... Pág. 76.

-

IlTENCIIO! Qualquer assinatura deve ser subscrita exclusivamente por intermédio dos
nossos agentes abaixo indicados. Cautelo com os solicitante.s não autorizados! J.W.T.

Agentes em Florianôpofis : PEURO XAVmR & CL\. - nua Felipe Schmidt, 8·
Representante Geral no Broríí r FEH"íA�[)() f:Jff'.' \C1.r'\ - Itr". do R.'Mírio. ;');')-.4 - 2.0 ondar ... RioAos sofredores

Dra. L. GALHARDO -Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

rnunica a mudança do seu

·.consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
.Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente ,

nome, idade, endereço e eri-

!����� se 1 ada para a res·

I
. ....,.__ _ _w_ _ _ w_w_._ " _- _ w "'"' .t!' &..�w..w•._..

As autoridades responsáveis pelaI
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" .

"fitol execução. das Estatísticas Mili· Fundada em 1870 _ Séde: B A I Atarto8 podem exigir, sempre que bo.·
Vt'r dúvida quanto à veracidade d. INCENDIOS E TRANSPORTES

. qualquer informaçio, que cada la· Capital e reservas Cr$
formante prove o que declaro•• � Cifras do balanço de 1942:
má-fé constitue crime contra a - Responsabilidades. . .. .... .... . .........•.•.....• Cr$ 4.999.477.500,58
!furanu nacional. (D. R. •.). Receita .. '

. ...........•.••...........• Cr$ 70.681.048,20

"�p�asso -d-e- Caláfs··J! Ativo. .

'

Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ...•...•........ Cr$ 64.986.957,20

Lon.lres, 21 (U. P.) - Bom- Responsabilidades. . .. . Cr$ 76.736.401.306,20
bardeiros "Liberators" norte- Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

americanos atacaram esta ma-
DfRETORES: - Dr. Pamfílo d'Ultra Freire de Carvialho, Dr. Francisco

de Sá e Anisio Massorra.
nhã as instalações militares e Agências e sub-agênctas em todo o território nacional. _ Sucursal no

industriais situadas na zona Uruguái. Heguladores de avarias nas prtnclpaís cidades da América, Europa
-do Passo de Calais. Durante a e Africa.

noite passada, bombardeiros
britânicos atacaram objetivos !industriais em Angouleme, 8.

sessenta milhas ao nordeste de
Bordeus. .,.,- w.t!' _w w..w w..

w -... w..
w .t!' w - ,,� � .,�.

FARMACIA
"

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Roa Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrera a domicílio

I! .

uaOYA8Q. ".-.0 0-•••••• aoe ••••••• iI.a.

Agradecimento e Missa
Os filhos, genros, noras, netos, bisnetos e cunhados
de JOSE' MARIA DA LUZ, agradecem a todos os

(iW...._il.que enviaram manifestações de pesar, corôas, flôres,

telegramas, cartas e cartões, pelo passamento de

seu inesquecível pai, sogro, avô, bisavô e cunhado.

Tornam este extensivo às representações, bem como;

aos que acompanharam à última morada e apro

veitam a oportunidade para convidar a todos para

de 7.0 dia que mandam rezar na Igreja S. Francisco.
de sábado, 2S do corrente.

71.656.189.20

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A l\f P O S L O B O & o ra. - Roa Felipe Schmídt, n. a!)
Caixa Postal o. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENrTA� 'FiM LAmJNA. 'l'UBARÃO. T'1'AJAt, BLUME.

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

Não tenhas dúvida em de. As anedotas e piadas aparen-
nunclar um "quinta-coluna", temente Ingênuas são grandes
por mais que pareça teu aml- armas de desagregação mane

irO; não merece tua estima 11m Jalfa'! ll�ht. "qnlnta-coluna".
traIdor da P.átrla. (L. D. N.). (L. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(PRESS INFORMATION SERVICE -

Exclusivo para "O Estado" em Santa Catar i -

na). - Os alemães se gabam de ser uma raça
de mestres. É porém conveniente estudar es

ta questão um pouco mais de perto.
John Gottlieb Fichte, o primeiro a. lançar

a teoria da superioridade germânica, descen
dia de sérvios. O célebre Clausewítz, tinha

sangue polonês nas veias. Bismarck era mais
slavo do que de teutônico. O grande Molt.kc
nasceu na Dinamarca. Nitessche era de ori

gem checa. Kant, Beethoven e Humboldt não
eram alemães puros. O próprio Hitler é um

austríaco e Alfred Rosenberg, o apostolo de
"Thor e Wotan

'

- poderosos deuses germâ
nicos - o pregador da religião teuta pura, é
estoniano, com avós judeus.

Êsse último, completo fanático, influiu

grandemente sôbre o espírito de Hitler, in

sistindo na exterminação dos judeus e decla
rando que a Alemanha sàmente se fortalece
ria com a eliminação do cancro cristão. Abai
xo os judeus, abaixo os padres e pastores, gri
tava êle sem cessar.

Rosenberg é autor do "Mito do século
XX" grosso volume cheio de uma filosofia ob
tusa e desordenada. A espiritualidade do Na
zareno não lhe agrada, Rosenberg deseja vê
la substituida çelas figuras de virilidade es

plendida dos velhos deuses nórdicos. Não re

conhece os laços de família, blasfema contra o

matrimônio. Gaba-se contudo de não ter der
ramado sangue, esquecido de que sua teor ta
inicitou milhares a cometer atrocidades. A

perseguição movida aos judeus, protestantes e

católicos corre por sua conta. Não foi êle

quem matou os rabinos a pancadas e atirou os

padres e ministros cristãos pelas janelas. 0.3
milicianos da "SS" e "SA" o fizeram porem,
em seu nome.

Á Rosenberg devemos o princípio do

"Espaço vital". Figurava êle entre os conse

lheiros funestos que insitiam na invasão da
Rússia. A conquista do rico "sólo negro", as

seguraria uma vida abundante à Alemanha,
dizia. E quando os exércitos nazistas ocupa
ram a Ucrânia e os estados bálticos, Rosen

berg foi nomeado, não apenas "Gauleiter"
desses territórios, mas sim Ministro do Reich
sôbre tôdas as regiões conquistadas.

A

Algures, na Ucrânia, se abre extenso va

le, onde jazem milhares de cadáveres. Homens
e mulheres foram alí assassinados a tiros de

metralha, sendo antes dispostos ele modo que
seus corpos caíssem diretamente DO fosso. Os
russos averiguaram. porém q 11e nos cadáveres
das crtanças, também alí encontrados não ha
via sina 1 de ferimento de bala. Os pequeninos
haviam sido mm·1.03 a pancadas para economi
zar munição. Nos territórios russos, coriquis
tados pelos nazistas, em milhares de vales ja
zem 110111ens, mulheres e crianças, que como

êsses foram brutalmente torturados e friamen
te mortos a coronhadas. Nas pesquisas médi
cas empreendidas nos cadáveres, foi encontra
do vest.ígtos de capim em estomagos vasios ...

IMais um brasileiro sobre o Reich
. Rio, 23 (A. N.) - Segundo informações de Campinas para,
a imprensa local, o povo daquela cidade está muito alegre CO�11

as proezas do jovem campinetro das Forças Aéreas dos Esta
dos Unidos, em operações na Inglaterra. Informa um vesperti
no tratar-se de um jovem descendente de italianos, que fugiu
do lar com 17 anos de idade, passando a moral' sucessivamente
em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, onde brevetou-se e poste
riormente foi para os Estados Unidos e alí alistou-se nas For-

J ças Aéreas do Exército, a qual rumou para Londres, e tem ope
'rado no bombardeamento da Alemanha. Em homenagem à sua

cidade natal, o jovem batisou seu aparelho com o nome de
"Carnpirias

'

.

I S�· B. Caixa dos Empregados noComércio
j fundada em 25 de março de 1886

j Assemhléia G�ral Ordinária
I De ordem do sr , Presidente, convido os SrS. associados desta
Co ix a , rara Assembléia Geral Ordinária que se realizará, sábado 25
do co r rente, à'J 15 horas, em nossa séde socio.I. a-fim-de ser dada a

posse da Diretoria e Comissão de Sindicância, que dirigirão os des
tinos desta sociedade no periodo de 25·3-44 a 25-3·45.

Florianópolis, 22 de março d e 19�4.
ANTENOR BORGES, i Secretário.

sobre. a Alemanha

A avalanche russa
Moscou, 23 CU. P.) - De

pois ele dois dias de ferrenho

combate, os russos captura
ram Parvormaisk, ímportan
te cidade ferroviária na

margem do rio Bug. Pervor
maisk constituia outro po
deroso baluarte defensivo
alemão na parte central do

Bug, como o próprio mare

chal Stalin frisou na ordem
do-dia que acaba de dirigir
ao general Konev. Aquela
cidade, ademais, é impor
tante entroncamento ferro"
viário da região e dará as

sim aos russos mais facili
dades para o movimento ele
suas forças. Ao sul de Mogi
lev-Podolski, os russos cap
turaram mais de 15 locali

dades, na margem ocidental
do Dniester, isto é, do lado
da Bessarábia. Mais acima,
no setor de Vín itsa, foram.

capturadas outras 30 locali

dades, o mesmo acontecen
do a sudoeste de Krementz,
onde Zukov conquistou nu

merosas povoações. No se

tor de Níkolaiev, Malínovs
ki em sua perseguição aos

nazistas também libertou
ínumeras localidades. F1nal:.
mente, no setor de Zmerin

ka, os russos varreram nu

merosas posições nazistas,
ocupando mais de 30 locali
dades duas das quais são de

regular importância.

Ecos e Notícias I
Às professoras Emilia Guedes Mi

guel, Ligia Chaves Cabral, Maria.
de Lourdes Nunes e Walkiria Bú
rigo de Carvalho foi concedida dis
pensa do Curso Complementar ane
xo ao Grupo Escolar «Hercilio Luz»,
da cidade de Tuba.rão.

.

.

Procedente de Brusque, chegou
ontem a esta ca.pital. às nove ho
ras, dirigindo-se ao quartel do 14-
B.C., no Estreito, o sr. gene rol.
Heitor Borges, comandante da 5'
Regiã.o Militar. Às 11,30 horas foi
s. excia. recepcionado em Palácio,
onde, como hóspede do Estado, lhe
foram reservados aposentos, serrdo
recebido à porta principal pelo ar ,

capitã.o· Asteroide Arantes, - assis
tente militar da. Interventoria.

I

Londres 22 (U. P.) - "Fortalezas Voadoras" e bombar
deiros "Líberators

'

atacaram, hoje, intensamente o sudoeste
e o centro ela Alemanha. Qllase todas as emissoras da Alcma-

EM KWALA]EIN -- Um soldado da infantaria dos Estados Unidos incendeia com nha sairam do ar. Os aviões sobrevoaram durante cerca de
um l ança-c h a ma s uma for tificação japonesa no «atol]» de Kwa lâj e in , nas ilhas duas horas o território da Alemanha. Até o momento não ro-
Marshall. Pacifico Central O Japão esteve fortificando essas ilhas durante vinte

ram fornecidos detalhes sobre os pontos atacados, destacando-
anos, mas e I a s ca i r.am em q u a tr o diaspa r ca us a deum bomb a rdei o a er eo e na va 1

II se, leNI.,l.. l-'S.l",e'rtalllT.to.U'-= TC,llOle_o, 61,)SonA1bSarldLe�_o'.Ef,S·O1T's-Au_1'OIlaOmSe_n teuvNi0llnel_lot_o_S'_que precedeu o desernb arque das forças da infantaria de Marinha e do exército regu-
_'.

_
_ __

lar que ocuparam o "atoll" e exterminaram mais de 8 (\00 japoneses.
(Fóto da Inter-Americana, para O ESTADO). I------------------------------.-----�-- Curso de Língua Inglesa

OP CULPADOS es to,�eo�:�;:' �� ';,":;�oOIoPd:"id;3:30fOd� c���l!�:,q::=
.

'

sede social dêste Instituto, no rua Artista Bíttencourt
n .> 2, a matrícula no C'u r s o de Língua Inglesa. cujas

.ALFRED ROSE,NBERG
aulas terão início a 3 do mês de abril próximo.

ALTINO FLORES, Secretário.
6 v. - I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E
· Mantendo variada estoque de roupas feitas para homens, senhoras e crianças, 1

P st
f'IitI além de completa sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos, brins, manteuaux,

· () q;a()
.

boleros, capas impermeáveis, congoleuns, tapetes, etc. etc.; avisa aos fregueses I
e ao distinto público de Florianópolis que está à inteira disposição �os mes- f

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIARIO

,Visitem, sem compromisso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
de Novembro, tt, - Tel, 1603 (Ao lado d'a Telefônica Catarinense).

"

Rosenberg, como homem cauteloso que é,
não "ar> [:'e Berlim. para não expor sua vida
à per;gus. De lá. dI" governava seus vastos
ter r itór'tos, o fiue não impede que as cruelda
des ali cometidas sejam conseqüência de sua=

o deu; diretas ou resultado de sua aprovação
i átít-a.

Em moço, Rosenberg esteve a serviço da
Oclirana, polícia secreta do Czar, na Rússia.
primeiro e, depois, em França. Era um "agent
provocateur" da mais ínfame classe. Com o

advento da revoluçção russa foi ter a Mu
nicho onde trabalhava pelo príncipe herdeiro
Ruppretht da Baviera. Alí encontrou Hitler.

Será interessante descobrir um dia quais
as relações que se estabeleceram entre as vai ..

dados dêstes dois chefes nazistas. Insepará
veí s, desde que se iniciou a

,.

nova ordem", um
influenciava o outro, um engendrava planos
que o outro aperfeiçoava.

Foi quando nasceu a idéia da "raça mes

tra", concepção de cérebros doentios de fra
cassados. Rosenberg deu feição científica a

êsses princípios absurdos, fornecendo argu
mentos ao fuehrer que então começava apre
gar o novo crédo em reuniões e comícios
monstros, enchendo páginas e mais páginas
de seu livro e publicando artigos em seu se

manário anti-semita. Hitler subiu ao .poder,
alimentando-se das idéias de Rosenberg que
não o largava um instante sequer.

Êmulo e mestre, mestre e êmulo, a am

bos aguarda um destino comum.

•

Elias Angeloni foi exonerado do
cargo de prefeito municipal de
Cresciuma, por ter sido nomeado
pa.ra outro cargo público.

4

Foi o seguinte o movimento da
«Caixa Escolar Pa, Schuler» em

fevereiro:
Saldo do ano 1943. ·Cr$ 25,10;

Arrecadação do mês, 2.112,00; Sal
do, 2.137,10.

FRACOS.
ANE.MlCOS

TOMEM

Vinho Crels8tB�'
"SILVEIRA"

Grande Tónico

"A Banüen-a Nacional quando em prés
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna. se houve,' outra bandet-
1'11; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adianta da linha pelas
demais ' formadas, sa concorrerem três
ou maís hand ..h·a�". in..er-eto-Iet n. 4.545,

o seu a seu dono
Perdeu-se no trajeto da. rua Ti

radentes à Felipe Schrr.idt, u:m

relogio de pulso marca «Studio»_
A pessoa que o encontrou, pede-se
entregar nesta gerência. pois será
bem gratificado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia de Seguros de Acidentes do Irabalho
RELATóRIO DA DIRETORIA

.

dinários", presentemente em "ias de rcgulumcntaçúo.
"Lu- Não houve modificação no quadro dp acionistas, cumprindo ii as-

sembléia que se manifestar sobre este -rc ln.l o riu e contas que o acompa
nham eleger os fiscais e suplentes para I) exercício do ano de 1944, fi
xando a respectiva remuneração.

Ao dispor dos senhores ucionistas cstú a diretoria para fornecer

quaisquer inf'ormaçôcs complcrnenturcs.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de JOI·(.
OS DJHETOH.ES:

1 - Que na Inglaterra, há

tempos ,o Sindicato de Banquei
ros criou um "Museu" de che

ques. O mais antigo dos que fi

guram nesta coleção tem a data
do ano 1675 e o valor de 178
francos. Está assinado por Tho

mas Vouler, joalheiro. Há ainda
um outro que chama a atenção
dos visitantes. É de cinco centa
vos e foi pago pela Tesouraria
dos Estados Unidos ao presiden
te Cleveland ? ...

2 - Que o Almirante von Tir

pítz, chefe naval alemão na pri
meira guerra mundial, a 14 de
outubro de 1914, exclamou:

"Surpreende reconhecer o quão

! profundamente somos detesta

I dos e como, completamente, en

I t�ou e�. colapso nosso serviço

2.319.63090' díplomátícos. Em todos os seto
,

.res uma absoluta e alarmante

incapacidade está sendo reve

lada"? ...

3 - Que quando foi à cêna,

335.G7i:2o pela primeira vez, a comédia

I
"Androcles e o Leão" de G. B.

_ .

Shaw os espectadores chama-
1/.680,00, ram o autor varias vezes ao pal-

46 -GO
- I co aplaudindo-o entusiastica

.1

,lO, mente. Da última fila se ergue
porém um jovem e grita: "Eta

130.000,00 comédia não vale nada". "Estí

? 849 -4') 8
I mado senhor", respondeu-lhe

SOMA _. ./ -, o

I Shaw, "estou de acôrdo; mas

--------------- -------------------------- ,somos sómente dois com esta
Rio dr Janeiro, 31 de dezembr-o de 1(l43. - Os Diretores: Ricardo Xavier da Silveira - Antônio de Almeida Braga - Themistocles Mar-I opinião. Que fazer contra a

condes Ferreira. O Contador: Moacir Pereira da Silva - Hegistro 35.420. maioria"? ...

DEMONSTRATIVO DA C/LUCROS E PERDAS DO EXERCíCIO DE 1913
. 4 - Que em 1827, o grande

C�$.. " I poeta alemão Johann Holfgang
.�.')G!),b,) von Goethe emitiu êste conceí-

3.41b.239,co

I t
. "N' ." d83,45f5,{o o. os germarncos, somos e

"ontem". É verdade que nos úl
timos anos fizemos grandes pro
gressos. Contudo, vários séculos

808.(i8C1,81) precisarão ainda passar antes

que tanta inteligência e cultura
se tenha asseminado entre nos

sos compatriotas e se tornado

geral para que possam dizer de
nós. "Há muito tempo êles eram

bárbaros"? ...

5 - Qus os primeiros impos
tos foram aplicados, na Ingla
terra, em 15127- ..

6 - Que o escravo negro en

trou em nossa terra, provavel
mente em 1551 e que, já em

1580 menos de trinta anos de
pois, a população africana era,
entre nós, constituida de perto
de 8 mil indivíduos? ..

Senhores Acionistas:
Submetemos ao vosso pronunciamento o balanço e a conta de

cros c Perdas ", relativos ao exercício do uno de 1943.
Mostl'am, os referidos docurncn to-, que os premios e ajustarncutos

se elevaram a cif'ru de CrB 3..!1!i.239,oo no exercício em apreço, superan
-do, assim, C'l1I CrS 1.158.217,80 igual rubrica do ano anterior.

Constituídas as reservas técnicas, apur-a-se, conforme as contas
apresentudas, o excedente de lucro, de Cr$ 241.449,10, nele incluído o

.saldo do exercício anterior, dp Cr8 4.H65,Go. A distrihni çâo rlêsse exca

d.ente co nstu da cont. de .. Lucr llS e p.erda�" Clll que d.eixulllos (']11

SlIS-,penso a quantia de Cr!S 4G.760,70, parle da qual pretendemos utilizar no

que formos eventualmente atingidos pela recente lei de "Lucros cxtraor-
BALANÇO.GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ]943

«ATLANTICA» --

Ricardo Xavier da Si l ...ei ra
Antônio de Almeida Braga
Themistocles :'\olarcondes Ferreira

...

"VUÇESA81A ••••

ATIVO

c-s Cr$Cr$ c-s
IMOBILIZADO - ESTAVEL:

Ações do L H. B. . .

Titulos de Renda , .

Obrigações de Guerra .

Depósito U Prazo.- C/Especial , ..

11.750,00
1.()54.385,o[)

2.5·11,30
15tJ.OOO,oo 1.218.G7G,30

lMOBILIZADO - AJIORTIZAVEL:
)foveis e Utensi lios .

Almoxarifado .

1.044,30
28.0:35,20 29,079,50

DISPOXIVEL:
Depósitos em Bancos , .

llliALIZAVEL A CURTO PHAZO:
Apólice em Cobrança 261.G92,30
Agentes 501.2:')1.30

200.118Ao

7H2,943,Go

HEALJZAVEL A LONGO PHAZO:

PASSIVO

:'V;O EXIGIVEL:
C,qlital , ,............. J ,Of}().OOO,oo

HESEHVAS TtCNJCAS DE 10'13:
CrS

8;jc1.0;i9.7o
1 ,l!J.55U .oo
19:1.895,30

De Riscos J1�'iD Expirados ...

De Acidentes não Liquidados .

De Previdência c Catástrofe .. 1,20:).;')05,00

Fundo de Guruntía de Hetrccessõr-s ., .

Fumdo de Integridade do Capital .

Reser-va Estatutúriu de Prcvidênc!n

52.G11,60
21.358,60
,12.15;'),70

EXH;lVEL A (THTO PHAZO:
Impostos c Selos de Seguros .

Contas Curteu lcs .

l rividcndos a Paga!' , ,.

Gratil'ica,çiio ii Diretoria .

68.G29,80
159.878,40
80.000,00
27.1G3,oo

Acionistas - Capital a Hcalizar .

CONTAS DE REGULARIZAÇ..W DO EXEHCíCIO:
Juros a Receber .

CONTAS DE CQ:\IPENSA(:ÁO:
Depósito no Tesouro Fedem! 100.000,00
Caução da Di retoria 30.000,00

CONTAS DE nEGULAHlZAÇ.-\O DO EXEHCiCIO:
500.000,00 Comissões a Pagar .

CO:.1TAS DE HESULTADO:
8.925,00 II !:�lCI:O e�ll ,Sllspe�ls,o..: '. �

, .

CO� I AS DE Cü:\IPENSA(_,AO:
Títulos Depositados no Tesouro 100.000,00
Ações da Diretoria - Em Caução 30.000,00130.000,00

SOMA 2.849.742,80

Cr$
38.705,80

1.824.487,80
(j74.026,20

HESTITCIÇõES E AN'CLA(:õES .

'SJ?\ISTHOS .. ' .

COMISSõES CEDIDAS .

DESPESAS GEHAIS, sendo:
Impostos e licenças, Honorários da Diretoria c Conselho

Fiscal, Ordenados, Aluguéis, Viagens, Propaganda Irn-
pres.�os e Outros Gastos ela Matriz e Agências .

lNCOBH.A.VEIS .

A)WHTIZAÇÃO:
:.1;1 c/Moveis e Utcns ilios .

lmSEHVA DE PHEVIDlmClA E CATASTROFE:
Reajustamento relativo a 19'12 .

HESEHVAS TJ::CNICAS DE 19'13:

319.393,70
8.194,80

261,10

. 3.324,30

Cr$
854.0:')9.70
H!L'i50,oo

De Hiscos não Expirados .

De Acidentes não Liquidados .

De Previdência e Catástrofe, sendc:
Cr$

Anteriores 131.570,50
Dêste Exercício 68.324,80 199.89:'5,30 1.203.505,00

APLICAÇÃO DO EXCEDENTE:
Fundo garan tia retrocessões .

FllNDO INTEGRIDADE DO CAPITAL .

PARTICIPAÇÃO DA ATLÂNTICA' elA. NAC.
SEGUHOS , .

RESEHVA EST�ATUTARIA DE PHEVIDENCIA
GRATIFICAÇ,W À DIRETOHJA .

DIVIDENDOS:
A Distribuir .

J�UCROS EM SUSPENSO .

12.072,50
12.072,50

:�(j.217,4o
27.163,00
27.163,00

80,000,00
·j.(j.760,70 241.449,10

SOMA : �4.313.347,Í{o

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943. - Os Diretores: Ricardo Xavier da Silveira - Antônio de Almeida Braga - Themistocles Mar
condes Ferreira. O Contador: - Moacir Pereira da Silva.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, que constituem o Conselho Fiscal {la "ATLAN- Rio de Janeiro 17 de fevereiro de 1944.

TICA" - Companhia de Seguros de Acidentes do Trabalho - tendo
'

examinado o relatório, balanço e mais contas relativas ao exercício
lindo de 1943, e tendo encontrado tudo na <ievida ordem, são de parecer
que os mesmos devem ser aprovados pela Assembléia Geral

SO�IA '............................ -'1.313.347,80

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS'
Hoje e amanhA _ii • eua preferWa

Droc.. ..elODaJa e fl8tr�etrlUl - Homeopatiu -- Pertamartu

ArtIJr:o. de borracha.
Gar..'_ a exata obserTADela DO rece1tuú1o mC!d1co.

PREÇOS MÓDICOS.

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sorte tos nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO M�IOR CR s 6.250:00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NO,TE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre íncontínente, Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha cotíança, que, quando menos esperar' li
sorte virá ao seu encontro

'

Conserve bem na memória os dias ft e 10

SALDO ANTEHIOH .

PREMlOS E AJCSTA..vIENTOS .

JUHOS E HENDL\IENTOS DIVEHSOS .

RESEnVAS TI',C)lICAS DE 1942:

De Riscos não Expirados .

De Acidentes não Liquidados ' .

De Previdêncin c Catástrofe .

Cr$
1;'i(j.l,.505.3o
112.61t:oo
131.:')70,50

Luiz AIIevato
Romulo Peçanha Federici
Antônio Brito Vasconcelos

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia. Matemática. Direito. En
genharia, Medicina, Topografia,
Cinematografia. Eletricidade,
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geodésia, Física, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria.
etc. etc.

�

O.L.ROSA
Rua Deodoro. 33

_

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

Zoraide Silveira
E

zila Ba'rbosa
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),
�--------------------------

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTlSTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESYADO- .. Quinta.feira, 23 de Mar(o de '944

PARA FERIDAS,

IECZEMi\S,
IINFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

.REGISTRO DE FIRMAS
Jndícíoso parecer do sr, dr. Liudolfo A.

Pereira, fnncíonárío do Banco fio Brasil, nesta
capital.

o problema da carne mereceu

especial atenção

r
r

NUNC� EXISTIU IGUJ:lL

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

o dr. Aurélio Ro"'10 de volta
de sua víaaem a São PaulO
e Rio r-eabriu sua clínica.

Jugoeslavos e hun
ga, C,$ unidos na hda
(OU'J�ra os alemães
Londres, 22 (U. P.) - O

marechal Tito e oposicionistas
húngaro estão organizando
guerrilhas contra os nazistas.
Informações recentes, dizem
que os guerrilheiros jugoesla
vos entraram em contacto com

os oposicionistas hungaros e

começaram a agir contra as

forças alemãs. Outros despa-
Ih

. .

d l' it d d êd
chos acrescentam que prosse-esco er o JUIZ e curei o a comarca a se e -

d B' 1
.

� 70) _ Ordenar o registro: de seus estabelecimentos ou a Junta Comer- âue � ocupaça� a � r�n� e

I) _ Das nomeações dos feitores, guarda-livros, caixeiros, cial do Estado para rubricar os seus livros. As- lOIs em

I
aI� paiAses a c�mcdo&,

t 1 t d
. .

.

d Ido r os ! pe os a emaes. ocupaçao e
e ou 1'0 qua quer prepos o as casas comerciais: sim se proce eu e se tem procedir o: os JUIzes B d t f' '1' d Y

lI) _ Das marcas de fábrica e de comércio; de direito continuam a rubricar os livros co- d
u ap�s e

1
01 a�xlJa a �r�n

III) _ De firmas ou razões comerciais; merciais. Mas a rubrica deve ser feita na Jun-
ceren \re a açao os qum a··

IV) - Dos contratos e distratos das sociedades comerciais, ta Comercial. A lei de falência, a lei n. 2.024,
o unas ungaros.

dos estatutos das sociedades anônimas e sociedades em coman- de 17 de dezembro de 1908, no art. 181, díspoz -_••- _-_•••ooP'.w.- ...,.

ditat por ações; que as juntas comerciais estabelecerão, em sua

V) - De quaisquer documentos que, em virtude de lei, secretaria, o, registro dos livros comerciare

devam constar do registro público do Comércio. submetidos à rúbrica, neles lançando os nomes

§ 100) - Rubricar os livros: dos comercia:ntes que apresentavam livros pa-
I) - Dos comerciantes da comarca da capital e agentes ra aquele fim, a natureza de cada um, o núms-

auxiliares do comércio. 1'·0 de folhas e a data em que se satisfizer aque-
Portanto, como já vimos, a Junta Comercial; taxativa-' la formalidade".

mente, tem jurisdição sôbre todo o terrítórto estadual, no que Portanto, no dito Estado, a faculdade foi apenas da "ru-
concerne às funções enumeradas, ressalvando-se a rúbrica dos brica dos livros", naturalmente, para evitar a remessa ou

livros, apenas e facultativamente, aos comerciantes das demai.s transporte de livros do interior para a capital.
comarcas, se preferirem fazê-la perante os Juizes de Direito, O decreto n. 5.746, "Lei de falências" .., que modificou a

porque poderão igualmente preferir a Junta Comercial, se não citada acima, (2.024), consenvou o art. 181 é dispõe: "As Jun
lhes falar a questão de comodidade, no transporte de livros do tas comerciais estabelecerão, em sua secretaria, e os oficiais
interior do Estado para a capital. Não quer isto dizer que es- competentes nas comarcas, em seus cartórios, o regístro dos

tejam isento do registro de sua firma, mas, obrigados a fazê-lo livros comerciais submetidos à rubrica. ...._-_-_-..-_---_._._-_._..-.._. ..-_-_..-_-.-_-_---.". .

na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO pela exigência da lei. Com a atual situação do país, em face da guerra, é preciso
Poderiam registrar as suas firmas, etc., no Registro Geral 'não esquecer o que dispõem o art. 5° do decreto-lei n. 5.077 e

(te hipotecas, no interior do Estado, se a Junta fosse apenas: no � único do art. 7 do decreto-lei n. 4.807 e a Resolução da
.« Junta Comercial de Florianópolis", isto é, da capital, mas, Comissão de Defesa Econômica, n. 64, sôbre os súditos italia
no Brasil as Juntas têm a sua séde úntcamente na Capital e, nos, japoneses e alemães, para o respectivo registro de suas

não menos brilhante, é o Prof. Waldemar Ferreira que, em firmas, se admitida a faculdade do registro, nos Cartórios 00

seu "Curso de Direito Comercial, vol. 1 - ed. de 1927, pág. 186, interior do Estado, sem a fiscalização por parte da Junta, na

ídiz: Capital do Estado. U
·

i"Reservou o decreto n. 596, de 19 de julho Portanto, em face da lei estadual n. 943, em vigor, temos: ma clrcu ar
de 1890, art. 15, § 6 e 17 § 4, às juntas comer- 1°) - O registro das firmas, seja qual fôr a sua natureza I Rio, 22 (A. N.) - O Arcebís-:
ciais a atribuição de rubricar os livros comer- e fins, deve ser feito na Junta Comercial do Estado, quer as po do Rio baixou uma circular

ciais, pelo deputado a que forem distribuidos. da capital, quer as do interior do Estado; ao clero e aos fiéis do Arcebis-
Mas o poder legislativo paulista, com o fim de 2°) - Sómente aos oficiais do Registro Geral, nas comar- pado, aludindo a delicada e

conciliar os interêsses públicos com' o do co- cas do interior, fica o processo da rubrica dos livros comerciais difícil posição em que se en

mércio, modificou a lei federal; e, pela lei n. a ser feito pelos Juizes de Direito, quando. naturalmente, apre- contra Pio XII, por motivo da

686, de 16 de setembro de 1899, art. 38, conce- sentado, pelo interessado o respectivo registro de sua firma, guerra, agora agravada com os

deu aos comerciantes do interior a faculdade na Junta Comercial do Estado; frequentes bombardeios de Ro

de fazerem rubricar os seus Iivros pelo juiz de 3°) - Exame, pela Junta, ou pelos Cartórios, do cumpri- ma e dos próprios domínios
direito da comarca de sua residência, ou pela menta dos preceitos emanados das leis de defesa nacional com pontifícios, e recomendando
Junta Comercial. O regulamento respectivo, relação aos súditos dos países do "eixo", mesmo em relação que em todas as missas que se

que baixou com o decreto n. 740, de 6 de mar- aos livros, se deferido o registro com falta de algum requesito. celebrarem na Arquídíocese se-

ço de 1800, díspoz que os comerciantes e os É o que me parece. jam feitas préces públicas pela
agentes auxiliares do comércio, estabelecidos SMJ incolumidade da augusto pon�
fora da comarca da capital, podem livremente • Lindolfo A. G. Pereira tífice.

Estão as firmas individuais, coletivas, sociedades anôni
mas e outras obrigadas ao registro na Junta Comercial do Es
tado, ou, quanto às do interior, nos Cartórios do Registro Ge
ral?

A questão de que se trata está sendo debatida nesta capi
tal, havendo provocado dois brilhantes pareceres de advoga
dos militares. Contudo, passo a responder o que me parece sô
bre o assunto que, no momento, interessa, muito de perto, até
a própria

..

defesa nac.ional, em f.ace da legislaç�o vigente.. Rio, 22 (A. N.) - Chegou hoje, ele Suo Paulo, o coman-
O registro das fIrma? .em ger�l, ou de quaisquer socieda- dante Amaral Peixot.ó. A ida do chefe do Serviço de Abasteci

des tem por ob�eto a Pl�b.llcldade desses == �ss��, todo aque-, mento à capital bandeirante foi motivada, como se sabe. pela Ile que se propee cO,mercIa: com a sua flrl11.a individual Ol�, em necessidade de um contacto mais direto com as questões pau
sO�I�dade, _ deve faze-lo ?al a que possa registrar os seus Iivros I listas de abastecimento e, também, com os lideres da produ
Iegaís .e nao ter a sua firma usurpada por outrem, que a adote ção bandeirante. O problema ela carne mereceu especial aten-
posteriormente. -

d
..

. ,çao o comandante Amaral Peixoto, afim-de-que os preços se

. ,c? decreto n. 596, ?e 19 �e Julho de 1890, do Govêrno Pro- mantenham nos atuais níveis.
VISOrIO, manteve as disposições do Dec. 6.384 com as normas ----------------------------

traçadas sôbre o mesmo instituto. p
o

I
A.

No Distrito Federal o registro está a cargo do Departa- rlmar:am pe 2 aUS"enCIBmento Nacional de Indústria e Comércio, de acôrdo com o re-
U \li

guIamento aprovado pelo decreto n. 93, de 20 de março de 1935. '

Sôbre o histórico do registro, entretanto, nada melhor do I
Londres, 22 (U. ,P.) - C�l'ca de 700 Fortalezas Voadoras,

que recorrermos ao eminente mestre Dr. Carvalho de Mendonca escoltadas por um numero maior de caças, desencadearam ror

(Tratado de Direito Comercial, livro III _- pág. 337):
_.

i te bombardeio contra o centro de Berlim, na tarde de hoje
'Entre nós, o "registro do comércio", já Pert.o de 1.?00 ton:ladas de �01�1bas explodiram em plen o cen

dissemos, tem assento no art. 11 elo título úni-
tro iudustrial berllll�nse, atingtndo numerosos objetivos milí

,co do Código Comercial. O seu reaulameuto tares. Os caças alemaes primaram pela ausência, o que facili

achava-se no dec. 11. 738, arts. 56 e "'seguintes. tou sobremodo:: tarefa d� d�struiç�o dos pilotos aliados. Se

A princípio, esteve a carao dos tribunais do co- gun.do declaraçoes dos proprros aviadores, o dano cansado à

mércio, e, onde estes não foram criados, das jun- capital do Reich nesta nova visita foi de extraordinárIa pIO-
tas do comércio nos lugares onde existiam Tri- porção.
bunais de Relação (Reg. n. 738, de 1850, art. ---O--O-----.--------b----O------84), ou, na falta dêstes, a cargo dos "oficiais 7, aVlo-es (ê.,·O" ro . 0rll·mdo registro geral de hipotecas" - (Reg. 738, \) ti II
arts. 56 e seguintes). Mais tarde, organizadas
as juntas comerciais pelo Dec. n. 6.384, de 80
de novembro de 1876, expedido em virtude da
Lei n. 2.662, de 9 de outubro de J 875, para elas
passou o "registro do comércio".

Assim, pelo decreto n. 596, de 1890, têm, os Estados orga
nízado as suas Juntas Comerciais. E foi baseado nesta lei, na
turalmente, que o Govêrno Estadual reorganizou a Junta Co
mercial elêste Estado, pelo decreto n. 943, de 1 de junho de
1916, classificando-a de "Junta Comercial do Estado e não de
Florianópolis" .

Consequentemente, compete, entre outras atribuições,
Junta Comercial do Estado:

Art. 31°). -

§ 1°) - A matrícula dos comerciantes, interpretes, avalia
dores comerciais, corretores, agentes de leilões, trapicheiros.
{administradores de armazens de depósitos e a expedição ele
seus títulos.

Londres, 23 (U. P.) - O violento ataque das "Fortalezas
Voadoras" e "Liberators", ontem realizado contra o Reich, foi
o primeiro raide de grande vulto contra a capital alemã, desde
o pesado bombardeio de 9 do corrente, anunciando-se que to
maram parte no mesmo 500 a 700 aviões, os quais martelaram
intensamente objetivos militares e industriais. inimigos.

«O Brasil e a segunda guerra mundial»
Rio, 22 (A. N.) - O serviço de publicações do Ministério

do Exterior acaba de editar os dois primeiros volumes de "O
à Brasil e a segunda guerra mundial", que constitue o segundo
livro, uma vez que o primeiro foi publicado por ocasião da
guerra 1914-1918. Essa publicação contém a documentação mi
nuciosa dos motivos que levaram o Brasil à guerra com os

países do eixo.

As tropas nazistas
serão retiradas
de Roma'
Londres, 2:3 (U, P.) - A

emissora de Roma anuneíon
que (I Alto Coutando alemão
resolveu retirar suas tropas
da capital italiana. Dentro
de poucos dias, disse o Iocu-.
101', ROIDa será "Cidade
Aberta". O curioso da afir.
mação da. emissora fascista
é que ela finalmente reco

uheceu a presença de tropas"
11 lemãs na eapítal, contra.
rlando, al,ssim, I1S afírmatí.
vas nazistas de flue não ha�
via tropas do Reich lia Cida
de Eterna.

Preííra uma parte de seu
trõco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital (le Carída;
de", e estará contribuindo para
flue êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medl
eamentos, mais coníôrto no

leito de sofrimento, etc. etc•• c.
(Campanha de Humanidade

do Hospitai de Caridade).

Tipografia Brasil
Precisa-se de

compositor para
comerciais, logar

um oficial
trabalhos
efetivo.
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