
Argel. 2 CU. P.). - Fôrças do

Quinto Exército norte-americano

forçaram a passagem do rio Garel

Iano c estão avançndo na direção
de :'IIinturno. As mais recentes in

forlJlações adiantam que Minlurno

jú ostú sendo canhoneada pela ar

tilharia de campanha aliada.

Londres, 2 (U. P.) - Ostálemães
admitiram que os aliados lentaram Ano XXIX
efetuar novo desembarque na cos

ta do Ti rreno, em combinação com

um avanço, por terra, sôbre Min-

A d I
-
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-'

turno. Segundo informou a emisso- faca os os a emaes e arlS
ra dC"erlírn, tropas nazistas de

.

choqu estavam contendo os sol- Londres, 31 (�'. P.) - A. ca_pltal.francesa, volt�u esta ma-

dados 'do Quinto Exército, na zona 'nh� a receber -a ,vlslt.a �a aviaçao aliada. Segundo mformou a

do rio Garellano. Deixaram entre- emissora !de París fOI VlO�ento ? ataque desfecha?o cOI:tra a Londres, 31 (U. P.) Especial, anos, uma mulher que se apre
-er os nazistas que o desembarque Cidade-Llíz. Faltam notícías aliadas sobre essa mcursao da via rádíotelegrafíca, por Sa-] sentasse envergando calças;oi efetuado, sendo isoladas, entre- HAF, embora tenha sido inf�rma?bo que Fformações aéreas das muel MaUs, para "O ESTA- de homem perante um tríbu-
tanto, as fôrças atacantes. , Nações UFidas operaram, hOJe, so re a � rança. DO" - Uma jovem, vestindo nal teria escandilizado todo o
-

de" perle'"lta sauffde e com fome �f��:�õ�sasc;�;���� p�e���U�:l j�rii; mas, agora, � �rganiZa-O «m'orto» estava .
.

" de Croydon, onde um só dos çao para a guerra e tao c?m-
. , . " ,jurados deu atenção ao seu pleta e a ,escassez _de m�I�s

Orchie, França, 2 (U. P.) -' com esparto geral e receio de cafe c?m leíte I O ex:cadaver, modo de apresentar-se. Consti- produtos e levada tao a seno,
Ch I s Blaiseux de 78 anos'muitos, no momento exato em entrevistado, em seguida, pela tue isso um indício da des- que nmguem estranha, por
d �� ede de Orchie foi decla-: que iam transportar o "cadá-. imprensa, declarou estar "per- preocupação de tempo de guer- exemplo, que mulheres não

t r:d� �o�to pelo �édico. No 'ver" para o caixão, Ch�rles 'fei�am€n�e bem de saúd�". A ra, que reina na Grã-Breta- ��e� chapéu ne mpara ir à

dí uinte 'como não podia I Blaiseux achou conveniente um?a COIS3: que achou mcon- nha, onde � habitantes se igreja. Atualmente � tao gran-
. dI� s�gd se� o "cadáver" de' contrariar o médico, que lhe vemente fOI ter de recorrer ao agitam agora febrilmente a fa- de a escassez de melas, que o
i C�::I�S �lai�eux teria de ser! dera o atestado de óbito. � tribunal. para que o mesmo o zer compras de fim de ano, próprio Banco da Inglaterra',,' enterrado. Os smpregndos da I "morto" desmanchou, meio ::ressUsclte" e, c�n�ele o seu pagando preços eleva�lí�sim�s permite às mulheres emprega

'J
emprêsa funerária chegaram' afobado, a mortalha em que atest,a�o de �bito pOl:que: do por artigos nao essenciais, tais

I
das nas suas sucursais do in-

com o respectivo caixão em: estava �nvolvido: e, sentado n� contra�lO, . na� ,po?era tirar co�o roupas, joias, etc., como terior vestirem calças, e são
ue iriam despachar o "mor-. eça, me o espantado, declarou. ne� dinheiro "';. :anco nem.meto de escapar em1?ora por muitas as funcionárias que as{o" para o outro mundo. Mas, i "Estou J m fon�e; tragam-me lassmar uocurnentos. . breves momentos, as duras I usam no Ministério de Whitte

",� O que significa a vitória de Vãlulin r;:;�;�;;;���;� N��OS desembarquesl""
MoscoU,31 (U. P.) - As fôr-. qualquer

. '__u�ro ,ponto dess� acontec�meI?-t?s . máx�mo� do de nova vitória alt·adosd V t tin depois de um importante via-térrea, que Vai ano, pois o immigo fOI derrota
ças e a u ,

T'
.

T 'd f t d 300 q '1' W,alshi.ngbOln, 3 (U. P.) - Se
avanço de cem quilômetros em para

. arnapOld;' sigm lCadra o o tnuma ren e e
f d-dUIdo- Roosevelt apu-esen.lar-se como can-

24 hor chegaram a menos snvolvimento e cerca e um me ros e numa pro un 1 a e did ato ala omar-to período presi-

'J. d 8gra�ilômetros de Zeme- milhão de soldados nazistas :n�dia d�, I�O quilômetros. O denci.al consecutivo, obterá uma

.� .e q
nde assa a última encurralados na curva do êxito soviético e de tal ordem, nova estrondosa vitór-ia. Foi o que

" r�nkf�' por °d ibastecimentos Dnieper, na zona do rio Bug e, que será quase impossível aos afirmou a revista "Fortune" ba-
via- etrrea eazi'stas no sul da i

na cidade de Odessa. Segundo I, nazistas reorganizar as suas seada nos resultados de um ínqué-
d n rito feito recentemente nos Esta-�s . r0I?;sd OS comentadores

I
a comunicação de Stalin, a vi- defesas e impedir novos avan- ,dlos Un i.d os. Destacou, porém, a Te-

RmuI·lsI·Stiaar·es °aloI'asdos são de opi- 'I tória de Vatutin foi um dos ços espetaculares dos russos. vista em questão que a pr-incipal
condição para a vitór-ia de Roose

níão que as �rop�s de von Ma- velt será o prossegimento ela guer-
nestein estao as portas do _._- _ _-u._ - - -.- -..- ·.- -.._..-_ -_-_ l'a, pelo Inenas até o mês ele no-

maior desastre de toda a guer- V'0l11bro dia CüN'ent,e ano. No caso
.

d eh
'

PRADa contrário, o atual pll'esi,c['ente per-
ra depois do de Stalmgra o.

apeus· deda à op.o.rlt::lnidade (J.e conseguirA� que parece
. o� nazistas não

uma ulupIa vitórr'Ía sôbr,e os seus

estão em condlçoes de det�r a adversários, enrt're os quais possi-

Irápida acometida russa sobre

PI-lllameS LEM'O
Vlelmelll'te figurará o sr. Wendei}l IZemerinka pois O Igeneral Va- Wilkie.

A"'"tutin, em seu vigoroso ataque, CompraI na CASA MISCE I rmarao I
destr�iu 22 divisões nazistas, LÂNEA é saber economizar' 1

�
que atualmente estão batendo na casa
em retirada desordenada. Acre- O desembarque em Vende-se finíssima armação
gif�::dasq�: V��Uti�����:��:� () P.L� R r\._ 1·SO Me��I�� 31B(����nh!! tro- para m::c���e��i7::!� co-

aos arredores de Zemerinka .

Rua Fel. Schmidt Fone 1629 pas norte-americanas, que desem-

nos próximos dias. Com a ocu- barcaranl no Cabo Glo11cester, na Informações na gerência do
pação de Zemerinka ou de ,..,._._ _ "... ..-.F'oI" _ _. - -,p_._-_._-...............

na Nova-Bretanha, conseguiram ESTADO.

O· d
-

1943 oa-o 101- bom para a Alemanha ���l,P�ep���io�e a�r�1����:osCOl�;��7:;
anO e 'H os quais duraram varias dias .. In-

formações oficiais salientam que as
,

I 1 I' b' tropas aliadas dominam quase to-
f', U P) O COl'l'cslJon- pata deter a marcha da indústria. permitam oca Izar os su merSI-

n adI"! 3 ( . . -
. .

't 'Ih d r t
. talmente o cabo GIoucestcr. Outros,

dente d� um diário de Madri, em de guerra". Voltan.do.a referIr-se veIs a mm as ,mtl as e, C.IS anlcIa despachos acrescentam que pode-
. . d d g r I "o à guerra do mm" diZ fll1almente o e, portanto, ases aram serlQ go pe

BerlIm, dIZ qu:_- ·e fn:obo ,e a

l:a a articulista: "Os aliados

encontra",
em tôda a estratégia alemã, a qual rosas formações aéreas das Nações

ano de 1943 nao 01 om pa . Unidas atacaram violentamente, na
. 1 1 "o ram remédio contra os submarinos, se baseIa, em grande parte, na

Alemanha" 1110tlvo pI' o gna . " jornada passada, os aeródromos de
, 'dAI lerr"· com os seus detentores de som, que guerra submarIna. .

'paIS despede-se e e sem c " Rabaul. FOI'am derrubados 2fi dos
mar lagrimas e contente porfve�do «a Y-I,lo' r1ll18, ...·surO·lra' em 1944» ��r�I�� 6i�t������ajrap�:1.ê::.:c;:t�st_.en-seu eclipse". Acrescenta o re cri o

correspondente que o pior para a

P t b IAlemanha, no aUo que expirou, foi Washington, 2 (U. P.) - "A vitória surgirá em 1944, co- ara a RS a Ilzacao
o fracasso da guel'l'a submarina.

mo. re·sultado do esfôrço coordendo dos Aliados.". Foi o que I mon tártltaDiz após quc a Reich ainda can-
afirmou o presidente dos Estados Unidos, sr. Henry Wallace, e

serva em seu ativo muitos triun-
em mensagem endel'eçada ao povo ruSSo. A mensagem, que foi W�sM�glto�, 3 (U. P.) - Infor-

fos, P0is "a frente oeste ainda não
digOda em russo afirma que a. vitória completa dos Aliados I n�açOles fIdec]Jgn,as reV�l'Ul?l .que se-re

. :: "

.. h d· d ,ra C-OIn,Yocada para prInCIplloS do
foi rompida e a interna está per- abrIra novas oportunIdades paI a lOS omens e to os os paIses COl'I'emte alno uma clonf'erên.cia de
feitamente sólida", Quanto aos amantes da paz e da liberdade.

�sr.
Henry Wallace destaca I cSlftabiMzação monetária., com a par

bombardeios aliados, confessa que também o heroísmo e a abnegaçã .

do exército soviético e elo-I tioipaÇlão de tôdas as Naçõ,e:� Uni

"'l Of"IISI"'R ae'rea foi a nota mais oia os camponeses russos que sou ram levantar-se contra os: !da.s. A dat�_e o Iloc�1 deSista lil1lpOr-
. " o

, . .

'.
A

i A; ·tan:be reUl11'!ao estao de'pe1nd,end'Ü
negra" e que, "se bem que haja opressores em seu propno país � reSIstIram, com ex to, aos qtL ap'enlas de aLgumas conlsiulltlas en-

causndo QRnOS não foi bastante profal1arma o solo de sua pát:na. I t're divel'sll's na�õ�,s I\llill.,d:lIs.

o «ôlho Alidosmágico»
.- ,

os
�\l.� � .,-",}. ;..

.'

.

LONDRES,' 2 (U. P.) .u_ O MÁU TEMPO NÃO MAIS' SALVARÁ BERLIM DAS BOMBAS ALIADAS.' INFORM
.

Si, 'OFI.'
'

CIAIS INDICA QUE O ATAQUE DA NOITE DE QUARTA-FEIRA FOI EFETUADO, APESAR DE' FORTE NEBLINA E INú·
MERAS NUVENS BAIXAS; DEVIDO AO "ôLHO MÁGICO", A' 'NOVA' ARMA SECRETA DOS ALIADOS. REVELOU-SE QUE
O HÔLHO MÁGICO" FOI DESCOBERTO POR VÁRIOS CIENTISTAS QUE IMAGINARAM E DESENVOLVERAM' o ESTUDO

O ASSUNTO.
"._.._...,._ --.--..--•••••••••_ _._ _••-••_."...•••_ _._._ _- _._ _ ._._._-_-_ _-_ ""�._••_._ _ _ _._ _._."... _._._ _ _ _ _ _

....f'Y'.

A lula na Itália Eclipse do sol

o
Lima, 3 (U. P.) - Um grupo de

homens de ciência peruanos está
fazendo preparativos relacionados
com a observação do eclipse do

sol, que se verificará a 25 do cor

rente. O mesmo será visível na

parte norte do pais, por cujo moti
vo virão diversas comissões cien
tíficas estrangeiras para realizar
ali observações.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

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

II Florian6polis-·Segitndà-feira, 3 de Janeiro de í944 H. 8999

A [ovem com calças
mcsculínos

M,ellhoulrne, '3 (U. P.) - As for
ças do Sexto Exérci.to norLc-arne
r-icano efetuaram um importtante
desemhar-qu-, em Saidor, írnportan
te porto SItuado na penisarla ele
Huorran, na Nova Guimé. Informam
lofi;cialilllente

.

de Melbourns que os
Ali ad os dominar-am rapidamente a
resirstê.ncia oposta pelo inimig-o e
estão consodidando as posícões
conqudstadas. Os Slo,ldados al!hidos
desCll11ba,rcalram num ponto sLtuado
a 176 quiJ.omct!rOls. de Finshaver c
flÜralll1 summllienlt'e p'eq.uenas as
perdas sof'ridas pe1llos Alia(Los.

Passou para o 2:0 ano
.

o jovem conterr&neo Luiz-Felipe.fIlho do sr. dr. Othon d'Eça. con
sultor jurfdico da Fazenda Fede
ral e catedrático da Faculdade de
Direito. foi promovido ao 2' ano
da Escola Militar de Resende.

Pre$O O filho do
general Badoglio

Estocolmo, 1 (U. P.) - A agên
cia telegrafica sueca, em despacho
procedente de Roma, informa que
a policia italiana deteve a Mário
Badoglio, filho do marechal Bado
glio, e o qual conseguiram manter
se oculto naquela capital, durante
vários meses. Tambéül o general
Rafael. Carona se encontra detido.
Foi êsse oficial que, a oito de se

tembro, dia em que se anunciou a

capitulação da Italia tomou a seu
cargo a defesa de Roma contra os
nlcmães.

\
\

\ ,
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A penicilina evita
uma amputação

Entre os mcd icamcutos moder
nos que estão fazendo maravilhas,
um lugar de destaque pertence à

penicilina, que [oi descoberta em

1929 pelo professor Alexander Fle

ming, do "St. Maty's Hospital"; de

Londres. Por acaso, alguns esporos
do ai' furam ter à uma. lâmina de

cultura: sôhrc a qual estafilococos

(germes que causam certas infla

mações) esla varn se r-eproduzindo.
Na lâmina contaminada cresceu

um cxtranho fungo, e' no lugar on

de () rusgo estava se desenvolven
do os ger-mes batiam cm retirada'.
As investigações do prof. Fleming
proporcionaram ao mundo a mila

grosa pen ici lin a, cujo nome vem

do "Penicillium notatum", o fungo
do qual ela se origina.
Recentemente, 3. penicilina cujos

fornecimentos ainda são pequenos
devido às dificuldades de cultura
- alcançou novo êxito.

O major H. J. V. Pudvertaft nar

rou, no Lancet, a história de um

soldado pertencente às torças
aquarteladas no Oriente Médio que
foi hospitalizado com uma ferida

gangrcnosa na barriga da perna.
Ele estava delirante, quasi insano.

Cogitou-se da .amputação da per

na, mas tentou-se antes a cura C0111

uma aplicação diár-ia de pen icili

JUlI. Cinco dias depois cessou o lru

tamento, pois a infecção desapare
cera e o delicio havia passado. A

última pneumonia do sr, Churchill
cedeu após o tratamenjo com a

penicilina. (D. J. B.).

o ESTADO�Segunda.felra, 3 de JaneirO de 1944
., _IIU_] II r li#:

QuanOO ..Igném, tàt_ 61Ji1i1n;.
lheiro da i1ustraçlLO a,.cima,�
lhe. em o.mável gesto. um cMice elo
euelente IIpM'itivo KNOT, lora...
oe v, 111&. .. IICresoentD.r. ao agrada0
ee... pali.lez&:EITEÉ TAI1-

I BEN o I1EU APERITIVO
PREDILETOI

TOl1E KN�T
Uff PROOUTO /)AKITQro.. II1Pi'COI'f. fSEfVIlOI....._�_ITl..d. ...

:""�-

'A""LuTA NA ITALIA. -- Soldados norte-americanos condu
zem, atraI/és os escombros de uma localiáade semi des
truida da Itália. os cadáveres de seus companheiros mor

tos em ação. dura.nte o avanço contra as posições dos Io.s-
ci�ta" alemães na Itália. Fóto da Inter-Americana) .

...-_-.-_-_.•-.-•.•-_......-.-.-•.•-_-.-•••-_._-_-.-..._----..•-_-.'!'.-_-........_,._._._....._---.-- -......."""',_,_,.

O ORIENTBDOR CONTIOIL
Revista de grande utilidade aos senhores guarda-livros, con ..

tadores, ao comércio e à indústria, aos Bancos e aos srs. advoga
dos, de propriedade do DR. CARLOS PINTO FERREIRA DE AN
DRADE, bacharel em ciencias comerciais, à rua D. José de Barros
n. 337 - 6° andar, sala 610, Caixa Postal 2.260. - São Paulo.

An�idade .

- Estados do Brasil Cr$ 70,00
Anuidade - Estado de S. Paulo Cr$ 60,00

Publica em seu terceiro número:
1.0 Atos do Govêrno (Decreto-lei sôbre o 'salário mínimo e

outras providências).
2. o Decreto-lei sôbre o salário adicional para a indústria e

outras providências.
.3. o Decreto-lei sôbre o salário de compensação e outras pro

vidências.
2." PARTE:

1. o Custo da contabilidade de custos.
2. o Como pagar aos empregados.
3. o Dos títulos de créditos (VI).
4. o Dos títulos de renda (VII).
5. o Da administração econômica (VIII).
6. o Da contabilidade (IX).
7. o Da escrituração mercantil (X).
8.0 Das contas (XI).
9: Dos saldos (XII).
10.° Das partidas (XIII).
11. o Das formulas (XIV).
12. ° Dos livros de escrituração (XV).
13. ° Dos estornos (XVI).
14. o Dos balancetes (XVII).
J 5.0 Dos inventários (XVIII).

Façam desde já seu pedido de assinatura com antecedência.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN1'URAS - internos e externos de prédios, paro

paqamento à vista ou a longo prazo.
NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Cia. Construtora da Casa Própria
(Não tem sorteios nem pontos!)

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é
possivel obter «casa própria».

-.3

un AlUNO

a ofensiva contra o Japão
Londres (B. N. S.) Os' cia com que aumentarão o po-

preparativos para a grande derio ofensivo dos australianos
ofensiva contra o Japão pro- na Nova Guiné, A luta contra
gridern sob todos os

aspectostos japoneses, através de toda a

concebiveis - escreve o corres- área do Pacífico, envolve con

pondente especial do "Daily dições e métodos extranhos a

'I'elegraph" no quartel general muitos elementos das tropas
aliado da Nova Guiné, britânicas, que de todos os re-
O correspondente diz que, cantos da Comunidade estão

por um acôrdo reciproco com o sendo convocados para tomar
exército 'australiano, 50 ofi-lparte na grande ofensiva con
ciais do exército britânico da, tra o Japão.
India e de Burma frequentam I Esas trocas de informações
a escola de treinamento para tática baseadas na experíên
a guerra na sélva, que funcio-I cía de combate serão uma ines
na próximo á base australiana. ! tímável contribuição para ele
Esses oficiais logo seguirão pa-I var "a escala do poder de ata
ra a Nova Guiné, onde servi- que", sôbre o .qual o primeiro
rão com as tropas I

australía- ministro australiano falou há
nas da linha de frente, e com a dias, quando disse que esse po
prática assim adquirida sôbre [der "irromperia através do Im
os métodos australianos retor- [pério conquistado pelo Japão
narão á. I.n�1ia. I,. 1 antes_que possa se� exp�orado,Os OfICIaIS do exército aus-: e entao atacaria o interior do
traliano já se encontram com I império e finalmente o próprio
° exército britânico na Indía e Japão".
Burma, adquirindo experiên-

\

-
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ESCOLA DE; COMÉRCIO DR. CARLOS DE CAMPOS
"Registrada no pep, Nacional de Educação e Saúde Pública do Estado de São

Paulo: em 20/7/1928. Processo n.c ç024, folhas >9 verso 30"
RUA D, JOSrÕ'e BARROS, 337 - 6.0 ANDAR - ex. POSTAL 2260 - S. PAULO

PEÇAM PROSPETOS

o moral dos bombeiros de Londres
LONDRES (Por Chaa-les Sismo-i- ingrato período de sua histór-ia, ele

di Exclusividade cio C. E. C. vou bem alto o seu moral, prepa
para "O Estado") - Em recente rando-o de maneira eficiente para
reunião realizaria 'no Quartel Gen:::-: os maiores sacr if'icios que porven
rnl do Corpo de Bombeiros ele LOI1- tura voltassem a ser exigidos dos
dres, ulguem citou os soldados de bombeiros ingleses. Salvadores de
fogo de Londres como os de mais uma cidade que se tornou uma me

altar moral do mundo. Em que se tropole lendária pela sua resistên
baseou essa pessoa para asseverar cia ao inimigo, êsses heróicos sol
êsse seu conceito ? Como ninguém dados britânicos ganharam para si,
ignora, os bombeiros londrinos no os maiores votas de louvor da na

ano de 1940 e nos primei.ros meses ção inglesa. A abnegação a' que de
de 1941 andacam ocupadissimos. ram prova combinava admiravcJ
Dias seguidos eram passados na mente com a decisão enérgica de
rude luta contra o fogo que amea- todos os ingleses em ganhar fi

çava devorar- as construções da ca- guerra, custasse o que custasse c

pital britânica. A sólida resistên- eliminar do mundo o perigo na.
cia dos homens britânicos naquele zista.
.,._.._._.............-._...
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Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort-f os nos dias 4 e Í8 de oa da mês
PRI::MIO MA IOR CR s 5.250-,00
Muitas bouíítcacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todos estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre íncontluenre. Não existe igual. Não reflita e não
duv i le um só instante, Concorra para o próximo
sorteio, tenha cottança, que, quando mfDOS esperar, 8
sorte virá 80 Sf'U encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

..._--

PERDEU-SE "i\. Bandeira Nacional quando em prés
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se Isolada; à direita da
testa da coluna, se honver ontra bandeí
ra; à frente e ao centro da testa da eo
luna, dois metros adiante da linha pelai!
demais formadas, se· concorrerem três
ou mal .. bandeira.... (Dtwreto·Jel n. 4,54il
lia 1IJ42j - Art. la, ;N. '),

nas imediações do comércio, a

parte Infertor de uma caneta

I PAC.KEJR, Gratifica-se a pessoa que
C'Cltl'ega-]a ut'sta redacão.

!

rr ••
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ANivERSARIOS
Faz anos hoje a sra. d. Genette

Vidcli Outra Mendes, funcionária
da D,R.C.T .•e espasa do sr. cap.

E16i Msndell, da F.P.E.

Nesta data decorre o natalício

da senhorinha Diva Gama d'Eça.

A srCl.. d. Julieta WeRdhausen
Carvalho faz anos hoje.

Hoje decorre a data aniversário

do sr. dr. Rúbens de Arruda Rn

moS, di�etor da Penitenciária.

Faz anos hoje o sr. Natalino La

pas. bncionário da D.R.C .T.

t'RzAm anos hoje:
"ri. Osní Lisb8a, Euclides Correi

réío e Mário Vieira de Albu
querque;

m�nina: Adir, filha do sr , Boaner
ges Machado;

jovem: Leopoldo-Geraldo de Diniz.
..,................-.-.-_..........._---.-.-...-.-...........-..-.

A gencia: Rua Pedro Soares, 9
-o

Õ 'ecnpse das artes
na Europa

WASHINGTON (Por John Lews

ton - Exclusividade do C. E. C.

para "O Estado") - A eclipse
quasi que total das artes no mun

do europeu fenomeno que se obser

va atualmente não quer dizer qUI!!

se haja verificado um rehaixarueu

to no nivel cultural do povo britâ

nico ou dos estados que estão atual

mente escravizados pelo ditado. na

zista. O que se verifica, na realidade

é um repouso obrigatório de todas

ars artes, como consequência na

tural da guerra. Um prove,rbio po

pu:la,r diz que "é dura:nte as horas

de repous'o que as cria,nças cres

cem". Esse ver,idico ou não,

aPli-1ca-se com s'egurança a todacS as ar

te$. Sob a preocuprução co,ns,tante

de ,todas as ativida,des diárias, os

a.rtistas são incapazes de dispor de

tempo razoavel para dedjca,r aos

estndos necessários a todas as fa

cetas das artes. Durante os anos

dl' guerra, êsse eclipse permite que
todos os artis,tas e pensadores se

concentrem no estudo de fu,tllras

re'alizações, numa a,tmosfera de per
lHl!Jnente calma e displicencia. No
ramo da arq,Ulitetura, os br.Hâ,nicos
estudam atualmente os rumos e 1'l

causas, as consequências sociológi
cas, econômicas e até políticas do

tipo, lugar e meios de construção,
m3Jl1tendo-se a1ssim ao par de toda

fermentação de progressos técnicos

que precisall11 sempre experimentar
e explorar. Isso constitue um ex

celente augurio palra o fntu/ro, POi5
lwenunciall1 amplas realizações pa,·
ta o dia de al11anhã,

I

dia I fluejSABIA ?" ..
.'

'

;r�\, 1f>L/S!!J- P E R F E I T OI
"IL",_r 1S'�'J_ft'!J) � V�

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n.O 1 para os seios pequenos ou lIacidos
Hormo Vivos D.· 2 para os seios grandes. volumosos,
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
..l .,.nda em Floríonopclís na5 Farmacia5 Moderna,
R.ulivei�a "da Fá - Em Blumenau: Farmacia.
Sanitas e Odin - Em Itaiaí: Farmacia Santa
Xe,..�inhlt.

r

(Copynight by Pl'eSS Informa
tion) .

1 - QUE na concepção dos an

t igos geruuân ioos, o "Waâhall a ",
seu par-aíso encantado, era vedado
aos que não mora-iam em coruuulc
e que aí, a ventura suprema con

sistia em guenras continuas e ban
quetes onde o hidromel era servi
do em tacas Ieidas do crânoo dos
i nimígos 'lo...

2 - QUE em dezembro de 1940,
habitantes da cidade inglesa de

Birrni.ngham acharam uma bomba
que não havia exphod i do. Um cxa

lI1Je feito com as devidas precau
ções mostr-ou estar o p rojetid carre

gado ... com ure ia, em lugar de ex

plosivos. No meio dela, um papel
dizia aperias : "É islo o melhor que
podemos fazer". A bomba trazia a

marca das usi.nas Skod a da ehe-'
coslováquin , hoje em poder dos
a lemães 'l ...

3 - QUE o movimento snbter
r i'mco checosãováco, na primeira
guerr-a mundial d irbgido pelo aluai
presidente Benes, fo i tão eficiente,
que, em janeiro de 1918, conse

guiu transnutíc par-a Londres os

'l'esulrtad.CJis de uma conf'erência r-ea

lizada por todas ais nações, neste
tempo sob a dominação dos Habs
burgos, amtes que os mesmos fos
sem publicados na própr-ia ÁUs-
Ilda'? ..

4 - Ql'E a capoelraxem não ti
.nha llO Brasi l monácquíco oultor-es
apenas nas olasses baixas. Perso
nagens ilusbnes. homens políticos
de posição notável no p'ar-launento
ou nos conselhos da corôa eram

exsmios na arte. E que '0'S "guaie
mús" e os "nagoas", corno se de
nomiriavam os pecitos, arregímen
tados por chefes destemidos, não
rarais vezes desempenhavam o

principal papel nas pugnas el'eito-
. ')raIS ....

5 - QUE segundo r-econstitui
ções das p,inturals murais de Chi
chen ltza, no México, o nosso co

nhecido e atual "Basket Ball" já
era pr-aticado pelos maias, nos

tempos pré-histór ioos da Arnéri-

I
Cu�'':'':_ QUE arco e flecha, arma

das mais prbmítivas, está sendo
usada C'O'i11 grande eficiência na

�uell'ra atual pelos famosos "co
ma-ndos" 1nglleses? ..

1\ humanidade no
limiar duma
nova vida

o santo do
3 DE JANEIRO

star, Genoueoa, ViTgem
Nasceu Genoveva em Nanterre, em

122. Contava apenas 9 anos. quando
pOI' aí passou o bispo S. Germano. o

apóstolo da Bretanha Menor. Acudiu
o povo para vê-lo e ouvi-lo. Pregando
viu uma menina de cujo rosto saiam
Gomo que raios de luz celestial. Aca
hado o sermão. d irig iu-se a ela o his
po, perguntando-lhe o nome,

.. Gene
veva é meu nome ", foi a resposta.
"Amas a Deus?" prosseguiu o bispo,
- "Se O amo! é só por Ele que vivo".
retrucou a menina. Comovido com

tais manifestações de fé. o santo an

tístite deu-lhe uma moeda em que es

tava uma cruz. dizendo: "Esta é tua
divisa e teu brazão ". No dia seguinte
consagrou-se Genoveva a Deus. Teve
o dom da profecia. Predisse a inva
são dos godos e mudou-se para París
que, segundo outra profecia sua, de
via ser sitiada. Quando durante o

cerco faltavam víveres. achou ela
meios de os introduzir clandestina
mente. Depois disto. ameaçava um

perigo muito maior: aproximava-se
Atila com suas hordas bárbaras. O
]10VO quis abandonar a cidade. Mas.
Genoveva exortava-o à penitência e

confiança em Deus. Átila mudou seu

itinerário. e a cidade estava salva.

Morta, a santa não foi esquecida: Pa
I'Ís escolheu-a por sua padroeira, de

dicando-lhe uma magnífica igreja.

1 que foi Henrique VIII, na

segunda década do século
XVI. o primeiro rei da Ingla
terra a usar o título de Majes
tade. tratamente até então usa

do unicamente aos imperadores
da Alemanha.

2 que a indústria cinemato-
gráfica norte-americana paga

anualmente ao govêrno dos Es
tados Unidos cêrca de 100 mi
lhões. de d61ares de impostos e

gasta. em publicidade, mais de
77 milhões de d61ares.

3 que a maior vit6ria das mu-

lheres não foi obtida no sé
culo corrente, com- a sua eman

cipação política, mas sim há
circa de cinco mil anos, quando
convenceram os homens de que
são fracQI. delicadal e sob êsse
pretexto lhes impuseram todo o

trabalho e tôdas as fadigas.

o BOMBARDEIO DE TARAWA. -- Auxiliados por um tre
mendo bombardeio preparat6-io, as tropas norte-ameri
canas desembarcaram na importante posição japonesa de
Tarawa. ocupando-a depois de violentos combates. A foto
grafia fixa um aspecto da bombardeio com bombas lan-

çadas em paraquedas. (Fóto da Inter-Americana).

Representante: BELARMINO CORREIA GOMES
Rua General Bittencourt , 183 - FLORIANÓPOLIS

Uma chácara
com 10.000

mts.2 contendo pequena casa e

muitas árvores . frutiferas de
especiais qualidades. Ver à rua

CeI. Texeira, 15, Biguassú, e

WASHINGTON (Por Dimitri Zu- tratar com Lyra , Borges &

nin _ Exclusividade do C. E. C, Cia., rua F. Schmidt, 44,
nesta capi tal. 7 v.- 6

pana "O Estado") - Todos os sá

bios, os homens de letras, os gran
des políticos, enfim toda a cultura
humana está de completo acôrdo

::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=: I que a, democracia é o único gene-
1'0 de vida compativel com o pro-

I g,resso e o bem estar universal. Pai
ra qUle a espécie hlm13l1a possa de

senvol veQ' ao seu máximo todas IJ.S

faculdades invellltivas, produçéí.es
',clüturais e realizações socia,is é
necessário que seja constantemen

te balfejalda pelo v,ento da liberda
de. Nnme'ros'Os pes'simislas, aos

quais podemos chamar ainda desi

quilibraldos chegaram a preconizar
que a Humanidade estava em plena
decadêlncial e apr.oximando-se da

agoniai que a fari,a regressar à Ida
de média. Ora, o absulI'do dessa con

clusão se depreende facilménte si
considerarmos os grandes progres
sos conquis:tados pela Humanidade
no úJ,timo século. Podemos afirmair

que a HlUl1an'idade apressa-s'e para
atra�es'sar o limia,r de uma !J1<lva

vida, mais feliz e brilh3lnte d<l que
a passada. Tratl:a-se naturalmente
de ooncretiza:r os ensinamentos
desta g1.1ena. Eliminar a idéia re

domilnante que reina entre os ho
mens de l11altarem,se mutUlamente

para conseguir oousas que pode.m
ser alcançaldas num al11bient'e oe

ptll'a paz e cola,boração entre todos
os individuos. Impedir o prüsse
gltimento da agressão generalizada,

RETRATOS I

4 que a engrenagem de sincre
nização que permite a urna

metralhadora atirar através das
rotações da hélice do avião foi

-

inventada, em 1913, pelo enge
nheiro alemão Franz Schneider;
e que êsse invento, que revo

lucionou o método das batalhas
aéreas, foi durante a I" Guerra
Mundial aperfeiçoado pelo famo
so construtor holandês de aviões
Anton Fokkar.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

AMPLIAÇÕES de retratos a

5 que, até 1941. em tódas as

nações européias oonsumia.
se muito mais aço no fabrico
de facas de mesas e outros uten

.ílios de UIO doméstico do que
na fundição de canhões e ouhas
armaI de fogo.

6 que legundo' o famoso escri.
tor inglês William Somerset

Maugham, em seu livro «Stric

,tly Personal», os jornalistas .ão

«inimigos naturais do gênero
humano·.

A TUBERCULOSE
Na úllil:ima sessão da Socieda

de de Medídna e _Ci.ru.rgia de
Nitet·ó.i, os- tisiol!ogis'Í'as fllUmi
n'ens,e.s d,rs. A'll'tôni'o J. Abru
nahmen e Ja,cques Benaim apre
s.enta'ral!11 em col,ahoraçãlo um

.illiteI'eSsante traha:lho cienilífico
illltiiIJu]:a!do Colapsoterapia asso

ciada à c,risoterapia intra IPlen
l'al. Nesslc trabalh,o, que tem poli'
bas'e o emprego de injeçÔ'e's in
tra pI'c'Ulrails de sais d,e OUI'O, no
deC'JllPSoQ do pllleumalto,rax artifi
daI mOSltlI'aram O'S aujto,N�lS inú
meras ohse,rvacõ'es de d,oen.1es
tratados por ê,slte método, com

'ótimos ,'esuH'ados, no Dicsplensá
T,io de Tuberoll1l'Ü'sle do Centro
(le Sa.úde d'e NH'erói. Essa 111<l

da1idade do trabmel1\to da tu
he,rcu�olse p'ulmonar fio i ensaia
dia na Rrança peLo pll"oflessoll'
Lecm IGndherg, qUle puiblj,coQu
obseirvaçõ'es a respeito, s.endo
o trabalho dos ti,s,ióllo,gisltals Hu
minen's'es o pll'i'meiro no gênler,o
rea.J.izu>d,o 1110 Br'a,sil.

crayon , pastel e oleo. Relra
los em porcelana, inalte

ráveis para túmulos. Retra

tos esmaltados para .joias,

Foto-estatuetas em madeira.

Mármores e granitos. Irna-

gens e bronzes para

túmulos

VENDE-SE

-'MACHADO & CIA:-
AGrtNCl.&.S E REPRESENTACOJil8

Caixa postal - 31. Rua Joio Pinto - I.

FlorlanópoU.
Sub-lUrentell nos principais mUllfcfpl08 do

ESTADO

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.)_

.--....- ........-----.......---.-....... -....'"w*w.-".

como o impediu o povo hritânico
aos nazistas. Barrar as portas de
uma civilizalção como fizeram os
noI"l:e-america,nos às hordas arma

das do Mikado. Depois disso, po
rlemos aguardar com sereni,dade a

nova éra que se apl'oxima pana a.

HUlmalniclade, pois ela será' plena de
toda,s as feliddades terrenas.

Faça econoInia 1 Compre na «A CAPITAL) 1
Ali, V. Se encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

Faca o seu presente de NATAL e ANO NOVO. comprando 08 artigos da Casa «A CAPITAL>,.
Linhos êstr'lngeiros e nacionais - Casemira& - Panamn - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6:i'ios

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços,
Chapéus Rumenzoni - Capacetes para homens e criangas. - Rua Conselheiro Mafra, 8 .

...I � ..
. : ..
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�v� I� 81·an� aI ii �ua u!rra'Abrindo caminho..:Londres, 31 (Pelo telégrafo. outros aparelhos com bases .no
- Por Charles Graves, de Mediterrâneo, atingem pontos
Press Information Service). A cada vez mais distantes, cau-

Br::.RNA, dezembro - (Por Bill tando, CO!110 contam, com a cunrpl i=] la,r, tr-aduz-se numa série de aven- guerra terrestre em duas [ren- sando devastações sempre ma
Whooler - Inter-Americana) - A cidade das populações civis. Regis-! turas que recordaan as lutas do tes, que durante OS três últí- iores. Ha pouco tempo atraz,
'l'esis,tôncia e os trabalhos de sabo- tr-aiu-se inúmeros episódios que

I
Ressurgimento italiano. mos quartos de século tem sí-! num ataque diurno em que ro

tagem continuam a manifestar-se provam como (JS patriotas podem Os prisioneiros aliados que con- do um verdadeiro pesadelo pa- ram percorridas cêrca de 1.200
em toda a Itália ocupada. Produ- contar sempre com a ajuda do I seguiram evadir-se ou. que foram ra O militarismo alemão, com- milhas bombardeiros aliados
zem-se, sobretudo, explosões suces- povo. ESola guerra de emboscada, I libertados reíorcm-sc à ação dos plica, atualmente', ainda mais, atacaram Augsbourg, "memo
sivas nas fábricas de Milão. O "Bus- que se desenvolve nos vales alpi-, patr-iotas nas aldeias e nas monta- a situação do estado maior rável feito no qual nenhuma
ler Nachrichren ". de Basileia" re- nos, está cheia de episódios dramá-/l1hD,s em termos do maior elogio I germânico, com a dupla oten- vida se perdeu em vão". Ago
colhendo notícias procedentes de iicos. Os detalhes dos ataques, das, e da mais viva cordialidade. A po- siva aérea lançada sôbre ora, "Liberators" americanos;
Lugano, anunciam que a resistên- leT"riveis repressões alemãs que 38-1 derosa ajuda das populações é pa- Reich. procedentes do Mediterrâneo,
cia abrange zonas de população ��m;em: carUlcte�es sel\,agens,. a as- ra o jornal suiço. � melhor �rov.a Partindo da Grã .Bretan�a, atingiram, pela primeira vez,
caria vez mais vastas em toda a �IS!t{_lnCJ3 corajosa dos hahifuu íes de que agora a Itália, pela. prunei- parte dos bombardeiros alia- a mesma cidade, alcançando,
Itália setentrional. Os grupos de tias aldeias, esta lula de sl1rpr('�a,! ra vez, faz ef'etivamente a sua' dos penetram profundamente assim, uma penetração maior
patriotas que operam nas monta- sua indole prof'imdamentc PO] c-

!
guerra. O território inimigo, enquanto no território germânico.

rihas da Lomhardia, nada poderiam Enquanto iSSQ, os aconteci-
razer se não estivessem assistidos nentos marcham ... O sul e o

ativamente pela população. Nos AI- Anuncl·e iuléste do Reich encontram-se
pes do Piemonte formou-se um ver- ob O fogo dos aviões aliados.
(ladeiro exército de tropas alpinas, no

�ão ha dúvida de que o inimí-
que dispõe de metr-alhadoras e de ro conseguiria manter certo
peças de artilharia de montanha. 1ST liDO rivel em sua produção, se a
Noutra zona (la Itália setentrional, 11 Iíspersasse numa grande área.
ai atividade dos guerrilheiros tor- ,,'las isso já é possivei. Contu-
na-se cada vez mais intensa, inter- --'-- lo, a destruição do poderio in-
rompendo as comunicações na, pas- AOS SRS. INDUS'fRIAIS lustríal alemão, não constitue
sagem dos Alpes. Além dos elemen- ) único objetivo visado, .pois,
tos do exército, fieis a Badoglío, a

IMPOSTO SINDICAL .gualmente importante, tam-
resistência patriótica está consti- A convulsa-O perma..

iém é O ataque contra síste-
tuida por estudante e operários, nas ferroviários e rodoviários
que se abastecem de armas devido A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORI�NOPOLIS. t d E

lo inimigo. O ataque a Augs-
aos assaltos efetuados contra, os na sua qualidade de repr eserrtant e da Cont�deraça� ,NacIOnal DeU e a uropa ourg serviu, também, para m-
ouibus alemães isolados. Estes oní-! da Indústria, convida os .srs. empregadores Jn?usdtna�s a, reco- l\:OVA IORQL'E (Por ManrIce .erromper a remessa de mate-
bus são parados por meio fie tron- lherem ao Banco do �rasl', no dec;o.rrer do m4 es e J�nelro, o

Chandler - Exclusividade do C. E, 'iais do Reich para a Itália e

cos de arvores estendidos nas e�_limpostl? sindical re.auvo ao exercl:lO de 19 � e. que e devido
C. para "O Estado") - Hitler está l3alcãs. De Innsbruk, as devas

ti-adas. O chauffeur e a escolta são àquela yontederação" �esde "1ue nao exista Sindicato da cate-
a braços com as maiores díf'icnlda- .ações extenderam-se até Bol-

domínados antes de poderem of'e- geria econômica respectiva,
_ . / dcs para fazer frente à convulsão sano, pas.sagem entre as mon-

. , .

T' d As ''''u\'as de recolhimento poderão ser obtidas na sede da 1 t 1 L itc .anhas, O' que constitue a rotareccr resistência, Ira as as armas 8.. que envo ve or o o errr orio euro-

do veicuâo, este é queimado, Os Associação, à rua Tralano. 13 - sobrado.
peu ocupado pelas suas tropas, Os )01' onde transitam os reabas-

soldados al-emães, manietados, são Não tenhas dúvida em de- Ao tentar esquivar-se às determí- Balcãs numa revolução perrnanen- tecimentos enviados da Alema
abandonados na estrada, a não ser nuneíar um "qulJ:!ta-coluna", nacões dos óreão8 de Estatística Mi> te, desde que os britânicos e alia- 'lha à península itálica. E, co-
que r-esolvam íncoroorar-se aDS pa- I

.

t mI rtar, uma pessoa revela o que e, dos invadiram a Sicília, ameaçam mo' essas, outras linhas de su-'t' por IDa 8 que pareça eu a •

nimte o do Brastl, E para os inimt, .

t
.

triotas, C01110 sucede algumas ve- gOl não merece tua estIma um ,ros do Brasil. a lei é Inflexivel perigosamente o flanco das tropas pnmen O mimigas, como as

zes, tnJdOT da P'trla. (Lo D. N.). lD. F.. M.); nazistas no sul da Europa. As for, que atravessam a Europa e a

Estes e outros incidentes seme- ças de "comandos" britânicos têm Síria, não foram esquecidas
lJ_1(!,nt.t;s permitetn que os patriotas BAR E ARMIZEM O R I [ N.'Tf

desemba,reado grandes qnan.tidaJd('� pelos aliados. ,Q mais impor-
l1lal1:te-nlwl1l a sua resistência, con- de J1J8,t.eriais bélicos para ,ajudar tante é que o� resultados estr�-

os guerrilheiros iugoslavos 'na. SU:1 ;égicos dêsses ataques que se
ll1la contnl o invasor. :\'a Itália, " 'imitam a, apenas algumas

Rua V, Me ireles, 11 medir1�' (],ue o 80 Exéreito Bdtânico ireas, acarretam a diminui-
(' o 5° Exército Norte-americano -;ão, em eficiência combativa

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama· avançam rllmo ao norte italia'no, lo inimigo, em todas as fren

{'ões recheados _ Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de esla,l::nll revoltas gradatiyamentC" es de combate.

tainha fumadas _ Pernil _ Pasteis - Empadas mais fortes nas cidades ocupadas .. Podemos constatar, pois, que
P f pelos nazistas. As revoluções ( 1 fase atualmente atingida pe�Salame - eixe rito, etc etc.

I os aII'ados, gI'aças a uma 'du-greves ([ue conv.u siunam o norte

da I tália estão por sna yez dan{]rJ 'jla ofensiva aérea, tem valor
maior intensidade à sabotagem dos muitas vezes maior do que te
patriotas franceses contra, o esfor, 'ia uma ofensiva simples.
ço de gucrm alemão. Na Rumânia Ademais, a "Luftwaffe" já

Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul �l�:� �����l!��st�rsn�:�-:,ed�a��st:�i� �����e;;��rfoã�u1fc�:nr�r p:�
/ Idade contra os germànicos. As no- ;�prir as necessidades de ba-

S A São'Pau o I tlcins da próxima entrada da Tur- "alha. E essa decadência, não

Resultado Oficiai do Sorteio do dia 29 de Dezembro de 1943 Quia na gl1erra ao lado dos aliados, 'esta a menor dúvida, acen

$ IOO,OOOtOr) tê111 pro\'ocado um sensivel enco- �uar-se-á sempre mais, até que
l' Prêmio da Sede C, n. 228975 - Premiado com uma construção no valor Cr

rajameulÍo dos pa,triotas bulgaros e 1e apresente a ocasião do
Serie A Serie B

r,umenos que acreditam vrui-se apro. 'grande assalto".
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00 xima'ndo a 'hora da sua libertação Portanto, os ataques contra
Cr. $ 5,000,00 Cr. $ 10.000,00 do jugo naz1sta. Ã Europa toda' 1S pontos vitais do inimigo,
Cr. $ 3.000,00 Ct.$ 5.000.00 marcha a passos de giga,nte para o )brigando a fôrça aérea nazis
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00

se,L! oompleto expurgo ,do domínio a a desgastar fôrças que pre-
Cr. $ 1:500.00 Cr. $ 5,000,00 odioso daiS tropas nazistas. )arava para enfrentar o golpe
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00 .'inal aliado, infligem ao pode-
Cr. $10,000,00 Cr. $ 20.000,00 CASA MISCELANEA. distri· 'io germânico dupla ofensiva,
Cr. $12,000,00 Cr. $ 24.000,00 buidora dos Rádios R. C. A ')ois prepara, ainda, indireta-
Cr. $12.000.00 Cr. $ 24.000.00 Victor, Vávulas e Dsicos. mente, o caminho para as fôr-
Cr. $10,000,00 Cr. $ 20.000,00 Rua Trajano. 12, ças que libertarão a Europa.

, Cr, $ 60.000,00 Cr. $100.000.00

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

t�Dr. F. da Gama Cerqueira
inspetor Federal de Sorteios

Empresa (Líder» Construtora Ltda.

1.0 Prêmio Titulo n,O 17953 Uma construção de

2,'"
"" 27953 Um terreno de

3.o"
"" 3 7953 Um terreno de

4.0 " " 47953 - Um terreno de

5.' " " 57953 - Um terreno de

10 Prêmios - Os titulas com o final n.o 7953 (Milhares)
100"

,." ,,"" 953 (Centenas)
120"

"""" " " 57953 (Invertido
240" .,,,,,,,,,,,' 7953 (Invertido

1000" """""" 53 (Dezena)
10000" """""" 3 (Final)

Total dos pr êrnios distribuidos em cada série Rs.

a) ROGERIO AGUIRt<E (8) ANTÔNIO MUNHOZ A Mobiliadora
Dir-super,Gerente geral Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Mdquinas de escrever-Rei·

dios-M6vejs finos-Tapeçaria
Zt S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schmldt, 34 .... C. Postal, 173 ... Fone, 1549 ,".FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA

O pr6ximo sorteio será reálizado a 29 de Janeiro de 1944
o resultando do sorteio é irradiado pela "Rádio Exc�lsior" de. São Paul,o. às. 1:: 18',19 f' 20

b S e pela "Rádio Tupí" do Rio. às 21,15; serà aInda pubhcado nos ,]ornals Est-aao de S.
ora •

- " F h d N' " d S P I I "O
Paulo", "Diário de S. Paulo". "Folha da M�nha ,e ?I a a .Olte, � , eu 0, .e pe o

Globo", e
'.Jornal do Br&sil", do RIO. no dommgo segumte ao dIa do sorteIO.

Inspe�orla Regional em Florian6polis-Rua Vitor Meireles, 18 (SObrado), sala n' 2

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
cr A, WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marcel reglsl.)

,�

rrcomenda.se pira hospita;, colegio, etC. pela sua qualidade desinFetante -

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EstADO_;_lêluftda"elra, 3 de Janeiro de '944

Vamos)ver �1
o Hara-kiri? ,

INDICADOR MÉ.DICO
DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Ctll'SO de Aoerret ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONSUJ:ra,.; - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
pbad08, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto Il. 7, sobrado -

rone: 1.461 - Ke8idêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

Londres (B. N. S.) - "Já há mundo. Com efeito, sabemos
alguns anos que Londres vem como. teremos de enfrentar a
sendo a capital para muitos dura tarefa de reconstrução
países da Europa", declarou I de um mundo em ruinas, nos
Theodor Broch, ex-prefeito de países que foram reduzidos a

Narvik, numa irradiação des- um inferno sob a dominacão
(Dlplomad'1 pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil) tínada ao povo da Grã-Breta- nazista. Não obstante na No-

Ex-Interno tio .l;erviço de Clín ica Médica do profe�sor Osvaldo Oliveira, médico do
,nha, no domingo à no.ite.· ruega, nosso povo há de se sen-

i Departamento de Saude j f
.

d
. ., -

.

CJ,I.\'IC.\ j\1F�DlCA - Moléstias internas de adultos e crfanças, CONSUI,TóRm Broch 01 um os milhares i tír feliz quando os alemaes se

e IU�SIllE.:l\(,I�1l: Bua Felipe Scb.midt n, :.ItI - Tel. 812. CONSUUl'AS - ])as 16 "s IS. de noruegueses que consegui- retirarem, mesmo vivendo em
'i ram escapar de seu país afim barracas e tendas. Poderemos

OR. ARAÚJO de continuar a resistência ide ainda, ao voltarmos à nossa
sua pátria no solo da Grã-Bre- pátria, encontrar os nossos pa ..

tanha. Para isso, o valente no- trícios sôbre uma terra devas-
Especi:,:lista. assistente do Prof'essor Sanso n do I�io de Janeiro.

rueguês quasi teve que dar vol- tada e agreste, tal como os pio-
CONS1(jLTAS:. Pela �lallhà, das 10 às 12 - A tarde. das 3 às 6. ta ao mundo, [atravessando a neiros que contruiram a nossa

lRua Vitor Melre�es. 24. Fone 1447 (AuSENTE) Noruega, Rússia e Sibéria, até civilização, isto é, apenas os

---DR SAVAS LACERDA Ique pudesse chegar ao ponto prados virgens, mas - tere-
• de concentração das fôrcas da mos ao mesmo tempo tudo

Ex,lnterno do Se rv iço do Professor Leôn íd as Ferreira e ex-estagiário dos Serv iços liberdade humana.
'

porque trazemos no coração o
elo dr. Gabriel de, And:acle (RlO) e dr. Peterra Gomes (S. Paulo) 1 ideal de uma sociedade livre.
(Diploma ele habi l itação do Conselho Naclonal de Oftalmologia) " ' . ..,' .

Che'e do Senlço de (Jlftahnologla do

Del'I\1'.
uunenro de Saúde e Hospital de CarIdade Nos �lue vlenlos, de varios

lVos, ent:�t�nto, contmuou
Clinlon Illl\dlco.clrí.rglca especializada d" Olhos, Ouvidos. Nariz e Garganta setores da Europa, so podemos Broch, dírígtndo-se aos seus
co�SUI:]'(lJtlO: Rua FeUpe Schmldt, R. Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,80 agradecer aos bons tratos rece- ouvintes ingleses, não tereis ti-

a. IN horas - RESWll:NCIA: ConselheIro Alab.'a. 77 - FI,OIUANóPOLIS. bidos. Temos mesmo a impres- do vossas tradições interrompi-
são de termos sido tratados co- das. Háveis de ser um ponto I
mo pessoas de uma [mesma fa- fixo na Europa, com ligações I

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital,mília. A�sim, eJ?bora esteja- em todo o mundo. Desde já P?-lde Caridade mos muito anClOSOS por dei- demos encontrar em vosso so-

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS xar a Grã-Bretanha "muito lo todos aqueles livros que fo-
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 26 - Fone 1.405 breve", não há dúvidas Ide que ram queimados no continente.

Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 sentimos desde já um vivo in- Assim, utilizaremos vossa fir-

teresse pelo retôrno, afim de meza como uma fonte de con

que possamos continuar a nos-' sulta e Ide inspiração. Aliás, é
sa amizade. Por outro lado, a I da Grã-Bretanha que se deve
Grã-Bretanha indubitavelmen'j rá construir o sistema de co

te se tornará o centro de inspí-] municações com todo o mun

ração para a reconstrução do \ do".

DR. 'MARIO WENDHAUSEN

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos

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

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

dJoscopico (URETROSCOPIA) e de Iaboratórlo. Aparelhagem elétrica para os trata-

�.entos especíalízados. DIATERMIA - INFRA-VERMELHO�, ,

CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas, RBSIDENCI.h.; 11raden�es, 7,::;obrado)
("'ONSULTóRIO: Tiradentes, 14. FONE: 1.663. AUSENTE

DR. "BIASE F"ARACO
MÉDICO - chefe do Serviço ele Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
Al'\1BOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 lJ. R. Felipe Schmidt, 46
HES.: R, Mar-echal Guilherme, 33 - FONE 1648

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítaís europeus

Cllnlca médica em geral, pediatria, doen
�as do sistema nervoso, aparelho geníto

url!nárlo do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TAlfARIl8

OUil'SO de Rad!ologia Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. -- Gabinete de Raio X - Electro,

cardiografia cuníca - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de ft&loterapla - Laboratório de micros

copia e anãlíse clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolt&.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

1i'ellpe Schmldt - Edif!clo Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SmltNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia ii Ortopedia. Clfnlca e Cirurgia
40 toras, Partos e doençllJ8 de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí
rJamenLe das 15 às 17 horas. RESIDltN·
ClA: AImlraaJ.te Alvim, 36. Fone 731.

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Ser-viço
Cirúrgico do Prof. Allpio Correia Neto
(Primeira Cadeira de CUrtica Cirúrgica).
Com prática na clíníca ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do servíço
de partos do Prof. Domingos Delascío no
"Hospital Leão XlII".
Círurgtão do estômago e vias bll!a:res,

Intestinos deigado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varlcocele, hidrocele,
v�r!zes e hérnia. Doenças de Senhoras e
'lUtos.

Consulta., Das 9 às 12 horas nu

�a.sa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

li:speclallsta em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô·

mago, vesícula, útero, ovárJos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
no PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

rtcocete, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroidas e varIzes - Fractnras:

aparelhos de &,êsso. Opéra nos HospltaI�
de FlOrianópOlis,

Praça Pereira e OUvclra, 10. Fone, 1.009.
U ..rárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

HELENA CHAVES SOUSA
IlNFERMJIlIRA OBST1!:TRICA

(Partelra)
Diplomada pela MaternIdade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqu.,.

hora

Praça da Bandelra, 53 - sob.

IAntl&'o Larll'o 13 de Maio}

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

,

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

do Rio de Janeiro.
.

V i as urinária s - Operacões
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR. AUR�LIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS 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 artificiaJ
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-Verrrielhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Boje e amanhã será a sua preferida

OrolflUO oaclonal8 e eatrangelras - Homeopatias - PerfumarilUl
artigo. de borracha.

GUllnte-Be • ell'ata observftnela no receituário m6dlco.

:PREÇOS MÓDICOS.

Carinhosa acolhida dispensada
às vítimas do nazismo

A monstruosa tradição do hara
kiri define de maneira trágica
mente impressiva a reconhecida
barbárie japonesa. Leia os de
talhes dessa prática sanguinária
e multi-secular, no número de No
vembro de SELEÇÕES. E, mais:

Que aconteceu em Sebas
topai? Um grande livro resu

mido num grande artigo. Relato
de uma sobrehumana epopéia, vi
vida pelo povo que desmoralizou
a -Bl-tz-grieg >

••• Pág. 37.
5alvos do Fundo do Mar
Conheça, através duma descrição
objetiva, os passos que culmina
ram no salvamento dos navios
afundados em virtude da trai
ção verdadeiramente niponica, de
Pear: Harbor ... Pág. 59.

Como se apaga um sorri-
50. •• O heroismo e o espírito de
aventura, revelados no mais duro
e arriscado de todos os serviços
civis ... Pág.69.
O maior atleta do mundo
A hratór ia extraordinária do filho
do "Falcão Negro» o velho indio,
que, com 55 anos de idade, é o

maior atleta conhecido ... Pág.72.
Não deixe de ler estes e outros

20 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para NOVEMBRO

•••••••••••••6 .....
" .
• •

i 0%$00'$ i•
••
••
•! C()LUMBf.l\ IO
•: As mais famosas músicas, com os mais :: :• famo sos artistas.
_

i ÚLTIMAS NOVIDADES I
I Na (cRADIOLAR» i
• •

: Rua Trajano, 6 :
: :
............_ .

Acaba de sair
Apenas Cr.$2,oo

.............__....-.-....- •._-_-.-......_._-_w_-.-_-.-.-........

Aos sofredores'
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - !O andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para a res

posta.

SALAS Alugam-se duo
as óti�a� salas,
para mêdícoa, es'

critórios ou representações, na rua

Vítor Meireles, 18, sobrado. Tratar
com João Matías, no mesmo local,
das 9 às 11.30 e das 14 às 17.30
horas.

.

l5v-3

TEnRENO Vende-se
K um, me-

dindo ISx50 ms.. localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na rua

Tiradentes n. 3.
.".."._..-_-_-_._-.-_-_-_..._-_-_._••-••••_..........-.J

Vende-se O'TIMA RESI-
DENCIA, com

grande jardim e pomar, ao lado
da Estação Agronomica, Tratar
na Rua Trajano n° 7.

15 v.alt '15
.....- .._....-_._-_....- ..._-_.._-........- ...-.-""._-....

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA BRILLO

:4ld ta:wr cue
rllgtd dQ c 0141-

prdg, Ylà0 Qq

�UºÇd de b1
(lulY d mard

V;l�dg0 9dbão

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

SE�fJAS
padrões mercvílhosos. finíssimo acabomento das melhores
, fábricos do país, são sncontrcdcs nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- . ;] "G d \T

- , informante russos são llnilnimesLOl1ldres - (Inbel) (specla _.- çoes e a lIOS luar as ,aloes' ,
c f" ,_ .

.

FI . . em ,I II l11dr que () prosseguimenloO )Jcriórlieo c-Iandesllna de -' an-I ([[le p.ossLllem Llma polIcIa se'creta,1 1 " 'h Z
.

I
.

.

I
c oanlllço l'US.-W so re �ll1enll ,adres, "Sleeds Yel'eenigd", chegado I cujo u'nico fim ]JNece ser a orga- t

. • .

o 1 so.

I era cnlO COl1SeqnenCLa co apa estai ca�ita.l, oonlta. varias atos ni�ação de atentados contra. os pa- tolal elo grande exército dc vcm
.de barbarlSln? comehrlo.s pelos ale- trJ�las.. . I ;\fnestein. na ücránia meridional, omães com aViadores ahados, perto No mf311le pacto fll'I1Hldo entre

qual é culculaelo em quase um mi-de TiclJ'ode (Flandres Orienta1). os alemães c eslc's polícias, aqueles 11
-

di'• lHO e lO111ens."Cm aparelho da R. A. F. viu-se re- se encarregam de prolege-Ios cou-
__

pentinamente atacado por sele' tra as cOl1sequl'ncias ,iudiciais de ::\Iosrol1, 1 .tT. P.) _ As tropas elo
a.viões ele caçru alemães. O apar�lho seus crimes. Snlbe-se que, em Brn- general Bagramial1 já estão com ..

inglês ia completamente só, pois, xcI as, existem 70 dêsses polícias, e! halendo nas nws de Vitebsk. Acre

devido. a uma avaria no l1lotor, fo- em �iege, .�4, .quase todos eleme[l-! dita-se estú iminenle a ocupaçãc
ra obl'lg1ado a afastar-se de seu es- los lI1dese.l'lVeJS, recrutados, por dessa illIportante cidade pelo� rus.
quadl'ão. Depois de uma lulta elesi- isso mesmo, pelos alemães. Recen- sos.

gual, no decorrer da; qual os ingle- temcnte, um deles, que havia parti
ses derruba,ram três aviões ale- ripado de um roubo, foi reconheci
lnães, o aparelho da R. A. F. foi do e denunciado por sua vitima. Os
alcançado em cheio pela metralha- alemães tiveroam a desfaçalez de ln- Perdeu-se um porta-niquel corr
dol'3. Ci'l1(,o CIos aviadores inl!lesês teryir e snhÚ'ai-Io 2i força. da .iuris- diversos objetos de uso, e um talãr

� de foto-estudio. indicando o nOIrU
se lançaram no espaço, providos dição da justiça belga. do proprietário. Gratifica-se bem o

de seus paraquedas. Os a.lemães se quem entregar na gerencio do «O
dedica'l'al11 então a lnetnalhar os pi- Bolsas modernas na ESTADO» ou no Farmácia Santo

lotos il1gles.es, à medida que des- �ASA ROMANOS ��L�· _

ciam. Todos ficaram feridos. Dois
deles aterris'saram em Weert, um

c,rivaclo de brulas e o outro ferido
nos pés. O primeiro 'ato dos sol
da,dos alemães, que se precipitaram
ao encontro deles, foI despojá-los
UI; su.as jaquetas de COUTO e de suas

carteiras. Per�egul-ço-eS Cartazes do dl-aEnquanto isso, das gran.ias e dos USADO COM BOM RE. ..;i

1

I ál
No "Odeon", à.s 7,30 horas, UMApovoados vizil1l0S, começanlUll a

na t l'a NOITE EM LISBOA, com Fred Me('IJ('I:(aI' 111Hlle'r(JSOS belgas que tell- SULTADO O POPU· Murray, Madeleine CarroU e Pa.hll'am socorrer os feridos c qne Estocolmo, dezembl'o __ (Intel" tricia
.

Morison e ainda Comple'pl'otesla,t'am contra a conduta (los LAR DEPURATIVO Americana) _ O correspondente menta Nacional (DFBl, Orgulhoalelllc'-I"'S .•<\ indig'naçâo entre a llluI- Z· I H]) N 1 t "Abatido (Desenho) Fax Airplan'"

em �un(rue (O agens I y 1e er News -- Preços: Cr$ 3.00. 2,00 8tidão foi Lal, que os soldados ale- DO SANGUE informa que a situação dos judeus 1,00 __ Livre de Censura.l1ules a dissolveram à fOI'ça, Pou-
na parte da Itália oCl1palda pelos No "Imperial", às 7,30 horas, Bobcos dias depois, a Gestapo "oItou

('" �
nazis'tas toma-.se verdadeü'amentel:Jope e Vera Zorit;a em SUCEDEU, , . -

NO CARNAVAL (tecnicolor)' CASEI-ao lugar e fez vanas pnsoes, em
� desesperada" sob todos os ponlos I ME COM UM NAZISTA, C' 1'I' O f l pOI'

.J ..
d' O" f I ' omp e·represa Ia. s presos oram (e •

�
�

e vlsta. s .lulrleus ele Roma oram

I
menta Nacional; Batuta da Ar-tados panl. a Alemanil:w.

I·
. 1 "llluHacj.üs pelos fascistas alemãeS moda -De�enho Popey-- Preço único() periódico clandestino acrescen- A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO em dez quilos de ouro, e alguns �z:.$_ �.�q_ !>�v.!'! _do? _ �I!.n_s�!:�. _tm que l's·le não é o primeiro caso O Fí�aOl1, 01) Baç(;, O coração o Estômago, os Paldl'CS catÓlicos os ajudam secreta-

h��.�. hu� ••�.�--�- ••-"\1

em qu,e os alemães, conlra toda.� Pmmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres lllenle na coleta. Muitas fortíssimas
as leis da gue.rra, maltratam os nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Cs- f'ora111 também impostas às COhm-avia{!ores alia,dos. Na provílncia de belo, Anemia,'Abortos e faz os individios idiotas. nida>des israelistas de outras cida-Antuérpia, os tripulantes de um Inofensivo ao organismo. Agradável como· ]icôr. eles. Todos os homens judeus até ti5avião aJiado, que desceram em pa- O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P. anos de idade são enviados pararaquedas antes que êste se esfa- como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu. campos de concentração, de ondecclasse contra (} solo, foram brutal- ma tismo da rn esmR origem. _ seguem mais tarde para a Polô.nia,.mente golpea,dos pelos Nazistas. VALIOSAS OPINIOES I Os nazistas e fascistas não pl'en-Ao mesmo tempo cheg'am noU- O ELIXIR «914», dada a sua Atesto que apliquei muitas clem sóme,nte Os jUdeus cem porcias do emprêgo cril1linoso que os base, é ótimo auxiliar do tra- vezas o ELIXIR «914» obtendo

I
cento, mas bl11lbém aqu'eles que temtamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultadosalemães estão fazendo dos grupos te nos casos em Ilue a via bo- no fretamento da Sífilis. metade, um (luar,to ou um oitavofacistas ongl:lll1izados por êles para cal é a única pOSSível. de sangue israeliíru, informa a,inda

semealr o terror e a, guerra civil I (a) Dr. Benedito Taleaa. (a) Dr. Rafael Dartolalll o corte.spondente do referido .ior-I na 13él�iCf!, Vmª de�sas Ç)r�fll\jza�! I'............-....,.._-IIIIII_--__......__�- ....F _! nal,

o valor das Ilhas MarshallPA R A

E C Z
FERIDAS,
E MAS,

Nova Iorque, dezembro - (Pelo I quais pelo menos dispõem de óti

major-gener-al H. Giffonf, para a
i
mas instalações aéreas. Wotje,

Inter-Amer-icana) - Os aviões I Kwajalein, Moloelap e Jaluit são
americanos comcçarnm a bombar- maiores e provavelmcntc mais po-
dcar sístcmátícamente as ilhas derosas do que Tarawa.
Marshall. Esses ataques se tornarão Tal como as Gilbert, as Marshall
cada vez mais pesados, logo que são pequenas ilhas de Coral situa
foram feitos os concertos necessá- das em torno de pequenos lagos. Ao
rios na base aérea de Tarawa. A contrario do que acontece no Ocea
experiência no entanto demonstrou no Indice e com I1lUitas ilhas do
que as posições fortificadas nipôni- grupo das Carolinas que são de
cas não podem ser neutralízudas origem vn'lcanica, o ponto mais ele
pelo ar. Mais cedo ou mais tarde, vado das Marshall é :tle 33 pés, Mas
as ilhas Mn.rsha ll terão de ser alta- os ninhos de metralhádoras que os

carlns e ocupadas pelas nossas for- japoneses ínstaãaram por toda par
ças de Icrru. te dificilmente poderão ser destrui-
Mas. a despeito das lições apren- dos, a não ser por iJllfpaatos dire

diuas em Turawa, um assalto dir e- tos de bombas ou pesadas cargas
lo contra a silhas ::\Iarshall prome- de dinamite. Os lança-chamas ame

ie ser uma tarefa ainda mais ar- ricanos reduziram muitos desses
'lua. As razões são. evidentes. Sob ninhos de metralhadoras em Tarn
iI proteção do mandaot que lhe foi wa, mas isso exige que os nossos

conferido pela Liga: das Nações, os soldados se exponham perigosa
japoneses Iort if'icaram o grupo das mente ao fogo do hn irnigo. Um ata
vlarshull durante dUlas décadas. (f� que da frota americana contra a

J sua base mais próxima a Pearl rede de aerodromos e bases ele sub
Harbor ). Ha duas vezes mais ilho- marinos nas ilhas Marshall terá de
.

as no grupo das :\Iarshall do que ser uma operação em grande esca

las Gilbert. E além disso estão co- la. Atravessar essas numerosas

oca das numa dupla c�deia chama- ilhotas e arrecifes em embarcações
ia Radak e Ralik, cujas defesas se de desembarque constitue uma ta
'IPoiam mUÍlHlallen,le. Tarawa era o. refa munto arriscada. Uma mudan
'mico ponto realmente fortificado Iça, subita da direção do v.ento, co

nas Gilbert e sua conquista asse-Imo nas Gilbert, poderá colocar em

�urOll a ocupação de todo o grupo, I perigo todo o nosso assalto. Mas
Ma!s ha cinco grupos de ilhas forti-I para os fuzileiros americanos não
"iradas nas Marshall, quatro das! há defesas inexpugnalVeis.

Venda folhinhas e guarde dinheiro
"Importante fábrica procura vendGdores ativos nas Capitais e
no Interior, dando adiantamento de comissão. Cartas direta

mente à fábrica. Caixa Postal. 2286. São Paulo".

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

VIOLENTA A LUTA NA FRENTE RUSSA
Lobachev, a 20 quilômetros da fronteira

antiga da Polônia" foi ocupada
:\1oscou, R (C, P.) - Xa ampla da \\YehrJlwe!J1. SC!':llIldo os ale- Clcvi k , que. por sua "['Z, cstú si-

freEle de Zh itumir , está sentlo de-lllIã,es. Vabutin esta atacando os na-· tuarl a a upe.nus 12 quil oruet ros da
cidid a u sorte da L'cran ia, Foi I) z istas com c(() d i v.i súes umí or izu- t Irontcira ru-so-poloncsn.
que uf.i rmo u o comentarlor ela oinis- das, rep rescntando um cnn

í

inxente I -

sara de PHI'is. ao se referir aos pode ros i svimo d(' (,(,I'Ca <1(' COO.OOO I 7>Ios('()lI, :l ( L'. P.) - A artilha
sangr-enoos coinbaaes que se estão horne ns.. E�SH imensa avalanche ria so v iel i ra está atacanrlo in t cn
d eseu volve n do desde o oeste de que se dirige para a Polônia, Vi- sumcntc as jJosic:ôcs ale-mãs em
Korostcn, até a zona da Belaia- n i tsn e ú ret,aguarda rl ns posicõcs ,BerdirhC'v. [n[o.rmflç'()['S de Moscou
'I'scrk ov. Acontece, po.rérn , que os, alem âs na curva do Dn l opr-r, ai.n- sul i c n l a m que as vanguardas J'lI'S
observadores aliados não co ncor- ela náo foi contida ]l('los alemàcs. !sas ('I"!dranllll cru Kreva , s ítuada a
dum cotup letamcní c com a Jmprr-s- Em todos os p oml ns, com maior ou. R q ui lomrl ro s ao norte de Bcrd i
são do porlu-v oz ela emissora de, menor rup.i d ez , os xoltlarlos sovi é- I eh c v. Acr ed i.í a-sc que as posi c: õesPar-is. Segundo os aliados, a bata- uicos alncm cami nhn atruvez das naz i stax rle Bcrd ichc v estão sendo
lha de Zhitomir não somente de- linhas nuz istus, cmhóru seja suma- ,Jkln(j'uNHlas ])('1(;.'; rusxos simul!a
ci d i rá a sorte da Ucrania como menle cncu rn i.çadn a rcxistr-n c i a '11o(',1I11('n[(' pelo norte c pelo SUIl.
lambem representará o começo da dos soldarlns de \'011 �\rêlJll·slein. As Outr-os despachos russos acresccn
invasão da Polônia e da Huniânia. mais recentes i nf'urmaçôcs sul i en- i Iam que as forças so,.. .i él i c as deve
.Referilnelo-se ainda à batalha de tarn que os russos j:i lihcrtaram : rüo en

í

rnn a qualquer 11l0JllCo11lo nos
Zhitomir. admitiu a emissora de mais ele 2.000 localidades habitadas : suburbins -Ic Bcluia-T'serkov.
Ber:.l�r� s.e� }�,:Ü�t,� .gr�::e__a.sitt:ação elura,nte a nova ��I'rClnICII(IH que .os I .

-

......or...... _-��--..�----��-.or...-Il,evou ouLrll vc'Z as CIdades de

1"0-1
;\I')srou, � (l. P. T ,rg(\nrtr) - As

roste11 e Zhitoll1ir. lropas do general Valulin abriram.

.

novas brrchas nas liluhas alemãs
:.vIolScon, 3 (C. P. Crge.nlel - Os ao sul de Kazatill. Despachos ofi·

1l'1IISSOS já sr CI1'crJ'lltrum a 20 qui-l dais salientam que os russos con-

11.

.ometll'os ela fronteira anti'ga da Po- I segukalll chegar a mil flllltro ponto
I(mia. Depois de Illais UI11 espeta- situado a monos (]e 40 quilome·
cular avan<:o de 20 qlli(.ome<lros, tr-os ao 1101'(1este de Vi l1Ii tsa, cbave
em ce,rca de 24 horas, os russos c].o impor!an.te entroncamento fero
oempal'am a cidade de P.oyaski. a I royiúrio dr Z!ll('rinka. Nesse setor.
20 quii1ol1lctlros ela fr(\nteira pojo-los russos ocuparalll também a lo·
nesa. As mais recentes informa-I calida'Ie ele Lobache\', a 48 q'llHo.
ções acrescent.am qlle as forças de metros ao slldoeste de Belaia-Tser-
Yatutin estão avançando sôbre wrlY.

lÍl 'fJ1lA. DOENÇA
1llJITO PIlRIG,OSA
:pt.ÃlU ..Â. F.AllILIA
1il PA&A A UÇA
Al1DLIlI1 ..Â. 00.
BATEL-A COM O

:\

Novas barbaridades alemãs Avanço russo
Moscou, 1 (l7. P.) - Todos os

PERDEU-SE

DE PESSOAS TEM

Foram repelidos O CATARRO
I..lOtlHlres,3 (U. P.) � Soaral11. PODE CAUSAR

la noi,te passada, as sirenes de

1!'lH:IlIIH a'nli-aéreo d�_ capi�al b_ri- ZUM 81DOS Eanli('a. AltgLIlns aVlOes alcmaes
1.]Jroximaralll,se de L'onclr'es pe],o SU RDEZmI e SLNl este, lllas fora.1ll ll1,ler('e·
ptados com êxi.to peItOS caças e pe
las baterias anti-aéreas britânicas .

·w............__- ....�

Acautelando os interesses da
inâ1ncia

Afim de acautelar o interesse
:ia infê ncia e da juventude sob
ma jurisdição, o sr. Juiz de Menó·
res so1:citou ao capitão Secretário
da begul'ança Pública, as neces·

,á ,ias providências no sentido de
ser determinado aos guardas-no
turnos. que, em seus pontes, não
permitarr.. que menóres de 14 anos

?ermaneçarn nas ruas e praças,
!epois das 20 heras, desacompa
,had s de pais, tutores ou respon
,áveis, nem que menóres de 18
:Inos façam trabalhos noturna
:nente, na via pública, das 22 ho
ras às 5 da manhã. apreendendo
todos aqueles que assim forem en

contrados, uma vez que tais C011-

travenções colidem com dispositi
vos do Código de Menóres e do
Consolidação das Leis do Traba
lho.

UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
Importância e tratam a ilfecção ca
iana!. Entretanto, a afecção catar
:al não é um mal passageiro. Se
lão for tratada em tempo, ela pode
iegenerar numa grave enferll1ida
le, destruindo o olfato, o paladar e,
laulatinamente, minar a saude ge
ral.
Se V. S. padece de catarro, não se

'iescnide. Compre um frasco de
'->ARMINT e tome-o de acordo com
IS instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

:úcia em muitos casos, porque sua
lção se exerce diretamente sobre o
;angue e sobre as membranas mu
cosas.
A volta da resl?iração facH, da

.lgudeza d. OUVIdo, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vanta�-se, pela manhã, com novas
energIas e a garganta livre de ca
t�rro - eis o que lhe proporciona
ra o tratamento com Parmint. Tor.
ne sua VIda mais aprazivel, mais
:llegre. Para seu próprio bem _

ie sofre de catarro - comece, ho.ie,
') tratamento com Parmint.
............._-.....--_.....- .....- ....�......-.-

COBRADOR
P ..ecisa·se. Necessário referentia e

fiança. Informação na MODELAR
........."._..-......,._-..-. .......,...,.-....- .._-.......-_-..",..-.,,}

.FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grane. Tónico

.

As autoridades responsáveis peJafIel execução das Estatisticas MilI.
tares podem exigir, sempre que b01l
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada ia.
fo�mante prove o que declaro.. loma-fé constitue crime contra a ...
ll'urllnCI Dlcloa.L (D... II,),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


