
Incapazes para· deter o avanvo· russo
MOSCOU, 4 (u. P.) _u_ ENQUANTO O MARECHAL STALIN ANUNCIA A OCUPA(:ÃO DE BELAYAaTSERK9V� CHEGAM NO
TtCIAS DE QUE OS ALEMÃES., NÃO PODENDO CONTER o ROLO COMPRESSOR RUSSO, FOGEM 'EM DESORDEM PELA

POLôNIA, ABANDONANDO TUDO QUE LHES POSSA ENTRAVAR O CAMINHO.
--==--__ __ 52. _""_

Mais próximos
de Pescara

i\lrg,el, 4 (U. P.) - As unidades
avancaclas canadenses, segundo in

formaçõ'e.s eXlbra-ofiüülis, consegui
r-arn sit.ua'r-se a apenas oito quilô
metros do Importante porto de Pes
cara. enquanlo que outa-as 'fôrças
do Oiba\10 Exército, integr.ad as por
hi.J1Kllis, Iarnçarrall11 um violento ata

que, ("10m o apo io de poderosas 1'01"

nrarões aéreas. f laqnrean.do d ive.rs as

pos'ições germ�nl�c'as, af'im-d e lt!
mar urna estrutégica colina de dOIS

qnilôJl1etJ'lo'S e meio d'e Oi-tona. Em

conSlcqn['ncia, os' alemães, plrova
veLll1Icll1te, abundoneur ão suas posi
ções mjrna extensão de vários qun
jômcJllr,os PIU'l'a evi.talr a consumacão
d o fia nqueio ahl.ado que Ihes s'e:r i H
liiun:amrenle desastroso naquela i-e-

g'jão.
.

AVANÇAM OS CANADENSES
Al'ge1, 4 C. P.) - 0,5 canadenses,

{}lll'C avançam pela estr-ada costeira
do Adriárl'ico, contimuam a ganhar
t�ITeno na d!i.I1eçâJo de Pescera, não
obstalüe a enérgica res istênci a

opôsta pelos alernáes. Na Irente do

Qui,nlto Exército, onde as operuçõcs
estiverem quase completamente pa
If.a,].izal([as ducarrte três dias em cori

s e<Fulêuc ia d um a dais mais fo r te s
tOl111111tlDtas que se tem registrado na

Itál.ia há vários anos, os' norte

amer i camos começam a de s e nv 1)1-

ver intensas ações d'e padr ulhas,
que, segundo os ohservadores mi

litares, prenunciam operações em

grande escala.
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Anunciada a queda de Belaya-Iserkov
Ano XXIX H. 9001

Esperado anciosamente o primeiro
comunicado de ocupacão na Poiônia

Em

Iordem-do-dia, o marechal Sta-
lin anunciou ,hoje a libertação
de outra importante cidade da

Ucrânia: Belaya-Tserkov. En-

breve. A luta ,na fronteira polo
nesa é encarniçada, pois só ou

tem nesse setor foram mortos

mais de 6.000 m.il alemães. Não
há 'sintomas de uma derrota ge
ral da "'1'ermacht, mas tudo in

dica, por outra parte, que não

MOSCOU, 4 (U. P.)

quanto isso, Vatutin está no en

calço de importantes contingen
tes de von Manestein 'que, de

retirada em retirada, já deram

com os costados na Polônia. A

4 Bolívia e o reconhecimento coletivo ii�10ntcvidéo, 4 (D. P.). - Não I'l,i divulgada ainda a datal em que se

deve reunir Q Comité ConsuLtivo de Emergência para a Defesa Política I
do Continelnte assim C01110 tampouco se conhece o número e leal' das'

respostas recel)vdas pelo me�mo, relativas a última recomendação sôbre

() rec'onhecimento coletivo de govêrnos de farto. Entrementes, é vivamen

te c.omenta,dra nos círculos diplomáticos a nota de protesto oa Junh\ rio

rrQvêrno da Bolívia presidida pelo JJ1:1jor Vill3,roel, do mesmo modo qlle

�ão passou inadvertid31 a atitude do ministro da Bolívia no Ur.ugu�i,
sr. Jorge Mu:solers, o qual renunciou ao seu car$O de agente de hgaçao
entre aquele organismo presidido pelo dr. Gua!l1l, que acaba de apro,:ar
a recomendação sôbre o reconhecIll1ento coletIvo. Saibe-se que o gover

no do Chile, por intermédio de seu chanceler, respondeu que tomou no

tal da referida resolução.

linha de frente na região das

fronteiras, tem mrn a estensão de

80 quilômet.ros,. do que se deduz

que os russos irromperam, ao

mesmo tempo, em vários pon

tos da divisa. Reina grande ex

pectativa em torno do primeiro
comunicado oficial anunciando
a captura de cidades polonesas,
o que é esperado para muito

há reservas alemães capazes .de

deter Q .ro lo compressor de Va
tutin. Os russos não .dão a me

nor trégua .aos .nazistas, que f'o

gem em desordem ,pela Polô
nia abandonando tudo quanto
possa entravar sua fuga.

Filme sôbre a Marinha Brasileira
, IRilo, 4 (A. N.) - Rregl"iessou, ho- v'e s,egui rá Ipa'w a All1ér,ica do NüI"oLe

j,e, a.os EE. UnidO's, v,ia. aérea, la, c�- afim de trabalhar n'o corte da refe

nmna�lo�rafista da Ma['w,ba Amen- rida plelíoul1a. E�ls,e filme, cuja nro

-cana, Grieg T,oJ,ulnd, que .-:is.itou me alinda nã'o foi r!'\'clallo, será

nossas pr,i1llrc1pali's ba'ses llHhta,r,es, um dos mais 111ot.úveis documentos

nava,is aéreas em dilversos Est,ad os hiSltá'ri'cos da nossa época, e· sen,s
.

I' trabalhü:s t'em supervisão do famo-
d'Ü Bl'a'sil, colhendo cenals f estima-

310 diretor de HOllY'WllOd, John
das a um grande filme sôbre o es-

Ford ara servindo na ar'mada com
fôrco de gll,cr,m das Naçõ'es Un.icl.as. o piOI�ITO de capi,tão de fragata.Greg 1iolilllllrd viajiOu duralnlte varn�s

...........,.._"._�__

Ine!)ies p,el,o B-rasil, em companhia CompraI na CP. SA MISCE
do c.inemabogl�afi.sta: da nlossa aT-

LÁNEA é saber economizar'mada Jor,i]e d,e Gas:t,ro, que em br'e=.����:._.:_��������:"_ _:_���������������������������������

Tanques contra
os gn�rri,Ibeiros .

Londres. 4 n." P.) - Os guern
lhl'iros ju�oeslavos estão empenha
tios cm viol!'ntos combates com os

nazistas na cidade de GrannuJaka.
na Bosni-a. As mais recentes infor

mações i.ndkam 'que os pa,triotas
neupnram o cdif'Íeio da municipali
<lade (' dlóll pt'isão, A lnta desenvol
ve-se de forma mais encarniçada ao

norte da eid?,rle em torno da esta

ção central e do hotel PalasL Os

Ialemãcs e.stão el11prega,�do. tanques
na luta contrai os guerrIlheIros,

Para a invasão I

das ilhas Marshall
W,a.shi,ngt,on, 5 (o. P.) - o p,r,c

sideil(te H-oo�eve'llt, que estil conva

lescente da gl'iple qllle o ntaüou,
não abandonou aiIlJda seus aposen
tos palrtiüu1are,s; e, para evitll'r
uma rei,ncidência d,o mal. resolveu
eanClclwr sma hrah1tluaJ conlfe,rência
com os jornaIils,tas. Em c,omrplem;a

��ãIO, �aloll à i'illpiJ'lBncSa o s·ecJ'letá�jrO
da Ma.donna, dedarando qLVe a aVia

eão nlorbe-amer.icana es,tava "doman
tio." p'a.f\tle elas iJ:has Ma'l'shall qu�
ainda estão com os japoneses. E

esta a porimeilra vez em qllle o c()

T(me] !�nox emplr,ega a têrmo "do
mar" alndin.do aos vigorosos gol
pes qne a aviacã,o ian,que es1á as

s�stHn.uo às b.ases nipônioas das
ilhais nkl'�II1<'.llil; dai a oonclusão
geral de �[u.e esses v.igolJ'os'os akt

(}'l1'es ael'C<os swo a preliminar de
uma próx;ima invasã,o das referi-

{\a� mUW.

·

d e guerra'aVia ores r
.
Ri:o, 4 (A ..�.) - O prefeibo ca-

!"loca, c'OImo Ja f,ez no ano paSlSlado,
Sll'Srpem!.eu a, subvencãlo que vinha

ção de Caça, que scglliu para o se-ndo cOiIllcedida aos" clubes carna
teatro de gucrra, enviou ao mÍ- I vlales.c'os Loc.a'is. MotiV'ou taJ me
nistl'o Salgado FililIo ()

se.glüllte I dida,
o fat'o de enlcO'ntraw-s'e o Bra-

telegrama: "Permita-se vosscn- si'] em guerra. Poa- c o,nseg'lLi'll te,
cia ulgrac!!'ceJ' as inequívocas nrãlo havlera carnaval exrt'erruo, ês1e

ano, no Rio. '

Serão
{o'

no

S.:W PACLO, 4 (A. N.) - Fa
J[l,udo à illlprensa, o coronel
aviador, Vasco Alves Seco, qm'
sc encontr-a em S3'lltos em vi
sita à sua família:, disse o se-

glli-nte sohre' os avialdores brasi
leiros Ulle acaballl de spgllir pa
ra o têatro de luta: ":\!kus Cl)

Jega,s aviardores qne farão parÍl'
das va!ngLlardas das força.s ae
reas hrasileiras na luta contra ()

totalitarismo, estão €'lU perfeitas
cQndiçõps físicas e morais para,
representar o Brasil no fronl
PU t·OPl'll. Suas condições técni
cas são identicas a:s dos aviado
l'es l1orte-america.nos. Quanto '.ao

internados Elre
LONDRES, 4 (D. P.) - Por Herbert Radzik - Nas esfe,l'as

])!'lll inforlllUJdas desta capita:l se considera que a n01ícia da, de
cisão do governo do Eire de 1nternar os marinheiros alemàes re
centCJlletnte recolhidos no Atlântico, se for confirmada pelos f::l
tos, constitue UIll indicio duma crescente cooperação a,nglo-irlan
(Iesa�. Segundo inf�I'nwções recebida:s nessas esferas, o governo
do Eu'!' rpsol"ell ]l�ter,na_r aqueles marinheiros, ns quais fnriJlll
salvos por UIlI naVJO Irlandês, () "Kerlogue", e desembarcados
('111 Cobh, tendo essa decisão sido a,dotada p!'lo governo do Eire
npesar (1<,' energica intervenção do minis.tro da Alemanha, que
fez tudo para conseguir a libe�tação dos naufragas. Ac.redita-se
quc o "Kerlogue" estava provido em Navicel't para. um porto bri
tânico, porém depois de reconhecer os alemães, seu capitão to
mou o rUlllO de Cobh. Acredita-soe que o mal'i,nheiro irlandês apre
sentou como motivo para justifioar a mud3lnça de rumo o fato
de não ter a bordo suficiente qu3tnti-da,de de medic.amentos e ele
mentos salnitários paria trartamento de todos os allemães que ha
via salvo. Os comentaris,tas locais orpinam que o govêr.no do Eire
se virá di'ante do mais dificil problema que surgiu em sua neu
tra,lidade até êsse momento, pois não é provavel que ai Alemanha
deixe as coisas ficar nes'se pé. Acredita-se ainda que o Reich so

licit(m a repatriação de seus homens haseanrlo-se no fato de qllí'
os marinheiros eram naufragoso .Não obstalnte, durante toda a

gu!'rra" o go\'êrno do Eire malntrve o ponto de vista de que todo
aquele que puzer os pés em seu território usando uniforme dum
país beligerante é passiveI de internação. Hecorda-se que em con

sequência dessa política diversos a\'iadores britânicos que forrull
(brigados a realizar aterrissagens força,das eslão internados no

Eire.

o anunciado
imposto
Rio, 4 (A. N.) - Um v,espertino

local notícia o seguinute : "As elas
ses conservadoras movimentam-se
cm ,lonnlo do ulllitunJCilado 'irnposto
sôbre lucros exrtna'O['d inárdos. Hoje
haver-á mais uma reunião, certa
mente a Ú lrbilil1 a, esperand o-se que
amanhã sejam assinados três decre
tos, sendo um criando aquele tr i
buto e omtro estabelecendo a pr io
rida d e absoluta para a importação
de lequipamenrtos necessár-ios à re

novação dos nossos meios de trnns
pcrte e do IlrQSISIO parque i.n.dústri al.
g esper-ado ainda um terceiro de
CTCi[JO .cstabelecendo que as demais
importações devem ser considera
(I a S seourndár ias,

Desrespeitou e

foi denunciado
Rio, 4 (A. N.) - Foi denunciado

hoje ao Tribunal de Segurança o

mi noralogista hrasi.leimo Bartolo
meu Fenn aaudes, residerrute na cida
de' goiana de Formosa, acusado de
se Ler .mantido desrespeitosamente
na ocasião dos festejos comemor-a

l.ivos do "Dia da Ân',o,re" naquela
cidade, quando eira hasteada a ban
d eira .br.as ilei ra, Nessa ocasião,
Fer-nandes teve gestos desrespeito
SIOS, penímrbando a solenidade CÍ
vica. Sendo advertido, nevelou-se
contra as autoridades,

Vai estagiar
Rio, 4 (A. N.) - Com 'destino n

:\1iialmi, seguiu, via aérea, Rui Bar
bosa Torres Cordeiro anfigo em

pregado do Oopacabana Pelace Ho
tlel. Oontemp}adoo c'olm uma bols,a
ele e'slluc!as of,erecid.a pelo' es.or.itó
rio do c'OO'rdenador de assulnrll0'5 in-

I
telr-almeI'ic'a,nos em 'col,aibolnacã,o
COlll a pll'ef!ei<tttra de Nova Ionj'ue,
Hu,i Barbosia vai palssar um anlo

nos Esrtados Unidos a-fiJl1�de es

pleci.aLizfllr-se em hotrelal ia, deV'enclo
para isso fazer um e�tágio no Wal-
dorrf A8tóTia d.e Nov,a LO['qulC, que
é o 'maior hotel ,nO'l·,te�all1e'rÍC'ano.

IA 'IV I
I rmaçao I

Vende-se finíssima arma�ao
para estabelecimento co·

mercial de luxo.

Informações na gerência do
ESTADO.

Ecos da partida dos nossos
arrojo e dcnod() dessa eq'uipc
hrasileira, os feitos de nOSSD,

aviação militaI', conhccidos de
todos, tranquiliza11l-nos quanto
à in,trepide:t com ({ue defe'nde
rão o nome do Brasil. Nossos
avi:li<lores, como os de outras
nações aliadas em luta, farão cm.

canjllnto I'Hrte fOl'llJid.a,vel das
forças aéreas que as Naçõcs rni
das jogarão contra scus inimi ..

gos comuns".

provas de confiança e atenção
recebidas duralnte o tempo que
servi em seu gab1nete bem como
eJ11 meu nome e dos oficiais do
PI'imóro Grupo o estimulo da
presença di! vossencia ao ,nosso

('mharque. Antes de deixar os
céus bl'asilei)'os desej.o ass.egu
raJ' a voss'encia: que tudo fare
mos para rorr,esponder à con

fi<"nc;a em nós depositada nessa
honrosa lI1i�são".

Carnaval

Mais crimes e menos
casamentos
RIO, 4 (A. N.) - Pdo l'eJ.a.tórilo

que o COIrl'egeelor da Justiça do Rio
aca-ha de apresentar, v,erifiCJa-s,e que
rIu.ante o ano rLe 1943 aume,ntoll
oO'l1sidm'a.1men.t'e o núme.r.o de cri
mes, se.IlIdo Clntl'etanto hem menol'
() de casamentos.

,.

HIO, <1 tA. No) - Antes de
ab:l:ndo'UaI' os céus brasileiros, o

llIajor Nern ;,loura, COIlUl'ndai1-
te do Primeiro Grupo de Avia-

Contra os
insubmissos

O
e

I I· b' f
Ma,drí, 4 (U. P.) - O Mini'stério

<la GiUleJ''['a da Es,p!a1nha l'esollven

pO,O I a la�� � raços com
..

a ome g�t�'alrC��\):�u��er��Uh������õe���t
Caracas, <1 (lJ. P.) - Procerlent� IWlno e SIli1plesl1lente desastrosa po e Mo lll'nJ1l I I chegul'am a bordo rlentes no ex,t·e·rl·or AI"

-

1
I

.

b' I' I I' I t
. .

d ",' b ir " ._, t

di'
,

. (eCISaO ,eV'ou
de Homa c legara,lll aqlll os ISpOS i ( eVI( o, 3 em (l' nu ru. iS COisas, ;1 o ,-,3 () nort1os , proceuen. e a "J11 c�'nta a'n ·h·l.·d.d d, '. .' '-' 'vi' lli'ÜSisll'Ia'e e

col?mbianos Angd Maria ocampol fa�ta de [l,hr1ento. Qu.aJ;ldo (J.� nle- �spal1ha" 'paJs que conforme dIzem tra.nsporte de muRaiS esrp'anihois em
c Gaspar Monc?nill. qu.!' se encol1- maes OC1!param, ? ltaha, fizeram e uni uaslS da Europa, idade miJMar.
tr::l.Vam n(\ capital Italiana desde eles um 1Il\1entano de tudo quanto
junho passado. Ocatnpn disse que havia de g·eneros allimenticios, 'V'__.-. _ _ _ -.. __ _••••••-_•••••_ -.

só lhe foi possivel entrar em Roma, transportantjo em seguidll para n R 1
-

B 1
,.

l1l�dÍante promessul de não .re��tar Alemanha ttl(�(). n (fUI' _.illlgaram evo uçao na u garlaCOIsa alguma do quanto IIH' fosse oportuno re![lllsltar. Os bISPOS elllldr,do .ver. Referindo-se aos bom- questão, temendo que.o� nazistas E�tocolmo, 4 .(D. P.) - .S�gll�l(lo círculos. d.1plomáticos. da Suiça,
hardelos de 1\oma, declaroll que oS venham a tomar re.presahas cnUtra' CS,tOtlIOU um movlme.nto opOSteIOl1l�ta na, Bulgarw, tendo SIdo substi
mesmos foram ilntensissimos, har' pessoas que ainda se e,ncontraln em tllido<; totlo,s os alntigos ministros, com excepção apernas do mi.nistro da
vendo l1luitos dos projéteis caido no Homa, limitaram-se a dizer COI11 Gurerl'a, gene'NIl Ihtssí Kuejev, que. continuou no seu pos,to. Ac�edita
Va1icano sem causar, entretUinto, respeito à guerra, que os Alia,rlos, se que os últimos êxitos das armaiS soviéticas na Ucrânia tenham coo

vitimas entre os religiosos, Acres- lenta mas seguramente, vão se aiPro- perado ativ,amente para a eclosão do movimento contra 'O govêrno de
{'enton (me aI situ!lçiiq dI) povo tta- xi)Tlal1do dai eapj.tal i�1ian�, Oc;un- colaboração com oS nazistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Consln;ido em 1!!36, o "Schar- i
er� al'llwilo com J1l0VC cunhücs (,' e I�nzc [.)ole:gudas e doze de 5,!! ]JoJe- ., _ , .

gadas, alem de nutras canhões 111e-1 !las lluedIaçoes do comercIO, a

llcr.es. Tinha Ullla tl'ipLla<:<io de I par�cy ülferior
..

de uma caneta
1.161 hOl!lens c podia desen\'olvl'l' PACI\.ER. Gratifica-se a pessoa qUI>
Ullla veloeidade d,e 27 nós. I entrega-la nesta redação.

C<}!1Velll rec'olrda,r que o "Schal'- I

�horst" e o "Gneisenall" foralll
-------------------------------

lor<:ados a fi cal' ré'li dos, por lar'fo
pspar,o (k tempo, no port,() rWH,ncC's
c�e Bl'est, 1(Jlnld,e, amiúde, eram fus
h,gados pelos hombardeiros da
R..AF. r\pesal' cIi� ler�ll1 ficado elani-IIl�c�do� pejos I epCltldos reldes bri- 1
tanwus. os ul,elllàes deci,di,rmn a'
enfrentar o risco ele levá-los para Ia Alemanha.
A Alelllanha ainda tem ahUlllS

Ihons e poder:os.os navios de gll�'rra.
��urallte o.s, IlJ.1111llCS. tempos, n lllU

IlI1h.a bntan,c,�, Y1I1ha tentando I2I�n'llr esse�. naVIOS da frota germâ
llIca para (ora de suas ba51es na No-

I!i�;ii��������;;;�;;;;����;;��;;�;;��;;��:� ruega. Em cerla oca,s,ião, os I1nvl.os
.. __II1I'I"

I
rle Sua MaJ,e�t[(rle e,nviaram lIma

I I p'r,d�ensa força de invasão para
• 'lbl'lgar os n�v!os a'lle.m�'es a sailJ'

ri , Ir ff:;:.·,t� � � I �
I ����, ��1�\'il�r!1I(f;�o;�·av:; st!���l�,�����.�

'.
'xén'itos gc;rmànicos na Russia
Adolfo Hitll'r decidiu um eville'n!�
'lesC'!'1pero ele (,<lins'a, enviar· o

"Schal]'l1ho,rst" - um dos P'OoUCOS Iqrandes emlll'aça<tlos germânicos _

afim de atacar os comboios aliados
que se deSltinavam ii Russi!a.
Depoi,s ele uma longa e espetacu

lar IJullalha que dull'ou até a tarde
ele 26 de c1ezembrro, o "Scharnhoa"sl
foi ,jtmlail'-se, no fundo do Oceano,
C.OIll o "Bismarck", orgulho da Illa
ri,nha clle Hitler.

Es1a úl!til1la vilória dos aliados
foi um g!'ancle de�as,t,re para o po
elerio n,a\'al a]!e-mào.

Qom o "Gl"af von Spee", o "Bis
marck" e o "SC'ha'l'nhorst", aflJlll
dados e o "\'011 Tirpitz" s'erial11en
le danificad'o no "f,iord" Allen, a
A,] e.Jl1anha encOlutrará ead:l vez

maiores dificuldades pa'!'a inter
ccpta,!' os comboios aliados nos
oceânos Atlflnti c,o e ÁI'ti.co,

A imprensa e o sentimento
de gratidão da humanidade

OtESTADO
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ASSINATURAS

Anúncio! mediante contráto

I PArLO DE CA:\IPOS MOURA - (do C. E. C.) - Ao atingirmos o
fim do maior all110 (la h istór ia, o mais intenso e o mais agitado, lr<le:a
mos na mente () rel atór.i o de tudo o que sucedeu. de tudo o (J'J1.e f'izémos
e () que pt-epurumos para fazer no futuro. Fixamos iguahuemto no senl.i
mento, a gralidào devida aos homens e {t,s instid.ui çôcs que mais cnn l r i-

i buirnm para o fodaJecillliento da defesa de nossos ideais e ussegtrru-

Iram
êssc pa.noaama ,de

v i l óri a que con tcmplumos. E dentre os grand os

poderes que sustcnteram a rcsistõncla ela humanidade, sem duvida fi
gura a imprensa qne, não medindo sac r i Ii ci ox e não conhecendo impc-

I cilhos. d ese.ncad cou :l J'lJila destemidamente com o íim decid ido de ven-

r cer e de Iazcr vencer. O papel que tem reprrcs,entlldo a Imprcnsn é dig-

II no (!l" ser mencionado na narraçâo ÜiI grun de ydisséa da atuali.tud e.

Nu Europa ve n c.irl a , a tm p rcnsa trabalhu clundcstiurunen!e e com cxcep
I c io n n l bruvuru. Xa Inglatcrra, o jorrul ism« tom sido o Jncenriv.rdor do

Iir
,'lJillHl p o p ula r. lIíeSIIlO

P.Oi·C!Ul'
a i.mp.rcusu hri l ân ic« é a o,Piniü() do ])()

"'O, ela é a vo n+a.de, é o scn t ieuc nto do pnvo. Xos Estados l'ni d os, na

[Ch i n a, u a In d ia, na Austr-alia c cru torlox os países livres, a imprr-nsu
ii

í

e m dC,é'I:vo]\'ido uma campanha de i nconu-nsurúvel importância.
1'\0 Brasil, mio huveriu palavras para definir e

í

rn dt.z ir o valor da
r nossu l.m prcnsa. tal o grúu elevado de c.f)!ablo,ra(;ào que tem prestado ú
I cx ccuçúo das aspi raçócs nacionais e !al a

í

runsfnrm arán radical que
.

tem pl"opol"eiionlado no amb icnto dellloc,ral ico d,:) país, d c sf'ru.lrl au do a

banrl ri ru ela liberdade em lodos os mais IOl1lg;iqll'os rccunt os da terra
brasilciru.

Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,.00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre CrI 25.()(l

Os originais, mesmo não pn-

I
hlicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinado!

Si hu algo grava,cio f'un.damente l1'O senlilll1C'lllo de grnl i d âo da lru
mun id adc é �, DIPHEXSA que, a,Lr,:vl�S de' seu r-sfôrro, sua abncgarão.
seu hcrnisuio (' seu putrl o tlsmo. tem garnmliclo a ri', ,\ esp crun c a � a' fe-
licidade dos homens, ela civi liz ação e da históriu!

.

____OIII!!H_ • ...,....

·�r -�����ANfE���BA�� I O ��:�:������})dO
INCENDIOS E 'l'RANSPORrrES GEHALDO N. SEHHA - (Da Co-

Capital e reser-vas Cr$ 71.€,56.189,20 nlilssàlo de Slil1ldicância da A. P. L)

�
Cifras do balanço de 1942: O I-_ s pOVOS ( as dcmocracius COl1l-

Responsabitídad es "" , c-s 4.999.477.500,58

,batenles upluudi rurn com cnl usias-
Receita , Cr$ 70.681.048,2,0 mo 'IS 11l1t" I' J 1.'_ <. I I 1',CIaS ( I vu gac as por oca-
Ativo ,' , Cr$ 1,05.961.917,70 SIaO do afundamento do courucu-
Sinistros pagos nos últimos 10 anos · ···. CI'S 64.986.957,20 do all'lllà,o "Scharnrhorst".

..

Responsabilidades ,.. . ., , Cr$ 76.736.40L30G,20 O "Scharnhorst", era lima elas
Bens de raiz (prédios e terrenos) ... , ,......... Cr$ 23.742.657,44 mais poderosas behon ave s de Hitler

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'U1tra Freire de Carvalho. Dr. Francisco e foi Iorçar!o a oferecer combate
de Sá e Anísio Massorra.

I com ax unidades da marinha hrit:1-
Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no III C'I ( I

UruguáL Reguladores de avarias nas principais cidades da"'América, Europa
." (ue, naque c memento, pro te-

�WI1l UIU comboio que demandava
E' Africa.

I
a HI�ss.ja .. Depois ele 1I1lJa ba.tulha

AGENTE EM FI,ORIANóPOLIS ,renhl(lJsSlIlla as belonaves coise-

_; C A]\I P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39 g'lIrl"'am meter a pique, na cesta 1100-
Caixa Postal II. 19 - rl'elefone 1.083 - End. Telegr. "AIJIANÇA"

�
"lwguesu, aquele navio d(' guerra

SUB-AGENCIAS BM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- qrue era um rios portenlo,s ela mwri-
•

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL .. nlla alelllü .

.."",._.,...-.._-._.. w_' __·.-."._-..-_-.......� w�-_-......._....- w��..
..,.._

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

I A Mobiliadora
Refrigeraçã0 em geral

Sorveteiras-Refrigerado r es-Balcões-Frigo rificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-M6veis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 -_ (. 'Postal, 173 ;._ fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de im6veis;

FINANCIAMENTO .- para construções;
PIN"t'URAS - internas e externas de prédios, paro

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

Cia. Construtora da Vasa Própria
pontolS!)(Não tem sorteios nem

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique
passiveI obter 8casa pr6pria».

,

como e

Este aluno hcbí
litou·se em es·

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

cial, correspon
dencia, em sua

cosa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade iornois visto. A verdade seio dito: sou professor hb mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peço
prospeto, com todo confiança, 00 Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixo 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrado
p,?r quem de direito sob n.O 548 em 1918: hobilitou ió uma gero
çao de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará, em 4 o 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de cornpe tencio com' o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderá comprovar o sua alto habilitação.

Sindicato da IndúStria de Fósforos,
do Rio de Janeiro

Ficam ovisados os industriais fabricantes de
f6sforos de s-:gurança estabelecidos dentro da bo.se
territorial inter-estadual do Município do Rio de
Janeiro (Distrito Federal) e dos Estados do Rio de

Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarina, que é
de influencia deste Sindicato, que o imposto sindical
do exercício de 1944 deve ser recolhido ao Banco do
Brasil S/A. ou agências mais p r ôxirno s do mesmo

Banco, durante Q mês de Janeiro p. vindouro, de
ocôrdo com os artigos 580, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 6.452, àe
1-5-1943, publicado no "Diário Oficial" de 9-5-1943)

Este Sindicato está expedindo pelo Correio, em
registrado, as guias pr6prias para esse recolhimento,
e pede àqueles que por qu u lquar motivo, não rece

berem ditas guias em prazo rasoavel, dirigirem-se
à Secretaria do Sindicato (que tem séde social à
rua do México n. 165 -- 3 o andar, no Distrito Fede
ral) solicitando os irnp r e s s o s próprios.

Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1943.
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE fÓSfOROS, do Rio de Janeiro.
(assinado) JOÃO DALE - Diretor Presidente.

PERDEU-SE ".'\ Bandeira Nacional quando Cl\l prés ..

posição horizontal, e irá ao C�I1t1'o da
,esta da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houve.' outra ",,,.del.
ra; à frente e ao centro da testa da co

nUla, dois Jlletl'os adiante da linha pelas
flenu,is fOl'Illadas, se concorrerem tl'ê�
flO lnajs h�lJ1d�i ..a�u. (Oe�reto-]el D. 4.545,
�e 1942, - Art. 18, N. 51.

DE TEMPESSOAS

USADO COM BOM RE-

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

A IIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
O Figsa!1, ;J B:içú, O coração o Estômago, os

Pmmôes 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, ReumRtismo, C�gueir8., Queoa do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável corno licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da sífilis e Reu-
matismo da mesmR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base. é óUmo auxiliar do fra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(aI Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o EIJXIR «91�» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamento da Sífilis. I(a) Dr. Rafael Dartolam

--

avisa o distinto público de Florialó
poUs de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.

se:m cOInprornisso, á «A Exposição»
PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
FaçalIl u:ma visita,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS
A data de hoje assinala o ani

versário natalício do CeI. Marcos
Konder.
Pessoa de larga projeção em nos

IiIO Estado, pela sua atuação polí
tica e econ8mica, receberá as ho
menagens de seus numerosos ami

gos, às quais nos associamos.

Fn1.em 8DOS hoje:
a !lrita. Cremilda Moritz;
o s r , Augusto Livramento;
o sr . Silvio Gevaerd;
u s�íta. Elvira, filha do sr. João

Schoeffer;
u sra. d. Corália Luz;
a I"snina Lea-Ligia, filha do

CCÁp. Olimpio Mourão;
o sr. Antônio Taulois de Mes-

quita;
o sr. Francisco Pereira e Oliveira;
o sr. Joaquim de Sousa Vieira;
a sra. d. Maria do Carmo Lopes;
a sra. d. !andira L. Leal, esp8sa

do sr. Protlisio. Leal;
o sr. José Simeão de Sousa;
o sr. Apolinário Silva;
o menino Reinaldo, filho do sr.

Otávio Lobo;
o sr. Erico Czesna t ;
a srita. Aladir Gomes da Silva,

filha do sr. tenente Ildefonso Ju
venal.

VlaJaotfl!J I
Procedente de Curitiba, esteve

nesta capital o dr. RoIf Gusch en

genheiro civil, que aqui já desem

penhou o alto cargo de sub·dire
tor da Diretoria de Estradas de'

Rodagem.

O tir. Abelardo Gomes, em com

-panhia do sua esp8sa, há já al

guns dias que se encontra entre

n6s. O dr. Abelardo procede de

Joinville onde reside e desfruta de

largo círculo de amizades devido
ao seu cavalheirismo e afaltilida
de.

Teatro
Está anunciada para sábado pr6-,

xirno , no Salão D. Joaquim, ore
prise do drama "O Anjo do Lar
do escritor Horácio Nunes Pires,
encenado pela Arte-Clube, estan

do o papel principal confiado à

inteligente menina Ione T. Frei
tas.

AI

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accôr
do com as leis na

turaes. limpando
o e.tomago Bem o

violentar.

União Operária
Afim de dar andamento à.. obras

de aumento da sida soeíed, a

União Operária realizará, hoje á

noite, interessante festival cênico.
O programa está a cargo db

Arte·Clube que interpretará duas

'peças de seu escolhido repert6rio,
inclusive a comédia "A mulher de

gelo", em um ato.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

T Vendem-se
errenos 2 lotes nos

melhores pontos A. L. Alves
-: rua Deodoro 35.

para
218).
3' - Aprovar o jogo de campeo

nato da Divisão de Amadores, rea

lizado dia 26 do corrente, entre os

clubes Avaí F. C, e Curitibanos
F. C., classificando o l' para dis
putar a semi-final, por ter ven

cido por 2 a I;
4' - aprovar o jogo de campeona

to da Divisão de Amadores, reali
zado dia 26 do corrente, entre os

clubes Paula Ramos e América.
classificando o l

'

para disputar a

final, por ter vencido por 8 a I,
S' - Aplicar as seguintes pena

lidades.
Advertencia: Oliverio Vieira Ju

nior, por ter assinado na sumula de
maneira diversa da que consta da
respectiva ficha de inscrição Art.
130 b R. G. ao árbitro Patricia
Borba, artigo 146 do Regulamento
Geral;
Suspensão por um jogo: Anibal

Purificação . - artigo 132 -- letra A;
6' - marcar para o dia 6 de ja

neiro de 1944. a seguinte partida
final do Campeona.to de Amadores'
às 16 horas: Caravana do Ar (Venc:
do 9' jogo) x Avaí (Venc. do 10'
jogo).
7' - designa� para o jogo cons

tante do item anterior, as seguin
tes autoridades.
Representante da F.C.D. -- Flavio

Ferrari; Representan �e do T. P. -- A
ser designado; Representante do
C. R. D. _. A ser designado; Juiz,
Waldemiro João de Melo; Auxilia
res de árbitro: -' Deverão ser for-

I
necidos pelo Paula Ramos [2] e

Cronometri!j..ta: Murilo Pinto da
Luz. •

I
8' convocar para o dia S de ja-

neiro, às 17,30 horas, a Assembléia
Geral, com a seguinte ordem do
dia: Eleição da presidencia para o

I periodo 1944 - 1946;
9' - Chamar a atenção dos clu

,----: bes Figueirense F. C. e Avaí F. C.,
desta capital e os da Liga Joíri
villense de Desportos, Lagunenses
de Desportos, Tubaronense de Des
portos , Vale do Itajaí, para o item
IS' da Nota Oficial n

' 7/43, de 10
de dezembro.

:�de�:!:�rt�:tarinense 10· santo_do dia
A DIretorIa da F.C.D., em sep.são Os 55. Reis Magosrealizada no dia 31 de dezembro Temos o testemunho da Escritu

último, resolveu: ra que nos confirma o mistériol '

- aprovar a ata da sessõo cm- da festa hodierna: lá do Oriente
teriar ; vêm três reis sá'bios para Belém,2' - tornar público que foram con- afim de apresentar suas homenacedidas as seguintes transferên-

.

P gens a \lma criança recém-nasci-
CIOS: roc6pio Dario Ouriques, do do. Corno sempre, a verdadeiraAvaí para o Figueirense [passe n. ciência, também para estes ho-216], Esmael Fernandes Pinto, da 'f h
L J D mens, lIe rnoru esta camin o segu·

, . . para o Figuehense [passe n. ro para chegar a Deus. Acostuma-217], Renato Genovez, da L.T.D. dos a pensar logicamente e a não
o Figueirense F. C. (passe n. ser desviados pelas aparências,

venceram estes reis sábios todos
os obstáculos que borravam a es

trada que levava a Jesús. Não fi
caram decepcionados por acharem
uma criancinha igual a todas as

outras e uma mãe que, exterior
mente, em nada se distinguia das
outras mães .. Humildes aceitaram
a luz enviada pelo Pai das Luzes
e dobraram diante do Divino Fi
lho os joelhos, ofertando os dons
simb6licos, expressão de sua fé.

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA GRILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

Maquinas de e$crever
Vendem-se 3 de diversas mar

caso A L .. Alves - rua Deo
doro 35.

O BOMBARDEIO DE RABAUL -- Bombas lançadas em para
quedas por aviões dos EE. UU. explodem entre os aero

planos japoneses estacionados no aeroporto de Rabaul. Nes
ataques efetuados por aviões aliados procedentes das bases
na Nova Guiné, foram destruidos centenas de aeroplanos
niponicos, tendo o aerodromo ficado gravemente avariado.

(F6to da Inter-Americana para O ESTADO,]

PATROcINIO OURIQUES e

SENHORA
ROBERTO MORITZ e

SENHORA

Quando alguém, tal como ii fiImt.
lheiro da i1nstraÇl1.O a-oíma, otl!recaI
lhe, em o.mé.vel gesto. lUll cAJice do
excelente a.ll"ritivo KROT. lembr9-

,
ee V _ Sia. ire aoreecentar, ao agra.d.&
087 .. gentileza:E$íE.t TAl1-
BEI1 o I1EU APE/1/TIVO

I'nEiJ/!.ETlJ!
T(Jl1� KN0T

participam que seu filho Nerí
ajustou nupcias com a se

nhorita Maria das Dores
Ouriques.

UI'f »ooooro DAKI10TU./IIO. COI7. ESE6UROS
� IT"''''Aí ..Ió

Horário das santas Missas para
a Festas dos Reis

DIA SANTO DE CiUARDA
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
Hospital de Caridade: 6 e 8 horas:
Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas. '

Igreja :ie St' Ant6nio 7 e 8 horas.

I
Igre� a de S. Sebastião: 6 ,30 horas.
IgreJa Sta. Terezinha: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio, S, 6, 7,30 e 8,30 horas.
Capela de S. Luz:,7, e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Men6res: 7
horas.

Trindade- Matriz: 8 horas.
Trindade- Chácara dos Padres: 8
horas.

João Pessoa (Estreito): 6 horas.
São José. 7,30 e 9,30 horas.

participam a seus parentes e

amigos o contrato de casa

mento de sua filha Maria com

o sr. Nerí Moritz. li
NERI e MARIA

confirmam
Fpolis .• 31-12-43

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Faça economio 1 Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, V.' S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crian�as.

Faça o seu presente de N l\TAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa ((A CAPITAL».
Linhos estr-:1nqeiros e nacionais - Casem iras - Panamá -' Albene - Tussor - Brins,.... Camisas - Cintos - Suspensórios -

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

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

.1

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 conhecimentos � relações comerciais. FINANCIA
PEQUENAS INDUSTRIAS. DA-SE REFERENCIA E GARANTIAS_

CARTAZES DO DIA
HOJE 4a.teira • HOJE

(lHE
A's 4.30 e 7.30 horas

2 grandes filmes
Preston Foster -no filme impressionante e atual:

Espião japonês
John Howard, Ellen Drew e Akim Tamirotf em.

A volta dos mosqueteiros
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

Preços: 2,20, 1,50 e 1.00. Imp. até lO anos

CIHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Ultimas Exibições - 2 filmes
Fred Mc Murray, Madeleine Carrol e Patricia Morison em:

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

Sucedeu no carnaval
(Tecnicolor)

COMPLEMENTO r-TACIONAL (DFB NaU
ORGULHO ABATIDO (Des.)
BATUTA DA ARMADA (Des.)

Preço único 1,50. Livre de Censura
------�----------

Amanhã no Odeon _ .. Desabotoem cs paletós para que não
tiquem sem os botões. pois estorarão de tanto rir:

Pandemônio
Alguem disse: "Pandemónio" não é um filme; é um disparate

de celuloide

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreíeoamento e Longa Prátíca no Rio de .Ianeu o

l�(lNlSULTAS - Pela manhã; diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

oaábadlMl. das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Ptnro D. 7. sotn-adu -

li'uDe: 1.461 - Rellidêncla: Una Presidente Coutinho, :!3.

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

lt�x·tnterIlO do Serviço de CIIDica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CLt.'llCA MÉDICA - ,lIloléstias internas de adultos e ei-íanças. COXSUl,TóIHO
e la;SID.Il:l\CIA: Rua Felipe Schmidt n, :18 - Tel. 812. COl\SUVrl\S - Das 10 às .IS.

DR. ARAüJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA

Esp.e c i a liata , assistente dó Professor Sansnn do Rio de Ju u ei r o.

CO�SlJLTAS: Pela manhã, das 10 às 1:! - A tarde. dH� :i às li.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 (AuSENTE)
-------------------

DR. SAVAS LACERDA
Ex·interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviço;

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

(Dipl:oma de habi l itaçào do Conselho Nac ions l de Of'ta lmo log ia)
Chefe do Serviço de Oftàlmologla ao Deparramentu de Saúde e Hosptta] de Cartdade

";'.'==;;:;;=::::::::::::=::::;;:;;:=:::;:'h';:::_:;:';::;"_=:;;=:;::;-;;=========�Clinl()a médíeo-ctrürgfca especializada de Othos. Onvtdos, Nariz e Garganta
CONSUIlI'óUIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15.31'

U 18 horas - RESID1l:NCIA: Co.selheJro Mafl:'a. 77 - FLOIUANóPOLIS.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospltal

'

de Caridade
, CUNICA MtDlCA 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 Blenortagia Aguda e OronIca� sob controle en

doscoptco (URETROSCOPJA) e de laboratório. Aparelhagem elétr íca para os trata-
.• .entos espeeíalízados. DIATERMIA - r"-'FRA-VERMELH9·"
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 13 hCl'as,RESIDENCU.. , J íradences. 7,Sobrado)

CONSULTóRlO: 'l'Íl!'adentes. 14. FONE: i.ses. AUSENTE

DR.'BIASE FARAC0
MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde iDOENÇAS DA PELE -- SíFILIS -- AFECÇõES lJl�O-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 2 às 5 h. R, Felipe Schmidt, 46

IRES.: H. Ma,rechal Guilherme, 33 -- FONE 1648,
-----

'NSTITUTO DE DIAGNOSTICO DR. SAULO RAMOSCUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

fIl8peclaJlsta em moléstias de senhoras -
Partos.

ALTA CffiURGIA ABDOMINAL: esiô-

mago, vesfcuJa, ütero, ovários, apêndice,
tumores, ete, - CIRUR.GIA PLAS'l'ICA
1)0 PE'IUNEO - Hérnla8, hidrocele, ve-Formado pela Universidade de �nebra

Com prátíea nos hospítaís europeus
cumea médica em geral, pediatria. doen
cas do sistema nervoso, aparelho geníto

.urínãrto do homem e da mulher
A8IIiJt.e. Técnico: DR. PAULO TAYARJilS
OUrso de Radiologia Cl!nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau

lo'). E�pecializado em Higiene e Saúde

Pública, peja Universidade do Rio de Ja·

neíro. - Gabinete de Raio X - Electro

.:arlUografia cnníca - Metabolismo ba

sal
.

- Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de mtcros

copia e análise clíntca, - Rua FernandO

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

-tcecele, Tratamento sem dor e operação
de lIemorroldes e varlze!! - Fracturas:
�parelh08 de a:ê880. Opéra U08 H08pltal8

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
l:IerárJo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

HELENA eRAVES SOUSA
ilNFERMEffiA OBST1I:TRICA

(Parteira)
Diplomada pela MateruJdade

de Florianópolis
Atende chamados a qnaJQ ....

Itora

Praça da Bandeira, 113 - IIOb.
IAntl&O Larlro 13 de Maio'DR. REM·IGIO

CLíNICA M:eDICA
Moléstias Internas, de Senhoraa fi Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'Il'ellpe Schmldt - Edificio Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

8IDi:NCIA: , Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton L. d'Avila
-- Médico -

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

do Rio de Janeiro. .

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66,
Fone 1067.

I
�
I

I
(
f
,

�
I

DR� ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ctr1ll'rllI fi Ortopedia. ClfuJca fi Ctrurrla
40 t0f'8X. Part08 e 'doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO:R. João Pinto 7Dié
rtamente das 15 às 17 horas. RESID1ilN·
elA: Allnlnnte Alvim, 36. Fone 7151.

DR. AURtLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X .

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
demais, 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-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Fs=ldade de Medicina

da Universidade de Silo Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Servíço
Cirúrgico do Prof. Al!pio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delasclo no

"B9_spital Leão XIII".
Clrurgi!lo do estômago e vias bütares,

Intestinos delgado e grosso. tírolde, rins.
prÓl>tata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
"grizei: e hérnia. Doenças de Senhoras e
parr.o..
Consultaa, Das 9 às 12 horas n u

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

I •

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e aDIlUlhl BerA a 811& preferida

Dro,.. .aclonai. e estrR.IICelras - Homeopatia - Perfumartu
A:rttJM de borra�

" �IIPt.u • enta obHrdnClla DO reeelt1IiJ1o 11164100.

�� : "7'" lB:Jl)Ç08 .OJ)ICO��

CORTINA DE FUMAÇA -- Para proteger·se dos ataqu.es
aéreos do eixo um transporte dos EE. UU. se envolve em
uma espessa cortina de fumaça durante as operações de
desembarque na Itália. A brilhante manobra aliada foi

coroada de pleno êxito. (Fóto da Inter-Americana).

IUOLÉSl'IAS DOS JU:XS E CORAÇÃ.O
O TO:.\"ICARDIGlVI tônico elos rins e do coração limpa a be

xiga. os rins, a" nef'rites. areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira ;]S inchações dos pés e rosto, hidropsias, falta ele ar, pa lpi
tacões, dóres cio coração, asma, bronquite asmática, artérío-es
clerose.

REIUÉDIO nAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re

gulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita as hemor
iagias, antes e depois do parto; contra tortas as enfermidades das
senhoras de qualquer idade.

LESÕES no ('ORAÇ.\o E .ASll'lA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hídropsias: pés la

chados, falta rle 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 CONVALESCENl'ES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta C'

vigor elos músculos e elos 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 COIl

valescença é rápida,
SíFILIS.PÉLE.REGlUATISMO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. -- único depurativo que limpa
o corpo. tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogaria',
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

" ...

Em sua toilete ãntíma sómente 'o MEIGYPAN, de grande po
der higiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, irritações
vaginais corrimentos, moléstias utero-vagínaís, metrttes e toda
sorte de doenças locais c grande preservativo.

Drogaria PACHECO, Rio

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de üezembr»
No sorteio realiza +o em 31 d
Dezembro Je 1943 {o arn sor;,P .. -

Oa8 li>! St guiutes crnbín. çô .

K A
WR
N V
T X
5 M
O B
V R
P X

T
T
D.
L
G
F
P
5

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amI
go; nio merece tua estima 11m

tn.tlor 48 P'trl� (L �, 1f.).

Ao tentar esqnívar-se às determl·
nacões dos órdos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é;
inimigo do Brasil. E para os iniml·
lOS do Brasil. a lei é infle:dvel
m..11'. M.).

Os portadores de títulos em

rígõr contemplados são ('00-
'

Ivídados a receber v reemo
bôlso garanttdo, na séde da

Companhia.
ou com os Agentes Gers!«:
Sociedade Comercial
LIVONIUR LTOA.

BLUMENAU
NAo interrompam o pllga

mento regular das mensatlda
des dos seus títulos.

Em caso de lnterrupção, re
nabttltem imediatamente o�

seus título". E' suttcíente pu
gar UMA MENSAl ID.\DE psn'I}

I revígorar o mesmo e evlt- r a

I perda do direito sõbre o soro
� �elo e salvar 8S suas

I �j economl: d

\

SALAS Alugam-se du-
as ótimas salas,
para médicos, ea

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. 15v-4

TERRENO Vende-se
um, me

dindo- 15x50 ms.. localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão. na rua,

Tiradentes n. 3.

Motores elétricos
Vendem-se de qualquer fôrça

e marca,

A.L. Alves - rua Deodoro 35.

VIJNDE-SE Uma chácara
lÃ com 10.000

mts.2 contendo pequena casa e

muitas árvores frutiferas de
especiais qualidades. Ver à rua

CeI. Texe ira , 15, Biguassú, e

tratar com Lyra, Borges &
Cia., rua F. Schmidt, 44,
nesta capital. 7 v. 6

CASAS �eer��:��:�a ;�:
pital. Uma em Coqueiros e outra
em João Pessôa (rua Nestor).
A. L. Alves - rua Deodoro 35.
_,__ ,,,'T", , " _

PERDEU-SE
Perdeu-se um porto.-niquel com

diversos objetos de uso, e um talão
de foto-estudio, indicando o nome
do proprietário. Gratifica-se bem a

quem entrega'l' na gerencio. do.O
ESTADO» ou nQ Farmácia SQ��Q
Ant6XloiQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

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

Rua Trajano, 15

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort- i,·.!,! nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00
Muitas boníücacões e inscr içõee de pagamentos.

Médico gratís

lTOT" BEM toda!'! estas vantagens por apenas
1\I.Ii , Cr $ 1,Oe. Tudo que promete cum

pre íuconunente. Não exíste igual. Não reflita e não
duvine um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coüança, que. quando menos esperar, 8

sorte virá ao RElU encontro
_

Conserve bem na memória os dias ft e 18

[ormulo contra
DA

enjoo no·m.ar
OTTAWA (SNC): - A Mari.nha

Canadense aper-Ie içoom uma fór
mula secreta 00111·11'<1 o enjôo no
mar de efeitos posítí vos numa pro
porção de 3 em cada 4 casos. O
remédio consislc numa simples
cápsula côr-dc-rosa muito seme
lh.amt e aos comprimidos comuns
que se empregam contra Ias pes
friados.

O seu efeito d ua-a oito horas e

não é nocivo. Não d imi.nue de mo
do algu.m a oíiciêncla e a capaci
dade de luta. Esl cs compr imí dos
estão agora sendo Iubr ícados em

grande quun tid adc a-fim-de serem
enviados aos navios em acào.

Os dados experimontais "jú obti
dos indi caui que elas servem Iam
bém p'alra reproduzir () enjoo aéreo
o que é de parlkubr importância
com relação as tropas transporta
das pelo ar. Contudo () pr íncípal
mér ito dl'Slte remédio está, segundo
se espera, em pr-oteger as tropas
de invasàm que devem estnr pre
paradas para uma lula intensa an
t cs 111C'SllllO de dcscujban-carem .

O resultado de mi lhu.rcs de expe
riê.nc.ias e pesquisas demonstr-ou
que a causa básica do enjôo no

mar consisto num dcsaiuseamento
dos órgãos de equilibr io do ouvi
rio interno devido as rúp itlas mu

danças de posição. Em algumas
pessoas, futorcs de ordem ps i cológi
r a pedem também con Ir ihui r.

Nova

Dois pes,quizadores famosos, o

cirurgião Cap, D. H. Best, um dos
descobridores da í

nsulina e o dr.
Wi1der Penfjeld do Instituto Neu
rológico de Montreal encabecat-am
o grupo de eientistas' que descobri
ram .o remédi o ci.íad o. Estudos fo
ram real iz.ados em Toronto pela
"Royal Oanad ian Naval Medical
Rcseacch Uni t" da qual o ci-r trrgi âo
Cap. Best é o diretor. Em Mon
treal Iamosos neuro-ciruorgiõ,es fi
zeram «xperiêncl as com os órgãos
ele equilíbrio do ouvido, contando
se cn lr c êl es (l dr. MacNallv, pro
fesso!' de oto-r-lno-lar-ingologta em

:\IeGill, prof'. Boris Bubk iu do De
partamento (],e Fisiologia, também
conh cc i d o pelos seus trabalhos em

coluboracão com o famoso cientis
ta russo Pavlov c o dr. Guy Xlor
to n, neuro-cirurgião.
Para as exporiô nc ias foi cons

trui«!n uma espécie de ga.ngorra de
grand cs propnrr-õc s, acionada por
eletricidade. Numa cadeira de ha
Janelo i nxtalad a numa das cxtrcml
dados, () paciente era sacudido parn
cima e palra ha ixo, n um espaço de
12 pés. Oiliudr-os independentes e

controlados bala.ncavnru-no ao

mesmo t erupo de um lado para
ouíno .

As vitianas dessa expcr-iõnci a
anelular.am êsle aparêlho de "H.
:\II. C. S. :M'al-de-�Le.r".

BAR E ftRMftlEf,1
Ru a V. Meireles, 11 OHI[NT(

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Picldes - Cama
rões recheados - Sandwichs -- Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

AOS SRS. INDUSTRIAIS
IMPOSTO SINDICAL

I

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS,
na sua qualidade de representante da Confederação Nacional
da Indús tr'ia , convida os' sr s, empregadores industriais a reco

lherem ao Banco do Brasil, no decorrer do mês de janeiro, o

imposto sindical rela civo ao exercício de 1944 e que é devido

àquela Confederação, desde que não exista Sindicato da cate

goria econômica respectiva.
As guias de recolhimento poderão ser obtidas na séde da

Associação, à rua Trajano , 13 - sobrado.

Lavando-se com o ..sabão

"VIR<iEM ESPECIAll ADE"

o Vamos;ver
IS . �k)··'O miara- Irl.

Cj A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marcel regist.)

tempo e dinheiro

A monstruosa tradição do hara
kiri define de maneira trágica
mente impressiva a reconhecida
b-rbárie japonesa, Leia os de
talhes dessa prática sanguinária
e multi-secular, no número de No"
vembro de SELEÇÕES. E, mais:
Cue aconteceu em Sebas
tope!? Um grande livro resu

mido num grande artigo. Relat�
d- uma sobrehumana epopéia, vi
vida pelo povo que desmoralizou
a «BI,tz-g,rieg» ... Pág.37.
50:1\'05 elo Fundo do Mar
Conheça, através duma descrição
objetiva, os passos que culmina
ram no salvamento dos navios
afundados em virtude da trai
cão veréadeiramente niponica, de
Pcar l Harbor _" Pág. 59.

Como se opaga um sorri-
50 ••• O heroismo e o espírito de
aventura, revelados no mais duro
e arriscado de todos os serviços
civis ... Pág. 69.
O n-aoklr ct'lcta do mundo
A hist.ória extraordinár ia do filho
do «Falcão Negro» o velho índio,
quc,co�, S5 anos de idade,é o

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

20 notáveis artigos no número de

sn.scõas para NOVEMBRO

•

eCOnOmIZa-Se

Acaba de sair
Apenas CII'.$2,00

Rcpresenlanie Geral no Brasil:
.i F'ERNANDO CHINAGLIA

Rua do Hosór io, 55-A - 2.° andar - Rio

...........-...._-.-......_-_-.�__-_-..-_,.wI"'.__._,..

-

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

l'ONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DepauPIf.do.,
E.got.do., Anêmico., Mi ••
que criem MlgrOI, Crienç••
nquític... receberio • toni·
fic.çio 9er.1 do org.ni.mo

COn1 o

S8 uu 001
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

As anedotas e piada!!! aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).
�-.-.-",••""----.---_.""."_,,,,--_-,,,-"J

SEP-�AS

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHIVHDT, 54 - FONE 1514

. c:,�\)Ã� 'f/RefA-,
. . ....

Esp ECIALlDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA FERiDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

EF R A 5,

Campos de treina�.enj� .para D�!,!�"�� Mi,�ni��!,o Três mil bombardeiros em ação
o Corpo ExpedlClonarlO l'él'S(JS @uernilhe,j,l"os, da mar-í nha !,(H1d.res, 5 (U. �.) - Mais de' �Ie formação aére�, aliada abc�)U,

. norte-anrer-lcenu d errotarum , 0]]- três mil bombar-deiros de todos os Intensamente, ai cidade de Kiel,
I'�O (A N) _ E L,' oront zetacâo própr.ia arnplos e ruodcr- tem, pudcrusas Iórças japonesas tipos c aparelhos de caça aliados Anunciaram os nazistas que o� da-

"

), ,

I 'L ",
sr a pj o�\o, o

';' . :',1 "

,I 1 .' .,,, t,,' l n il sol- 11;0 setor de .Sll.imati, no cabo Glou- estiveram em açao, durante a jor- nos causados pelas bombas aliadas
C:l11i(l}O. ue '�,eIluamenlo do orpo �110'<; a oJ;amen 'os pala I,I,U, a ]dlv'sâo ce slcr na Nova Bretanha. Os solda- nada passada, sôbre o ocidente eu- foram enormes, irrompendo inú-Experli c ionário, situado muna Ia- da(Los., f.O:<l,a Llil�nl nl?derna I I'

"

t'", ",'. lOS rcpcl i rum ropeu. As formações aéreas aliadas meros incendios em diversas par-z cnrl.a em Pernambuco no mesmo porlerú ali treinar a vontade. O (OS nor e m!]('ucal. , '

,

'

b d
. .

d K' ISI'
.

f'l' L'
'.

I l' F'· c
.

lir
'

TI f' 111 píle com cx.nto

','ad'Os
co n tr a-n

ta,que,S
rcf'eridas,

,bom
ar

earam. 1l1111uer9sltes
e ],C.,

egun,(
o os gerrnarncos,_IS Ol['jco. ocai onde < el.ipe A�nl1'a- eunamcrr '�]' seI' a ru 1�(»]ll<0 ej Bra

-

l,anca,d;)s pc l o h;üm.i "O que Leve de pontos do oéste dai Alemanha, no foram derrubados 28 apaa'ejhosrao reuruu suas tropas acrueTnc as na guerra. ot ,IS as rcpas c o c
- " ,"

•

. e
. -t d' F',' ,I D' B' li I d nt

.

'I d"

" '1.' . . '1 ";.. d ·'1 ,'> I 'I' " " F tropa farão balcr em .reli ruda , dcpo is de per- )101 e a ] an<!<l e �o� .. a,ls�� .

ai- auar os ura� e .a jornac a, passa a,para lJ1VeSl J;l corrtra ,. aUlllc.lO .e SI ,Q1U� S� ues 1l1�1ll: ,[ �l
•

.

. , • " h ' ,]) _ xos, Informações rúdio-tclcfônicas na frente OCidental.N'lS'''lU E uma obra "I',alld]OSia h- prsnncuo um ps'tao'lO ali, Atualmen- dc.J mars d.e duzcrjíos omens. U
.

dmi
c •. >C. ., a '" '

..' . .."'. •
.. " " I' t de Ber-lim a mitern quc uma crran- .garla a Recife por belas e magnif'i- te exe rci taJll-s� lá mais _de 10

. J�1l11 I �,n11e os T.colllballes ti a, ar o:: on.el�l, '"
� _

caos estradas estratégions. Tem o ta- soldados. A nnaugut-açao oficial sobre a �1[)Va �..r'eLa.nha, fOl,I111 der
manho de mil {' quatrocentos hccta-! se Iacá no próx irno di.a sete, quun- rubutlos 11 avioes .la:po,llieses G pro
res, Custou 50 md lhôes de cruzcí.ros. 1 do o lJ1ÍJnis..IJ-o da guerr-a compare- vnvcbmerute �l1\ÍIr()S 3. S?l1JJC-s.e que
Possui inueneo aoude para gar-antir I cerá pr-ssoadrnen.te. A maquínúria os. aelrúdrülll'!06 de Kn vi cng, PaJl.a
o abasteoirnendn dagua, fazenda I meccssúr ia puna a consn-ução do nur. Luk anud e os do .cabo Hoskin

especial de vacas para asslegUJrar ° campo fo,j cedida pel,o,s Estüdo.s e de Buka ['Ol'al�ll JI1rlelnsmll'eJlI�
Ici.he aos soldados; p1:antaçÔ'es, ve-! 'Cuidos. bombardeados na Jornada passada.

R

ESPINHAS, ETC.NU N O 1='1 EXISTIU I G Ut=ll

Nas proximidades da forrovial A tia de Mussolini
K- V

,.. Irava'n'a. :i (C. r.) - Deixou ele
lev- arsovla exilstir, ol1Lem, nllll1l huspi,Lal local,

" •. a sc<uhora Pau,lina Pi,eranl :.\Jussolri.-:.\loseoll, ;) (l., P.) - Ao oeste de Iram noval1len te ao ataque, sendo l' I " o ar lar! ea itali aWI' A.I<oroslen, cmlhnua o �vanço gerall, de se esperar a comnnicação. �e illl-:
I I, ,r e n aCI .n II[ ':

'

".
•

do flanco direito das forças de Va-I portanles aCOnLeCJJllentos 111JlJtares, exLa.rlila, que oontava 66 aHOS _de Ida-
111tin. Enquanto algumas unidades' a tllwlquer momento, sôbre a luta de era. segull1ldo rUlI10res nao con-

I'USS,8S investem, eada vez maios pro- no selor de Yi.tebslc fh'maelos, tia de Mussolilni.
fUlldanHmte no antigo ter,ri,tório
polonês, oulras unidades alvançam
sôbre o enLronca.mento Septl()vka.
fnformaçôes finedignaos revelam
que, depois de um av,a,nço de

161quilômetros, as fôrças soviéticas
penetraram em Da.brovka, a 111elnos

de 28 quilômetros elo enironcamell-It(J de Sheptovka, n<l! li,nha férrea
I�iev - Varsóyia. A emissora de IBerlim. por sua vez, admitiu que
os russos já se encontram nos su

búrbios de Berdichcy, um dos úl
t.imos baluarles nazislta,s nos arre
dores de Zi,tomir. Outl'OS despa.chos
procedentes de Moscou, indicam
qnc as fôrças de BalgranJi.am volta-

Aeronaves gigantes I•

Washillglton, 5 (C P.) - A I

A'rmada dos Es.1a<1os l'njd-os vai

Registrou-se, ontem de manhã, construir mais 20 hidro-aviões gi
pequeno acidente no interior de gant.es para () sel'\'iço de carga. Es
um 3nibus da Empresa Centená- tas ael'onlav,es sierão semelhant.es
rio que faz a linha Florian6polis em ta-rnfl'lJiho aos j1amosos ".M<ars"
• Estreito, mas r'eceberã,o i'lllIpl()lr,ta,nLes modi-
Viajava de pé no veiculo, con· ficacÕies internas que lhes aollil11en

duzido pelo sr. José Jorge da Rosa, tará" a capacidade de calrga. Hecolr
o menor Flávio Costa, filho do sr. da-se que UIll dêss'ps aviões ":.\lars"
Joã.o José Marcelino da Costa, re- 'já fez Ul1l vôo s.em escruJas de �ova
sidente nesta cidade à rua Meira •. Iorque a �laJtal.
n. 42. -------------------------------

Defronte o Departamento de Sau
de Pública, depois de estacionar, o
carro arrancou, jogando o menor

de encontro a uma barra de ferro,
na qual bateu com a cabeça,
saindo levemente ferido.
Tomadas as necessárias providen.

cios, foi o pequeno Flávio imedia
tamente socorrido, recolhendo-se,
a seguir, à sua residência.

SAN'GTTENOL
Contêm oito elementos tônicos
F6sforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Levemente ferido
o menor

Os órgãos da Estatistica Militar
têm apôio legal, quando 'l1timam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus etdabeleclo
�entolL (D. lii:' M.).
",__ _,. _. �

Projeção de filmes
o Instituto Brasil-Estados Uni

dos convida aos seus ({associados»
para assistirem os novos filmes
cinematográficos quê serão proje
tados hoje. as 4.30 e 7,30 horas,
em sua séde social, recomendando
não ser permitido a entrada de
orianças na 2& sessã.o.

ft maior batalha com Tito
LO�DRES, 5 (U. P.) - Os nazistas estão empenhados em sua

maior baltalha até hoje travada com' o marechal Tito. O Segundo
Exército de tanques alemão está sob a inclemente ação da artilha
ria jugoeslava na cidade de Ba-nja-L1lo1{1:l e, segundo as últimas
nolícias, aJ situação é crítiea para os alelllães. Espera-se que Ban

ja-Luka, em cr�s ruas já irromperaJ1l (IS guerrilheiros, cáia total
mente em poder rIe Tito nestns próximas ·18 horas.

Trata-se de ullla cidade ele 30 mil almas na Bosnia de gralnde
atr-ação religiosa dotada de importa.ntes indústrias. A expulsão dos
3Ilell1ães dessa, cidaele significará o maior reves até hoje sorrido pe
los nazistas na. terra de Tito.

É U1U WENÇA
XUITO PERIGOSA
P.&lU À F..uúLlA
lil PilA Â. RAç.A

Uma grande
verdade

Vatutin di�(retou
para o Reich
�O\fA lOHQI'E, :) (C P.)

fui afasta,lil de seu cargo o sulJ
secreLúrio da Jnsl1iç.a do Reich,
J(url HoLhenberg. O ru.nCÍonúl'Ío
exonerado adquiriu triste cele
bridade G011l0 U111 dos nalzisrtas
mais sanguinários e intral!1sigen
les na persegluição aos chama
nos "crimi.nosos políticos". o
lado pinturesco elo C{Jso é que
HotlJel1berg serú substituido por
outro innivínuo que, bem pou
co, era comissário político du
H.eich em Zitomir, na Ucrânia, e

que acaba de entrar .em férias
por decreto do general Valtu.tin.

Lonidr,es, :) (C. P.) - "A fe
ra Lor,na-sle ma,ils ag,ressi va jus
Lwmen Le qWllnc[,o es�á ferirIa"
- disse hoje o miniSltro da
pinoduçãl() s.i.r Sl'aff<OU'd Oripps.
Falando aios operúrios, s'ir
Sltafford f'ez aquela imagem da
Aliem anha atual, emhora reco
'nhecendo que a situaçãlo das
Nações Unidas é hio,je muito
melhor que em qualquer omt.o
mOI1J.CJ1Ito da guel!1ra. O mimis
bro Orip,ps, no entaln,t,o, adver
tiu em seu di'sculrso que os

britâni.cos devlE"níam p'r,epa,ra['
Sie pa,ra uma lula vj,olleJ1ltisslÍ
ma, não só I1IQ,S calJ1'IJpos de ba
bllba, como na fnen't,e indus
trial. O mado,l', terminando,
,sali'ell'tl()ll Qu.e ant.es de f,il!).dar
o llilllO a gne.rnH Dia Em'opa es
tará ganha se tOc{IOS tl'aba"ha
Irem COlll determinaçã.o.

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

Atos de ontem
Por decreto de ontem, o Inter·

ventor Federal concedeu exonera

ção, do cargo de secretário de Es
tado dos Negacios da Fazenda, ao

dr. Altamiro Lobo Guimarões e

nomeou para substituí-lo, interina
mente, o sr. Orlando Brasil.

..

Fei removida do 4' distrito sani.
tário com séde no Tubarão, para
o l' distrito, Florian6polis, Maria
Aurea Carione, ocupcnte do cargo
classe E da carreira de Enfel'meiro
Visitador,

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

Os Pálidos, Dep�uper&dos,
Esgotados. Anêmicos,

Magrot), Mães Que Criam,
Crianças Raqu1th!as rece·
berão a tonificação geral

do organí8IDo com oI

I
O desembargador Urbano Müller

Sales, por nomeaç'iío feita a 31 de
dezembro, assumiu o CClrgo de vice.

I presidenta do 'tribunal de Apela.
..

_.._........ .._._..... !tõo,

Tribunal de Apelacão
Assumiu ontem o cargo de pre

sidente do Tribunal de Apelaçõo,
o desemb. João da Silva Medeiros
Filho, que exercerá aquelas fun
ções durante o bienio 1944-1945,

..

Esportivo
-

Coritiba 6, Avaí 1 (Em Coritiba)
Avaí 4, Brilâ.nia 1 (Em Coritiba)

Outubro
Catarinense 2, Goiall1os O
Catarinenses .. I, Goianos 1
Galllehos :�, Catarinenses O (Em

Porto Alegre)
Guachos (), Catarinenses 2 (Em

Porto Alegre)
Figueirense 3, Combina.rlo sulino

2 (Em Cresciúma)
Novembro

Avai 10, Brasil 1 (Em BluJllenau)
Avaí 2, Bllll11enaUense 2 (Em

Blumenau)
Dezembro

Figueirense 1, Hercíljo Luz 1 (No
TubaJr<lo)
A,'aí 2, Blulllcnalwese 2 (Em

Blumenau)
trun- CATARINENSES X PARANÀENSES

Brasil 4, Glória 2 (Em Joinville)
Juv0ntlls 5, Glória 1 (Em J oinvil

le)
Caxias 3, Jllventlls 1 CEm Joinvil

(No Tuba- le)

1\ P.eri 1, Ferroviúrio 1 (Em ::\iafra)
3, Cip 2 Antílheiro 4, Seleção da Fed€ra,-
1, Lauro ::\lIüller '1 ção elos Estudantes do Paraná 3

(Em São Fr'ancisco)
Ag'osto Avaí 4, Britânia 2 (Em Florianó ..

Figueirense fi, América' 3 polis)
Avai 5, Lauro ::\1üller 2 (Em Ita- Britâ'niw 3, Figueírense 2 (Em

iaí) Florianópolis)
Tamandaré 4, Ba,rriga-Vel'ne 4 Coritiba 6, Avaí 1 (Em Coritiba)

(Em Laguna) Avaí 4, Btritânia 1 (Em COI'itiba)
......................_--••_ _,. ..,........" CATARINENSES X GAUCHOS

Fo.• O «Turner» Figlleil'('IJ1se 4, Internacional 4
(Em Florianópolis)

NO\'êi! Iorq'lle, 5 (C. P.) _ Foi o
Interna,cional 5, Avaí 3 (Em Flo-

'lestrr'lier "Tllrner", de 1.700 to'nc'- rian6polis)
la das, ([ue explodiu na en.trada, d<) Força e Luz 5, Barriga-Verde 2
1l01'to de Nova Iorque, indo rapi- (Em Aranrangllá)
r1amente a pique. Segunelo informou Força: e Luz 2, Ouro Preto 1 (Em"

, Departamento ela Mlarinha, en- Cresciúma)
conlrava-se entre os desaparecidos Hercílio Luz 2, Força e Luz i)
) capitão de fn:lgfJ.ta Henry Sollett, (No Tubarão)
rlue era o comamdante do "Turner". Gauchos 3, Catari.nens·es 1) (Em
;{eyelol1 1ambém o Departamento Porto Alegre)
la �l.arinha que, na véspera do dia Gauchos fi, Catarinenses 2 (Em
1e �atal ,0 destróier "Leal''' de Porto Alegre)

� .08!) 10lneladas, foi torpedeaAo ' Hercílio Luz 1 Nacíonal 1 (No
é<iÍundado no Atlântico.

e
Tubarão)
Na.cional 4, Hercílio Luz O (No

lerrubados 2� Tubarão)
Barriga-Ve1'de 5, Nacional 2 (Emaparelhos japoneses Arairanguá)

;\Ielbourne, 4 (U. P.) - A avia- (Coordenação de Nelson Maia

:ão. aliada la,nçou viol.ento ,ataque I
Machado)

ontra o 2,erodromo ,]apones fie
Lakunai, durante o qual derrubou Várias
:9 máquinas llllllligas, dumal forma- Anu;t�iam em t�duex:os Aires. que

_ na prOXlma par I a Internacional;ao de 80 caças que 'tentoul intercep- !
entre o.rgentinos e uruguaios serão

'ar os aparelhos atacantes. I �sados pela primeira vez na Amé
l:'lca do Sul, traves cilindricas, já

QueUl tem boca... I e� ���li:� c�u�:�e;���:se�agUeiro
ESltocollmq, 5 (r. P.) _ .Esltão ,p�uhsta, renovou contrato .com o

21l1l"l'Iellldo i,n'sist'e,mt,es rUJllIO'I'es p,rlQ- 'I
S�o Padulo'l recebendo 60 mil cru·

ceden,tles de Bnclap,esltre, Qlule"o rei ze�ros e« uvas».
.

Pedro da Jugo,esláv,ja confereneiolu �au� ocvet'��bno ponteiro es

em qua,lq:uer pade de seu país' I quer o o 1;lrl I. a, pretende' in-
"Olll O general Mihailoviitch. S<egun� I gr.�s�ar �C;>dF:uelrense; delo consfa, o rei e,s'tall'i,a tra,tando ele I r

en 1 a e aquabca o .Rio
r'lntrar em entel1i(Nlnlen�los com 005 G_ ande do Sul concedeu autorlza

�l1eT,rilhei'flos chefiados pelo marc- iao aos clubes gauchos para se

rbal Tito. A,o que pa'reoe, o noi te-
azerem rep.resentar nas regatas

;',ia acolllslel.hado M,i,hailovi,tch que
de Belo_HO�lzonte. O embarque da

ace'i,tass.c a nomeacã,o do ma;rechal de�egaçao riO gran�eflse destá mar·

Titio co"mo comandante suplrrmo de
co o .p_?ra afan a, evendo as

hoda,s fôrüas de p3itriota!s jUlgoes- bguarnlçoes su lndas correrem em

llava-s.
•

.arcos empresta os por clubes co.
nocas.
-. Lamentave! acidente verificou

se em Porto Alegre, por ocasião do
encerramento da temporada hipica.
Ao tentar vencer um obstáculo, o

major Davi Rego foi cuspido da
sela, caindo-Ih9 o cavalo em cima
e sendo, depois, arrastado largo
trecho, em virtude de ter ficado
com um dos pés preso ao estribo.
O major Rego sofreu serios feri
mentos, tendo sido internado na
Assistência, em estado de choque.
-- O movimento finançeiro do

Campeonato Brasileiro de Futeh61
atingiu a 3.114.3651

-- Na pz:6lCima semana, o Vasco
excursionará à capital paulista.
devendo medir forças com o Ipi
ranga e o Corin1;hians.
-- A Rádio Gaúcha:anunciou on

tem, à noite, que o Grêmio acei
tou a proposta do Figueirense pClro
a realização de 4 partidas, sendo
2 em Porto Alegre e 2 nesta capi
tal.

Duranle o transcurso do a.no de
1943, os clubes principais de Flo
rianópolis realizaram as seguintes
pele,ias:

Fevereiro
Figucirense 5, Lauro :.\[üller 1
Corintians U, Figueirense :�
Corintians 4, Avrl.Í 3
FigueirC"nse 8, CobrHsil 2
Avaí 4, Caxias 3 (Em JOÍl1Yi11e)

Março
Caxias 5, Avai 3
Figueirense -+, lnt,ennaciona,1 'J
InLcrnadonal 5, Avaí 3

Abril
Figueirense 5, Concórdia 2 (No

Eio rio Sul)
Maio

Aní 4, Brilftnia 2
Britânia 3, Figueirense 2
Avaí 4, Figueirense 3 (Jogo

eado)

Ava,í
Junho

7, Figueirens'e 1
Julho

2, Hercilio Luz 2Avaí
rão)
Tamandal'é
Figueirense

(Em Jtajaí)

..,..-....·.-_..........• ....."..-...-_-.-_w_-,.,.....·....",
Bolsas rnodern3.s na
CASA .ROMANOS

.

CARREGADOR DE BATERIAS
Vende-se um «PH�LIPS RECTI

FIER», de fabricação holandêza,
para carregar acumulador. Ligável
a qualquer tomada comum de luz.
Preço: Cr$ 1.000,00. Tratar com
Lourival Almeida. 3 v. I

Transpondo a
fronteira da
Polônia

::\LosCÜll1, 4 (D. P.) � As fôrças
avançadas l'U'Ssals de ta.nQlues estã,o
empulrrando os l'esrt,o:s de,silwocac1os
dos ex.éncitos ucran:ialws de

•

von
:.\[a'nes�én para o ,t,enl'iltório po].o
nrs a delliÍlno, numa fren'hc de 80
qui.!ômc<tJros de eXltensã,o,

Não têm teto !
Zurique, 5 (D. P.) -- T'odos os

edifíoios que foralJ1l atingi'clos p'e1las
bO,mhas em Berlim, qualquer qlJie
se.!,a S.C'1l estado, Coram eonfisearlos
p01,a pll'lefei,tu'ra bed,ine,n,s,e. ESlba
medida lJ!C<fmi�Jid à pl'e.f,ei.tura mti
Uzar OIS móveis e o mat,erial de
con�bruçãlÜ na imedia.ta edifícaçãode c:a,sa de emergências p'aJ',a o�
qne f'jca;ram �em té�o,

�,._---p-----_._-----�
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Precisa-se. Necessário referenda e

fian�a. Informação na MODELAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


