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que va·j posítlvar nosso esfôrço bélico contra os inimigos da Democr!1çia.
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Prossegue o avanço
do 5· Exército
AHGEL, 3 (U. P.) - As tropas

do Oitavo Exército britânico conti

nuam avançando no setor costeir-o

do Adriático e no norte de Ortona,
Nos demais setores as chuvas limi

taram as atividades a operações de

patrulhas. Revelou-se, porém, que,

vpesar das condições atmosféricas.
(;s soldados do Quinto Exército 111e

lhoral':1'll1 as suas posições de ata

que.

Berlim sofre

o
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Prontos para
zarpar
LONDRES, 3 (U. P.) - Muitos

navios britânicos encontram-se no

porto de Gibraltar. Segundo infor
mou a emissora de Berlim, estão
sendo organizados naquela, base na

val britânica vários comboios alia
dos que deverão zarpar para o Me
diterrâneo e o Atlântico,

H 9000 D6Sa.fia�dO os
.

submarinos
RIO, (A. N.) - Desde sábado

bordejava fora da barra o veleiro
panamenho "Guaitecos". Finalmen
te ontem, com ventos f'avoráveis,
penetrou na baía de velas cheias,
detalhe êsse que a todos surpreen
deu. Com a bandeira panamenha
bem à vista, trazia ainda no cos

t::,do seu: vistoso nome. Apesar de
estar seu pais em guerra contra ()

eixo o "Guaitecos" vem sem ca

mouf'lage, num singular e corajoso
desafio aos submarinos inimigos.

Já nos limites divisórios da Polônia

I A ,., I
I rmaçao I

Vende-se finíssima armação
para estabelecimento co

merciai de luxo.

Informações na gerência do
ESTADO.

LO:-\DRES, 3 (U. P.) - Novo e: um novo e violento ataque contra

al'razador ataque foi desfechado; Berlim. Um dos pilotos informou

�)('I" HAF ontem contra a capi- haver ohservad« grandes concen

'tal ';t!eIl15.' Segund� informações au-: trações ele fogo. Os aviões "Mos

rtol'izadus, participaram no ataque quito", por sua ,,<:z, atacaram ob

nUIllCI"lSaS formações de aparelhos, I jetivos ao oeste ria Alemanha e nor

que dcspejaram sobre Berlim, gran- te da França, enquanto outros apa

de quanl idadc de explosivos. Infor- relhos semearam mmos em aguas

mações de Estocolmo indicam que inimigas. Desaparecerar i 28 dos

o c(lifieio da qh�ncelaria alem.ã, foi I'
nossos aparelhos". I

atingido por varras bombas hritâm- -,

cas.� Ao que parece as autoridades LONDRES, 3 (U. P.) - Foi of'i-

nuzistas vão apressar a evacuação cialmcnte anunciado que m' sta noi

Ida população civil de Berlim, pois te passada, a aviação br-itânica des

a capital está se transformando] carregou sobre Berlim cõrcaide mil
mais e mais em uma cidade inhabi- toneladas de bombas.
tável. Segundo outros despachos di

vulgados pelo Daily Telegraph, é

completa, a desorganização da vida
de Berlim. Os teatros suspenderam
as suas funções o que é um sinto
ma bem claro da gravidade da si

tuação. Deve-se destacar que as au

toridades nazistas sempre se orgu
Iharam de os cinemas e teatros de
Berlim continuarem funcionando
apesar da guerra aérea inimiga.

arrazador ataque IPessimi�mo
pósito da quase lot al destruição da era Berlim
chancelar ia do Hcich no bombar-
deio (Je ontem, assinala-se que ESTOCOL'lU, 3 (U. P.) As li
aquele edifício era considerado nhas alernús estão vacilando desde
�I.ma vordadcira fortaleza. Briol, um Vilchsk até o mar Negro. Foi o que
l111ove) de pouca. D\I.!ura, que os. en- escreveu o correspondente do jo r
genheiros nazistas const,nllram' nal sueco Social Dernokratcn, em

apressadamente para entrega-lo ao Berl im. Segundo o mesmo infor
Iuehrer 110 ano de 1938. O próprio mante, é bastante pessimista, o am
Hitler orlcntou sua construção sa- biente existente na capital alemã
bendo-se que seu telhado (do pré- onde o povo rnostra-sn i'nteressad�
dio) tem uma espessura de quase quanto ao resultado da decisiva ba
três metros, o que em 38 se con- talha de Zhitomir. O mesmo COl'

siderava á provai de bombardeio. respondente acrescentcu que se
O que Hitler não calculou, porém, gnndo informantes autorizadas ale
foi que os ingleses pudessem f'a- mãs, a situação cios nazistas na cur

bricar, para um telhado de três 111e- va do Duicpor poderá tornar-se
LO;\TDRES, 3 (D. P.) - A pro- tros, bombas de 4 tonelada/S... grave nestes últimos dias.

novo ,e

diariamente - Hitler desistiu
Vatutin não quer ser burlado

A Argentina reco
nheceu o governo
boliviano

BUENOS AIRES, 3 (U. P.) -

O govê.rno argerutino reconhe
ceu o govêrno revolucionário
da Bolívia. B assim a Argen
tina o único pais que toma essa

decisâo, até o momento. As
outras 19 nações americanas
eontin unun trocando �onsultas
entre si sobre o processo a s�r

seguidO no futuro, para o te

,conhecimento dos govel'nos que
assumam o poder media,11Ie, mo
vimentos revolucionários ou

golp'es de Estado.

LONDRES, 3 (U. P.) - O Minis
tério da, Aviação comunicou: "Du
rante a última noite, aviões do Co
mando de Bombardeio efetuaram
........,................--.............-_.........,..........._....._.•._._.

O frio matou 10
criancas e uma

mulher
ARGEL, 4 (D. P.) - O péssimo

tempo reinante na, frente italian.a
reduziu o ritmo do avanço do 01-
tuvo Exército. Não obstante, os

'Canadenses continuam marchando
em direção de Pescara da qual se

encontram a apenas treze quilôme
tros. O Quinto Exército, porém, te
ve de paralizar suas operações de
vido DlOS temporais que estão cain
do em todo os seus setores, onde a

neve se acumula em camadas de Intensa lu-la
quase dois metros. O frio é tão i11- I. I.

tenso, que houve mecessídade de It' 1-11( vos fornecimentos de uniformes na a Ia
adequados. A própria P?ptuação cl-

�, .

vil no setor de San V�ttore, sofre ARGtL, 3 (L P.) - Comunica
a �ção do inverno, como o revela, r. AI to-Comando que as operações
o triste achado d� dez crianças e I te:res.tres na zona da estrada cos

uma mulher italiana mortas de teira ao norte de Ortona prosse-
frio. gucm com grande intensidade.

4.000 mortos da visita

zistas é superior a 4.000, diaria
mente. A fuga dos homens de
von Manestein se processa com

tal rapidez, que seus contingen
tes de demolição nem Itempo
têm para destruir as Ipontes ou
incendiar as aldeias, Salve-se
quem puder é Q heróico lema
da "Wermacht, diante deste
novo "Stalingrado" cujo epilo
go Vatutin quer .escrever antes
de que Goebbels lhe passe a

perna, anunciando a· derrota
alemã na Rússia "de acôrdo
com os planos traçados".

Regressou o
jornalista Lourival
fontes
NATAL, 3 (A. N.) - De regresso

i ao Canadá, passou por aqui o se

nhor Lourival Fontes, que esteve
na Inglaterra.

o destróier
afundou
WASHINGTON, 3 (U. P.) - O

Departamento da Marinha anun

ciou que, às primeiras horas de ho
je, um destróier noote-arnerícano
afundou próximo à costa da Sandv
Hook, Estado de Nova Jersey, em
consequência de explosões que se

verificaram a bordo. Mais de 100
tripulentes sobreviventes chegaram
à praia.

MOSCOU, 4 (U. P.) - O Ím
peto da batalha da fronteira;
iniciada pelos generais russos,
é cada vez maior. Vatutin Ie
vou hoje as vitoriosas forças
russas .até os limites divisórios
da Polônia, capturando, como

se esperava, .a cidade de Novo
grad-Volunsk. O feito teve ex

'traordinária repercussão, sendo
'anunciado em ordem-do-dia do
marechal Stalin. Na Rússia
Branca, o general Bagramian
procura continuar a série de
brilhantes vitórias de Vatutin e

daí esperar-se, a qualquer mo

mento, a captura «le Vitebsk,
onde os ;nazistas estão quei
mando seus ú.tin.os cartuchos.
Diante das negras perspectivas
com que a Werhamacht iniciou
o novo ano, Hitler resolveu
cancelar II visita que projetava
fazer às linhas do Leste, onde
os alemães recebem agora a res

posta aos covardes massacres

que iniciaram, d.esde a invasão
da Polônia. Só no setor de ope
rações do general Vatutin, o

número de mortos entre os ma-

'((

Ultimos preparativos para a invasão
ESTOCOLMO, 3 (U. P.) - As au- ra os guerrilheiros do marechal Ti

torkla-des alemàs estão encarando to. Acred1ta-se que brevemente de
cada vez COI11 ma,ior :re�éio ai amea- sembarrcarão unidades blindadas e

ça de invasão do Ocidente europeel motorizadas para auxiliar os guer
pelas potências aliad�s. Informa- rilheiros na llllta de libertação da
ções transmi,tidas pelo Jornal sueco. Jugoeslavia.

g�:r�l�,�J�r�i��:l�F��I��:�r��� II �-;V��;;�-�;i-����
() escurecimento total nas eIdades c

nos campos. Essa resolnção. vigora- Por ato do Presidente da Re
va apenas nas zonas consldera,das pública, foi nomeado gover

de guerra. nador do Territ6rio do Iguassú,
o major 10ao Oarcez do Nas
cimento, ilustre filho da terra
dos Pinheirais.
Militar de vocação, que une

aos dotes de espírito e do cora

ção um sincero e intransigente
amor ao Brasil, o distinto para
nàense administrará com gran
de sabedoria o novo territ6rio e

lhe promoverá rapido e seguro

progresso.
Congratulamo-nos com a me

recida escolha e formulamos
votos de prosperidade.

LO�DRES, 3 (D. P.) - Os alia
dos estão ultimado os preparativos
para invadir os Balcãs, especial
mente na zona do m3,r Adriático.
Segundo i nformações procedente,�
de Belgrado no sul da Dalmalcia
ocupada pel'os guerrilheiros e vá
rias ilhas, do AIdriático notam-se
illumeros preparativos relacionn
dos à invasão a,liada. Segundo pa
J'ece já foram desembalrcadas em

diversos PO'l1tos da DalmarCia gran
des quanUdades de armamentos de
todos os tipos de origem aliada pu-

Tem novo posto o
oral. Montgomery

LONDRES, 3 (D. P.) - Che
gou a Londres o general MOll�
gomery, comandante do Oitavo
Exército britânico. O Ministério
da Guerra anunciou que o fa
moso cabo 'de guerra foi desig-
nado para um novo posto, sem N d dacrescentar detalhes. Acredita- Om..ea O governa orse, porém, que a designação
está ligada aos planos dé inva- Rio, 3 (A. N.) - O presidente da República assinou deoreto no-
são da fortaleza de Hitler. meando o major João Garcez Nascimento plalra gov,ernaodor do ter,l'itó-

rio do Iglua'ssú.
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buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
,.. -.-.......-_.....-.-.........-.-.-......-.-_--..-.-.'_-,.

da Empresa Líder
, .

S. Paulo, 24 -V.A.- O sr. dr, Getúlio Vargas. Presidente da Re
publIca, durante a visita feita à Feira de Amostra da Cidade de S.
Paulo, se deteve n.o «stand» da Empresa "Lider" Construtora Ltdo ,

O��9 recebeu a mais carinhosa manifestação de apreço, por parte dos
d.lrlgentes �aquela poderosa organização nacional, tendo-se mostrado
vívomerite l�teressado pelas realizações da "Lider", em favor das eles
ses menos rlcas das nossas populações.

No «stand»

Chapéus PRIDA
Pijames LEMO
na casa

p_l-\. RAISO
Schmidt
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Aviadores brasileiros que parlem
_ I!ib, 8 (A. N.) ---:- NC! jmanhã de hoje \parliu para !o Jteatro de, opera

çoes ide gl1el'l'Q o .przmezro IGrupo ide Amação Ide (Caca .1Irep:reseIMando
mais lima contribuição idecisiva do (Brrasil iparG, Id.U/ot'ar l' jnimig,o co
llwm. ,? 1.J?1qj�.l' raviador Nero },IOll!'a, :co.mandante do Gmpo 'e ·,todos log
olf:tros tO!zcwzs foram alvo .das imazs 'cannllOsas e 'expressivas 'f[emonstro.
çoes de apl'êço. O lroparelho levantou .uôo sob {o icomalldo do major Faria
de .Lima leu.ando. ,os \segLlin�es Icomall�antes ide lesqU'adrilhass l�apitãe,<;
aVladol'es José /Ilzranqa .e ,Gzbso.n ie iPl'lmezl'O itenente ,Lagare,<;. O capitão
Os�aldo PamplolfP .PllltO iSegzlllz ,como l.oficial ídle ',operações, 'capitão
Latayete ,como otzczal1de informacões te (como !oficial de ligacão seguiu
o capitão l(lUiador ,Fortllnado. i·

,

,
.

,R�o, B (A. N.) >- iQando ida :partida Idos aviadores ,expedicionários,
o l1wysiro .fia.lgado Filho foi !ao Icrer.oporto ,I(1bl'açá-loS' pessoalmellte .telJl-

10 rSIdo Isolzczlado :pOl' ,numerosos Jovens tque jdesejalvam \incorporar-sd
as {orças combatentes. Muitos â'êles 'eram Icivis Ique 'decla,l'CJ:vam '{lceill(l�
fl simples Ipo,�tQ de ,'lQld.ªdº� ,

.

. , ! - _ _,__.,..,L

Rua Fel.

êimeniõ
...._··......·"_·.._.._·····_......·
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á, argentino
reVenlD O COD.ra a grlpu RIO, 3 (A. N.) - Sobre a im-

• , • ,. • > por,taçâo do cimento argentino, o

Hio 3 (A. N.) - A Seoretana de Saude e AISISIslten.Cilla do ])IS.!llI�O I "on5e1ho Federal de Comercio Ex-
FedeTul' diSlt'r.ibui'tl à implrensa c0ll1s'eJh1os para a def'csa, da p,opllllaça,o I �l'jor foi de parecer que seja re

cont,ra a gflípe que, grassan,do na ELllrflpa � E�ta.c]�s Umdos ClOlll e�ra- Dovl-.(la, a concessão dada pelo de
'bel' benig\no, po?,erá em .breve ch,e�aT a? Dols,t'nt'Q F,ed,eral. As antoll'lda- nreto-I:>i 4.588 de 15 de agosto de
des sanitá,r,ials ja conclmram prrovl,dNllcws e es'tao tlO'll1alndlO oubras no 1942, crlH' suspendeu pelo prazo de
s·en1iC!0 d,e oQn1lP'�etalr um plan,o qUle' aproveirLe os mellhro'I'le,s recursos 90 di81S a cobrança dos direitos e

cienl,ifico'f; de d,erf'e&a da pop.l1<laçãoO. Pla:ra tal Mm, Jalnç.a UII1l a,pêl,o à piO- taxas que incidem s.obre o cimen
pulacão, a oomecarr pelos p,r�pa'io,s módicos, Mirtn�de-qrl.le tomem as l1e- to importa.do (portland ou roma

Cless,�rials medilcllâs, so1icitatndo aOls últimos q'Ule n.ciÍlfique!m aJO� Centros no). O chefe do govêrno aprovou
de Saúde <}'ua'lqiulCir ca'Si() de gripe, pneumonia, broJl1co-prn,eumoll1ia ou essa, resohwão di,) Cons,elrho Fedr.-
�im'Ples rC'Srf.rialdos aCP�l1Ql�nlHtqlOs li\) fehl'e, ía.1 de CC)Il1Ql,"cio Ext,\)rj()r,
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Mil capelães
católicosSindicato da Indústria de Fósforos,

do Rio de Janeiro
o ESTADO

Diário Yespertmà

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13
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ASSiNATURAS

Ficam avisados os industriais fabricantes de Numa entrevista concedida a 1111-

fósforos de s9gurança estabelecidos dentro da base prensa o General de BrIgadn Mon-
'senhor Guilherme Arnold, chefeterritorial inter-estadual do Município do Rio de (los Capelães Militares dos .Est'ados,

Janeiro (Distrito Federal) e dos Estados do Rio de l 'nidos, declarou (LUC o Exército da,
Janeiro, de São Paulo ,e de Santa Catarina, que é Un iâo dentro do ano em curso há
de influencio deste Sindicato, que o imposto sindical (te receber 959 capelães militares

d aid,icionais, para estar em condiçõesdo exercício de 1944 deve ser recolhido ao Banco o (h� satisfazer plenamente ns neces-
Brasil S/A. ou agências rrrn is próximos do mesmo sidadcs espir-ituais dos soldados ca-

Banco, durante o mês de Janeiro p. vindouro, de ló licos.

acôrdo com os artigos 580, 586 e 587 da Consolida- "Durante os pr imebros meses de
nossos esforços bélicos disse

ção dos Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5,452, de ;\'[DI1S(.;n[1or Arnold - o número de
1-5-1943, publicado no "Diário Oficie l" de 9-5-1943) capelães que in,g;ressavuilll DO

Este Sindicato está expedindo pelo Correio, em exército ia crn jnslu proporção com

registrado, as guias próprias para esse recolhimento, o dcscnvolvimen to deste. Mas, pejo
mês de agosto último as exigências

e pede àqueles que por qualquer motivo, não rece- das un idu.des mob il iznrlas começa-
berem ditos guias em prazo rasoavel, dirigirem-se rum a superar a disponibilidade
à Secretaria do Sindicato (que tem séde social à dos sacerdotes. Atualmente, esta-

rua do Iv'Iéxico n. 165 __ 3 o andar, no Distrito Fede. 1110S por dois mr-ses atrasados em
nossa tarefa de orcar COllJ as ne-Os or izin ats, mesmo não pu, rol) solicitando os impressos próprios. eessidades prese.u es. Para fixar

I
blícado-, não serão devolvi. I Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1943, um número, se requereriam 600

dos.

I SINDICATO DA I�.DÚSTRIA DE FO'SFOROS, do Rio de Janeiro. ou mais capelães militares para
•. ri cquil ibrar esta dcspropor-çãn.
(assinado) JOÃO DALE - Diretor Presidente'. "O total de capelães ai seremA direção não ae responsa- ! R designados antes rio Iirn do cor rcn-

biliza pelos conceitos ernitt I le ano, ,é ,de 4.00!l. Este número po-

I
dos DOS artigos assinados I ..

de dividir-sr, «a seguinte forma:Não tenhas dúvida em de- A? tedntar. es�ulvdar-sEe tas, dt�termM�' capelães para' os díferentcs grupos
A unnetar um "quinta-coluna", uacoes os or2'UOS e statts rca )o pontesta'ntes: 3.029; católicos: 959:.������������!!!""" nor mais que pareça teu amt- ,It�r,. uma pesso.a revela o qu� e:

I he�rells: 6�. Da cifra citaria acima,

E
..

d
\' .mmigo do Brll:Sll. E para. os mnm- 23t> dever-Iam ser capelães de cor,xecu"ao e 1;'0; não merece tua estima 11m ;os do Brasf l. a lei é Irfle:::ivel .eo dos ((lllais se precisam com cer-V trafdo-r da Pí.trfa. (L. D. N.). D. E. M.). í� urg.ência. Todas estas cleSigna-[6 sacerdotes I'------------------------ çoes t�ln que ser f'citas dentro do '=,_��,

mes de' outubro afim de dar tempo i

:t\o distrito de' Yilno (Polônia) BAR E ARMftZEM O R I ( N Tf
lOS c�peJães para que realizem suai

foram mortos, em data recente,in· pre�a,�'ação especiat para este mi- a:;:�=.;':1_!;:

pela Gestapo seis párocos c cape-] ,/51;,1'10 nas .A.cactel11ia� de Cape- I _...iij;;;;:::;::==�U_
lães de nacionalidade polaca, sen- Ides

..
- (Noticioso Católico Inter-I���n�:��I:���O. u��r():l1�Il;�mlPfesm�� , R ua V. Me i reles, 11·

nac lon:� )_�_"'".4 ""._" "� - ""._" " "'••..........-""..? "._ _""JO••"".""',,""oI"_" _ _" _ -

.__..."".
foram fechadas as respectivas ig,l'e
[as e' destruídas as casas canôni
cas.

Justificou-se esta medida com a

afirmação de haverem estes cléri
gos recusado comunicar aos seus

fiéis o conteudo de um "sermão"
previamente preparado pelas auto
rrdades alemãs com o fim de con

vencer os ouvintes que não deve- u

riam opôr-se ao chamado "Serviço
de Trabalho obrigatório", e mudar
se para isto para a Alemanha. O
protesto unânime dos clérigos con-:
tra os agentes policiais foi o úni
co lícito em semelhantes casos:

que somente as autoridades

Cele-Isiásticas podem determinar os as

suntos que os sacerdotes devem
tratar nos seus sermões feitos no I
púlpito ou nos templos, n-No "sermão" redigido pelos diri
gentes nacional-socialistas insistia
se "que erai dever de todo cristão Ialistar-se para substituir com sen itrabalho os cidadãos alemães que Iderramam seu sangue defendendo
fi Europa contra o bolchevismo".
Idêntico l�ro,c:ecler inj:ns.tifli,e�vel

se adota contra um velho sacerdo
te dai povoação de Gora. Por que
foi achado morto U111 cidadão ale
mão prenderam-se sessenta polacos
pa,na executú-Ios como refens. Scm
co,nsideração alguma pelos oitenta
anos que contava o ministl·o de Deus
e sua vida mtiradal, é ele levado
ju,nto com os demais ao lugar fi
xado para a execução simultânea,
dos .p1',esos, como e,scaI'me.nto para
toda a população. O Vienenavel an
cião cl1O'rarva; com serenidade, po
rém, exclamou: "Não choro a mi
nha vida que se a,cha em seu oca

so; choro por estes muito mais jo
",ens 'que me rodeiam e que hão
de morrer comigo. Lembrai-vos,
porém, que apezar de tlldo a Po
lônia não 1110rrerá I", - (Noticioso
Ca.tó1i(�O Lnter.nacional).

Na Capital:
Ano Cr$
Semestre CrI
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:

Cr'
CrI
Cr'

70,00
40,00
20,00
7.60
0,30

Ano 80,00
45.00
25,f)()

Semestr-e
Trimeslr ..

Anúnctoa mediante contrato

Use Kolynos e exiba um so

rriso radiante, que mostre
dentes como pérolas. Limpa,
refresca e dá esplendor.
"" �

214
'

Capital ��3����o�:fo:-::����;:�::61"', I
, . .. ,ci,f:'a� .d.o, b, a, Ian ço de 1942:

!Responsabilidades
, .. , , , , . ' ' .. " Cr$ 4,999.477.500,G8

Receita ,," , . " .,", , ", .. ".,., Cr$ 70,681.048,20
Ativo "', .", .", .,""",.,'""., .. , .... ".,. Cr$ 105,961.917.70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ,' .... ,.,.,

'
.. ". C.r$ 64,986,957,2"

Respoosabilidades ,.,
, " . ' '. , , . , , . , .' <;r$ 76,736.401.306,20

Bens de raiz (prédios e terrenos) """"""""" Cr$ 23,742,657,44

!
DIRETORES: - Dr, Pamfilo d'Ultra Fretr-e de Carvalho, Dr. Francisco

!
de Sá e Anísio

MasAsoGrEraN, 'TE El\'I FLORI1\NóPOLIS

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no
Uruguái. Reguladores de avarias nas pr íucipats cidades da América, Europa
e Africa.

>
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n, 39

,
Caixa Postal n. 19 - 'I'eleíone 1.0R3 - End. 'I'elegr, "ALIANÇA"

!��=��-�

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Como
rões recheados - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos de

tainha fumados - Pernil - Pasteis - Empadas
Salame -- Peixe frito, etc. etc.

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA [IE RECEBER o

AOS SRS. INDUSTRIAIS \
It

IMPOSTO SINDICAL.r
I

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS,
na sua qualidade de representante da Contederação Nacional
da Indústria, convida os srs. empregadores industriais a reco
lherem ao B�nco do Brasil, no decorrer do mês de janeiro I o

imposto sindical reladvo ao exercício de 1944 e que é devido
àquela Confederação, desde (;}ue não exista Sindicato da cate
goria econômica respectiva.

As guias de recolhimento poderão ser obtidas na séde da
A3�ociação, à rua Trajano, 13 - sobrado.

.
I.

� _;' ...J-.�
� !�+5���""-�-"kq;.�

«Lar dos Móveis)
'(antiga seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mpr.
cadorias do E�tado. '

Sorl,.'i(')8 nos dias 4 e 18 dt: ('fj(lp. me'l
PR�MIO MAIOR CR.$ (j.�50:00
Muitas bonificfjçÕfl� e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas est!:l.� vllntagens por apen8s

, Cr $ I,OC. Tudo que promete cumJ
[lre incontinpnte. I\ão existe igual. Não reflita e não
du.-i 1e um só instante-. Cllnc')rra para o próximo
sorteio, tenba cofiança, que, quando' menos e6perar 8
sorte virá 80 seu encontro

'

Conserve bem na memória os dias It e 18

A Estatística Mimar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos o@

perfeita quanto possivel, do apare
I.bamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair.lhe apôio é trabalhar CGD·

t"" .. B"aAII ...m perra.. (D. E. M.)

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo
-----

�'A .xpO$iç.o��·
•

I

casemlras.

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

co:mprornisso, á «A Exposição»
QUINZE N. 11

de tropicais, linhos, brios e
ulDa visita, selIl

PRAÇA

Ternos
FaçaIl1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social I
1 , •••••••:

ANH'ERSARIOS
Transcorre, hoje, o aniversário

natalício de sr. Tito Carvalho., su
perintendente-técnico do Departa
mento Estadoal de Imprensa e

Propaganda.

Comemoreu seus natais, entem,
o sr .

cel. Eugênio Trompowsky
Tculois, oficial reformado do Exar
cite Nacional.

Fazem anos hoje:
a srita. Osmarina Gastão;
a exma. sra. d. Consuelo Porte

la Moura, espôsa do sr. Virgílio
Moura;
a srita. Iracilda C. Ribeiro., filha

do sr. desembargador H. Carneiro.
Ribeiro;
a srita. Ilca, filha do sr. Adeo'

dato Ferreira;
a srita. Maria de Leurdes Ama-

ral;
o sr. dr. Raul Bastos;
a srita. Judite Goulard; ,

a srita. Cio risse Lessa;
a srita. Eugênia Costa;
a menina Maria Fontes, filha do

desemb. Henrique Fontes;
o sr. Alvino Tito de Oliveira;
o sr. Alcides Boiteux Piazza;
o menino Francisco de Assis Fu-

roca;
o sr. Licínio Paulo da Fonseca;
o jovem Osni Garcllz;
o menino Umary Monori.

vtaJant,A!! t
De P. Alegre, regressou e jovem

Nilson Elias Paulo, aluno da Aca
demia de Engenharia-quimica da
quela cidade e filho do sr. Elias
Paulo, proprietário do Hotel Ma

gestic.

Tendo sido transferido para a

Alfándega de Niter6i, seguiu on

tem para aquela cidade, o sr. Au'

gusto Mendes Pereira, guarda cduu
neiro com atividades nesta capital,
onde contava com numerosas ami

zades.
Agradecemos a viSlita de despe

didas com que nlls distinguiu e fa

zemos votos de felicidade pessoal
em seu neto. posto de trabalho.

CARTAZES

c.r. .
......,.,.. ,..

1 que a cidade de Quite, capi
tal do Equador, está baixan

do de nível mais depressa do

que qualquer outra cidade do
mundo; e que, atualmente, en

contra-se 25 metres mais baixa
do que em 1870.

2 que, segundo o pesquizader
norte-americano Joseph Le

ryveld, um garçon de restau

rante. durante o seu constante

trabalho de vai-.e-vêm, cominho
cêrca de 50 quilômetres por dia.

3 c;ue a pele da rena é tão.

impenetrável ao frio que,

segundo o prof. Charles Penn,
da Universidade de Ontário, no

Canadá, qualquer pessoa que
vista uma roupo feita dela e se

cubra com uma manta do mes

mo material pode d ..safiar o

frio das noites de inverno nas

regiões pelares.

4 que duas espécies d�l peixes,
conhecidas peles norries cien

tíficos de «Pho toblephcn on» e

«Anomoleps», carregam num

receptáculo localizado acim-a dos
olhos verdadeiras lanternas coris
tituidas por plantas luminosas
'. bactérias fosforescentes.

5 que a homem primitivo era.
cerno o macaco, um animal

frugívero; e:que sómente a ne

cessidade, durante o período gla
cial, foi que o ebrigou a se

alimentar de carne.

6 que a fábrica de papel para
imprensa «Spicers». de Lon

dres, é a mais antiga do mun

do; e que, desde que foi fun
dada, em 1660. até hoje, é essa

fábrica que abastece de papel
os principais jornais da Ingla
terra.

CIHE
HOJE

d, �� • �

«ODEON}�

DO DIA
3a.teira HOJE

A's 7,30 horas:

Dois grandes filmes, com Fred Me Murray, Madeleine Carrol e

Patricia Morison em:

Uma noite em Lisboa
A' pedido I Bob Hope, Vera Zorina e Dona Drake em:

Sucedeu no carnaval
(Tecnicolor) .

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
ORGULHO ABATIDO (Des.)
BATUTA DA ARMADA (Des.)

Preços: Cr$ 2,20 único. Geral Cr$ 1,00 Livre

CIHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas!

Ultimas Exibições 2 filmes

Jean Bennett, Frances Lederer e Lloyd Nolan, num tilme

novidade:

com um nazistaCasei-me

o filho
Johnny Mc Brewn e Fuzzy Knight em:

do mandão
Eletrizante

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

!

I
Maquinas de e$crever IVendem-se 3 de diversas rnar-

AIguem disse: "PandemC'nio" não é um filme; é um Disparate caso A L. Alves rua Deo-
de celuloide. doro 35. • .... -

.

5a• feira no Odecn _.- Desabotoem cs paletós para

fiquem sem os botões, pois estorarão de tanto

Pandemonio
que
rir:

---

não

10 santo do dia
•

IH.
s. Gregõrio, Bispo
Greg6rio, descendente de uma

família senat6ria, foi êle mesmo

durante 40 anos senador e conde
de Autun (França). 'I'erido-Iha mor
rido a espôsa, renunciou a qual
quer cargo, empregando todas as

suas fôrças e seus haveres em obras
de caridade. A austeridade de sua

vida impressionou tanto o povo que
este o aclamou como bispo de
Langres. Preparou· se para OI_sumir
esta dignidade, ainda que a con

tra-gosto, por orações e jej urrs ,

Este cuidado mereceu-lhe a ben
ção de Deus. Pois, nes longes anos

:le seu episcopado, fei um verda
deiro pai para todos, mas, em es

pecial, para os enfermos e pebres.
Um ferte estímulo na sua ctívido
de incançável e nes esforçes por
sua santificação acheu na devoção
ao rnor-tir S. Benigno, cujo. túmulo
descebriu em Dijon. Morreu o san·

to bispo em 541 e sstá sepultado
ao lado de S. BEnigno.
-.-.-J"'.-....r-_......_.,._-_...........-_�...........__................,.,..

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

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

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

� _--- ..

A !fencia: Rua Pedre Soares, 9

-Ocorrência irritante"
Ha causas que justificam cer

tos contratempos no. horário dos
ônibus que demandam as praias
dos Coqueiros. Nada justifica,
entretanto, a demera verificada
ontem de manhã cem um dos
carros que fazem a rderiqa li
nha. Depois de pôr-se em mo

vimento ao exclusivo critério do
moterista, venceu o trecho até
ao edifício. Amélia Neto com

uma morosidade irritante. Nesse
ponto parou porque ... faltava o

cobrador. Deixando os passagei
ros a moerem a paciência, e

chefer saiu à procura do cole

ga. Nesse meio tempo, a co

brador volta e o chofer não
es\<Í.
Como é natural, os passagei

ros protestam, e alguns deixam
o ônibus para servir-se de outro
meio. de condução.
Chamamos a atenç�e da Ins

petoria de Veícules para o fato,
que apenas revela a má von

tade ou o relaxamento da em

presa, com gro.ve transtôrno aos

interesses da população.

DESPERTE II BILIS
DO SEU FíGADO

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN"'{'URAS - internas e externas de prédios, paro

_
paqamento à vista ou a longo prazo.

NAO CONSTRUA, sem consultar os planos da

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

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique
possível obter «casa própria»,

,

corno e

E Saltará da Cama DIsposto para Tuda

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos 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 Cárter são
extraordinariamente eficazes.Fazemcor

rer esse litro de bílis 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.

Seja
•

sua proprl8
ENFER�EIItA

,(
/

Interessa a 8 e:Jll'e 10 JlIlfUICI'CS:

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as írregulerlde
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

POSo Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER

Snrs, Industriais e Comerciantes
IRMÃOS TEIXEIRA

Rua do Comércio, 22 -- 2' ando sala 2
Aceita representações para o Estado de São Paulo., onde dispõe

de amplos conhecimentes � relações cemerciais. FINANCIA
PEQUENAS INDUSTRIAS. DA-SE REFERENCIA E GARANTIAS.

Camisas, Gravatas, Pijarnes Quem sonegar informações à Rs
Mias das mehores pelos me'l tatístíca Militar, trabalha em pró)
nores preços só na 'CASA MIS

de país inimigo. .�. nesse caso.

C .
será julgado, mIlItarmente, comaILA NEA - Rua Trajano, 12 i.nimi20 do Brasil (D. E. M_)_

SANGTJENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão a tonütcação geral

do organismo com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REDUZA·A San� e,nol
,GOR URA co N TEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
Por Um Novo Método ARSENIATO, VANADA

TO, FOSFOROS, CALCIO
ETC;

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Condecorado
por bravura

Wash i ngton , dezembro - Inter
Am cr-irnnn ) - A Congr-essional :'Ir:
dai of Honor, a mo.is alia conde-

I CIlJ';!ÇÜO dos Estarlos Unidos, roi

I recentemente concedida ao major
Ralph Cheli. ela Quinta Fôrça Aé-,real Americana, que se encontra

Idesaparecido após uma missão de'
combate.

O ato de bravuru do major Clieli
ocorreu durante um ataque de bom-
barrlcio de JlIc�g�llho contra um

I ��������������
aerodroruo ruponrco em \Vewak.,

T Vendem-se
na �o."'� Guiné. A

fonl1�ç.
ão

allllCi'i-jl errenos 2 lotes nos
cana Ioi atacada por 2;) ou 30 ca-

melhores pontos A. L. Alves
çus nipônicos, que encontraram seu

_ rua Deodoro 35.
fogo sóbre o avião-capifanea, () I _:_����__

qual se incendiou a duas milhas de 1TENDE 8" Uma chácara
Iis+ânc!a ele seu objetivo. I V - Jj com 10.000.
Em vez ele abandonar a, f'orma- mts.2 contendo pequena casa e

çfl() (' soltar com o seu paraqucrlas, muitas árvores frutiferas de
o major Oh eli continuou �1 coman- especiais qualidades. Ver à rua'

dar o ataque em seu aparelho em CeI. Texe ir a , 15, Biauassú, e

chamas. A esquadrilha rca.lizou um tratar 'com Lyra, Borges &
ataque dcsvastador, voando a hai- Cia., rua F. Schmidt. 44
xa altur-a. Já era então muito tarde nesta capital. 7 v. 6_
para o Major Chell escapar rà mor-

.

I
Perdeu-se um porta-niqueI com

C "'SAS Vendem-se di diversos objetos de uso, e um talãote. DeLI as última\ instruções aos
P/i.. versas nesta Ca de foto-estudio, indicando o nomedellll'lis componcutcs da Iormaçâo, . '. do proprietário. Gratifica-se bem a

c prccipitou-sc no mar. DItaI. Uma ern Cr.qu: ires € outra
quem entregar na gerencio do «O

em João Pessôa (I ua Nestor) ESTADO» ou na Farmácia SantoFoi essa a quarta missão de com-
A. L. Alves - rua Deodoro 35. Antônio.C:_':'baile do major Cheli, que já havia

e marca.

A.L. Alve,s - rua Deodoro 35.
������������-I--------------------

I

Venda sob nrcsc-ição médica

O. Pálido.. Depauperado.,
E.qotado., Anêmico., Miíel!
que criem Magro., Criança.
raquíticI., receb.rão a toni-
ficação g.r81 do orglnilmo

co� o

Sa n UU e n o I
. Lle. D.N.S.P. n' !99, tia 1921

Motores elétricos
Vendem-se de qualquer fôrça

llLVARO RAMOS

MACHADO & elA.
AGlilNCf&S E REPRESENTAÇ(;ES

Caixa postal - 37. Rua Jolio Plut.J - II.

Plor-tanõports
Sub-aaentes nos principais mu.lcfpl". do

ESTADO

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grnndes
armas de desagregação mane
iadas peja "quinta-coI II na ".
rr., n. N_).
�......,._.._.._-�........."-'"V

SONVWO� VSV3
lIU SlIU,Ii}poU[ SlIS[og

A pessõa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju-

:4.0 taZQV' ç'ua
rligld dQ COYVl-

PVdg, V1d0 Qq

�UQÇd de tV1-
ClUIY o "WlaYd-

vll� eco 9dbão

PERDEU-SE
... ". Bandeira Nacional quando em prés
posição hoi-izon tal, e il'á ao centro da
! ..sta da coluna, se isolada; à direita da
'esta da coluna. s.. houver outra hande l.
ra: à frente e ao centro da testa da co

'nna. dois metros adiante da Jioha pelas
l errrars formadas, se concor-res-em tJ'ê�
»u mais baJlrl�tr:If;a". (f)("�rcto-Iet D. 4.545.
�e 1942: - Art. 18. N. 51.

AO 'atender as EstréIas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na prímeíra semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode, traz nova vitaJida
de, saúde e energia corno também uma

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

drogas ctrasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Forlllode, reduz a gordura de
um modo garantido CQIllO V. deseja.
Peça F'o rm osã e, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
eistr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

merecido duas coudecoraçôcs, a j
Air Medal c a Distingulshod Flyin;.;
Gross, cm ações contra () inimigo
na Batalha do Mar de BIsmarck.

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

venesce, toman
do com regula

ridade as

lias imediações do comércio, a

parte inferio!' 1](' uma caneta
PACKER. Oratífíea-so a pessoa que,

entrega-la nesta redação.

I
f,
I

ua ndo alguém. tal come o é!t'tIao
lheu-o da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em amável gesto, um cálice do
excelente �tívo KNOT, lembre.
se v... eh acrescentar, ao agrade-
oe. a rr>tileza:E$TE.E 1.411-"

BF.l'1 () NEli APEi?/TIVO
pnE/)/J.ETG!

PILULAS
DE

BRISTOL

TENHA JUIZO

filB3�(\)]
VI'! PIlOOfJTO DA KIYOTSA. /IIO••COI'1. e SEGUROS

·

__-,-_ITI••U.I �

1

TEM SIFILIS OU REU.

MATISMQ DA MESMA

ORIGEM? US� O Po-

PULAR PREPARADO

PERDEU-SE

13�tJ]:&#lr:'
A 811"1118 ATACA TODO O ORGANISMO

O Ftgado, O Baço, o Coração, o Estômago. oS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavel'
como um Iicôr

O ELD(IR 914 està aprovauo pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
F .t\LAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A compoaíção e o sabor a

.914. devo dizer-lhes. sempre gradavel do ELIXIR c!H4. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apre- facll manejo para o públicoprtada (slfiIls em varias de no combate á siWI,.. qualída
suas manifestações) 08 resul- 'de. que Irequentemente a
lados têm sido sauslatortos, proveito no Ambnlatortó da
pOis são rapídos e duraveís. Maternidade 'de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passa

&$i

I!

$

economIza-se

Lavando ..se com o sabãó

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAl..-JOINVII..JLE (MJrcô

temjao e dinheiro

CIA.
reg-ISI.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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porque seus prmcipios sejam no

vos, pois não o são. Há quase dois

anos, em [aneiro de 1942, a Grã
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Med ícína da Universidade do Brasil)

Bretanha e a Rússia assinaram um
Ex.Interno do Serviço de Clíndca. Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde tratado com o atual Sha, no qual
CLIl\'ICA ,MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUJ,TóRíO I concordavam em "respeitar ai inte

e ItFJSIDENCIA: Rua 'Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 ,IS Vi. gr'idade terr itor ial, a soberania e a

independência política do Irã", a

retirar suas forças anles de decor
ridos seis meses após a cessação
U8'S hostilidades, e a empregar
"seus melhores esforços no sentido
de salvaguardar a existência eco

nômica do povo ira.niano contra as

pri "ações e dificuldades decorren
I cs da, presente guerra". A última

declaração é ainda mais explícita,
porque inclue o Irã no escopo de
"organismos intennacionais" de na

utreza econômica que não existiam
em janeiro de 1942.

O Irã tem sido de importância
vital, primeiro como possível ca

minho para a, agressão alemã; de-

INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEV-;:S
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anertetsoamento e Longa Prática no Rio de Jarieíro

CONSUI,TAS - Pela manhãs dIariamente das 10 às 12 hs .. à tarde. excepto aos
Óbado8. das 16.30 ãs 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7. sobrado -

Fone: 1.4t'l
- Reel.dêncla: Roa Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do R'io de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Ex.lnt.erno do Sel"Viço do Professor Leôn

íü

as Ferreira e ex-estag iár io dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nar iorm l de Oftalmologia)

Cher.. do Serviço de Oftalmologia do Depru-tamento de Saúde e Hospital de CarIdade

ClinlcR médlco·clrúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Gargant.a
CONSUI,TóRIO: Rua Felipe Schmídt, R. Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15.30

U 18 noras - RESIDENCIA: Conselheíro Maf�a. 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

o Irã ... símbolo da época
Nova Iorque, dezembro - (Inter- como fonte de petróleo. A ocupa

Americana) - A declaração da con- ção anglo-russa do país em 1941 foi
Icrência de Teerã sobre o Irã é um movimento ínevítavel para ex

bem expressiva sobre a, poJí.tica das pulsar as hordas de espiões na

principais Nações Unidas em rela- zistas e prevenir a irrupção dos
ção às pequenas nações. Isto não exércitos alemães. Era também ine-

vitavel que sur-gisse certo ernbara

.ço no ponto de contacto entre as

tropas russas e inglesas. Se o ve

lho jogo dip lomútico e econômico
tivesse de ser reiniciado, poderia
'advir alguma perturbação por cau

sa dos poços de petróleo, cuja
produção pode ser aumentada mui

tas vezes depois da guerra, e que
constituem uma natural presa de

guerra. A entrada dos Estados Uni
dos em cena. COI11 seus soldados e

técnicos ao longo das linhas de

trarispor-tc e na pessoa do seu Pre

sidente, é uma inf'luência tranquili
zadora. Existem capitais america
nos empregados nos poços petrolí
feros do Irã, mas é certo que os
Estados L'ni dos não leem qualquer
ambição. po liticrn nesse pais.
Por força de reiteradas promes

sas, o Irã permanecerá um Estado

independente. Êle é um símbolo da

política esclarecida das grandes po-
Dos Municipal e Hospital pois, como linha! de suprimento têricias democráticas, em oposição

-ali ada para a Rússia; finalmente, ao imperialismo de rapina do Eixo.

Serviços de Clínica Infantil da Assistência
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

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

d�scopjco (URETROSCOPIA) e d€ laboratório. Aparelhagem elétrica para os trata

M,entos especializados. DIATERMIA - INFRA·VERMELHO
CONSULTAS: Dlar íamemte das 14 às 1e h"l'as,RESIDÉNCl,,: Tiradlen"es·7\SobradoJ

CONSULTóRIO: TiJl'adentes. 14. FONE: 1.6ti::!. AUSENTE

DR.' BIASE F'ARACO
MÉDICO - chefe do Serviço de Sifilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

,

DR. SAULO RAMOSiNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELL.MANN

j<�speclallsta em moléstias d" senbores -

'Partoe,
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e..tô-

urago, vesícula, útero, ovários, apêndice,

��m�:Rt;:� -=- �!:��d��!�:I�: Ir'icocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e vartzes - Fracturas:

.

aparelhos de gêsso. Opéra nos Hospl tais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

Harário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

CliI1lca médica em geral, pediatria, doen

"as do sistema nervoso, aparelho geníto
urtnarto do homem e da mulher

AMlste. Técnico: DR. PAULO TAYARES
OlllI'SO de Rad!ologia CHnica com o dr,

\ Manoel de Abreu Campanario (São Pau

Io). Especializado em Higiene e Saúde

Públlca, pela Uh. srsídade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro·

�Nilograf!a clínica - Metabolismo ba-

181 - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clíníca, - Rua Fernando

Machado, 8. }!'one 1.195. - Florianópolis.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBST1!lTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Matern1dade

de Florianópolls
Atende chamados a qualqoe<'

hora

Praça da Bandeira, 33 - sob.

(Antiflo Largo 13 de Maio.DRs REMIGIO
CLíNICA MEDICA

Moléstias internas, de Senhoras e cri

a.nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmldt - Edif[clo Amélia Neto.

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

SmlllNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
•

V i as u rlnárías - Operações
Consult: Vitor Meireles. 28.

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

DR. R:��;7;�;OLO I
DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARACÃOI

Cirurgia e Ortopedia. Clfnlca e Cirurgia
do teeax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESIDltN·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751. 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, af'e
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. Ra.ios Infra-Ve'rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlt
Das li às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Círürgtco do Prof. Al!pio Correia Neto
(Prímeíra Cadeira de Clfu:J.ica Cirúrgica).
Com prática na cl!nica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do servíço
d.e partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgillo do estÔmago e vias billa'res,

Intestinos delgado e grosso. tiro ide, ri'ns,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras El
partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas nll

Casa de Saúde São Sebastião.
'Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

PARMACIA
Hoje e amanhA serA a sua preferida

Orol1:u nacIonais e estrangeiras - Homeopatias - Perfnmariaa
Artigo. de borracha.

OUóUlíe-H 8 exata observâncIa no receltu4rlo m4!ldJco.

PREÇOS MÓDICOS.

\

ll'IOLÉSTIAS DOS RINS E CORAÇÃO
O TONICARDIUM tôníeo dos rins e do coração limpa a be

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações dos pés e rosto, hidropsias, falta de ar, palpi
tações, dôres do coração, asma, bronquite asmática, artério-es
clerose.

RElllÉDIO DAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re
guiador das visitas, das doenças do útero, ovários, E�ita as hemor

ragias, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades das
senhoras de qualquer idade.

LESÕES DO CORAÇÃO E ASIUA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidropsias; pés ln

chados, falta de ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,'
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.

AOS FRACOS E CONVALESCENTES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes com

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lin
gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida .

SÍFILIS·PÉLE·REUllIATISMO
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,

eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escréfulas, reumatismo. - único depurativo que Iimp:
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogaria';
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em 'sua toilete IÍntima sómente 'o MEIGYPAN, de grande po
der higiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, irritações
vaginais corrimentos, moléstias utero-vagínaís, metrítes e toda

sorte de doenças locais e grande preservativo.
Drogaria PACHECO, Rio

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

A, Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos I

(para prondta enMtr'!ga) MáquinTas de escrever-Rá- .{
ios- oveis finos- apeçaria
Z. S. BATTISTOTTI I

I

IRua Felipe Schmldt, 34 .� C. Postal, 173 �- Fone, "1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATAR�N�

__________________________�NM .u
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o Maior
Dtleta do
Mundo

A hist6ria do filho do <Falcão Ne

gro' que, com 55 anos de idade, é o
maior atleta conhecido! Leia em

SELEÇÕES. de Novembro. E,mais:

Vamos ver o Hara-Kiri? A

monstruosa tradição do hara-kir i
define a barbárie japonesa. Leia
e pasme ante os detalhes dessa

prática sanguinária e multi- se
cular, em SELEÇÕES ... Pago 23.

Salvos do Fundo do Mar
Ii desta forma foram salvos os

navios traiçoeiramente afundados
em Pearl Harbor... Pág. 59.

Como se apaga um sorri
so •.• O heroismo e o espírito de
aventura, no mais duro e arr is
cada dos serviços civis ... Pág. 69.

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 itz-gr ieg >

... Pág. 37.

Não deixe de ler estes e outros

20 notáveis artigos no número de

SELECÕES para NOVEMBRO

Acaba de sair
Apenas Cr.$2,00

.
-----I,

Representarüe Geral. no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

do Rosa"io, M·A - 2.0 amdo»: - Rio

40s sofredores
Dra. L GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do se-:

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente �

nome, idade, endereço e an

velope selado para a res

posta.

·SALAS Alugam-se duo
as 6timas salas,
para médicos, es

crit6rios ou representações. na rua

Vitor Meireles, 18, sobrado. Tratar
com João Matias, no mesmo local,
das 9 .às 11.30 e das 14 às 17.30
horas. lSv-4

TERRENO Vende-se I

um rn'..!.
/

dindo 15x50 ms., localizado na

Alameda João Pessôa. Triatar
com Eugênio Beirão. r·Js. rua
Tiradentes n 3.

.

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

Vende:iiê�g:t,!�fA.R���
grande jardim e t".JOrnar , ao ledo

da Estação Ag .... onomica, Tratar
na Rua TrajrinO n° 7.

15 v.alt 15
;.-..-_-_---_.,_....._-..-.......-_........II. -_-_..- -_....

Orp.�lbe-se do seu
relógio!

AJ

JOALHERIA ORILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Areipreste Paiva
.....•..----------...·----------__d

padrões maravilhosos. finiss�imo acabamento das melhores
fábricas do país. são p'ncontradas nos halcões da

CaS!ariam!!!!�OVid!OSA
RUA FELIPE S;CHMIDT, 54 - FONE 1514

______________________________________--Jr. __

s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·5
0
..I.S.T.A..D.o.� e.r.c.a••�fe.l.r.a•••4..d.e Ja

..n.e.ir���_.,d._�e��í.�g••�4�4..*aaMI..a••�••OOB���»�

o ESTADO

nossa capital, para

partidas,
Caso isso se concretize a nossa

Florianópolis lerá o. ensejo de apre
ciar a' exibição de vários "craks"
da pelota do soccer nacional.

realizar duas

CLUBE ATLÉTICO COMERCIAL
Sabemos Ide fonte autor-izada, que

o poderoso. esquadrão da terra das
['Taucarias Clube Atlético Comer-

Esportivol

Violento choque lOs nazistas preparam-sede trens
do ro�Q!:�'l�d��P'at!l e��:a::e;'e��� para invadir o Reich

mês C111 curso ao sensacional C111- de entre os destroços do trem cor-I .':O"A, rOHQl'E - Hobort �o.r- a tudo lllo.menbo desfechar-lhes o

bate pebolistico entre os homoge- reio de Valencia, que chocou-se '(on - (Excbuvivirlar!c do C. E, C. '4'ulpe def in.i.tivo. As Ir on leiras ale
neos esquadrões do S', D, Blumc- com um trem de carga num tu' I para O ESTADO) Ainda não ll�ãtS já se acham a vista rho s exér

nel. Segundo infor,,;,ações fidedi?, nassou (�ciclo das i n vasóes n az i s- �ltos alemães. dC'r1'o,ta,dos que pro
nas, sobe a 105 o numero de fen- ias. O eJi,tadlor alemão concentra ur-arn aproxnna r-sj, cada vez mais
dos. Os trabalhos de socorro se 'lgora todas as suas utcn çõcs, ,:!e- 'la Pátr-ia n.a esperança d,e" que'
realizam com grande dificuldade '"c,nvü!vc os seus mais rúpirlos pr e- .lesdc lá, porlerâo novamenlte ne
pois no tunel encontram-se os res ')ilrativos mi lilar es paTa ef'etuar ?OC.I�I· uma paz honr-osa, que lhes
tos de 4 cor-ros , )L:tra ínvasào. a maior d(' í órl a s as .taoiJllte novarncntn o seu reerglJli
................_�_._.......,._..� invasões ([.os' alemães," pois que a illCluto mil,iltar para desencadear

mesma dir-ige-se contra o seu pró- ;Ip� nova gU/�l'r�l. �s üonolUSr)('s de
Ilrilo tcrr-i tório, As tremendas ofen- ,o�das as, cornterêneias eli/Lre as Na
si\-as descnc adcud as pehos cx érci- coes Un id as afastatram ele vez êsse
tos rll'S'SOS, os Iormi dáveis ataques pe/:IISl'0' A Al'emanha jáma is consc

aéreos da aviacão britânica desor- gmrn ull}a paz que não se üoadlllne
ga,niza!Jldo tudo' o sisdem a de cornu- c<_!lm. os 1l11lpe/rallÍvos de uma re nd i
ni oaçôes do Re i ch, não rlcixou ou- çao incon.d ioio nn]. -

tra altern.ativa ao "f'uelu-er " senão, _'V' -.,......................,......,.",._.."........,.
:1 invasão do seu jnópr.io ter r itó- 1;,,:1f:1rio, E podemos estar certos que

I 1]1'[II�ll�I'J Ia rapidez que car-actci-ízou tôdasl�lil. II!
as "blitz" nazistas estará r-epresen- 11: MAIS QUE UM
lada no vamende 1110 regresso das NOME, É UM
tropas ademâs. Essa invasão. nosen- I I MB O LOI
lid o retrospcct.ivo terá uma desvan- -

iag�1l1 par� os nazistas, p.o'rquanto, PODEROSO AUXI-
"('I'HO segllldos de pcrto pelas tro.pas LIAR NO TRAT.!-
das �nçõ,cs 'Cnidas que procurarão MENTO DA

ôdiãdõmuíiicIplo�
Realizou-se, no dia I' do cor

E'�es��'nd�b W�:d:;li:yêI'd�a N�bre:�: I
util saber...

na sala das sessões da antiga As- .

�embléia Legislativa, a solenidade que hOJe vence-se o prazo para

:na�gu�al do q�a,dro �a divisão pa,gamen,to .de .energica elétrica da
L�,:rl.torral. QdmInlstrahva e judi- IS_zona, dIst;lto do Saco qcS Li,.,
CIarIa do Estado. A referida ceri- moes, CarvoeIra, Costeira e Pa _

mônia que contou com a presen-I
tanal; e, amanhã, deve ser pa;a

ça do s�, I�terventor Federal, obe a energia elé�rica da 19' zona: rua
deceu ao rItual proposto pelo In", ! L::Iura Cammha Meira P G

.

�

I 1 O ' , ' . ene·
trtuto Histórico e Geográfico Bra r?, sorIO, Beco Tupi e rua Cu-

Grande Tónico sileiro. rItrbanos,

NOvO território I::A-;;:;-;EREIRA LENTZ IN--:-o-v-o-a-.-·U-d-a-n-l-e
Rio, 4 A.N. A proposito 'da cria I Veio enlut,ar, o lar do sr. Arí N.

:de ordensção do Território de Tocantins, c Lentz, o faleCImento, ontem, no Icoronel Lizias, que procurou agi-I Hospital de Caridade, d� sua es·

teu a questão no Instituto Brasi. pôsa, d. Maria d'Anuciação da ,lHO, 3 (A, �,) - O presicl 'I t
leiro de Estatística, o qual cham01) �:>sta Pereira Lentz, A extínta, da H�p�lblica rlecretOll cxone'ra�111 e

a si a ideia e depois de conside g-m� dos, srs, Batista e Rogério O caP.I,tao aviadol' Osva,ldo Pan;rp[o�
rar razoavel sua situação a enca.

• erelTa, deixa um filho menor. Seu na Pll1to. das funções de aju' lant
minhou ao presidente da Repúbli sepultamento está marcado para de, ordens do presidente da R .e
ca, declarou que as mulheres de as 17 horas, no cemitério da Ir- J' bhea, po.r ter sido designado epu:
Tocantins já se airlglram nesse mandade do Senhor dos Passos, outra, c9111issão e nOl11eamdo pa�a
sentido à d, Darcí Vargas, i sllbs,htlll-lo. ,o capitão. Carlo.s paA!l:-1*, berto. Ferreira Lopes,

AVAí X BLUMENAUENSE
Florlanópolis assisf irá dia 9

nauense e A";),1, na segunda parti
da para disputa do título. máximo
do campeonato. estaduaã.

o PALMEIRAS, DE SÃO PAULO

I
to Veloso, técnico do Bocaiuva, de

EM FLORIANóPOLIS que nada ainda está firmado de
O renomado. esquadrão sampau-I positivo. a êsse respeito.

lino, "Palmeiras' F, C_", excursio- A proposta apresentada, para a

nará a 23 do mês em curso à Curí- excursão do C. A, Comercial a esta

tiba, aonde prcliará com diversos capital foi dada em sete mil cru
clubes paranàenses. zeiros brutos, para a reaâização de
No entretanto, conforme ínfor- duas partidas.

mações colhidas a respeito o sr. Fazemos votos de que o renornn

Orlando Scarpelli, dinâmico e es- do Comercial, aceite a oferta elo
forçado presidente do Figueirense, Bocaiuva c assim brinde o público
entrou: em negociações com os diri- com um tutcbol de classe e- técnica.
gentes do. Clune paulistano, afim-de
que estenda sua excursão até a

RregrE�ssaram
a Montevidéo

HIO, :3 (A, N.) - Via aérea, r-e-
� 4l� tal �Hrei1�ocial, virú a nossa capital no próxi- gressal'alll a �I(mte\'idéu os senha ..

t)U�" wll \lU ...

mo mês de fevereiro, afim-de pre- )'CS Anibal Tciadas c Gcnsr o Ch-il!o. Bn��()S AIRES, 3 (r. p-)
juizes ela Federação Uruguaia e

O rr-conhcclrucuto da Bol iviu
Iiar COI1l o Bocaiuva E. C, desta

I pelo gOl'êrno argentino foi í'ci-
capital. que vier-am [li()

noss,o pais urbitrar .

!
lo por meio ele nota entregue

Porém, adiantou-nos o. sr. Agapí- abs l�al r.tie as rfinais do campeonato ao embaixador boliviano pelo.
II> rasi erro de uíebol.

I chanceler argentino.

I --------w-..-.-��

SERVIÇO NACIONAL DE APREN- dor, mo.rmor ísta, pedreiro, pintor e
I PMSlbilid'õde

D-[ZAGEM INDUSTlHAL fel'�·eil'()-<3Jrl�]wd,or. II de rea'liza"ão "

SENA/ Ca'l'plnteu'() Naval. T' " T't T

E]) I T A L Cbnzel ad or , joalheiro, lap idúrio, . \\ASHlN(,r.O�; 3 (U. P,) - Vcn-

De orrleru do sr, Eng". Ddegado. relo,i:OIeill'lo e mecânico-Mico.. 1 Itla-se � posslbllldane de que. �s
Reogi.onal dê,st/e Sel'vi�'o, a\'islo a

I Compusí lo!', e.neadernar!'or, fol,o-
I I).osses�()cs h(�la,l1dczas 1).0 helllls.fcc

todos ,os eSltabeLeci:m.en1.os indus- ,_p'>lyadol' e i:lll)J!l'es'solr, :
no o('l(le'l1.taJ lI1gres,sem na Unlao

tri'ais de tralnlsp�>rte, cOlllol�'ni('.a<:Õ,es j Lapi(!útrio de vÍ'Clros e cristais, i PHn AIll,�']:lcana, A H,()lan,e�a _tel!1 re-

e pesca c la'mbem aos sln,dLcalos l\].old�tdol'-ce!',alllisüt e pintor-vi-
\ cla:lo úlcentuano ll1tCI essa nesse

operários sediados no.s I1lUlnicípios ,

dr0i!õo, I s.entldo, enqllanto a, Imprensa s<�-
de Floriall1új}()Ilis e de São José que, Cnrreci:ro., IlN11'l'oquineiro cur-

]Jenla os .laços que tem com os pal-

a,té o dia 15 de janeino. p'róxüllo. 'i,do!]', Jlu\'eiro, pe]elei,ro e sajJarteiro,1 �es .al1lerr�a/nos, .algumas partc's, das
vi,nc.louro, es�e �e,�vi<:o receberá Alf,aial.e, IH)jrdqdeira, chapel'eira, 1�2dws Oel,dentaIs, tais CO]1l0 Cura

pcchd'Ü,s de Irnscnç'ao aos cursos _'osh1'l'cil'a, flo.r,i,Sita e tintureiro, Ç,lO e Sonnan.
Illotunnos d'e J,eitma de úes'enho. Gr:waclor (lecülo's), -,.;;':�;;:;;:;;;;;::;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;':;:::;;;::;;;;;

Os il1iteressado� deve!l'àu dh'igir- Con!"eitcil'o, paliteiro e salsichei-
s'e wo e,sclritól"i,o d-es.ta 5ecçã.o, s-iltua- 1'0,

da a Praça 15 ele No,vemlJ.ru, n, 9, Ch8;]110 a a/lencã'() dlos senhore'S
2° andar, 10d1fício "[NC.o", oud'e indlusltri,ais pa,ra 'o displos'lo uo ar

lhes serão pr,estadus mai,or'es escla- 'igo 10°, do d eCl'eto-! ei n. 4-481, (k
'11ecilmentos, 16 <Ile ,iulho ele 1943, O'nde se lê:

.os cursos <Ie aperfeiç'oamenlo, 'mprega([.or da indústria que dci
formação.·e ade.sbra<llJeon'Ío, manti- :ar (le c.nmprir as obrigacões eSlti
dos pelo SENAr, s'erruo i""teirameu- 'Juladas nlo ft'rtigo 1° dêste' decreto
te g;ra>ttütos e nãio dã,o lugar a des- 'ei, ficará Slujeito ii multa ele cinco.
pesa dre quaJquer espécie, cr-uz'ei,l'os por dia e po.r aprendiz

I<1llorianó,pol,is, 30 de (lezembro 1ll trabalhadolr me,nor nã,o admiti-
de 1943. lo nu 111allr,i,oula,do.

.JJelisáI'io Ramos Flo'fÍanóp,o.lis, 3 de janei,ro de
Auxiliar Técni,co Zona d'e FI'Üria- 1944.

nÓploUIS.
Edilal 'para os Clll'SOS de trabalha
dores ,menores e Ide formação de

aprendizes ode ofício
Aviso() aos siel1bo1"es in.clnslt.riais

(h.' � FIOlri a l1'ópo.l is e Sã,o. José que
até't o dia 31 de janei.ro próximo. es

tá a \ oel'ta j,!1Iscriçã,o a'os exam'es de
selecJ \0. pTio.filSsioOual (pesquisas d'e

apti(I,ãl'" físitca e mental) p,a'ra a ma

tríeUlla o<;bri'gatória d'e trabalhado.
l1es meno.N'f,'S aprendizcs d,e o,ficio
nos oursos ""; l11anl�ido pelo Serviço
Naci:o.nal clie � A:pTendiza,gem Indus-
trial.'

....

.os interessadL;l� d'eveiI'ão se diri
gir-sle a es,la SeC':;ção (SENA[
P.raca 15 eLe Niover'trbro, 9 - Ed'Í
filCiô INCO, 2° a/ndal - - FJ.orianó

ploli/s), a-fim-<de obtlel"��l maior�s
escl,awecimell1tos a respef,,"o da o.bl'l-

garloddedade (ua maltrÍc'll',la, bem

.co.mo, para adcru,irir JllO'( ,�ê,ltos d'e

pedidos de insciricã,o. :.

TO'ulos o's ,eSttabê�ecimen1o.s , fiHa
dos ao Lnstit1.ljto d,e Apo.sentahioria
le P,el1Jsó,es elos lindu!>tri-átrio.s, )us-
il:iItUlto d'e A'plo.ISleIlIta.cJ.oJ'ia e Pel1lsC'j'es

Idos Bmpregados em Trans�ortes" e

Ca/r@as, co.m� tambén� a CafJ.x� d.le
Arp/Oosenta<rlo.rra e_ PCl1lso:es d'o.s Serv1\
cos púhJ.i,üos, SaJo. obngado.s a em-,

J!pregar e matricular nos curs,os,

manltidos ])Ie],o SENAI:
a) Um n-1Nl1lero d/e trabaU!!Hid,ores

Imel1!ores equivale.nte a 3% sôbre o \

número' to.t,al de empr,egado.s;
b) Um númem de aprct?dizes �e

'ofici,o equivalente a 5% sobre o. nu

mero ,total de operário.s de ofício

que demarndem f'Úrmaçã,o pr,ofís
g,Í;O'nwl,

O númel'o de aprendizes, para os

ellei/ilO's do ])'rlesenLe ed ilta,!, deve ser

i.noColuid'o no número to/ta,l de 'op,erá
l1"ios d,e o'{kios que demalndem for-

111 açào p!wrf1s,s ion a1.
.

E�ta S,eccã,o eSltú cünslderando
at.uaJmente C:ÜiJ110 oficio,s �ue cl�
mandem formação pr,oftsslOlla], so.-

mente o()s segtli'n�les: ,

A.iuSltacLo'r, caldei'l'eiro, �erreiro,
Slerral!hei,ro., f'unel j,d01', latoeiro, �al
valno'p.!'asta, morlela,d.ol:' t()r11ielr,�,
'11l,ecâniüo de au'tounovelS, l1�ecal1l·
jCo de refri@c!'iação, :n�câm co.-ar

meill'o-eIetri/óS!ta, eltetrllclSlta-monta
do,r, enlr.ol:adlo.r e r:1,dio-ele,tricista"

"

,gntalhaid'or, eSlto.,fla,dol', ma.rC!enel

.ro, seg,eiro, tano.1ei'r,0, tQ.lllleiro de

m� c1ei�ra e vil11leiJro.
Bneanador, carpi,n:teir,o-civi1,can�

�eí'r'9l elçtrlçi$�l:\,ilnstal",r\'()t', e�tllca-

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

DElOS E DEMAIS

nFECCOES DO

COURO CaOELUDO.
'!f6't-ÍltfOfi:�PIL'1'<R
'��l��çI\;iN Cl.A'

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Belisário ,Ramos
\uxi.liIar Téc,nico Zona de FI'o.ria

nóptÜ'1 ilS,

COBRADOR
l)recisa·se. Necessário referenda e

fiança. Informação na MODELAR

Mobiiizado8 à forca
LOXD.HES, 3 (O, P.) - Ante Pa

}]Í('lh, o quint<lJ-co.luna croata a ser

viço. de Hiil('l', ,iá mobilizou para o

Ueich lHi mil jugoeJavos. Segundo
info.rmou a rádio. da Jugoeslávia Ji,-
vre, 50 mil daqueles cQnvocalIos
pela força foram receber instrução
militar na própria Alemanha, No
ent3l11to., mais de 80 mil homens re- Foi encontrada e está nesta re

crUltados pelo quisling crOMa de- dação à :iisposiçãa da destinata
scrtaram, aderindo aos guerrilhei- ria, uma carta endereça à srita,
ros.

'

Irene Nicz, •• Curitiba,

Os órgãos da Estatística Milita
têm apôio legal, quando 'ntimlllJ
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabelecf.
�ento8. (D, E. M.) •

Foi encontrada

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA:
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

.'
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