
Sensacionais prisões em ArgelARGEL, 20 (U. P.) --- A POLíCIA FRANCESA PRENDEU 'OS SRS. PIERRE
BOISSON, MARCEL PEYROUNTON E ETIENNE FLANDIN, QUE SE ENCON
TRAVAM ',RECOLHIDOS ·EM 'SUAS RESIDÊNCIAS, SOB VIGILÂNCIA� OS TRÊS
REFERIDOS POLíTICOS FRANCESES FORAM RECENTEMENTE JULGADOS
POR UM TRIBUNAL CRIADO PELO COMITÉ NACIONAL DE LIBERTAÇÃO •
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Médicos de 23
'

Avenço russo

o
MOSCOU, 20 (U. P.) - o

exército russo, que avança a

sudoeste de NeveI numa fren
te de 250 quilômetros, amea

ça isolar a grande praça alemã
de Vitebsk, o qual já ficou pa
ra trás da linha geral da ofen
siva que acomete as defesas
inimigas de proteção aos pai
ses bálticos e ao antigo terri
tório polonês.

Rio, 21 (A. N.) - Os médi
cos formados em 1923 pela Fa
culdade de. Medicina reuni
ram-se nesta capital para fes
tejar o 20° aniversário da sua
formatura com um grande al
môço, que reuniu crescido nú
mero de médicos daquela tur
ma, muitos dos quais residen
tes 'em diferentes pontos do
país.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATA R1�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX H. 8990I Florianópolis - Terca-Ielra, 21 de Dezembro de 19'+3 !
Ia berlinda a Casa Mayrinck Veiga A MARCHA DA GIGANTESCA

RIO, 21 (A. N.) - Foi denunciado ao Tr-ibunal de Segu- �ILoSCOL1, 21 (C. P.) - Prosse- revelaan também o all'dor com que

rança o diretor responsável da Casa Mayrink Veiga, local, gue, COll1 um r.ill,mo cada vez mais As unidades russas, das quais Ia- defendem suas posições. O certo,
Walter Georg Morrtssy, por infração do decreto-lei que regula violento, a demolição da "mura- zem pante siber-ianos veteranos porém, é que, se os .DUSlStOS irrorn
O tornecímento de material necessário ao serviço público. O lha de ferro" que as alemães de- das batalhas dJÜ Don, de Moscou oe perern pela fronte ira da Letônâa e

fato prende-se à venda de um gerador elétrico, cujo preço, em vanta.rarn para pr-oteger a Polônia de Staldnsrado, já se acham a 80 consodédanern suas posições, todos
abril do ano passado, era de 3.900 cruzeiros e que, em abril e os Estados Bálticos. As tropas do qUHÔIl1iCiLl'Ors d'a Irontedu-a d'a Letô- os exéroitos ademâes aJO sl�l Lenin
dêste ano, foi proposto ao preço de 6.000 cruzeiros. O Departa- marechal russo Ivan Bagr-am

í

an es- nia. Hú centa reserva em Moscou grado e nos Estados Bálticos fi

mento Federal de Compras achou o preço exagerado e impug-I tão _

pulver-ieando as, for,tti.fi-cações sôbrc o progresso das ações 1110 se- carão sJlti!adlos le desprovidos de

nou-o, com o que não se canformou o gerente da Casa MayrInk alemãs, em ataques Irontais e pe- tor 'se,bernllrional da fu-eute. Essa ba- q.uaillquer cornurríoação com o resto

Veiga, dando lugar a que o Departamento de Compras requisi-,Ios flamcos. Somente no setor de talha em 5 dilas de duraçâo já da "Wehrnnacht". Os meios bem
tasse o material. Chamado àquele Departamento, o referido Nevei, hú uns 250 mil homens pre- custou aos adernâes a perda de 500 informados aoneditern que, dentro

gerente não conseguiu justificar o grande aumento no segun-lpar��n?lo o eaJl�linho. p�ra a,s le�õ�s locallidade� haNtadlal�, 20 :l�i,1

mOT-jem
pouco, serão oficialmente

do preço dado. sovíétícas, CUJo. objetivo e atirigrr tos e COplÜlSO maeeoíal bélico. O amnmciados 'ÍJI!Ilp'Ontanltes aconteci-
Rig1a, no mail' Bábtdco, logo que a 1){)(].cri'Ü dias fôrças D

em choque mentes sôbne a marcha da gígan-

Perseguindo aos J-aponeses nesístênoia naziscta no norte da nesse setor dá bem 'Íldéi'a dos cbje- tesca OfiCII1ISÜIV1a soviética no impor
Rússia Iôr redueida à impotência. I tivos soviéticos ; e as perdas alemãs tante setor de Nevel.

CHUNG-KING, 21 (U. P.) - Informa-se oficialmente que as

tropas chinesas continuam a perseguir os japoneses, de perto. na sua

retirada ao norte de Chag-Té, e os quais sofrem numerosas baixas,
apesar dos seus contra-ataques.

Começou
LONDRES, 21 (U. P.) - Despachos de Berna informam que

as autoridades nazistas ordenaram a evacuação dos civis residentes
.a nordeste da Polônia e na região fronteira dos estados bálticos.

a
...

evacuaçao

General . Mauricio
Cardoso

Rio, 20 (A. N.) - O novo
.

chefe do Estado Maior, gene
ral Mauricio Cardoso, transmi
tirá o comando da Primeira
Região Militar amanhã, deven
do assumir o novo posto às 15
'horas de sexta-feira, quando
fará importante discurso.

Não chegaram a
acôrClO

Estocolmo, 20 (U. P.)
Não chegaram a acôrdo as de
legações sueca e alemã, �'W
estão discutindo novo convê
nio comercial entre os dois
países para o ano de 194A. As
referidas negociações ;'oram
adiadas para 'Ü próximo dia �8.

Chove, no Rio, há 1 00 horas!
RIO. 20 (A. N.) Continua a chover aquí, incessantemente. há

quase 100 horas. pois a chuva começou na sexta-feira. O movimen
to da cidade está sendo muito prejudicado.

«Batida.> na região de Paris
LONDRES.21 (U, P.) - A rádio Paris anunciou que nas duas

últ�mas semanas se efetuou uma "batida" na região de Paris e que
é parte de uma "campanha anti-terrorista". efetuando-se a deten
ção de 4 mil pessoas.

Fone 1629
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BfrafJ'J�a de
imortaiízados p elo lep is:

mágico do

Não poderá vender xarque
'.Recife, 21 (A. N,) - O presidente da comissão estadual de

tabelamento acaba de retirar ao negociante Barbar Latof Tau
o direito de venda do xarque durante todo o período da guerra,
em virtude de o mesmo ter desviado parte do fornecimento con

seguido para venda a varejo, encaminhando-o para o interior
do Estado, onde o vendeu em grosso e a preço fóra da tabela. _

em lindos
"Edições Melhoramentos"

PATO DONALD: Cr$ 6,00 •

DE GtGANTES: Cr $ 6,00 • O PINOCCHIO: c. $ 6,00
OS COMPANHEIROS DE BRANCA DE �EVE: Cr$ 5,00

OS TRtS LEITOEZINHOS: C,$ 6,00. CINCO IRMAOS BICHANOS: C,$6,00
A GALINHA RUIVA: C, $ 5.00 • JOCA (Co.lhinho nenlu,eiro): Cr $ 5,00
O CÀOZINHO CABEÇUDO: C, $ 8,00 • O MISTtRIO DO ANEL: c. s 12,00
NO FUNDO DO MAR: C, $ 9,00 • OS DOIS VEADINHOS: c. s 8,00
HISTORIA DO TREM DE FERRO: c. s 6,00 • BRINQUEDOS PARA OS DIAS

DE FOLGA, C,$ 15,00 • HISTO!lIAS DO TIO DAMIAO: c.s 2,00
SANTOS DUMONT: (,$ 7,00 • O CAMONDONGO

8 oul.o, h r s t c r l e t e s . Cr$6,00
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Porque é tão lenta a batalha da Itália l'o ESTADO
Diário Vespertino dades italianas que permanecem

em poder dos nazistas. Daí ser
necessário um avanço cauteloso.
obrigando os nazistas a comba
ter em campo aberto, evitando.
dessa forma, impor maiores des
truiçoes ao território italiano.
Tudo isso tem sido considerado
com a máxima atenção por parte
de Churchill e Roosevelt, procu
rando economizar ao povo ita
liano maiores desgraças que as

que já sofreu em mãos do co

du-
"

ce .

.

NOVA IORQUE, (Por Donald domínio facista é hoje uma na

Stinson Exclusividade do çâo co-beligerante aliada às de
C. E. C. para o "O Estado") - mocracias. Essa razão obriga os

A muitos causará extranhesa a aliados a prestar toda a sua as

lentidão com que os exércitos sistência às populações italianas.
britânicos e aliados realizam o já providenciando o seu supri
seu avanço em território italiano. mento de todos os gêneros que
Porém nào é tão difícil a expli- se tornam necessários em vista
cação' dêsse fenômeno que, con- da expoliação nazista, como,
sideradas as grandes concentra- também, evitando o maior nú
ções de tropas aliadas, o seu po- mero de vítimas em consequên
derio militar cada vez mais im- cia da guerra de libertação. A
portante e o domínio aéreo' exer- totalidade dos italianos, que vi
cido pela RAF e pela aviaçao vem nas áreas ainda dominadas
norte-americana, poderia parecer pelos nazistas, é anti-Iacista. Isso
um fracasso político ou militar. quer dizer que os britânicos e

Nada disso, porém, acontece na aliados não podem desencadear
Itália. O povo italiano livre do todo o seu poderio contra as ti-
........eoee •••••,
• •
• •
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e mais musices, com os mars •
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ASSINATURAS

Os cientistas aliados
e as queimaduras

de guerraNa guerra atuad, os ferimentos
causados por queimaducas têm sido.
os que maí or número de vitimas
cansaram. São aviões que se in-

I oendeiarn, uaví os-tanques cheios de
petróleo e gasolina torpedeados por
,subnllarinos, que cobrem o mar corn

extensa oamada de fogo, são lança-
dharnas utrlizados nos anaques da
ímfantar ia e pelos tanques, sâo bom
bals incendíár ias - tudo ísto cau

sa gr-ando número de queimadur-as
de consequênc ias desastrosas. Verj
f,ioaram assim os ciêntistns aliados
que o plasma servia não só para
nuinorar os sofrimentos do:s quei
rruados, como para dar-lhes r-esistê n
eira maior, capaz de pemnitir tra
tamento mais longo e adequado. Na
Inglaterra , além do plasma utiliza
se também uma solução de sulf'ami
da, que evita quailqnrer infecção. N'O
início do tratamento, a superfície
queimada é borr-ifada com uma so

lução de suâfaddazana, de hor-a em

hora. Os ciêntistas br-itânicos usam

também envelopes de seda oleosa,
sôhre os quais são feitas irrigações
de uma solução especial, que faci
Lita enormemente a cura das que i
maduras. - (C. E. C.).

Na Capital:
Ano Cr$ 79,00
Semestre Cr$ 40,.00
Trimestre CrI 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso CrI 0,30

No Interior:
Ano CrI 80,00
Semestre CrI 45,00
Trimestre CrI 25,00

Anúncios mediante contráto
�__aa ...... aw.��

.�
,
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:�,
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Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceito! emiti

I
dos nos artigos aasíaadoe

SanouenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

,.. RSENIATO, VANADA·
TO. FOSFOROS,CALeJO

ETC,

TONICO DO CERRBRO
rnmcn DOS MUSCULOS

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO �.

.;
E Saltara di Cama Disposto para Tude
Seu fígado deve produzir diariamente

um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimeritos não são digeridos
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 bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

O. Pálido.. DePluperedol,
E,qotado" Anêmico., Mãel
Que criem Magro), Criança.
r.Quíticu, recllb.rão Il toni·
f:C.çào gerll' do� organhmo

COIl1 c

Sanou?, nol1.'(' O.N S.P. n: 199, da W21

o equipamento de
um soldado aliado,Para se resolver tüdlas as minú

cias necessár-ias ao bom equipa
meruo do soldado da iufantaria.
'aJI,iadra, foram necessárí as estudos.
meticulosos, a-fim-de, não acar

retand o pêso demasiado para o sol
dado, supr-ir o mesmo de todos os

objetos que realrne.nte pudessem;
ser-lhe úteis. ASI&im 'o soldado d'a'
ÍlIllf'an'Uania bni.târrica recebe o se

guinr�e equipamento, com o qual
reakiza todas as SUi1S campanhas c
um oapaoete

' de aço com a rnsíg
nia do seu reglrnento. Cor reaane da
mochila, bôlsas de munição e equi
parnento contr-a gases, Grande mo"

cloila. Carutil. Boné de campanha.;
Umiforme de campanha de brim
(c:al�a e blusa). Unifürme de cam

panlhla de s.arja (calça e hlusa)�.
Pullml1er e cUilThÍlsra de lã. Dois oal
ções para giniffitica. Estôjo conten
do f'aca, ga,rfo, oOllrhier, esoova de
denoos, navalha pa!"la baiI"ba, lustra
dO'r de botões e pente. Cordões pa
ira bOlÍlilllJas. L'artJa de gI'ax<a pM'a o

CONeame. BStOipa. Unguento contm
gas.es. Jog'o de C'SIcovas: duas pa-·.
na 0'5 sarplaItoo, ull11,a pall"a ü oabelo e-.

UIll pirllroerl p'arra a barba. PiI"eprara-·
do piara o e�haC'i'anwnto dos vi
diroo das máscaras. PootetJores pa
ra Ors oJrhos oorutma OiS ga:s.eiS. Rêde'
dle coolluf1a,g,em pana o oapacete de

aç.o. Bsitôjo c'Dlm três oa:lT'eteis de

llilnlha, 2 J1JOIVIeiloo de lã, dedaI e UJRi

jôgü dle botões. Um vIdro de óle()i'
e OOirlMall. M3Il'milta. SaibanlClteim e·'

sabão. Um par de Sia(pra,tos para:
gi'násrtica. Um par de botj,ruas e dois
par,es dre meiaJS. Todos êsses obje ....

too sãro fabruoadors com os melbore,s;.
e mais llev,es materiais. - (C. E. C.).

o papel dos exércitos
especializadosLONDItES (Por Spectator

Excâusívídade do C. E. C. para "O
ESTADO") - Esta é UIIl1a guerra
de engenheiros, ou, meJrhor, uma

ISllICIrI1a de cieartistas. Daí a extre
ena importâncía dos exércitos espe
,cia:lizladJos em todos os setores on

de as tnopas de choque são chama
das a íntervir contra o ímimigo.
Pode-se, na verdade, qualéfíicar o

exéredto br,itâinico corno um exér
cito de especíaíéstas. QO!ll1 raras

,€xcerpções, todo combatente é um

especíaãdsta e todo especâaãísta é
necessaríemenee um combatente.
No CaIlIIP'O da tecnoíosía superior,
o Exército hr1tânioo ClÜiruta com

milbJal1es de especiOOlis:Las, entJre OIS

quais prredominram os enrgenhedlros.
·'l1arefaJS oomo a coootrução de es

!!,nadras e pOlli1Jes, l1epal"'O e ajuste
i(}Jos mais d,elricados aparrellhlOs cien
�if,ioOlS, o cáJJcrulo d,e mÍ!ra parra as

ibi3ltleirias de 10lDgo 'a�oance, etc., são
:rerso1'V1idias rOam exJtremra fac1hldade
;pelors e81P'eciaMstaJs brirtâni'oos. Elies
;SIãlo laima !rIeS(plonlSáve,is pelia oonser"

,vação rue tOr<fus os veículos, rt3ll1iq1ll€S,
metJnaJrhrado.nas, cmM'es, anmas li-
8eil1aJS, equlipramrentas de rádio, rá
dio-'locáil.'iz,ação, rOOImUin:1Claçõres te
itegJrMiClas e· telefônioas e maull'f'a
rbUTa das. mirnaJS. Por suras mã,os pas
sallll 350 ddiflererntte.s miUl!liçõe>,>, e

mais de 400 irten,s d'e ablaSitecimen
.to plassam sub 'as suas vistas. O
lUJartcriaJ b8i'oo clregad'o po,r via
nIJaJ\,Í1tima, terresrme 101U aérea é con

fiado lÍImrooilaÍ!amreu,1Je ao COlI'pO es

lJ)IeóaiLirzardlo de mornta'gem, qure,
inUllll templo l'recooo,e, o enttJnega aios

dClS'tlUicamenlÍlols rd'O ,exélrci,to.

DURANTE O MÊS DE NATIL
CiÔSTO

A MODELAR
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO

adquirido na
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.
Jogos de [eteey , blusas finíssimas.

Boléros, capas e casacos de, péle.
Impermeáveis para eeeihoras, homens e crianças.

Alguma joio de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
Tropicais e casemiras de linda padronagem,

recem-chegadas.
'tapetes, cengóleuns, passadeiras, stóres.

Maillots e calças para praia.
Ternos de': coroá e casemira.

Astracãs. Etc. ete. etc.

ATENÇAo: Acabamos de receber finissimo linho
para lençóes.

Faça econo:mial Com.pre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

. Faça o seu presente. de NATAL e ANO NOVO, . comprando os artigos da Casa «A CAPITAL».
Llnhos estr'lngeiros e nacionais - Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Calçados - Roupas feita� paro homens e crianças - Gra"'atas - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

------ • E ..�i_..__a. 'ma __
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'Tentarão OS· "nazistas" contra-atacar 1
ANGORA, 21 (U. P.) OS ALEMÃES ESTÃO ENVIANDO GRANDES REFORÇOS, EM HOMENS E ABASTECIMENTOS, PARA
A RúSSIA, PRINCIPALMENTE PARA A ZONA DA ANTIGA FRONTEIRA DA POLôNIA. INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS
ACRESCENTAM QUE HA TRÊS SEMANAS CESSOU COMPLETAMENTE O TRÁFEGO FERROVIÁRIO NÃO·MILITAR NA PO ..

LÔNIA. TODOS OS TRENS E TODAS AS ESTRADAS POLONESAS FORAM MOBILIZADAS PARA CONDUZIR ABASTECIMEN·
TOS E REFORÇOS PARA AS TROPAS NAZISTAS NA RúSSIA. SEGUNDO, OBSERVADORES TURCOS, ESSA GRANDE ATI·
VIDADE NAZISTA PODERIA SER o INDíCIO DE QUE OS ALEMÃES ESTÃO' TENTANDO REALIZAR UMA CONTRA·

OFENSIVA, EM GRANDE ESCALA, NA RúSSIA.

Esiao·�líifãndii5iiflnlfSõidãdõSruSsôS�g���elt�o�d�o;c�o;m��u:1-l�I�'i.·=�I.:MOSCOU, 21 (U. P.) - As os russos prosseguem, abrindo que se encontram ao sul de Le-
fôrças soviéticas estão avancan- novas brechas nas linhas nazistas

I

ningrado, na Estônia e 110 norte c�do. exp��ido hoje pela resl- :•••••••f .
-

I dência oí'icíal do prermer Chur--do numa frente de 250 quilôrne- e ameaçam, agora, cercar com� da Letônia. Ain�� �egunAdo iníor- chill, sôbre seu estado de saú- ANIVERSARIOS
tros, na regiao norte da Rússia, pletamente Vitebsk e NeveI. Ao' mantes extra-oficiais, cerca de de: "Temperatura, continua Fez anos ontem a talentosa pro

ameaçando, simultaneamente, três que parece, o objetivo soviético I meio milhão de soldados russos normal. Assinala-se um pro- fessora Antonieta de Barros, dire-
, tora de reputado Curso Primário

importantes cidades que são Ne- é lançar uma ofensiva fulminan-l estão participando. na luta nos gresso satisfatorio no estado Particular e figura de grande re-

vel, Vitebsk e Polotsk. As mais te na direção de Riga, afim de setores de Nevei, Vitebsk e Po� do primeiro ministro. Assina- lêvo no mundo literário feminino
I

I
do - Moran, Bedford e Pul- de Santa Catarina. havendo rece-

recentes informações indicam que isolar as grandes fôrças nazistas' lotsk. vertaft" . bido, por isso. muitas felicitações.

WASHINGTON, 20 (U. P.)
- O Congresso Nacional nor
te-americano iniciará amanhã
as suas de férias, que durarão
20 dias.
Washimgton, 21 (U. P.) - Ter

minará amanhã o período de ses-

Atívídade aê sões do Congresso nor-te-amet-ica-
aerea no, Assirxala-se a propósito que o

per-íodo prestes a findar earacterí
zou-se pleklJ opcsiçâo do legislarivoARGEL, 20 (U. P.) - F'ôr- as solucões propostas pelo executá-

ças aéreas aliadas desenvolve- vo paI,â vários piI'oblem3<s da poli
ram enorme atividade no sul tÍ'üa ilnte.l'lll3.. Nos me.vos r.epU!blica
da Europa atacando Insbrü-I nDS af.i'rmra-se .qu,e o novo Co'ngres-

,
. ., so sera nepubhoano, pello 11leJ1lOS na

cken, na Austna, CIvItta

vec-I Cümara dOiS Reprcsenta'nltes. Esses 'fIaJantelu
chia e Ternin, n� �tália e Spa- lUeSll�los meiüs Slusten<t�l ,q;�e, se o De sua viagem a Belo Horizonte.
lato, na JugoeslavIa. Durante preS:ldent-e RooSleve�t nao fOT. can- regre,?sou o nosso distinto patrício
, ". 'd" f d • b _ d,i.d,ato· -paIm um1 quar,to penodo, sr. Álcino Fanaya, digno agenteesses I a� _

s
'. ?r�nl el ru a

diKici],melllbe Ol1f1:,I'O lideI' d'cmoc.rá- 'da «Texaco» e presidente de Es
dos 43 aVlOes InImIgos. Uoo gaJlga'i'á o poder. critório de Coordenação I. A.o nas-

"" ...... w.-.-. ..-.-,,,,,,......""..- ....... ta capital.

Agradecl-meo"o --Procedentes do Rio, cheÇfaram.I a esta cidade, sábado iíltimo, as

Agradecendo a Deus o restabele- gentís sritas. Gicélia Oliveira e

cimento de minha espôsa. Maria Dóris Santos o respectivamente. cu
Grams. que foi operada pelo aba nhada e filha do sr. farmacêutico
lizado médico dr. Sáulo Ramos, Eduardo Santos. A srita. Dóris
de uma hérnia que vinha sofren- completou a la. Série do Curso
do a 24 anos. quero tornar pií- Científico do College Sacré-Coeur.
blica também a minha gratidão --Para S. Paulo. em visita a seus.

ao referido operador. rogando ao parentes. seguiu ontem o ilustre
Céu que sempre abençôe a mão cirurgi�o dr. Ro�ão. Consoni, qu,;
precisa do digno facultativo; bem i em melado� de JanelrO regressara
corno, torno extensivo o meu agra- a esta capltal.
decimento ao dr. Biase Faraco,
às Irmãs da Divina Providência e

Enfermeiras do Hospital de Cari
dade, pelo desvêlo durante todo o

tratamento dispensado à enfêrma.
Florianópolis.20 de dezembro de

1943.

o ESTilDO tisportivo O
'Dmsputando

05 ((players»Rio, 21 (A. N.) - Nota-se forte
e índieíar çúvcl efervescência 110S
meios Iutcbolistico» desta capital.
Embor-a n âo se lenha abnda decidi
-do () cmupeonaro

. hr'asHeko, os
graJJldes clubes caauncas c puuüslas
travam rpl'OZ luta em tôrno dos
playcrs I1lwi,s destacados nas últí
mas d'is'pul'a,s entre os dois selecto
nados nnlall.ils'tas, além dos cracks
perteucentss . aOI> valr,IOS clubes,
mas nâo i'nClhui,d,os Il'3,S selecões,
Sabe-se que os cl ubes oar iocas se

esf.orçum por' contratar Servilio,
Dimo, LilTl11a e Obcrdan, íncontestà
velauent.o Joga!llones da mais alta
classe. afi rn de f,oTti.fi'Oa,r-em 06 seus
qued ros paru a temperada de 19·14,
_SiJl1lrJilanea,lllcnle, visando a Iinhá-
1'05, no ano que vem, corrh-a o

· scratch paulista. Também pnoclwam
r-eter OIS seus e lieIUC,u;t'os, pois os
·gr,3Jl1'd<cs clubes _ pamlistas Q'uel'em
a rrebater, entre outros, a Dornim
gos, João PilI1Lo, Lelé, Biguá, Nort
val c outros. A h�ttaJha nos bastído
res coneinna, enqrsaurto os torcedo
res têm a adcuçâo concendruda na

· próxhmu (J,i,spnl,a ckJ C.a'i11lp-eonato,
luar,oada para a11l,amhã ii n/ai/te.

santo do dia
S. Domingos de lilos,

Abade
Nasceu este santo em Cannas

(F.:spanha). Desde cedo resolveu de'
dicar-se ao serviço de Deus numa

ordem religiosa. Entrou para o

convento beneditino de S. Milão.
Suas virtudes recomendaram-no a

tal ponto que foi nomeado Prior
do mosteiro. A reclusão do con

vento não é proteção contra o so

frimento. Isto devia experimentar
Domingos. O rei de Navarra. D.
Garcia. resolveu apropriar-se das pre
ciosas alfaias do conven to. O Prior.
conforme era seu dever. se apôs a

este sacrilégio. Para se livrar des
te incômodo adversário, D. Garcia
desterrou-o para o reino de Cos
tela. D. Fernando 1.. soberano de
Castela, congratulou-se COr:1. este
fato. Pois. o convento de Silos não
se achava na_altura quanto à ob
servância religiosa. e conhecia o

rei os dotes de Domingos. Por is
to. ncrneou-o, com a anuência da
autoridade eclesiástica abade de
Silos. Como por encanto, muda
ram lá as causas. As avultadas
rendas do mosteiro aumentadas.
constantemente. por gener.osos do
nativos do rei e dos grandes da
cortr, foram empregadas no culto
divino e, principalmente. para ali-

O-veterano Barroso venceu a com- viar a pobreza. Já em vida foi
-petiçiio náutica realizada, ante- Domingos recompensado por Deus

· ontem. em Porto Alegre. que lhe cor.feriu o dom dos mila-
--.0 Atlético, de Uberaba. venceu gres.

(1 torneio de natação disputado
'domingo último na cidade mir.eiro. Vai aparecer a
.Pará de Minas, no qual tomaram FOLHA C"AI'OC"parte 200 nadadores. "" ...

-- A Federação Atlética Catari- Rio, 21 (A. N.) - Está defi-
ne�se de Atletismo realizará. em _a nitivamente marcado para o
-n.olte de 31. do corre�te•.a tradl- dia 24 do corrente o apareci-'(aonal ({Corrlda de Sao Sllvestre». ."

-- A valorosa Associação Atlética mento do novo Jornal Folha
Barriga Verde acaba de se sagrar

Ii Carioca",
de propriedade e di

'campeão catarinense de atletismo recão de Aderbal Novais atual
<tIe 1943.. presidente do Institu'to dos_. Os Jogos do Campeonato Bra- , . .

sileiro de Futeból já renderam a I Bancanos. O novo vespertIno
-apreciável importância de 2.530.000 apresenta-se com a seguinte
cruzeiros!

, legenda: "Um jornal ágil, vi-
-- O segundo �ncon�ro Aval x brante e moderno"..J3lumenauense sera reahzado, nesta

·-capital. a 9 de janeiro de 1944.
'-Mical firmará contrato com o

'São Cristóvão. recebend0 10 mil
.cruzeiros de «luvas».

-- Hércules está praticamente
· -afastado do selecionado paulista.
Possivelmente. a ala esquerda do
«onze)} bandeirante será consti-
tuida por Lima e Remo. Og tam
bém jogará, ocupando o C}ntro da
-linha média.

-- Godói. ponteiro direito da Por-
tuguesa Santista, ingressará no

1'lamengo.
.. Vaz, zagueiro gaiícho, assinará

contráto com o São Paulo.
,.",..,_.._� ._ "'Jt

,livros bonUos
para criancas

RIO, 21 (A. N.) - As vitri
nas elas livrarias exibem mos

truários excepcionalmente ri
cos de literatura infantil para
o Natal, destacando-se as cole
ções lançadas pelos grandes
editores como Companhia Me
lhol'ame:ntos de São Paulo,
companhia Editora Nacional,
EPASA, etc. O. K, $TlJOIO

Várias

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Herói da RAF

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

Belém, 21 (E.) - Em trân
sito por aquí e procedente dos
Estados Unidos, seguiu com

destino ao Rio o major aviador
Anthony Welington, um dos
herois da RAF.

�_.._._-_- -_._,........._.tJ"w-.. ._._...-.-....._.._._-.-_-..- -_.._,. ..__-_-_,._...--...-_._....- ..........

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira. TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADAMEMTE,

com a.s VANTAGENS da. compra. à vista,
servindo-se do

,

CREDI ARIO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A,
Rua Felipe Scmnidt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Ou 8 it 12 • dai 14 is 17 h •.

-----

Londres, 21 (U P) _ Continua Decorre hoje o natalício da gen-
. .

til srita. professora Déspina Spy-melhorando a saúde do pri,meiro
mill1lÍsltrrü Wi.nstnn Chllll"chi1l, o qual rides.
já se encontra em frruruoa convales-

A srita. Maria das Neves Lísbôo ,

cenç.a. ])0 últi.mo boletim depreen-
de-se que Winston [ú está a salvo professora do G. E. A. S. José. faz
da pneum.oni a vieto a ausênc-ia d,ó anos.

nlQTJ1Je do espeoüaldsta que ViIT1ha as- . d-- dsi nanclo até agora os nefenidos bo-I �or �o.hvo .a pass,agen: o se;:
l,ebiul,s. Fd11 meios bem informados a.nlv�rsarloo hoje , ;era multo feh
acredíta-se ser provável qne o pl'i- crto.do o sr. dr. Casar Seara.

meiro m.imésloo antes de regressar
,à In'gla,t>er.r,a se d irija a outro país
cujo cl ioua acelere seu total nesta
beliecime nto,

A srita. hene Silva. gentil
pregada da Livraria Central.
anos hoje.

em

faz

·.......

·Co;;';;-;;-""-;;;·ê}�SÃ��iSC
...

E O sr. dr. Moaír de Oliveira. rnê-
LÂNEA é saber economizar' dico veterinário, festeja hoje a sua

data natalícia.

Em férias Ássinala-se hoje o dia natalício
da gentil srita. Eva Schweidson,
filha do sr. Jacó Schweidson, pro
prietário da «Casa Esmeralda» e

a qual presentemente se acha no

"Curso Científico" da cidade de
Curitiba.

Naselmentos r
Pelo advento de sua primogêni

ta Elizabeth-Maria, ocorrido· a . 19
do fluente. acha-se em festas o

lar do sr. Nataíl Pinto Mesquita
(sargento radiolcgista do Hospital
Militar 'de Alegrete) e de sua ex

ma. espôsa sra. d. SonIda Espín
doIa Mesquita.

Falecime,ntos:
Faleceu, sábado, e ontem às 17

horas, foi inumado ns cemitério
da Irmandade, do Espírito Santo •

o sr. Adalberto Duarte Silva. que
contava 63 anos e fôra vítima de

JOÃO GRAMS um insulto cardía<..o. deixando viu-
"..,.....,...,"".-..-..• .,....... ,_.••�........w__..,.. va a sra. Isaura Brüchele Silva. e

Agradecl-mento
as seguintes filhas: sras. Ivone. Ol-
ga e Ilda. casadas. respectiva
mente, com os srs. sargento da

Vva. Adalberto Duarte Silva. eng. aviação Helvécio Dias. engenheiro-Carlos Büchele Jiínior e família, topógrapho Carlos Büchele Jiínior
sargto. Helvécio de Sousa Dias e

e Manoel Leão Coelho.
família. Manoel Leão Coelho e fa-
mília vêm agradecer a todas as Resistem bem
pessôas que os acompanho.ram no •

doloroso transe por que passaram OS guerrilheiros
com a perda irreparável de seu Londres, 20 (U, P.) - Os
querido espôso, pai, SÔg:o e ?vÔ; guerrilheiros jugoeslavos e sol
aos que leva.r�n: os despOJOs fu�e- dados nazistas 'continwnn tl'a-bres ao cemlterlO; aos que enVla-

.

ram flôres. corôas. cartões e tele-) vando vlolentos combates no

gramas. Agradecem. particular- Sandjak, na Bósnia oriental
mente, aos facultativos dr. Sáulo I nas províncias croatas de Kor
Ramos. que o tratou com todo dun e BaniJ'a e no setor decarinho, atendendo-o a qualquer .

.

hora da noite durante todo o tem- LIVno-Duvno. Os patnotas es

po de sua longa enfermidade. e tão resistindo aos nazistas � (lll
ao dr. Po�idoro Ernânl S. Tiago, pleno êxito, apesar dos re�(�r�
que tambem, e:npregou to�os os

cos recebidos pelos l!.ermânicr,!s
recursos pos::nvelS para salva·Io. .

, '1"-' .._
o

3 v. _ 1 nestes lLulmcs �en1pos.
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avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.
umo visita, se:m . compromisso, á «A Exposição»

PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
Faça:m
o Reich podere pagar as

indenizações de guerra?S. PAULO (Por José Vilar Saa 10 milhões de trabalhadores ale- zar a modalidade que se ernpre
Juan - Diretor de Imprensa do mães durante 10 anos, para re- gará para que o Reich possa sa-I(EC para "O Estado") - Seria construir o que as tropas nazis- tisfazer todas as suas obrigações
ridículo acreditar que a Alema- tas destruiram durante a sua per- contraídas com o estúpido e

nha poderia pagar pontualmente manência em território soviético. sanguinário ataque a civilização.
as suas indenizações de guerra, aos Os russos, desejam antes do que Estão empenhados os britânicos
países que foram devastados pe- dinheiro, homens, máquinas, fer- em evitar os êrros de 1918. A
las tropas nazistas. Além disso, ramentas e turmas que incluam Alemanha nao perderá os seus

não só a Rússia como vários ou- técnicos alemães, a-fim-de prece- territórios historicamente gerrnâ
ãros países vítimas da investida

I
der às reparações de guerra. Vá- nicos, nem será obrigada' a satis

�angrenta de Hitler, não desejam rias são as nações que acompa- fazer suas obrigações em dinhei
absolutamente qualquer indeni- nham o ponto-de-vista soviético, I roo Porém, as suas fábricas e usi
zaçâo em dinheiro, pois temem e, assim sendo, como poderão nas trabalharão na medida do
'que se repita o episódio das in- os alemães fazer face às suas dí- possível para produzir máquinas
.denizaçóes de 1914. A Rússia, vidas de guerra? Na Inglaterra, e outros utensílios necessários ii
por exemplo, ex�ra�oficialmente n�alizam-se �tualm:nte convers�-I reparação dos danos cometidos
,declarou que serao necessários çoes e estudos a-fim-de regulari- pelas suas tropas.

,

suas'

NOVA YORK, dezembro
(INTER - AMERICANA)

lo sargento aviador T. W. La-

,
Arrecadado

I
Arrecadado

I Diferenças
�.

' rice, comandante de uma for- Deleçacias Regionais até Outubro 0.['; Outubro para
, mação de Spitfires canadenses, i de 1942 , de 1943 + e -

'�' I no teatro da guerra norte-afri- . ----------------..;.....---------'----
- I Cr$ Cr$ Cr$i

I cano,
em operaçoes de patru-! Distrito Federnl '..... 305.679.6ü9,oo 445.833.505.00 + 140.153.836,00h':

.,lha,
encontrou uma grande i Amazonas ií.159.430,70, 7.279.292,70 + 2.119.856,o()

formação de caças germãni-I'
Palrá .:.:

.. ,.......... 8.509,412,201 13.393.287,20 + 4.823.875,o(}
�,. COSo Com uma manobra extre- l\1ar�nhao .... '...... 2.819.nOO,20: 4.033.361,So + 1.214.361,60

I
mamente ousada. o sargento �I�lU•....... ,........ 3.IHl6.641.6o: 3.349.3G2,20 - 547.279,4a

. Ceara 7.843.45·((ioi 9.632.01S,10 + 1.788.563,50.
La.ljce c?n?e&,uiu derrub�u dois iH. io çra.nde do Norte . 1.5(i{.37S,301 2.609.961

..
50 + 1.045.583,2(}

avioes immigos sem disparar Paruiha �"-35H.180.2l) 4.246.552,00 + 1.887.371,80
um único tiro - mergulhou Pern�Jllbuco 2:,).542.357.001 3H.2%.231,70 + 16.753.874,70
atrás de dois Mc-109, que tam- Alagôas 3.354.05D,.20 5.046.976,fio + 2.592.917,40
bém entraram em mergulho. SBearl.ga'Ipe.'....... .. .. ..". 2.0S9.29H.90 :l,4G(j.04H,70 + 1.376.74H,80.

22.130.:{S7,2oi 29.157.242,&0 + 7.026.855,30.
Os caças alemães nunca mais i Espírito Santo 2.083.478,00i 2.3G9.765,Ho + 286.287.90.
sairam dêsse mergulho.

.. I
Rio de Janeiro 14.213.2:{S,Oo, 21.329.302.;;0 + 7.116.063,60.
São Paulo 264.037.177,20' 419.837.366,8ól + 155.800,189,60, _ .. ---

Paraná 11.888.412,401 22.510.869,10 + 10.622.456.70-
Bolsas modernas na

I S�N�A CATARINA. . . 8�606,4H8,00' 16.453.540,30 + 7.847.042;30
CASA ROMANOS RI.o Grande. do Sul 46.6()G.870,90 69.5G7.334,40 + 22.900.463,50

Minas Gerais 40.700.043,20 63.603.377,20 + 22.903.334,00
.,._.._.._.._.._. _ _-.-.-.-.-.-.-.-.-.-� Goiáz 1.682.713,10 3.295.406,80 + 1.612.693,70'

Mato Grosso......... 2.728.\)95,30 3.901.117,50 + 1.172.122,201

..

COMPRASe VENDAS
Te:n V.S. algum objeto novo o'u

usado para vender?
Ou deseja comprar qualquer

objeto para sua indústria, resi
dência, etc.? Então vá à rua Deo
dor-o 35 e peça informações sem

compromisso à Eirmo A. L. Alves,
que se encarrega de resolver O seu

1caso.

IâfiCã·êCÔÕÕíôféã

Substituída toda 8

tonelagem afundada f

WASHINGTON, dezembro-
I (INTER-AMERICANA)

- As
I perdas americanas na campa
nha das ilhas Gilbert, declarou
o coronel Frank Knox, secre
tário do Departamento de Ma
rinha, foram muito reduzidas.
Disse ainda o coronel Knox
q:ue os avioes americanos já
estão se utilizando das bases
aéreas conquistadas aos japo
neses em Tarawa. Finalizando,
afirmou o secretário da Mari
nha que as Nações Unidas já
construiram em seus estalei
ros uma tonelagem maior de

1 aue todos os navios mercantes
�fundados pelo- inimigo desde

____________________________ 'o início da guerra.

Credíto Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort- los nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00
Muitas bonificações e íuscrtçõ es de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre Incontínente, Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo

. sorteio. tenha eotíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

Mer-

HOMENAGEM AO GE,NERAL CLARK O general Clark
comandante do 5' Exército Norte-Americano 00 ReI' leli·,
citado por Benedetto Croce, eminente filósofo e liberal ita
liano, par ocasião da concess do 00 general do gráu hono
rífico de Doutor em Ciências Politicas pela Universidade
de Nápoles. Em seu discurso de agradecimento o general
Clark disse: «Sómente vos pedimos terreno suficiente do
solo italiano para enterrar n053QS mortos i l u.s tre s , pois
viemos devolver-vos os valôres tradicionais da civilização de
paz que tornou famosa a Itália». IFóto da L-Americana).

SERVIÇO DE CONTROLE E ESTATíSTICA
SECÇÃO DE ESTATíSTICA

Quadro comparativo da arrecadação do Imposto de Renda 110 período
de Janeiro a Outubro - 1942/1943

+ 411.044.497,80.
547.279,40

780.614.703,10 191.111.921,50 + 410.497.218,40TOTAIS .

BAR E ARMIZEM OH I [NTERua V. Meireles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pastei� - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc etc.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA '

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

�����������������������==���������������------

)'1·.' VlNHOS.e A S T E L o- VINHOS .G R A H J A U H I Ã Q. PRQDUT�;E; .SOe. VINleoLA RIO� ;�IRIESLING MATRIZ - PORTO ALEGRE
CASTELO TIN'l'O MERLOT Filiais: Coxias - B. Gonçalves - Farroupilha -

CLARETE TREBIANO Garibaldi _ S. Paulo - Bo ic-
BARBERA CABERNET
GRANDE VINHO BRANCO MALVASIA Estsbeledmento Ágrico!a • ,,(iRANJA UNIÃO» • Flores da Cunha
RESERVA (Tipo Porto) BONARDA
BRANCOS BARBERA RIO GRANDE DO SUL •• BRASIL.

____________________________________________a.__� � • � m ��
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o eSTADO-Terea.feira, 21 de Deze",bro de '943 5

Própria
(N::ipt:rnS:�::�:: ::� ::�;::e como é I sÁl'_Is-·[�::;�����:-
passiveI obter «capa própria». las em casa de família, todas

II com janelas, na rua Tiradentes.
__._lIlIIlIItMIIlII8NIIIIIIZl:·alll::tr::::U:ll,';';l·2li!' Wili!lllíil'_!IIIIIIigwtlialQ!pmji!lIilllli'll!l!ll__IiEiIIIIIIII.__.....IWi. n, 21 Tratar na mesma. lOv 7

I Atel1câ() L ..
o

Contabilistas
DE ACÔRDO com ° artigo 39, do decreto-lei

n. 4.178, de 13 de março de 194.2, os Peri tos-Con
tadores, Contadores, G'uer de-Liv roe e Provisionados,
que deixarem de enviar os seus títulos à Divisão do
Ensino Comercial, do Ministério da Educação e Saude
Pública, no Rio de Janeiro, até 31 do corrente mês,
para apostila e ob tençêo de número de ordem de re

gistro, terão, -

a partir de 1° de janeiro próximo, as
van tagens asseguradas pelos mencioriedos títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso. à
"Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro. 23 - 1." andar.

Caixa Postal, 195 - Telefone: 771.
.

Enderêço Telegráfico: "INTER" -

Floria�:J
,I cidade de. Natal no futuro

LONDHES, dezembro, por. uma. ]Jol'el pôs mãos' à <obra paru var-rer

personuf idade inglesa, - A notí .. los ooennus dos nussos quartos.
ciu d� Cf:I'L' l'(}lIljJ'l'I1hi'as hri ,lâni �as I Tl�d:o COIll o melhor h uuno r í

de avuaçao es,tabelecenam l iguções ['I\'C lempo de tomar lodos I()S
entr-o a Europa c as Amer ic as e' bondes e ver os bairros c o m as

que aviões de �,a,ssageiroJ'5 ,e de car-/SllHs .re.sidências bem construdrlas,
gI<l (Jot� nossa i lha pousarram nos hOSPI[l::U5, escolas, acre-clubes e as

CHlll!JOS de aviação do Brasil, fa- prai'3S. Alugue) um vcleie-o e pas
zund.o ali I,iog'açã,() com as compa- sei no r.ho Potengi onde hú uma
nh ias cujos aviões percorr-em () base. naval e onde os g-flandes h i
con'liolwnrc amcricauo, íbi alvi çu- dropham os levanfam vôo par-a a
reina palra muH" gente que nunca Af'r i.ca ou Estados Unidos. Nós
pensou cx is l.i r pOSlsihUhlad'C de nunca sabíamos pa ra onde,
volto.r úqll'e!oas pratas. Natal t.ern Iurlo paro se lor n ar
Nunca foi segredo mllí laa-, mas, um dos I'llga'res nuais procurados

'('01110 parte do meu oficio, jamais da terna, pois apesar da sua situa
purlc revelar ter' passado por Na- ção Ião perto d.o Equad or , possue
tal, Foi nma das mailo'res decepções um clí.ma deli oioso e um povo lios
,dia m irrha vhda. :'\aJt'al fica pertinho pitaJ.m,ro.
do Equador. Lá na extremidade
brasidei ru t' mois próximo da Afri
ca. Africa. SICiJl�p'rl' foi para nuutos
de nós () si,nQnÜlloO ele calor tl"011I
cal, 'd'e chuvas torr-enciais c ele va

]lO'1'(,S asf'ix iantcs causados pejou
ação do calor' da chuva. Além do
mais, Natal Iii cava no Bi-asít, terra
,COllIU jú (NssIC noutro artigo, lá
]onge 'c üescÜln'h·('cida.
A pr-Imeira decepção foi o cli

.ma -de Nafta!': ameno e agradável,
,O sol bl'i,lbla,nte de (lÍJa dú lugar a

uma noillc cheia de brisas que a

.towm:ml agm.rl<ávd, A segunda foi
'3 ele tser NaotaJ uma agr'aelabilíssi-I
ma oÍllli<todl[' com recantos pitoros
'c os. O rio Potengí, as praias, o mar

<R todo II CCHlltOl"110 geúgráf<i.co ta
-z'em lembrar lugaros ide ans onde
muita gente vai passar meses afim
de csc1apar cJo [ri o d e i 11\',el'no ou

ll1ena'1li'enlc vara )'cp (Ht-s.a r. Quando
houv,er hotei's que não acol,ha só
.1l1c,ntc sol,da(lo:s em 1.rãns,u,() e de
:groaoudo.s le1l1 servi'çio de guerra,
ll1uitJo,s d,e nós, qulC p'3SSiamos por
aí, gOISitani'am'o's elc vo1[a'1' piara go
.za'[' umas fénias.
De 10do'S os llados viam·s,e si

nI3Iis ele uma classc cuHa e de lima

ci",iJlÍz'ação atl'aellJle, O povo que
mi,lag[',os'all1lenlle veio a cOllllprecn
(].e-r o l1<O,S'SO i,nglês, não !pou(k rI,e'i
Xar c]'e nos nlrair. Amúvel c hOSipi
taleir'o, deixou uma recorr!laçüo
lii'l1Jp{�t,ic,a. Não me es.qucç,{) dr' uma
chuva tOlT'lmcial qur qlJl3ls,i inun
dou o holClI e COHIO o pes:slÜ'ul do

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA GRILLO
recebeu variado sortimento

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

Rua Ar cipreste Pava

Comprai na CtSA MISCE
LÃ NEA é s�ber economizar'

•

1ft.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

.de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN't'URAS - internas e externos de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. Construtora da Casa
Vá à rua

Que ndo alguém. tal como o cava,..

lherro da ilustracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto. um cá.lice do
ezcolente aper-itivo KNOT. lembro
se V. Sino de acrescentar. ao ao-rnde.
cer a gentiJezl1:,E$TE�: 1.411-
B::.''lWf (J NElI Aí'lif7ITIVO

PflED/!.Em/

'fD---'me,,](//'1 roOOI/TO OA KI10TJ'A.IIIO,.('Ot1. é Sé6UROS
____ 171••U.I -J

Fascismo e malaria
Há poucos dias apareceu nos

jornais um telegrama noticiando
que, na campanha da Sicília,
morreram de .impaludisrno. nas

forças anglo-americanas, quase
tantos soldados como .nos cam

pos de batalha.
A propósito, diz o "Diário de

Noticias", do Rio, que o impa
ludismo na Sicília não é novi ..

dade, É alí velho e reve lho, e

sempre constituiu naquela famo
sa lilha uma praga constante, em
bora intermitente . .o que é no

vo, porém, é o testemunho, que
na situação sanitária .da Sicília
temos, da incapacidade adminis

trati�a do fascismo. O regime
fascista dominou .a Itália por
cêrca .de vinte anos. e durante
êsse longo espaço de tempo o

que agora se apura 'é que deixou
como encontrara ias condições
de 'Vida do povo italiano. �ste
não melhorou: .substancialmente
em nada no' seu .nível de exis
tência. O fascismo preocupou-se
apenas com obras suntuârias,
despendendo em armamentos e

aventuras coloníaís .« dinheiro
que .devera aplicar !inclusive no

saneamento do território metro
]JOlitano. É verdade que há as

obras das ,Lagoas Pontinas, po·
rém ali os pântanos Iforam seca

dos para dar lugar a ,i-nstala,ções
militares e !fá.bricas de produtos
químicos. Ao fascismo nunca

preocuparam os problemas fun-
damentais 'do povo, exatamente
porque o orientava uma filoso
fia de fôrça e violência que,
no domínio interno, significava
ditadura 'e, no externo, agressã·).
Instaurando o sistema corpora
tivo, em última análise, o fas
cismo o que instaurava era o

sistema ide reduzir ,a nação ao

sílêncio e à minoridade política,
a 1ardeando Que conciliara as

classes sociais ,porque simples
mente as impedira de articular
seus problemas.
Enquanto houve fascismo na

Itália, não se falava em malária
na Sicília. A epidemia jamais
cessou; porém, cessaram as quei
xas do povo siciliano. E era só
disso que o Ifascísmo fazia ques
tão.

TERRENO Vende-se
um, me

dindo 15x50 ms., localizado na

Alameda JoãC:J Pessôa, Tratar
com Eugênio' Beirão, na rua

Tenatrides n 3.

•

Não liquidação
o proprietário da

CASA NATAL

,

e

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciou uma

VENDA ESPECIAL
ganhando apenas os descontos

Nova modalidade que irá revolucionar a. praça
NOVIDADES EXCLUSIV'AS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS!

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

Novos Preços.
Remarcações gerais em todas as secções:
ARMARINHOS, CALÇADOS e TECIDOS

Casa Natal
Rua Felipe Schmídt, 20

Dra. Josefina f. Schweidson
A Ora. Joséfina F. Schweidson avisa ter reiniciado sua

clínica, atendendo das la às 12 e das 14 ás 17 horas.
8 v. alto - 8

�d tàZQY' (JUdltgtd dQ CCJYl1-
'"

PVdg, noo Qg-

�UQÇd de ht
C lulr o "W1.dY'd

v,lhóga gdbãç1

TENHA JUI-ZO
TEM SIFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I� II fJ1:&iJ t� riA SlFILIS ATACA TODO O ORGANiSMO
O Figado, O Baço, o Coração, o Estômago. OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Qued8. do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradaver

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.r. como
auxiliar ne tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FftLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor 8·
·914. devo dizer-lhes; sempre gradavel do ELIXIR -914. re·

que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de
os casos de indicação apro- facll manejo para o público
prlada (slfills em varias de no combate li slfili!l, quallda
auas IDanlfest lçõe�) os resul· lde. que frequentf'mente a
tados Lêm tlido saLislatorlos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PMS!J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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··············�····��···!'Hitler fugirá para a Afriea 1
• DepoIs de tantos anos de bem servir ao publico • NOVA IORQUE (De -Rohert Norton - Exclusividade do

: A Iradl·CI·onal CASA MACEDONIA : ���;��'ii:�ã,"�e�����;�nspa�eoct!�i�� ��������sd�a����d�� �l��
.. I mao de rugír para a Afnca,. quando se apresentar ínsustentá-• vel a posição do nazismo na Europa. Porque procuraria Hitler
• apresenta, - pela pr.meiro vez - a sua O a África, a-fim-de subtrair-se a justiça dos homens, pelos seus

• � hediondos crimes cometidos contra a civilização? Acaso, a

• Grande II"'qul-d !5'Jça-o de atai... Áfr-ica poderá abrigar o homem que deu causa à destruição
• U • das suas melhores cidades, ao demagogo que estabeleceu as di-

• ferenças raciais como um anteparo às relações com os povos

T
• da Europa e da América e ao conquistador que pretendia in-

• oda a Sec�a-o de BRIB.T8UEDO� (1mB II' liqUIDADA' • troduzir novamente a escravatura entre os seus habitantes'?
•. \I

.

11'1 LJ i) lÃ a. lt •• A África nunca poderia prestar-se ao papel de asilo dos cr imi-

• Tecidos lisos e estampados serão vendidos por • nosos de guerra. É provável, entretanto, que Hitler pretenda.
• • aproveitar as extensas florestas e áreas inhabitadas do conti-

a PRECOS MARAVILHOSO� 1 1fIft. nente africano para ocultar-se dos povos, que sacrificou aos

• . ..... ., instintos bestiais do nazismo. Porém a justiça britânica e alia-
o _ da não descançará enquanto não aprtsionar em suas malhas
" Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos. meias, bijuterias, lãs em f o maior criminoso que a história do mundo registrou.

novelos, roupinhas para cr-io rvço s , roupas de jersey, botões, ., piiiiiiiiiiiiUmn__iiE.üiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiii iiHi •
flores, presentes, fantasias _

: UM MUNDO DE COISAS BONITaS ;,• •

: por preços de Papai Noel! :
: N�o hesite na sua escolha! Compre� antes qn� acabe! i
: Uma só opor tunidcd (I' poro :
: c�e�!!A�ia t I'�!�mb���!f�I!!}a I : I,• •

i C A S A M'A C E O O N I A i• A Cosa que mais vende e melhor atende •

: 8 ,. Rua Trajano -8 :
• • •
••••�••••••••••_••••$.�•••* ••••••••••

Cem casas destruidos
por minutoS. PAULO (Por P. Xisto - Ia- fiesa, ou de S'OCOl'll'oO às áreas atin- De ordem da Meso Administro-

lUOOO comentarista brasileiro mun- gídas pelas bombas brilâ'i1,icas Os tiva da Irmandade do Senhor le_

d'al[��n';-' coruheoído, exclusivo do li êndd t d
. ..

1 t sús dos Passos e Hospital de Cad·
• ,." li<; 'ti mcen uos a, ea os 11,0 1I1ICl'O f o a a- :'Iade, desta Capital, previno os in-

C. E. C.) - As padavras prcnun- <Jlue sómerrte podem ser atacados teressados de que, até o dia 21
osadas pelo míaristro da Aeroriáu- pelas turmas de bcrubcíe-os, quan- deste mês, às 12 horas, receberá
-tiro, $·ir Arohibaâd Sinclair-, jus- do O úetirno avião britânlco se I está Irmandade e Hospital, no suo
t.a

.

J .• .

i Secretaria, propostas· em cartas
ijllleil1J�e no di.iJ em �t1e ti capita af�l'Sitlll: dos crus

.

gerrnan lC?S.. A fechadas, de todos os artigos ne-
do Reich era sulnuetida ao segun- rntl'eV'lslta concedida pelo m i n lstr o cessários ao seu consumo durante
do devastador ataque aéreo, devem Ida Aeronáufica da Grã Bretanha, o semestre de janeiro a junho do
ler soado mal aos ouvsdos dos Ii- vale bem por um horubardcio aé- ano de 1944 próximo vindouro.
d

.

t X J d
..

I 1
....

brí Os proponentes poderã.o obter as
eres n�z�� as .. e·n rum e l1?S po- reo, ueo .arar-aan vnrros jornais rr- listas de todos os artigos, aos quaisde ter idéia exata do que seja um tândcos. Ela é uma. conlFi rmaçâo se refére êste Edital, no Hospital.

ibombal'Cie:i,o, como os que estão plena do verdadeiro poderio atual Consistório, em F'Iorãunópolfs , 9
sendo Ievados a efeito contr-a Ber- da Heal Fôrca Aérea Br-itân ica. de dezembro de 1943
Iím. Quando no inicio dêste ano· JULIO PEREIRA VIEIRA

E t d
Secretario

se notic iava que a l:léd�il3. das bom- ueou ra O morto ------

�laS alfl'ellltessa>d1ll1S atingia a 10 e 20 I ---_.

ilone],ad'as, ficávamos devér as irn- ATLANTIC CITY, 16 (D. P.)
iPressionad'Os. Desde então, essa

- O pianista e compositor de ALVARO RAMOSmédia se tem elevado contíama- jazz Fats Waller foi encontra
mente, No Úllrtill1w ataque da RAF, do, morto, num cornpartlmen
Berlim foi contempla'da com uma to do expresso da California,
�arga de bomba's nlJlll1l3 média de ao chegar o trem à estação
77 tOIl'e,l'a,d,a,s por minuto, () que desta cidade.
segundo os cálculllos dos técni cos
l3.erOnil'lllliClOIS bnirtâJl1i COiS, corres

;poll>dle à flicslrlli'ção maltemática de
..100 casas por l11Iimultü. Deve ser

ul1l.a cousa f.anltásitica, quc a ima

ginação humana não póde conce

ber, senâo plJ"esenc�la'ildo�a. A cu'!"

lia d,uração dios alt'aques, compens.a
(ta pela sua exlraolrd,inárila

il1tensi-1dad,c, nãlo pernTÍlte aos nazistas es

boçal" (J'll,a,]qllle,r movilmento ele (I,e-

r'M'

I rmandade do Senhor Jessús dos
Passos e Hospital de (aridade

Edital
Fornecimento

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

I Procura-se representante
Importante Socied'lde Anônima de São Paulo no

ramo de produtos homeopáticos, procura concessio·
nário, ou representante, para êste Estado. Cartas

Ia Joaquim Seabra Barcelos, ale dêste jornal.
--

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEJ..J INDUSTRIAL-,JOINVILLE (Marca regist.)

f.lta" ... o••a alea..- t �
I

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

=

C.J-\.SA 43
Livraria e Papelaria

Para as festas de Natal e Ano-Novo
Acaba de recfber grande e atraente sortimento

de BRINQUEDOS das mais cfom€ldos fábricas
do gênero, no País.

Visitem. sem compromisso, a nossa
•

EXPOSIÇÃO
Interessante sortimento de

LIVROS PARA CRIANÇAS e ohras literárias em qeral

Preços módicos!
Rua João Pinto, 9 - A.

CARTAZES DO DIA
3a.felraHOJE HOJE

CINE
A's 7,30 horas:

O tecnicólor de Betty Crable, Victor Mature e Hack Oakie,
com 100 minutos de beleza e encantamento. Ouçam o ser, -

sacional Fax "canta-me uma canção das ilhas", em:

Cancão do Havaí,

COMPLEMENTO _r..TACIONAL (DFB NaU
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços 3,00, 200 e 1,00 Livre de Censura

CINE ((IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Maria Tamayo e Vicente Orona num grande drama de amor

que comove e empolga. Um poema de arror e de dor:

Sangue e amor
Wayne Morris e Margaret Lindsay em:

O diabo é covarde
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

Preço único 1,50. Impr. até 10 aoos
--------------------------

Natal! ClOe Odeon: Gene Tierney, John
Prestan Foster no tecnicólor:

de fogo
Natal!

AguiasDomingo: Claudette Colbert em:

Mulher de verdade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO---------------------_. - - -_.- _. ---

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeu o

CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
_bados, das 16,aO às Ui hor-as - CO;l;SULTóRIO: Rua João Pinto u. 7, sobrado -

.'ooe: 1.461 - Reo;,ldêncla: Rua Presidente Coutinho, :,!3.

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

Ex-interno do Serviço de Cl ín lca Médica do Pr-ofessor Osvaldo Ol iveua, nied íco do
Depar-tarnen to de Saúde

t:I,lNICA i\IÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CO-"if5Ul/I'óRI0
e RESJlH�NCIA: Rua Felrpe Schmidt 11. ali - Tel. 8J2. CO.'iSI:LT.-\S - Das 16 às I�.

ARAúJODR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
C()!).1SüLTAS: Pela manhã, das lU às I::! - A tarde. da� ::I às ti.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 (AuSENTE)

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come
temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

DR. SAVAS LACERDA sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as lenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

Ex-lnteJ'llu Uv Se rv iço uo i·j"UII.::;:':::'Út' LL'Ull!Oa.::, I' e rreuu e t"x�e.;;,taglaI'ju dos Serv iços
o o dr. Ga orre í de Andrade (Rio) e U1'. Peteua Gomes lS. Paulo)
(Diploma de habíj itação do Conselho Nacional de OfLalmologia)

Cheio dn lSe r v lco de Oflaltuologla do Dep.u-rameuto de Saude e Hosp it al de Caridade
Clrurca utl'dico-eJt'íll'gica especializada de Olbos, Ou vtdos, Nariz e Garganta
CONSULT(J�:IO: Rua Felipe Schnnnt, 8. Fone J259 - CO!\SUl:rAS: Das 13,30

"" 18 IlU"" .• - IU;SIDIl:SCI!\: Cousethe! ..o �laf�a. 77 - �·LORI.'\SóPOLlS.

I
I
I

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vilor Meireles, 2ü - Fone 1.405
ConsuJtas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

HESLDf:NCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
_---- ---- --- ----

DR. BIASE FARACO
Chere do S""\'lço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-Inter-no, por concurso, da I

Assistência Pública de Pono Alegre, Ex-Interno de Clmtca �lédica e Ginecologia.
AFECÇõES Gf:NITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS I:'>lFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46

RI';SlDF::]';CIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - ITONE. 1.648

DR. LAURO DAURA
DOE)/ÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Trat.amento especializa.c!o 'das afecções do Aparelho Genital Femín ino.
TI-atamento motlern.o da Blenorragia Aguda e Cronica, sob controle en

uescopíco (URETROSCOPIA) e de Iaboratór-ro. Aparelhagem elétrica para os trota
.....entos especializados.

o vidro grande de Pilu/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporciona/mente muito menos.
r

_.-

•

'

.," _.
•

_

'"

,.)�. "'. 'fi' .J..DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.
RESlDÉNCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado).
CONSULTóRlO: Tiradentes. 14. FONE: 1.663.

UMA .. MULHER NftZISTA NA INTIMIDADEDR. SAULO RAMOSlNSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

DR. DJAlMA
MOElLMANN

EspeclallHta em moléstias de senhor .... -

Partos.
olLTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. � CIRURGL'\ PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, Wdrocele, ve

rtcocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varIzes - Fracturas:
a pn..elhos de lCêsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Per-etra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
K ••rárlo: DIl8 14 à8 16 hoeas, diariamente.

LONDRES (Por Jane Masori rraturahrnente, ficou horror-izada
Exclosividade do C. E. C. para "O com as expücações de Gertrudes
ESTADO) - Para s-e aqualatar a. e recei osa de deixar-se inf'lubr pe
decadência do feminismo na Euro- las "naturais" [ustif'icaeivas da
pa dJC Hitler, VoOU relatar urna sé- mu.lher nazista, e procur-ou, juntode de epdsódios que me f'oram con- 'vr-es,
fiados .por uma jonnalista suissa ao seu [ornad, a sua r-emoção de
que durante vários anos residiu cidade,
na Alemanha. Hesidia minha arni- Como Gertrudes, numerosas são
ga, nUJ11..a cidade nas cercanias de as mnlheres que na Alemanha proBerlim e que tímha por vizinha a cedem à completa destruição da
espôsa de um ofucial do "Af'rúka moral, cios sendirnentos femiminos
Korps " alemão, cujo nome era e d·o, pudor natural. Esse episódio,Gertrudes Henr ierte. A intimidade corno tantos outros que se verifi
que se formou enrbre a minha ami-
ga suíça e a mulher nazista fez

Icom que aquela ficasse conhecen
do a vida imtdrna de Gertrudes,
Frequentes eram as festas e as liba
ções que a espôsa do oficiill nazÍls-
ta J}l'opürci.oJJJav,a, e ás qu.ads acor
riam nu:rIrel'os<as j-oV'ens· e oficiais e

soldtadios nazilSltru. Imp,reviSJtamente
a Blinha amiga s.u�reendeu Gerltru�
des em íntimo· ooJ.lóqmo ,com U/ID

soJ.diado alemão e, dilldl3 a amisade
que já uIlIila a ambas, reprovou a

atitulde levlÍana, ·que, lmturaJmenb?,
p l'()IV1ocUorÍ a q;uJaiLq:uJC,r cena d-esagra
,dável oom o' seu marido: Gertru
dies mOíSllTou,se indignad'a com o

m>Otl'allismo suioo e ciltou os 00<Il&e

]lhos naziÍSit'as para uma ma·i/(}r re

produçã'o! O seu ma.rido - dizia
ela - encon.trava�se há longos. me
s.es nmll canlJ)<O de t-rein,amen;t/(} e,
por c.onlS,eguinte, MInha ela di{! re

oorre. aos seus oonhecidos para
desempenha.r >os seus d.evCTes de
vlerdad'edJl1a nazÍls<!la. Minha· am.i�a,

cam mo Beich, hor-ror-izou as mu
lheres brítânicas e naturahnenbe
todas as. mulheres civídizadas do
mund'o, E ínacredütável como um
regirme póde i nííluir tanto, e tão de
cisivameníte na desmoa-adização dos
cosnnnes oe rua depravação senti
mental das mulheres. Esses fatos
demonstram o alcance da atuação
que as muiheres democr-áticas te
rão de desenvolver no futueo, pa
ra evitar que as ídeológias femini
nas naeístas não se infilbrem no
seio da sociedade das nações J:i-

F9l'mado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítais europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho geníto

uri:nário do homem e da mulber
A_lste. Técnico: DR. PAUJ,O TAVARIilS
Ourso de Radlolog ía Cnmca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau
lo�. Especia!izado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
lleiro. - Gabinete de Raio X - Electro

e8M1ografla clíníea - Metabolismo ba
;sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
'de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clinica. - Rua Fernaru:Io
:Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFlilRMEffiA OBST:8TRICA

�Partetra)
Diplomada pela MaternJdade

de Florianópolis
Atende cbamados a QualQUM

hora
Praça da Bandeira, S3 - IIObo
IAnthr:o .Lar!r:o 13 de Halo)

MobiliadoraA
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Bolcões-FrigorificoB
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dioB-M6veis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schmidt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549

r__F_L_O_R_I_A_N_O_P_O_L_I_S::_S_A_N_T_A_C_A_TA_R._IN_A__ '

DR5 REMIG-IO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·
anças em Geral, CONSULTóRIO: Rua

'1i'eIipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

FoneW'i592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. DE-
SID1tNClA: J Largo Benjamin

Constante, 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assist�ncia Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

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

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

Resid: Vida! Ramos, 66.
Fone 1067.

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

FARMACIADR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO Hoje e lllWlIlhi serA a lI1lB preferida

Drojt88 naclona18 e estrangeiras - Homeopatias - Perfumaria
Artigo. de borracha.

Garl!llte-se a exata observância no reeeltuArlo m6dloo.

PREÇOS MÓDICOS.

VfrurgIa e Ortopedia. ClfnJca e CIMIJ'gla
do terax. Partos e doenÇ2l8 de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá··
riamente das 15 às 17 horas. RESID:l!lN·
CIA: AlmIrante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AURÉUO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
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-Ve'rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

SE��ASDR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Sel"V'iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias billares,

1ntestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
V:>.rizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas na

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa fie Saúde

São Sebastião

padrões maravilhosos. finíssimo acabomento d,!s melhores
fábricas do país. são encontradas noS balcoes da

Casa SANTA· BOSA
Diariamente recebemos novidadps

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE: 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esborôa-se O morro de CantagaloRIO, 20 (A. N.) --- ESTÁ RUINDO UM TRECHO DO MORRO DE CANTAGALO, NO CORAÇÃO DE COPACABANA. AS.
FAMíLIAS RESIDENT�S· NAS PROXIMIDADES DO LOCAL TEMENDO· NOVOS DESABAMENTOS, ABANDONAM AS SUAS:
CASAS. OS DESTROÇOS JÁ' ATINGIRAM A SECÇÃO DE COSTURA DA CRUZ VERMELHA BRITÂNICA E A ASSOCIAÇÃO

DE ESCOTEIROS. UM AUTOMóVEL E PARTE DE UMA CASA DESAPARECERAM SOB A BARREIRA.

Revolução na BolíviaPlllaLll1
1�IRI[aIR

CO�TU CUPA,
QUEDa DOS CA
BElOS E DEMAIS

tifECCÕES DO
COURO CABElUDO.

Os alemães abandonam o porto de Kherson
LONDRES, 21 (U. P.) - Os dêsse importante porto da desem- I sar o desmoronamento de todo o

nazistas abandonaram o impor-I bocadura do Dnieper. Na opinião sistema defensivo nazista, na

tante porto de Kherson, situado dos observadores russos, a re- curva do Dnieper. Acreditam os

na desembocadura do rio Dnie- conquista de Kherson permitir�ll mesmos informantes que nas pró
per. Segundo afirmou a emissora às fôrças soviéticas empreender ximas duas semanas poderão ser

de Berlim, os alemães abandona- rápido avanço sôbre Nikolaiev, I desalojadas da margem ociden
ram essa estratégica posição, em outro importante porto fluvial, tal do Dnieper inferior todas as

consequência do comêço do co0- situado na desembocadura do rio fôrças nazistas empenhadas na

gelamento do rio, que a tornaria, Bug. Além disso, os russos fica- defesa de Nikopol, Krivoi-Rog,
dentro em pouco, completamen- Ião em condições de avançar Kirovograd e Nikolaiev.
te Inútil. Ainda de acôrdo com os para o norte, acompanhando o ---; ..----...,._..,_ -.-"

nazistas, as fôrças alemãs, duran- curso do rio Bug, o que lhes per- FRACOS e

te a noite de ontem, atravessa- mitirá investir diretamente con- AN�MICOS
ram o rio, retirando-se para no- tra a retaguarda das posições na- TOMEM
vas posições. Faltam notícias. da zistas na curva do Dnieper. Se- Vinho Creosotâ�O
parte soviética, sôbre a retirada gundo informantes militares auto- "SILVEIHA"
de Kherson. Acredita-se, entre- rizados, a ocupação de Kherson Grand. Tónico
tanto, que hoje ainda será cornu- e a investida russa sôbre Niko
nicada oficialmente a reconquista laiev terão como resultado apres-

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Avante, em marcha par� Roma!
LONDRES, 21 (U. P.) - Informou a emissora de Argel

que o Oitavo Exército britânico ocupou hoje as cidades de Or
sogna na frente italiana. A seu turno, a rádio francesa anun
ciou que os norte-americanos que operam ao norte de Venafro
capturaram Agnone, localidade situada a oeste de Filignano.
Êsses novos êxitos aliados robustecem a crença de que as Ii
nhas alemãs na Itália meridional começam a entrar em fran
ca decomposição, à medida que os anglo-americanos levam
avante seus tanques 'e canhões na marcha para Roma. Duran
te as últimas operações as fôrças nazistas sofreram importan
tes baixas.

o general Penariln(la (o 2' da esuuerda nere a ctireita), Quando
da sua visita ao Brasil, na qualidade de presidente da Eolivia

La Paz, 21 (U,P.) - A Bo- cabeçada pelo major Gualber
lívia tem novo govêrno. A re- ro Vil laroel foram nomeados
volta irrompeu às 3 horas da os seguintes pclíticos e mii ita-,
madrugada de o n t e rr , quando res ho livis no s: Relações Exte
a população foi despert ad a pe- r i or e s. sr. Josê Tamoyo; Defe
lo intenso matracolejar das me- sa Nacional. major Celestino.
tralhador es. em div er scs pon Pinto; Int er ior, maior Arturo
tos de La Paz. Os choques e n- T'abo i da; Fazenda, Vitor Paz
tre as fôrças revoltosas e do i Ester.-oro; Obra" Públicas, ma
govêrno duraram até às 7 ho- ior Ar.tônio Ponce; Agricultura •.

ras, quando se 'efetuou a capi- sr. C"lflo� Montenegro; Educa
tu laçâo das fôrças g over nist as. ção, maior Jorge Ca le ro , Eco
Logo depois d s s 7 horas o s r , nomi s , s r. Chaco n: Trabalho, ..

Augusto Sepesdes, secretário do Vítor Andrade. Para o posta
movimento nacionalist as r evo- de pret eito da capital bol ivia
lucionário, anunciou que apre· na, foi nomeado o sr. Jua�
aider.t e Peí'iaranda e todos os Luiz Guttierrez Granier.
membros do govêrno haviam ..........,.,._-..-.-••-.-...........-----.---.........

renunciado e se �ncontravam COBRADOR
presos. Foi proclamado pr esi- Precisa-se. Necessário referenda e·
dente da Bolívia o major Gu· fiança. Informação !la MODELAR
alberto Villaroel.
A nota comunicando a Ye

núncia do presidente Pefla+an
da foi lida, ao r ádio, pelo che
te do movimento revolucioná
rio, Vicor Paz Estensoro. Para
ministros do novo govêrno, ena

·-···..

--RECOÂ-fE---···-·-.
ESTE AVISO

Tito é espertoLondres, 1 (D. P.) - Os ale
mães pro cur-aan forçar o marechal
T1i.D a urna batalhe em campo aber
to ; ma:s 'a íuupressâo g,eral é que o
chefe dos guer-ílheiros não aceita
rá esse aHerll'8Itw,a. É muito com

preemsível a ,ail!iltudle do marechal
Tito, levando-se em conta que,
com seus redmaidos equipamentos,
só pode enfJ1enmar a superíoridade
do emmaanento alLemão por medo da
tática �mlPlroviZ'aJdla,. As últimas 010-
1I:icias locahizann 'RS operações dos
guera-ilheiros contra o invasor na
zislta! em três fl'enlOOs, a saber: a
léste da Bósnia, Ola região costeira
da Oroácia.

San-Pietro 'foi
ultrapassada

ARGEL, 20 (U. P.) - A!;',
fôrças aliadas ocuparam a ci
dade de San-Sau, situada a 10
quilômetros ao norte de Or
segua, no setor oriental da Itá
lia. Outros despachos adian
tam que, na jornada passada,
as tropas britânicas e norte
americanas melhoraram as-
-suas posições. A vanguarda do'
Quinto Exército, por sua ves;
chegou a ponto situado a �.
quilômetros ao norte de San-:
Pietro.

Telegramas retidos
No Telégrafo Nacional, a,cham

se retidos telegramas para: Gervá
sio, Olga Fangier, Francisco Cal,
Manoel Stremmel, Judtih 1. Fer
nande's, Leonilda Grabowski, Er
melina Vieira, Schenk, Claret Olím
pio Beduschi. Te6filo Schulza, Del
fim Pádua Peixoto, Ary Santos
Pereira, Maria Farias R. Silva,
Evasa e Isaura Braga.

ANTIGO PREPARADO INGL1tS
PARA ATURDIMENT0 E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

MACHADO & CIA.

Se V. S. conhece alguma pessôa que so

fra de congestão catarral ou aturdimen-
to, recorte este aviso e leve-Ih'o.

'

O catarro, o aturdimento e a dificul
dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados, pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores. é conheci
do sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint alí

via a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
belece prontamente. A perda de olfato e

II descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmlnt.
Sendo muitos os males do ouvido pro

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

AGt:NCu.s E REPRESENTAÇOJilS
Caixa postal - 37. Rua JoAo Pinto - II.

FlorianópoU.
Sub.a.&'entes nos principais m_JefpW- 40

ESTADO

'EmpregadosPRECISAM·SE de 2 guarda·li
vros a Cr$ 700,00 cada e 4 escri
turários a Cr$ 500,00 cada, qu�'
tenham prática de Contabilidade.
para trabalhar em importan1:t
indústria nacional, com séde n

interior do Estado. Cartas de pró
prio punho para R.:S, dando refe
rência, aos cuidados de João Go
mes & Cio., rua Trajano, 6. Ir.

5 v.
-- II"

Agiota presoRio, 21 (A. N.) - Calil Nas
cher, denunciado por ter feito
vários emprestimos a juros es

corchantes, foi absolvido em

primeira instância. Porém, o
Tribunal de Segurança, em
sua última sessão, apurando
que o acusado fazia disso pro
fissão habitual, reformou a

sentença inicial, para conde
nar o agiota a 6 meses de pri
são e multa de dois mil cruzei-
ros.

Festeje

NA SOB[RANA
seu NATAL e ANO NOVO, adquirindo

nozes, 'amêndoas, passas, figos,
cbocolates em caixas a fantasia

e outros artigos

I Proprietários -- MORITZ & Cia.
.:!l!í'!!!lt!IiMMtfifl!iDr:llt4 =e�m�'7l'��(�,.;��i:�i6.�-���'T;::.m��
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