
"Penicilina" em grande escala
cON""tIECIDA AUTORIDADE NORTE�AMERICANA PREVIU PARA JUNHO� A PRODUÇÃO EM MASSA DA PENICILINA, PARA
USO GENERALIZADO. VINTE E DUAS EMPRÊSAS, ATUALMENTE� ESTÃO FABRICANDO o PRECIOSO PRODUTO EM
ALTA ESCALA, E DAí A PRESSUPOR QUE DENTRO DE SEIS MESES HAVERÁ GRANDES ESTOQUES DISPONíVEIS. RE.
CORDA�SE QUE A PENICILINA É DE EXTRAORDINÁRIOS RESULTADOS, NO ATAQUE ÀS INFECÇõES, COMO AFIRMOU

o PRóPRIO SR. CHURCHILL, DEPOIS DE RESTABELECIDO DE SUA GRIPE.PNEUMôNICA.

o imposto de renda
em São Paulo
São Paulo, 5 (A. N.) - Em en

trevista concedida a um vespertino
local, o delegado do imposto de
renda neste Estado, sr. Edgaa-d Fa
ria, declarou que a arrecadação do
imposto sobre a, renda, no ano pas
sado em São Paulo, atingiu 253 mi
lhões de cruzeiros, cifras pelas

!quais se conclue do vertigbnoso pro
gresso do parque industrial bandei-
rante e do comércio em gera.!. assegurando, também, ,sua reta-

Pela Polônia a dentro Espauhols
Londres, 5 (U. P.) _. O avanco russo dentro da Polônia LONDRES, 5 (U. P.) - A divisão azul espanhola ainda

é de uns 13 quilômetros e continuam avançando em persegui- continua combatendo na frente oriental ao lado dos exércitos

ção ao inimigo derrotado. Outras informações adiantam que
nazistas. Segundo as últimas informações, a forças soviéticas

a invasão da Polônia foi efetuado por três divisões soviéticas, capturaram no mês passado na frente' de Volchov, um soldado

com efetivo de cerca de 45 mil homens. Faltam entretanto no- espanhol que estava combatendo sob as ordens do coronel Gar

tícias oficiais sôbre a passagem dos russos através dos antigos cia Navarro. De acôrdo com informantes ru�sos, fo;am envia

limites russos poloneses. A emissora de Moscou disse que os d?s de volta a Es,p�nha os solda:I0s espanhóis que tmham per

russos dispõem de numerosa a mais violenta ofensiva soviética I
dído �o�a a caps cidade combativa. _Esses, entretanto, foram

desta guerra. Informações autorizadas salientam que os rus- substltuidos por outros soldados enviados recentemente da Es-

sos já estão a mais de 20 quilômetros ao sul de Belaia Tserkov, pan_h_a_.__> _

e se lançam ao combate além de estabelecer contacto com as

T
' ,.

hfôrças russas que. combatem ao s�l. de Cherkassy. c:o�_ a ma- errlveIs c uvas
nobra os russos VIsam envolver varias dezenas de divisões na-

zistas que ainda combatem nos arredores da margem oriental
.

lodado Dnieper. No setor de Vitebsk os soldados de Vatutin, cons
tamtemente reforçados com novas tropas da retaguarda, abrem
passagem através das linhas nazistas que defendem. De acôr
do com os observadores militares os russos já estão a 30 qui
lômetros de Vitsea. Acredita-se que os russos ataquem Des
pach.

de bombas sôbre
Europa

Londres, 5 (U. P.) - Bom- 1200 Marauder iniciaram a
bardeiros e cacas norte-ameri- e outro na Suécia. Perderam- ofensiva ao amanhecer, prosse
canos, em número aproximado se igualmente três c a ç a s. I guindo o bombardeio durante
de 1.500, prosseguindo seus Quanto ás perdas inimigas fo-' o dia todo, com aparelhos de
ataques de pre-invasão, devas- ram 12 aviões alemães derru-Ioutros tipos. As operações ter
taram ontem, as importantes bados. Enquanto as fôrças ací- minaram com nova incursão
instalações de Kiel e Munster, ma se concentravam sôbre o i de mais de 200 Marauder. Não
ao noroéste da Alemanha. ÁS território . alemão, uns 1.200 'foram dadas a conhecer a na

informações sôbre o ataque bombardeiros médios norte-I tureza e os objetivos visados,
fornecidas pelo comunicado americanos e aviões de outros mas acredita-se que hajam si�
conjunto do comando da oíta- tipos submeteram a zona de do os embasamentos de artí
va fôrça aérea norte-america- Ca1ais a um dos mais violen-Ilharia, depósitos de abasteci
na e Ministério da Aviação re- I tos ataques da guerra. Mais mento e aeródromos.
ferem-se aos excelentes resul-v ••

-

• •

��d�: ��n���ra�:��d�os o�:t��= O minIstro Salgado Filho eu, Montevldéo
vens existentes sôbre os obje
tivos vízados, Dezoito apare
lhos não regressaram á sua

Rua Fel. Schmidl Fone 1629 base, mas sabe-se que um foi

,.._-.._.._,_ _. ._ _.-.__••--�•..-...:.,?>,.-of".---••.....,..,... forçado a descer na Noruega

Desafogando
o comércio
Washington, 5 (U. P.) - A Pa�

nair informou que está agora em

condições ele despachar volumes
sem pdorid[',de para qualquer par
te do hemisfério. Anteriormente ai

Companhia tivera que rejeitar o

transporte de muitos volumes, elas
sificados nos últimos lugares pelas
osca las da prior idade, ou que care

ciam de conhecimento expedido
pelo govôrno dos Estados Unidos.
O �,tll;',l desafogo tornou-se paSSI
vel graças ii inauguração de um no

vo serviço de cargas. Contudo
quando o volume da carga exceder
capucidwdc de transporte, serão
obedecidas as tabelas de priorida
de.

Ainda nas ruas
de Banja.Luka
Londres, 5 (C P.) _ Os guerri

Iheiros [ugocslavos estão lutando
atur.huentc numa .frente de 50 qui
lômetros na Bosnia Oriental. Con
tinun feroz o combate nas ruas de
Bu,nja-Lutka, onde os alemães resis
tem energicamente. Estes estão en

trinchcirudos na parte oeste da ci
ds.dc. O marechal Tito já conse

guiu reconquistar todo o terreno
que havia perdido para os aâernâes
há duas semanas do que se depreen
de ter

ê

le recebido reforços dos
Aliados.

o
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Manobras para cercar 1 milhão de alemães
Ano XXIX H. 9002

-Á opinião de
-Síntese das

dois chefes exilados
operações soviéticas -

.

o ponto de vista do govêrno po
lonês refugiado sobre a coopera

ção dos patriotas .polouses com

os exércitos russos. Em tal sen

tido, o govêrno extra-territorial

polonês acaba de anunciar o

seguinte: "Para que haja tal

cooperação, consideramos requi
sito prévio o reatamento das
relações .diplomáticas com a

Rússia". Enquanto isso, outro
chefe de um govêrno extra-ter

ritortal, c sr. Benes, da Checoes

lovaquia, fez os melhores augu
.rios sobre as futuras relações

Moscou. 5 (-U. P.) _ Ao invés
de levar atravez ida antiga fron
teira polonesa o grosso de suas

forças, Vatutin está executando
uma audaz manobra para cercar

um milhão de nazistas na curva

do Dnieper. O general russo

desviou fortes contingentes con

tra o flanco do derrotado exér-

guarda entre Balaia-Tserkov e. a

margem ocidental do Dnieper.
Tudo indica que Vatutin dará

i eferfu-se "às fronteiras russo

checas do futuro", do que se

percebe .que a Rússia projeta

preferência a esta gigantesca
operação de cerco, maior ainda

que a de Stalingrado antes de
continuar sua marcha atravez da
antida [ronteira polonesa. En-

cito de von Manestein. Procu- quanto Vatutin se entrega a es-

rando assegurar o cerco, os

russos estendem seu cordão de

tes planos, mais ao norte, na

Rússia Branca, o Igeneral Ba

gramian desenvolve tática mais
ou menos idêntica, consolidando

ação rumo ao sul ipara cortar

a ferrovia de Odessa .a Lemberg
considerada a .pr inuipa] rota

para 3 fuga dos alemães. Os
também suas posições mo setor.
de Vitebsk. Neste sentido, os entre a Rússia e seu país. Bencs
exércitos bálticos de Bagramiauchefes russos, cientes .de que

êste cerco exige grandes precau

ções, já começaram a consolidar
suas posições nos setores de

Novograd-Volkinsk e Klevesk,

despejaram de inimigos uma es

tensa faixa ferroviária de I60

quilômetros, entre Vitebsk e Ve
likie-Luki. No front político, um

telegrama de Londres transmitiu I

anexar as regiões da Rumânia,
ocupadas em 40, e bem assim
partes da Hungria.

na frente russa

a

na casa

PA l-{_�\._lSO RIO, 5 (A. N.) - O Ministro Salgado Filho que partiu on
tem desta capital, via aérea, para Montevidéu, não conseguiu
atingir. em consequência do tempo, a capital uruguaia, regres
samdo a Pelotas, onde o Ministro pernoitou, seguindo viagem,
hoje de manhã.

Montevidéu, 5 (A. N.) - O ministro Salgado Filho e sua

Bncarntcadas lutas na Itá116a comitiva chegaram na manhã de hoje a esta capital, tendo o

y avião aterrado no aeródromo militar.

A 'fi 1 5 (U P) Ab d "".' No setor do Arlr iático as tropas CI1- Montevidéu, 5 (U. P.) - O ministro da Aeronáutica doI",C, .•
- rm o pu" ,

-

cl Brasil S·' 1 d F'1h h ta cíd dO' 1 .

sugem pOI' meio de violenta luta e na, porém ainda, assirn as forças do nadenses e alemãs se ,a 1a111 empe- rasu, a ga o 1 o, c egou a es a CI a e. títu ar brasüet-
através das montanhas da Itál(;l genernl Clarl�, em .sérios encontros Ilhadas em, e]lcar,l1lçada batalha 1'0 viajou em avião e está acompanhado por uma comitiva. O
Central, l) 5° Exército conquistou COJ1] os alemães, chsp,utalll palmo n que dura: h,a três dias, pela posse ministro Salgado Filho foi saudado no aeródromo pelo embaí-três elevações estratégicas, avan- palmo ° terreno, ab!'mdu passagem . de uma co'lma, no norte �de RqtOi1?a. d b a '1 "0 'sr B tísta Luz rdo tou c mtçando quasi dois quilômetros para a nordeste de S. Vibtore, e anula- Despachos da frente do ;)0 E�erclto x� or r SI e�I . aI. a ,a quem apresen ou o nu·-

o baluarte de Cassino. Por sua vez' 'ral1l em p81rte a, resistência alemâ, dizem ([ue a co;nquls,ta das tres ele- nl!stro da Defesa do. UruguaI, general Campos, e outras perso
as forças i1llperiais britànicas de I no passo do mO'nt� Saiu Mucro e vações tl1eucl(mada,� � cOloca['a�ll'nalidades uruguaias. Depois das saudações de estilo e da re
],este oculparam um ai posição a, su- [',deantamlll suaS ,h�lhas numa

eS-1
essas fo,rça's el!� conchçao, de dOl1ll- vista das tropas da gururnição do aeróromo, o mini,stro da Ae-doeste de .S. Tomaso. Após ul1w.1 tensão de doi� qllllo�ne�,ros I'Umo n na,r toda' a regl�o �e �. Vlttore, que á' .' .

d C ' ,

breve tregua voltou a rein,ar o mau I Cas'sLno que e o prmclpal b"a'lulal'- gu_arne,ce as prnnclpals defesas ale·
I
ron utIca J,:.ar�lU, �ara. a praIa o arrasco, onde sera hosp�de

telllpo na frente de ba1:a'lhll italia-l te alemão a, bloquealr ° caminho. mas em Cassl'no. dum dos hotels alI e�nst�ntes,

I Fortificações
apressadas
Londres, 5 (U. P.) - Notí

cias chegadas de Estambul di
zem que os alemães estão
se fortificando apressadamen
te nas margens do Rio Dnie
per, na previsão de que o avan

ço russo os obrigue a retroce
der até essa linha. Esta infor
mação foi prestada pelo cor

respondente do Exchang Tele
graph da capital turca.

Novas vitórias
dos guerrilheiros
Londres, 5 (U. P.) - Os

guerrilheiros jogaeslavos ocu
param a ilha de Pag, ao largo
da costa da Dalmácia. Foram
também conquistadas pelos
soldados do marechal Tito as

localidades de Vlasenica, Novo
varos e Pancina. Outros despa
chos autorizados acrescentam
que foi frustrada a ofensiva
alemã na Bosnia Oriental e

que os patriotas reconquista
ram o terrltório perdido duran
te a mesma.

Mais bombas
sôbre Berlim
Londres, 5

. (D. P.) - Aviões
mosquitos bombardearam à
noite passada objetivos milita
res em Berlim e no oéste da
Alemanha Outros bombardei
ros britânicos atacaram o nor
te da França.

I A IV I
I rmaçao I

Vende·se finíssima armação
para estabelecimento ce

mercial de luxo.
Informações na gerência do

ESTADO.
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2 o ESTADO-Quinla·telra, 6 de Janeiro de '944
AllPtIPL.•• "'R a ?

I
I LOXDHES -- (lXBEL; '- For UIlI ,iorl1la.l olandesí ino, "O Eco da
[Bclgi oa ", r-cccui-chegado li esta capital, acabamos de saber que do is
sacerdotes belgas, o Padre Pectcrs, pú ror-o d(' Comhlai n-au-Pont, e o

Padn-e Désirnru. pár-oco ele Dovantavc, foram cxecutad os pchos alemães.'
A execução teve JJllgar cm 31 de Agosto últ.i rno , no paitio da üidadela I

(�e LiTcg: .•�, n oíici a f(�i conhecJi:l� �nH:as li vár ins membros dos "(lua,r-l
uas \ alues q'tl'e os vrrnin se dí.r igi r para o muro de e x ec uçâo e que,
perscgr-i dos pela vlsão (te seus últimos monucmos. não uurlcrern oClI'J-1
tá-l/o P o r 11Hl/i/s bempo. I

Estas mesmas tcstcnunnhas contam que nunca viram uma cena Ião \
80,00 impa-css

í

onan!«. Com efeilo. os heroi co s suocrd.otcs. que ha vár ios JlK'-
i

45.00
, ses ('SI,lYUlII cncurc cru d os. f izcram a promessa de irem para a !1lorIe:

2;).00 I can.audu, caso fossem executados. II O Padre Pee í

crs foi II pr im c iro que a p.n-cccu DO patco, aeom pa-.Anúncio! mediante contrato Ii nhad o de um pa isano, também conrlcnnd o Ú lllOrJ,C e cll,i'') nome se des-,
O

.

I,
conhece. O Padr-e Peefcrs, que era aCf'nluadallwnIe cóxo, HI)U]'('C('U,

I

S orrgtnats, mesmo não pu-
bli 'so,rridcllle, COIllO sempr-e, Em toda a Cidadela de jjie!!'C�, tinha a l'<lllJa'

I
icados. não serão devolvj. "

ele xer o preso mui s alegre e o compnnhe
í

r« mans nn imoso. ':-�lmca fio idos. ,

I1'15(0 a ral id o ou descoroçoado, apesar de que, durante [JS últimos me-

ses de sua IO'I1{-lcl pr-Isão, jú snhi a que tinlw sido condenado Ú morte.A direção não se responsa-
biliza pelos conceitos ernitj

No p('I;'lo. sõln:e a sotaina, ostenl ava orgulhOSlo lIS ('undeco:ra,('ôes ga-

I
d M··

nhas d nramtc a g'll'crra an.l enior. Ouar«lo os soldados (fllle o ;:()dClI\':t"lllos no� a IgOS aSS1Dado8 - .

lhe f,izerrtlJ] sinal pail';[ que se ucli'a,ntassc afim de ulú-l.o ao plosle dr

-�_--_I_ISIIII_iIII"S!CtE_,--__IJII__,
execução, o P'atlrr Pee ters entoou, com voz potente. o "Magu ificnt ".
.\,tn]V('ssou o pateo da Cidadela cantando scmpne c. pouco dcp oix n sua

d vz se l)('r,dLl IW espaço e no .fragor da dcscnnga.a Quinze minutos mais Iarrle, nparcccu o Padre Désí raru. [ovem de A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOI,IS,
33 anos, de p o rd c ahto e r óbo. Quando sui u da célu dos condenados ú na sua qualidade de repr esentante da Confederação Nacional

morte, paruci.a tâo tranqmilo como se Jôsse viajar. Ao chegar ao palio,
da Indústria, convida os .srs, e mpr ega dor es in?ustria�s a, reco

lançou um o lhnr ao rr-dor e, depois, entoou o "T,e Dcum ". Sua voz ho- lherem ao Banco do Brasil, no decorrer do mes de Janeiro, o

nita, motludarla, ressoou no imenso palio como um desafio ao ímímtsro llmposto sindical I et acivo ao exercício de 1944 e que é devido
e á ll1'ol�·te. Poucos minutos maus tarde, o seu cadáver enls.allHlu'('nb�() àquela CO:de,deração, �esde que não exista Sindicato da cate-
se rruma ::lO do seu companbeino.' gana ecoriorm ca respectiva.

Pelos lll'l"SIlIO'S "GlJI:trdas Valões" sr soube que umbos O'S suc crd o- As guias de recolhimento p aderão ser obtidas na séce da
les furam Hlcralmente madirr'jzados J)('la "Creheimfclclpolizei" de Lirge. Associação, à rua Tra;ano. 13 - sobrado.
As tr;'r,luras s-elv3Jg'ens a que fOI'3Jlll snhl1lplirlos nào cons'eguiral1l arran-

I d
-

d
lO

d f""cal' d,cles os sC'gredos. qG;� S',(,lliS ,V'erdug��s dizi,a,m qu: oculk:vam. I: C!!l.�' ��!lr�o os renlm�s e OlVr�EmLondl'css'(,lecoJdaqueoP"f1rePeeI('rsfo,radeIHlo,'Nn De-" ,3�� l!.Oti�UyU 9 �n1U ªvU
zcmbro de HJ42,,� CjIu'e desdc cUltão nãp se Iinham nolíc·ias de s'eu p�lra- John Lcwstnl1 - - (Ex(']lI.';,i"irJade çã,o dos s,cus odiosos des,e,io. de
·leâro. QII�lnl0 ao 'Padre Dési.ra'nt, pa.rece que fo,i d,clido em Maio de do _c, E. ,C. para "O ESTADO"). d.omínio. A ,�l1lér,jca Call1lil�Ila p�-
1943, t:res meses ant,e,s de sua eXlecLI('ão. _

:\ova ,\IOT.k. -::- A reCl'n.!e 1'(,;�olt1- ra uma perfel'ta compreeon,sao poh-
"

cao do Lonllte CO!lsultJ\'o rle hl118r- tJca de todals as suas necJes'sldades
fie.ncia para a defesa polílica dr) r plrOCUlra alcalnç'ar um grflU de

._._ _ ,.I" _• ..-_ -..-..-•••• .J"J' - ••_._w...,..,..,.._. c()]]Un,el1lle al1ll(',ricano no sen.tido enlenlclimenlo que lhe p'ro-plTeio-
de não l"cconhccer os rcgi,mes j)'n-j

nará ullla ,&ra ele pierpetua prospe
líllicos impostos pcla fôrça se'11 'ridade e paz. Essa metl'ida qUle er::l

nma prévia consulta enlre todo� "s consi,derad>a como uma nalunal
países anwrioal!1os. rep,rcsenla ullln con�sequelJlcia da vitória aliada.
cOl1'd'enação formal a lodos os go- veio a.n�,i>Oipar-s!e CIOIllO um p're
vêl'nos que, a.busando da pussivi, núncio da prúx,Íma derrota ele 1'0-
clade elos s'eus povos. instalam-se elos os govênIlos pertencentes ao

cÔllloc!amente nos c]rsIinos da 11.1- "eixo". A consulta prévia entre to

c,'ào, r1eslwczando origens histú!'i- dos os governo.s americanos. I'esull
ras, a11geilos de liberda,de e ideais talr<Í num es.tL,do da,s causas e dos
de ,ill'Sltiça. :\feslllo pOlrquc, a tole- efeito!s d,e uma mUrO::In,ç'a gOV'f' "ra-

I
rimeia

.

da poJí,tic::l de \'il()ll'l1cia, m.ental pela fôrça, p1a,ra se áVIC'ri-
não oO'!1responderia aos gran,dlio- i guall' si a mesma cOlnresi])101Hle aos

sos sacrifícios que a Iln.glaterra in,ter,es's'cs da callelivídlade e ú s'e-

desde 1940, e os s,ees aIi::ldos desde I glJlrança das naçõ,es vizinhas. Su-
1941, '1em .enfr,el1itando para abro, ma,menlte a'l11�I'\i'can.ís>ta, e'Ss.a medi
lir da f,ace da terra lodos os r'e- i da v,e111 esrt:r,eltar alnrl,a mais os la
N1TSOS ignóbeis que po.]í,t:icos alll-

I ços ele amizade que já llrne'l1l Iodas
biciosos esgrimem prura a' satisfa- :iS repúblicas americanas. '

Dois sacerdotes executados
pelos alemães

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Ofícinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr'
Semestre Cr'
T'rimestre Cr'
Mês Cr'
Número avulso Cr'

No Interior:

Cr'
Cr'
Crt

70,00
40,00
20,00
7.00
0,30

Ano

Semestre
Tr irnestr-

Escravízacão
,

Juventude
LONDRES, dezembro - (Intera

l.iudo ) - O periódico of'ici al nazis
ta "Econoani sche Vl(),()jr,�ilchtillgen",
puhhi cou alguns dad os fornecidos
pelo "Escritório Oenlil"HII dp Esta
tí:st,icas". o�'galnis'llJO naz,ifieado"
sobne o ,tOllal de holandeses dep()j'�
tados para a Alle.manha. onde f.)
rum empregados nas iniClúsllrias de
gueri'a. F.oram enviados 302.000
homcns cm maio, para o ira balh,)
fOlJ'ç'ado no Hreich, 312.000 em ju
nho, 330.000 em julho, 372.000 em
agoos,to e 400.000 (,11l o,utubro, dêste
ano.

Na V'crcf.acle, êss'es ,núme,)'-os são
lllui,t'o mais 'el,evados, pois as j'nfol'
mações nazisla'!; eS'j)'cci fkam que
us cUras fo'ram cloJ1]piladas ,dcpo,is
da d'eclução do número de JlIortos
I1la AII,emalnha e dos qu.e 11egressa
rmn à Hol,anda \])'01' motivo de
do'e'nca.

.>\!1&1l1 disso, até 1° de agosto pas
sadio, 37.000 holandess foram !JI)S
tos sob a comlicão de trabalhado
res escrav,os na 'Plrança, segnnd o a

me.Sl1l a fonte.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"
Fundada em 1870 - Séde: B A í A
INCENDIOS E TRANSl'OR'fES

Capital e reservas Cr$ 71.1,56.189,20
Cifras do balanço de 1942:

Responsabilidades , , ,. ,," ,,' CrS 4,999.477.500,1)'3
Receita , . .. . '., , .. ' Cr$ 70.681.048,2,0
Ativo ,.,. '.' ,' ",'.' CrS 105,961.917.70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos , " , , ". CrS 64,986,957,2:,
Responsabilidades .', . , " "" .. ' ... , .. , . , .. Çr$ 76.736.401.306,20

� Bens de raiz (prédios e terrenos) ... , .. ,.'"". Cr$ 23.742,657,44

� DIRETORES: - Dr, Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francis,'o

�
de S!g�I���:iOe lV�����;��;Cias em todo o território nacional. _ Sucursal no

�<
Uruguái. Reguladores de avarias nas prinCipais cidades da América, Ew'opa
E' África.

AGE�TE El\1 FJ,ORJAXóPOLlS
"

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

> Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

}"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME,

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

CONSTRUÇÕES compra, venda e administração
de irclóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN't'URAS - internos e externas de prédios, paro

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

. Quando ..lguém. tal oomo O�
Iheiro dA !luetrnQão ...cima. ofureeer
lhe, em ll.Dlàvel gest.o. tlm OOllce do
excelente Itperitivo KNOT, Iemllr&
"" V, Sia. de ..,rescentar. ao agrnd.
087 a gentiileza:ESTEE 1.41""f-
aEí'1lJ l'1EU APEP.ITIVO

I'nEDIJ.ETt" eia. Construtora da Casa Própria
(Não tem sorteios nem pontos!)

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

: fi1t#tI��t'll
UI'fp;;o/)vro /)A KITOTJJI_//to. CON.é fE6UI/O$
� ITA�Aí �

s
padrões maravilhosos. finissimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas r.os balcões da

Casa
Diariamente recebemos novidaups

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

, .

AOS SRS. INDUSl�RIAIS
IMPOSTO SINDICAL

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

FARMACIA

ZLl "'HNM •.,.,ti

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORiGEM? USE O PO- k. ,

't,\

PUL�R PREPARADO

A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago. oS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 8.0 organismo. Agradaver
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FB-LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composlçl1o e o sabor 8-
.914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914> re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apro- fsei! manejo para o público
priada (alfiUs em varias de 1M combate á slIlIls, quaUda
suas manHest l(;Õ;;�) os resul· dei que frequentemente à·
tados têm sidO satlsflltorios, proveito no Ambulatorlo da
pOis são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bombardeios
Alemanha

CARREGADOR DE BATERIAS
Vende·se um «PHILIPS RECTI·

FIER», de fabricação ho1and�za,
para carregar acumulador. Ligavel
a qualquer tomada comum de luz.

Preço: Cr$ 1.000,00. Tratar com

Lourival Almeida. 3 v. 2

otornarAo

apto a co

merdetudo.

Privado dos

prazeres da
bOa meza'l

Por que?

PILULAS'

REUTER

Manoel Joaquim Bastos e

Adelina Pires Bastos

participa" �; ,arentes e pes
sôas de s\..n" lizade que sua

filha Zenilda, contratou ceso

mento com o anr , Ati '.,
Russe Ardigó.

d eSTADO - Quinta-Ieira, ti ele. Janeiro de 1944 3

na A borracha sintética
Nova Iorque, 5 (U. P.) "The Jour

nal of Cornerce", de Nova Iorque,
em editorial, comentou a notícia

• sôhre a supressão do acôrdo inter-
NOVA YOHK, d€.ze:mbro - (In- nacional sôbre a regulanrentaçâo da

teraMa'clo) - Um V-laJanD� que

pas-I borr-acha, a partir de prímeíro de
sou algum tempo 'em L�IpZlIg,. de- abril e a sua substituição eventual
c1a['a que OiS bomb,ardeliOs aer�os por uma novai organização. De acôr
têm alqllebr�do seniaarrente o .11101?1 do com o editorial do "Journal of
da popillllaçao, mas. a or-garnznçao Comerce", êssa nova disposição
«be ,Cerno da gestapo I111J}ed� que es-

demonstra que a produção de bor
te descontentamu,to e desânimo se racha sintética, que aumentou con
manif,cs.te. sideravelmente nestes últimos tem-

Palra C,�ld� gPUPO de cais as. e pa-
pos, terá papel preponderante no

!'U .cad a imóvel de alguma impor- novo entendimento a ser firmado
tâlncia, a Gestapo designa UIll ho-

pelas Nações Unidas.
)TICIIll de confiança que tem

.

por .' ,.'�., .... __ ,_

missão fi,sc<3],lZar.:Js ld.as, e vi ndns
dos habilratntes. t.f,tes UHlIllOS

.

sa

bem Que cada vez que as au,llo,r!cl:'1-
dcs dcs'ejam tornar _alglln�a decisão

que os inlt,e[ es�::, nao deixam, .Ie
conslulit,àll' (l indicador da Gestupo.

A população de Leipzig não s.e
faz .ncnhuma jlllsii� quanto a cfl

caddade dos canhões de d ef'czu
. Iarerea. i

Primeira Univer
sidade Rural
do Brasil
Rio 4 (A. N.) - O chef-e do go

"ernlo' assimou hoje impor-tante de
c'nela-Iei, or iando a pri,mei:a Uni
Vlersielade Rural do Brasí.l, que
lI'ell!nilrá todos os estabelechucntos
de enSlI10 sup.eraor ce a'gI'[cu1hlra
e vett:ninál,ia dlo pais.

Ahr _ '�IO e ZENILDA
confirmam

Fpolra., 1-1.44.

V gencia: Rua Pedro Soares, 9

los sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz Caridade e Amor, co

mu�ica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nQS Aires, Z20 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.

I
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e eri

I velope
.

selado pal a ares

posta.

João Ardigó

participa aos parentes e pes
sôas de sua amizade �que
seu filho Antonio Russe Ar

digó contratou casamento

cqrn a senhorinha
Zenilda.

L--------------------------------------------'-----'-----3-v-.-l-

PATROclNIO OURIQUES e

SENHORA
participam a seus parentes e

amigos o contrato de casa·

men to de sua filha Maria com

o sr. Nerí Moritz.

ROBERTO MORITZ e·

SENHORA

li
participam que seu filho Nerí

ajustou nupcias com a se

nhorita Maria das Dores

Ouriques.

I
NERI e MARIA

confirmam
Fpolis., 31-12-43

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

de UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADAMEMTE,

com as VANTAGENS da compra à vista,
servindo-se do

,

CREDIARIOSISTEMA
Roupas
Calçados

Mivels
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitária.
Artllos para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer artilOl

KNOT

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmldt, 34 - Sala 5 - T_I.fon. 1634

Expediente: Da. 8 11 11 • di' 14 i. 17 IH.
-----

O, K, 'TUOIO

Não tenhas dúvida em de·
nUDclar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml·
go; nio merece tua estima .m

�Jdor da P.,.rJ.. (J. )l. 1.1.
'" ,.,,�.. � ,

Ao tentar esquivar-se às delerml·
\tacões dos órdos de Estatística Mio
.itar, uma pessoa revela o que é:
•nimigo do Brasil. E para. os inimi·

gos do Brasil. '. I.i é Infle:a:ivel
(.D. &. 11.).

Nossa vi�a
,A magnanimidade é uma das

mais belas virtudes do cará.ter.
Em certo momento de elevação

espir-itual, LUl1 grande pensador
disse essas palavras: "Minlha ai
mal é por demais alegre e grande
para nutrir inimizade contra
quem quer que seja". A disposí
çâo amistosa, que êsse pensador
sentia para com os outros 110-
me'11S, constttue o segredo ela ver

dadeira vida.
Fosdick , citando o autor do li

\'1'0 "Ecce Homo", recorda-nos
que Xenofonte, o grande historia
dos grego, discipulo ele Sócrates
e amigo de Platão, elogiando CI
ro, o Persa, louva-o dizendo que
ninguern fez maiores benefícios
,lOS seus amigos, nem maiores
prejuízos aos seus inimigos. E Cí
cero, o grande orador r0111a11:),
nutria tal ódio pelo seu inimigo
Clódio que, depois de dois anos

da morte deste nal batalha de
Bovilae, ainda escrevia as suas

cartas e01l1 data dessa batalha.
Há muitas enfermidades que

têm sua causa na disposição de
inimizade e rancor plantados no

coração.
A atitude amistosa que muitos

iuãgarn demasiado idealista é a

única consentânea com a nature
za mor-al do homem, e a que sai
r

á realmente vitoriosa, principal-.
mente quando se estabelecer a

paz e se escrever, sem isenção ele
ânimo, a histórai rubra da guerra
atual.
Um notável moralista, direto!'

de uma Penitenciár-ia chamou ao

seu escritório um dos homens
mais co rrompld os, dentre os pre
sidiários, e o aconselhou a mudar
de conduta, a rehahil itar-se. AI)
responder-lhe o preso, com lágri
mas, ser isso impossível de vez

que a sua ficha estava Ioda preta,
sem um ponto em branco para,
que êle tivesse ensejo e ânimo de
começar uma vida nova, o diretor
- psicológico e cristão - pediu
que lhe trouxessem a fichai do
presidiá.rio. E 'ali mes-mo rasgou
n diante do sentenciado, dizendo
lhe: "Você não deve nada do pas
sado. Comece, hoje, uma nova vi
ela. Inicie, agora, nova ficha".
Assim procedeu Jesús quando

tomou ai magnanimidade - até
então ideal furtuito - e a trans
f'ormotu em dever comeziniho de
cada dia. E assim o fez porque
compreendia que nós nunca che
garemos a perdoar tanto quanto
temos sido perdoados.
A tendência da criminologia

rnoderm a é a reforma do malfei
tor, e não a vingança da socieda
de - princípio que está se gene
ralisanclo par-a produzir melhor-es
resultados em nossas instituições.
Isso nos mostra que o Estado vai
r-econhecendo o prbncípio de .Je
sús, e está pondo em prática a

magnanimiddan para com os seus

inimigos.
Um estadista chinês disse que

os ideais de Jesús são elevados
demais parn S'eI�el11 praticados.
Entretanto o gramde Mestre não
só realizou aqueles altos ideais
mas também se tornou o modêlo,
pf)r excelência, pelo qual se' póde
a ferir o verdadeka caráter do
homem de bem sôbre a terra. Po
derá algum pais organizar, sábia
e intelig,e.ntemen,te, um sistema
penal no qual faltem as qlJa�ida
des do ideal de Cristo?
Cremo's que a nossa vida. deve

se mover dentro de um ideal Q'ue
a inspire a conduzir-se, tendo
em vista sempre essa -at1tude
amistosa, fruto daquelal magnani
midade a qUe s,e referiu no seu

magistral discurso o maior. dos
homens, o especialis'ÍJa do caráter,
(o conhecedor profundo dos nos

sos pensamentos, dizendo: "Be
maventurados os misericordiosos
porque êles alcançarão misericór
diru" .

......

APRONTAMENTO DE UMA INCURSÃO AEREA. _. Por
baixo do bombardeiro, colocam-se as bombas. E' o primei
ro passo para mais uma das incursões incessantes que a

Grã·Bretanha realiza contra a Alemanha.
(Fóto de British News Service para O ESTADO)

Sindicato da Indústria de Fósforos,
do Rio de Janeiro

Ficam ovisados os industriais fabricantes de
fósforos de segurança estabelecidos dentro da base
territorial inter-estadua.l do Município do Rio de
Janeiro (Distrito Federal) e dos Estados da Rio de'
Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarina, que é
de influencia deste Sindica to, que o imposto sindical
do exercício de 1944 deve ser recolhido ao Banco do
Brasil S/A. ou agências mais próximas do mesmo

Banco, durante o mês de Janeiro p. vindouro, de
acôrdo com os artigos 580, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de
1-5-1943, publicado no "Diário Oficial" de 9-5-1943)

Este Sindicato está expedindo pelo Correio, em
registradó, as guias próprias para esse recolhimento,
e pede àqueles que por qualquer 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 ride r, no Distrito Fede
ral) solicitando os impressos próprios.

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

J. Alcântara Santos

DESPERTE I BILIS
DO, SEU FIGIDO
E Sallara da CIma DIsposta para ladl

Seu fígado deve produzir diariamenal
um litro de bilis. Se a bilis não corre �
vremente, os alimentos não sãodigeridoe
e apodrecem. Os gases incham o estô�
go. Sobrevém a prisão de ventre. Vod
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martÍrio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãe

extraordinariamente eficazes.FazemCOr

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto.Preço: Cr. $ 3,00.

Liga Operária Beneficente
Assembléia Geral - Eleicão ,

De ordem da diretoria, convoco todos os associados desta
benemerita Liga para a assembléia geral que se realizará do
mingo, dia 9, às 10 horas, em sua sede social.

Florianópolis, 4 de janeiro de 1944.
OSVALDO SILVEIRA, 1. o Secretário.

3 v. - 1

rARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêutíco NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Oroias naclona1s e estrangeiras - Homeopat1a8 - Perfumarl..
artigo. de borracha.

Garante-8e a exata observância no �1tuário m6dJoo.

PREÇOS MÓDICOS.

CARTAZES DO DIA
HOJE 5a.feira HOJE

(lHE
Um verdadeiro

mas um

A's 2, 5. 7 e 9 horas
turbilhão de gargalhadas! Não é um filme,
DISPARATE CINEMATOGRÁFICO!

Pandemônio
Com Olsen & Johnson, Hugh Herbert, Mischa Auer.

Martha Raye e Robert Payge.
Rir!. .. Rir!. .. Rir!... Musica�!. .. Bailados! ...
COMPLEMENTO NAC!ONAL (DFB Nat.)
TERRA DO CANGURU. Tapete Mágico:

A VOZ DO· MUNDO (Jornal)
Preços 3,00, 2 00 e í ,OO-Livre de Censura

(lHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas;
Programa Duplo

Preston Foster-no filme emocionante:

Espião
John\ Howard, Ellen Drew e Akim TamiroH em.

A volta dos mosqueteiros
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat .

Preço único 1.50. Imp. até 10 aooa

, A

)apOneS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ternos
Fucem

de tropicais, linhos, brins e
um.a visila, se:m

PRAÇA

•

compromisso,
QUINZE N. 11

,

a

SERVIÇO NACIO�AL DE APHEl\·
))[ZAGEM iNDUSTRIAL

SENAl
EDITAL

De ordem do SIr. rÀlgo. o,e!egac!,
Rcgionul dêste Serviço, aviso :,

todos os estaheJ.ec.tlllei1'tos indus
tr iais de transport«, comumcacões
c pesca e também aos sindícatos
operár-ios sediados nos 'municípios
de Pl,ol"ia,nÓ'polb e de São José que,
até o dia 15 de janeí.no próximo
víudouro, êste Servico receberá
pedidos de iriscr icâo

"

aos cursos
nOÍJwnos doe lleit-urá de desenho.

Os interessados deverão dir-igir
se aio escritório deSlla Secção, sdtua.
da a Piraça l5 de Nov,emhr,o, n. 9,
2° andar, Bdi,fício "INCO", onde
lhes serão prestados maiores escla
re c ínuentos.

Os cursos de .aperf'eíçoasnento.
formação e adesbramento, manti
dos pelo SENAI, serão inteiramen
te gu-ahü,[os e nãio dão lugar a des
pesa d1C qualquer espécie.
Ftorianópolds, 30 de dezembro

de 1948_

Belisário Ramos
Auxiliar Técnico Zona de Floria

IUÓPOli!S.
Editul para os cursos de trabalha
dores znencres e 'de formação de

aprendizes de ofício
Aviso aos senhores Industr-iais

de Florianópolis e São José que
até o dia 31 de janeiro próximo es

tá aberta ínecr ição aos exames de
seleção profissional (pesquisas de
aptidão física e mental) para a ma
ír icula ohr-igatóri a de trabalhado
nes menores aprendizes de ofício
nos cursos rnantido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Indus
trial.

Os 'interessados deverão se dirt
xir-se a esta Seccão (SENAI
Prac a 15 de Novembro, 9 - Edi
fÍ<cÍ<) INCO, 2° andar - Florianó
polis), a-fim-de obterem maiores
esokerecimentos a respeito da nbrI

garorbdedade da matr-icula, bem
como, para adquir-lr modêlos de

pedidos de Inscrição.
'I'odos os es1abeJJeciment();s filia

do-s ao Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos hndustr iár ios, 111s
tirt:uw de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em Transportes e

Car-gas, como também a Ca�x� de
Arploscntad[)rÜl e Pensões dos Servi
cos Púhldcos, são obrigados a em

p;rega:r e matricular nos cursos

marrtidos pelo SENA!:,
a) Um número de trabalhedores

menores equivaJ.ente a 3% sôbre o

número total de empregados ;
h) Um número de apr-end izes de

oficio equiva.lente a 5% sôhre o nú
mero Itotal de operários de ofício
que demandem formação prof is
sional ,

O número de aprendizes, para os

.efeidos do, presente edital, deve s�r
i.noluidlo no número torai de opera
e-íos de oficios que demalndem for

mação pll',()ifiISlSionaL
Esta Seccão está considerando

.atuadmente coano oficios que de
mandem formação prrlofi-ssio'ua,l, só-
mente os se@uii'urt:,es: .

A,iu,s1adlor, caldeíreiro, �,errell'o,
serraíhciro, tundfdor, latoeiro, ?al
vanoplasta, modelador, torDle:r,?,
mecânico de autoenoveís, mecani

co de refri!2lel'aeão, mecânico-ar
t11 euro-ele ITiclsita;' e1etrÍ<Ci sta-m onta

dO'I', enrolador e rád [o-eletr'i cista ..
,

Entaíhad'or, eSlto�ador, ma,rc'enel-
1'0 Slegeiro, tainolei1ro, tnnneiro de

m�dei!ra e vimeÍlro.
Enca'nador, carp1nteirü-civil,can

teilr.0 eletricista-iln:staJador, estuca
dor, �nU!rmorista, ped,reino, pintor e

f'e I1re i rO�Uirl113!(�o.r.
, Carpi'ntei'To NavaL, . , .

CilllJlJe1adO'r, j,oalhNro, la'pldano,
reJoj:oeul'lü e mecânico-ótico.
.composilor, encad e.rn adiar, f.ot,o-

gravar}ür e i:Il1J}J'less_or.
Lapidálrio de VI:dl'OS e cristais,

m,ol'fl::lld,or-cenamj's,ta e piinto1r-vi-
dneino.

'

COlrl'eei,!'o, Jl1ill:l',roquinei,ro, <:ur-
ti.do�', 1UVlei.l1o, p:eJletei:ro e sapartel'l·o.

casemiras.

avisa o distinto público de Florialó- l

polis de que acaba .de receber be
líssimo sortimento de verão.

Variado sortimento de sedas.
«,A Exposição»

I A Mobiliadora
Ro?frigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Bo lcõea-c-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever- Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATrISTOTTI

IRua Felipe Sehmldt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
F1.0RIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortetes nos dias 4 e 18 de cada mês.
PR�MIO MAkOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOT' D'M todas estas vantageus por apenas
n n ,Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre Incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante, Concorra para o próximo
sorteio, tenha cofíança, que, quando menos esperar, 8.

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias La e 18

Este aluno habi
litou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,

rr')l;!�__

direito comer

ciai, correspon
dencio, em sua

casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais visto. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com todo confiança, ao Prol. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenos prestações. Nõo perderá nem lempo nem dinheiro! Sé
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com o lei bem cloro, poderá comprovar o sua alto habilitação.

.'

i I

...... ' ...

OR I [NTf I8AR E IRMIZEM
Rua V. Meireles, 11

"

I ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar aPETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Corno

rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA;
EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprt:'ga-se com vBntagempa

r� combtlter as irregularidadeb
das funçõeA periódicas das se
IJheras_ É calmunte e regulador
des!'a" funções.

/�-d� FLUXO-�EDATINA., pela sua
,r__-"{"'"�'{-�' comprov8.da eficácia, é muito re-

ceitada, Deve ser usada com
, confiança.
r FLUXU-SEDATINA encontra-se

MÃE em toda parte.

Alfaiate, bordadeira,

chaP.
eleir a,

Icostrereira, Iloni.sta e t inbureir-o.
Gravador (teoídos).
Confeiteiro, padeiro e salsichei

'1'0.
Challno a alteneã'o d10s se'nh-ores

induslt.ri,ais pa,ra "o displos![.o no aT

tigo 10°, elo <lecl'eto-l'ej n. 4.481, (le
16 de julho de 1943, olude s'e lê:
empregador da indúsltrj,a que dei
xa,r de (�urni)_)rlir as obd.gações esfli
puladas 1110 a'l'tilg,o 1° dês.le decreto
lei, ficará slujeito à muNa de üinco
cr-uz'eÍ<rns por dia e por apre,ndiz
ou trabalhado,]' m,en,or não admiti
do ou ma,trklbla,do,
Florianóp.olis, 3 de jan,mlro de

1944.
Belisário ,Ramos

AuxJJiJar Técnico Zona de Floria
nóp.olils.

Exijam o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA. W,ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regisl.)

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVANDEIRA

{

I
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o Maior
Dtleta do
MUI1do

INDICADOR MÉ.DICO
-----

MADEIRA NEVES
Um ponto de partida na

guerra aérea
Londre«, pelo telésr-aío - PIOr tes. Aí, baseaudo-sc no conheci

t�á� do valnç�lo do 8° cxércuto bri- menta. í.rrtirn o das capacidades dos
Lânico, rumo a Pescara, e ela mar- seus pi lotos e 1110 fato de que cacas

cha do 50 exército que ora se apro- de g,rande 'auJllollJomia de vôo 'dia
xuua de San Píetro, há uma his- f�rç�l aérea tática estariam dispo
tória que póde muito bem ser um I1lVelS em grande quantidade o
novo p onto de partida na conduta marechal d o ar, Cun.ingham desen-

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil) da guerra aérea coordenada. volveu seu plamo : o problema do
Ex.Interno do Ser-viço de Clín íoa Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

. �a época em que o 80 exéroiâo ráio de ação não af'etavia bornbar-
Departamento de Saúde Ioi formado, sl�rgil� o quartel-ge- deiros Ieves, médios ou pesados

CUNJCA MÉDICA - ,Moléstias internas de adultos e crianças. CO�SULTóRíO

I'd,l�era.l
CJ�,nj unio do exércitlo e da de maneir-a qllle o "tapeta" se es�

e IUJ]S!1H:XCIA: Rua ,Felipe Sclunidt n. 38 - Tel. 812. CONSUI,TAS - Das 16 !às ]!l. J orça aerea, manten d o ass ínn O' tendeu sôbrre a's praias de d esem-
mais cstrehto contato físico e o barque na ocasião em que i.SISIO se

DR ARA U' JO maí s ,co.m[JlIIC'to ellll�lndime'l1ito com [ornava rnuis necessário. Ademais,
• 'o exe rcibo. Os lI11l1tOc!I{)S relativos dLlrraillJl.c os assaltos diurnos, as tro-

a uma cooperação aér ea eletiva pas ti n hauu o apôio ela aviacão na
craun con íirnraunem te melhor-ados vaI. À noite, um número 'ad;equado
d� conrorruidade com a exper.í ên- -de caças noturnos tornava conna

.

era, ele man.ei ru qUle (J chefe da da tarcf'a. 'c,?,ntin1uall1rdo a proteger
fôrça aérea táti oa. pôde fornecer as tropas a li adas até o raiar do
ao Igeneral Adcxand cr todo o auxl- clia, qrrun rl o se reiniciava o preces-
lio requerido. 50. Assim. comunicacõcs irorloviú-

:\"ars fases Ii'nu is ela cu.mpunEa rias e Jerrov iánias do "inimigo, bem
Ex-Jnr.erno do Serviço do Professor Lcôu idas Ferreira e ex-estagiâr io dos Serviços norte african.a, as enormes varila- CI0l110 iustalações de ar+ilharln,

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) gens decorrentes da constante e pontos fo.rtifi cad os, depósitos de
eficiente c otxpcracão das fôrcas supr-imentos, aeródromos e navíos
aéreas com as de Ú,rra se tornaa-am eram objeto el,e rnartelamento irn
mais do que evidentes. Assim, en- piedoso e continuo.
qlLUanlt'o os bombamdci ros pesados
da fôrça aérea estratégica martela
vam obietivos inimigos, de acôrd o
com 'os planos elaborados. a Iôrca
látiroa, composta de bombanleiros

Municipal e Hospital médio.s, operava depois de um hre
,
ve aVISO em lodos os pontos ean

que se tor-nasse preciso. enquanto
caças-bomburdeiros se concentra
vam em operações ele int ercepção
e de escolta, desorganízanrlo i nces
santemen te o inimigo.
Veiu depois a prova suprema da

gigantesca oprer,ar,ã,o a'nfíbia diri
gida contra a ,sic-iJlia. Ma's o raio
de operaeão efeti\�o d'a aviacão
,aliada não" fOÍ s'everarJlJ!c,nte expêr.i
me'n,tado senão na ocasião dos de
sembarques em Salcrno. Bnquanto
os terrenos ele pOLlISO pra,ticáveis,
na penins,ula italiana, nã,o Icram

ainda de ntilizaç'ão possível, com

petia aos caças üobrir u's tropas
aliadas que iS'e ac.havam nas praias,
num ráio de açfllo sem pl'eceden-

DR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreísoamento e Longa Prática no Rio de janeiro
CONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

pbados, das Hi,30 ã.. 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto Il, 7. sobrado -

)t'oue: l.461
- Resídêncta: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente- do Prof'essor Sanson do Rio 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

(Dipioma de habilj tação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cher" do l'iel'l'i<;o de Oftalmologia do Depar-rnmen to de Saúde e Hospttal de Caridade

C1inJca médico-clrúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI,TMUO: Rua Felipe Sohmídt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15.30

... J8 hor". - RESIDlllNCIA: Couselheh-o Maf�a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

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

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

Dos

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

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital FemÍ11ino.
Tratamento moderno da Blen.orragia Aguda e Oronica. sob controle en·

d'o'scopico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trau,·

_.entos especializados. DIATERlIlIA - INFRA·VERMBLHO.
CONSULTAS: Diariamente das H às 18 hrras.RBSIDÉNCI.h: Tiraden�es, 7\Sobrado)

CliNSULTóRIO: Tiradentes. 14. FOI'\.t;: 1.0b0. AUSENTE

DR. BIASE FARACO

Prcsentememto, O poder de ferk
e o apóio aéreo com que podem
contar 'os exércbtos aliados é de
cerca de 200% maior dia que mes
mo clll'ranl,e as últimas f'ases da
campamh» norte-afr-icana, e o po
der rlestrtnbivo, em si, foi aurnen
lado de cerca ele 300 %. A despeito
das condições atmosfér-icas desf'a
"oráveis, perto de nnve mil sorti
das floram rcal.izadas na mauor par
te ele novembro pelos bornbardei ..

ro,s. Im0(lios e caca's-bombarrcleiros
da fôrça aér'ea tátl ca qac�, no me,-

mo mês, dleslllluiu 61 anarelllcs Íni
mi,gos e avariou mUlto, IOU'ir,(IS,
cOIn:lra a pelrda de 4'l aviijes alia
dos. Mas a "IJllfh.raffe" de ngora,
brilha 1all11to p'C1rt anseneia que.
g,ranrde parrte tias caças aliados 'lU
está lSipndo cÜlnve-rtida em cacas

bombarrcleiros ou, exclush'amente
e-mpre-gada p'�ra aSSiolar (' ;lesor·
ga.nizar as tropals gel1l1lânic3s.]\.IÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

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

CONSULTAS: das 2 às 5 h. H. Felipe Schmidt, 46
HES.: H. Ma'rechal Guilherme, 33 - FONE 1648

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Gi!nebra

Com prática nos hospLtais europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen·

ças do sistema nervoso, aparelho genlto
urllDário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAYARlilS
OW'so de Rad:ologia Clínica com o dr,

Manoel de Abreu Campanaxio (S!\o Pau·'

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

nelro. -- Gabinete de Raio X - Electro·

rnir0iografia clinica - Metabolismo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

d� flf!ioterapla - Laboratório de micros·

copia e análise clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florian6pollf!.

DR. REMIGIO
CLíNICA MEDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

Ilnças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

F.elipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

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

SID:t!:NCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

DR. ANTôNIO MONIZ
OE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Cl1nlca e Cirurgia
do torax. Partos e doençD8 de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESID:t!:N·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.
-----------_._---

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

da Universidan� de São Paulo. onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alfplo Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirú!'gica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servlç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, r!-ns,
próstata e bexiga. Varieocele, hidrocele,
v::>rizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas. Das 9 à.s 12 h.oras nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Faça economia1 Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças ..

Faça o seu preflente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa (cA CAPITAL».
Linhos estro;:tngeü'os e nacionais - Casem iras _. Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Celçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Grmmtas - 10\10S de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

I'Jspeciallsta em moléstias de senhoras -

Partos.

,'\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, ves!cnJa, útero, ovários. apêndice,
IUDlores, etc. - CIRUR.GIA PLASTICA

no PERtNEO - Hérnias, hldrocele, VI>

dcocele. Tratamento sem dor e operação
ie Hemorroides e varizes - Fracturas:

.parelhos de 2:êsso. Opéra nos Hospital!'
de Florianópol1s.

Praça Pereira e Ol1velra. 10. Fone, 1.009.

Iferárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

HELENA CHAVES SOUSA
lilNFERMEIRA OBSTlllTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqueo'

hora

Praça da Bandeira, 53 - Bob.

(Antigo Largo 13 de Maio.

Dr. Newton L. d'Avila
!.,_ Médico -

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

do Rio de Janeiro.
.

V i as urinárias - 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,

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de.200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo·

denais, câncer do estômage>, afe
çôes das vias biliares, rins, etc.

Aplica o 'Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tllberculose
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 Schmidlt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

Ca.misas, Gravatas, Pijames
t

�u�m so��gar informações à E�
MIas das mehores. pelos me'I··ahstI�a .M�ht.ar. trabalha em prol

,
de paIs Intmlgo. E, nesse caso,

Ilores preços so na CASA MIS será julgado, militarmente. como

CILA NEA Rua Tr�iano, 12 in;mi<ro tlo n.... "n (O R M.)

Unimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

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 har-a-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
E desta forma foram salvos os

navios traiçoeiramente afundados
em Pcarl 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 «blitz-gr ieg s

... Pág. 37.

Não deixe de ler estes e outros
20 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES pal!"a NOVEMBRO

Acaba de sair

Apenas Cr.$2,oo

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

R1:la Trajano, 15

Beprpsentante Ge?·al no BrcL8il:
FERNANDO CHINAGLIA

do Rosá'rio, li5-A - 2.0 andar - Rio

Alugam-se du
as 6timas salas,
pa.ra'médicos, es

crit6rios ou representações, na rua

Vítqr Meireles, 18, sobrado. Tratar
com João Matías, no mesmo local,
das 9 às 11.30 e das 14 às 17.30
horas. 15v·5

SALAS

TEnnENO Vende-se
KK um, me·

dindo 15xSO ms .• localizado na

Alameda Joã0 Pessôa. Tratar
com Eugêl'lio Beirão. na rua

Tiradentes n. 3.

Orgulhe-se do seu
relógio!

I JOALDER�A 6RILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

Perdeu-se um porta-níquel com
diversos objetos de uso, e um talão
de foto-estudio, indicando o nome

do proprietár·io. Gratifica-se bem a

quem entregar na gerencio do «O
ESTADO» ou na Farmácia Santa
Ant6nio.

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

PERDEU-SE
nas imediações do comércio, a

parte inferior de uma caneta
PACKER. Gratifica·se a pessoa que
entrega.]a nesta redação.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casfigando os especuladores �
JUO, 5 lA. X,) - Serão submetidos hoje a .illlt\'l:'l110nlo no Tribunal}

de Segurança os réus Henr-ique de Alnneira Filho c Demóstenes Ferrei
ra, denunciados por crime previsto na Lei de Ecouóinla Popular.

IUO, 5 (A. N.) - () procur-ador Joaqnlm ele Azevedo denunciou on

tem ao Tr-ibunal de Segurança Nacional os comcr-cíunto» Manuel Abda
la e José Abrahão, ambos esbabe10c1dos cru São Paulo. A denuncia resa

que os acusados ter-iam desobedecido a expressa recomendação da
Coordenação, vendendo açúcar sem a necessár-ia autorizaçâo. A ref'e
rida denúncia acentua ainda que os réus sabiam que a operação era

clanclesrti na, praticando dessa, fórma o chamado "Jll ercado negro".

Aviadores brasileiros

Preso

na

Cerrfctolo

Os alernaes 1'l8CUam
LONDRES, 5 (U. P.) -;- As tropas alemãs acabam de

abandonar a parte oriental da cidade de Berdichev sob forte

pressão do exército de Vatutin.

sra.
- Transcol'l'e·l1 ontem a data na·

talicia da: eXl1Ja. sra. d. Agostinha
B. Lima, esposa do sr. Francisco
de Sousa Lima, funcionário da, casa
Hoepcke.

Noivados:
Com a gentil senhOl'ita :\{aria das

Dores Ouriques filha do sr. Paltro
cinlo Ouriq.ues e exma. esposa, ajus
tou nupcias o jove11l Nerí Moritz.
- Contrataram ca,samento, nesta

capital, a senbo.rita Ze'nilda, filha Ido sr. �Ialnoel Joaquim Bastos e

sra. e o jovem A'nt6nio Ardigó. .

Quebraram a
resistência
Moscou, 5 (U. P.) - As fôr

ças do general Bagramian que
braram a resistência alemã ao

norte de Nevel depois de vários
dias de violentos combates com

os soldados nazistas. Os solda
dos russos continuam avan

çando rapidamnte na direção
da fronteira da Letônia.

Semana da Criança
Oferecidos pelo Juizado de

Menores da Capital, recebemos
diversos opúsculos contendo as
conferências pronunciadas du
rante a Semana da Criança
pelos srs. dr. Polidora S. Tiago,
prof. João Roberto Moreira,
desembargador Urbano M. Sa
les e dr. Aldo Ávila da Luz,
bem como um vplume com di
versos discursos do dr. Alves
Pedrosa, Juiz de Menores.
Trabalhos que definem a

preocupação atual de se dar
aos menores assistência ade
qwida, revelam, outrossim, o

interêsse que a infancia vem

merecendo da parte dos nossos

intelectuais.
'

Agradecemos, penhorados.
Grande Ofen
siva chinesa
Chungking, 5 (U. P.) - o mi

nisÍ'ro das I,nforlllações sr. Liang
afirmou durante uma entrevista it
i11l'prCnsH,-que em 1944 a China laln
ça.rá uma ofensiva geral, se os alia
dos se dispuserem a atacar pontos
tais C01110 Hong-Kong, Canton e

Birmâ,nia e ainda: aumentar o seu

poderÃO aé<reQ.

Artigos sObre avlculfurc, agrl.
cultura e asSuntos rurais. �po.
CQ de semeadura das hortali
ças. Unidades legais de me

didas. Medido!S inglesas e e�·

tadunldenses e respectivos con·

versões em unidades ",étrico�.
Imposto do $ólO Federol. T•.
belo PriCQ.

'ElIDLIII
1�III[aIR

CONTRA CASPA,

QUErJA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCÕES DO

COURO CABELUDO.

��P�!,<,O, CA�I,r,��
)OR-_l:XCf.lÊN<:IA

guerra
Nova Iorque, 5 (A. N.) - Os jornaas coní inuam dando destaque ao

I O pOS Fvel- chefesnoficiário relativo .à partida ([� aviadores J?rasil,eiros ,Para, a frente de S ,SI S l
batalha ..Todos os .\orP.aJs publicam fotogralJas 'do mauor Nero Houra e Londres, (i (C. P.) _ Corre pelas
antros pilotos bra,sl�ell os. esferas bem informadas, que () co.

mandante elas tropas uot-te-amcri
canas da segunda frente scrú, pi-o
vuvelmcn t«, () general lira e Clark
atual couinndunt c do Quinto Ex ér
cito. na l lúliu. 1\0 mesmo tempo.
ncrcditu-se em que ao genc ral lILout
gomer), ex-comandante elo Oit<1YO
Exército britânico, será confiado "

comando dos exércitos br itúnicos
de in vasâo, Quanto 8'0 substituto du
gcncra I Montgomerv no comaudr
do Oitavo Exército, roi confirmnrlo
hoje oficialmente o nome do gene
ral Sir Oliver Lesse.
�-.----

I"

FRACOS e
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Grande Tónico

� ESTADO Esportivo O governador
Caravana do Ar x Avaí de Ponta Porã

Em prosseguimento ao campeoria- Rio, 5 (A. N.) - O coronel
lo de amadores do ano próximo !1I\,'amirO Noronha, novo gover
»issndo, realizar-se hoje, às 15,30 nadar do território federal de
:10 estádio "�doJfo K�n.der", o se'l1-lponta Porã, que tem uma fé
.ac io na l cotejo pcbolistico entre

OSjde oficio das mais brilhantes
'guerrirlos esquadrões rio Caravaua possue vários cursos técnicos'
lo Ar, ela Bas.e Aérea e o Avai ,

am-jinCIUSive O de aperfeiçoamen�
,)OS desta capital. to, e quase 44 anos de servico,
Di fieil torna-se prognosticar' O que lhe valeu receber a me-

urern será o vencedor, pois, ambos I dalha de bons serviços ao exér
is conjuntos estão em boa fórma.! cito. Durante 14 anos, serviu

Agll.arrlelll()�,. pois, o Jnicio do I como membro d:;t Comissão
!;l'fll1dlOSO pr él io, (iule vem rlcspcr- iRondon, sendo aSSIm um gran
ando grande interesse nos meios I de conhecedor da região que
icbolisticos de nossa Florianópo- lvai agora governar.
lis. I .

.Rio, 5 (A. N.) - O presidente da
Diniz promete I República assinou decreto nornean-

Gastão Din iz, eis o arqueir-o que
do o coronel de Artilharia, Ramiro

,
Noronha governador do território

vem despertando interesse nos cir- f'ederal de Ponta Porã, o qual to-
-ulos desportivos da cidade. mar

á

posse no fim desta semana .

Tivemos ocasião de a poucos " (fpenicilna» con-lias, assistirmos a um treino do es-

[uadrfio sccundárin elo Figueircn firma suas virtUdE S
.e, aonde o jovem guardiâo está Montevidéo, 6 (U. P.) - Pe-

ta primeira vez no Uruguai es
tá sendo empregada a "peni
cilina", novo e já célebre me-

solutas, Diniz, clotr izou a asxistên dícamento, Segundo urna in
cia. que ao estúdio da rua BocaiuvD formação, há poucos dias foi
')correu, dim-de ver sua exibição iniciado o tratamnto dum ca

deixando a todos "perplexos". so de septicemia rebelde ao

2mprego da sulfamida, haven
do-se já verificado uma sensí
vel melhora no estado do pa
ciente. A penicilina foi obtida
nesta capital por intermédio
do embaixador Batista Luzar
do, que fez vir via aérea, uma
certa quantidade encomenda
da no Brasil.

Iiepllb]ica aprovou o orçamentl' VAI SOBRAR
apresent.arlo pelo �Iinistro da Eelil Chicago, 6 (U. P.) - O dr.
('ação para o exercício fina.nceirll Motris Fishbein, do "American
'lo COllselho Nacional de Desporlo; Medical Journal", predisse que,
Nesse orçamento existe a verh�l Dara junho próximo, haverá

�Ie 500 mil cruzeiros pa,ra a realizJ' nenicilina para uso de civis.

�'50 do camprol1ato de amadores, no) Declarou o dr. Morris que 22
�mpresas dedicam-se atual-.
nente ao fabrico de penicilina,

. ,sperando-se para junho su
"iciente quantidade para aten

Gasolina e querosenf ier as necessidades civis. A in-
iústria aperfeiçoou o sistema

A COlT!li,ssà,o de Di.<;·lwilmicã.o ( ie produção em massa, o queFisealiz.acão de Oombusti\'cls nc h' d
.

I�sljafl,o, faz saber a qlllem 'in,teressm a OIS anos era considerado
])'ossa, q,ue () Consel'no Nadolllal ele impossivel.
P'c'lróleo cle-l'el1ll1iinon os seguinte/: --------------

preços para a vConda d,e gasolinl� Limpar!llmpuna e quel'losene, a partir ele 21 de U

dezembro d1e 1943, l1Iesta cidade e Moscou, 5 (U. P.) - I,nfol'l11a-s·e
To'i'l1\1iJ.e: que as forças russas limpa,ram a

GASOLINA: Joínville: Litro ferrovia entre Vitebska e Velikie-
Cr� 2,12 GalÍxa - CrS 97,60. v luki.
QUEROSBNE: Caixa - C�'S

RO,40.
GASOLINA: J,o'invj,J,e: Libro - Cr�
�,12 Caixa - CrS 97,60.
QUEROSENE: Caixa - Cr8

R2,00

o general
Londres, 5 (U. P.) - As autoridades nazi-fascistas de Ro

ma detiveram o tenente general A. Cárriociolo que se encon

trava escondido num mosteiro desde a capturação do govêrno
de Badoglio. Soube-se que o alto chefe mílrtar italiano referido
é responsabilizado pelo "dissolução" ele seu exército ele 500
mil homens, efetuada após a rendição da Itália.
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····S·······:O···I·i· Aumentando os

I I a oela i vencimentos
••••••••., : La Paz, 5 (C. P.l - A Junta Go- ,.._..� _- � ..-..- •__ __ .

vernutiva decidiu de 30('� os salá- O potenCial hidráu.
Fazem anos hoje: rios dos Func iouárIns ju(!iciais. A

UCO do Bra�a
_ O sr. Luiz da Costa Melo; mesma Junta rl'�olve}� ameia ([ue. '

, .

_ a sra. d. Iracema SchiefIcr;' o presl,de:n,te, 1l13,JOl' \ !l]�roel, e to-
_

Hio, 5. (A. A.) -- De acórrio com

esposa do sr. Otávio Schief'ler: I dos os lln!tlarcs. (lt�e estejam a frcn- nados divulgados, o Brusil ocupa
_ a sra. Alrní ru Moritz picoU,! te de cargos pU!)],ICOS, apenas per- o quarto �uga�' no mundo e?tre o,

esposa do sr. Ivo C�llduro Picoli; I' c:bam
os hO!]();l'anos cor;'esponden-I P�:'Sl'� ,1ll:O";� ncos,,,em cncrgra l,l�:

_ SI'. Teodoro Brüggrnann ;
tes :;to seu grau. As quannías eC_?-j d.ldl1IICa, ,'Jl1t!(! !(J"o depois a. Hll�,

_ sr. Léo da Luz lIIontenegro; flom.lzadas por e�se processo �erao I SIà,
Estados .l.I1l�os. e .Cllinad�l. L

_ sr. Francisco Pedro dos Reis; destina-Ias a sociedades beneficen- l�OSSO putcncial hl_draulIc?, est� a,,?·

sr. Luiz SHveira, da Veiga; teso !lado cm 14 1l11lhoes e 366 mIl kw.

- a menina Célia de Sousa; � Bolsas modernas na
-L a srta. �IaJ'ia Dorolea dai SiJya; fi d- -, CASA ROMANOS
- a srta. LOlwdes Forneroili; "uem Iria ••e.

w..-..-..-.-..-..w..-........,..- ...,...

- a sra. d. Maria B. Hosterno, Znl'ique, li (U. P.) - Os' ber- E' prova'velesposa! do s,r. Eurico Hostemo.
linenses estão evacllando total-

- a srtla. Amélia Azevedo, filh:l t
.

I
.
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-

(1' P) É
.

t
do falecido cap. do exército Pedre) meu e ,(( ,('aplla, l'ecelOSOs e 0!1( res,;) l". .

-' J11IIl o

Idi'lio da, Si!"a Azevedo e eXlll1a. qlle os IAliados tllll1pram .ma provHwl t[ue ii aviação a!liada tenh<1
prOI1USSl.l ide al'razal' Berlim. sohrevoado Berlim na tarde fIe hn,
Desde seglmdn-feira, \l1Umel'O- je. f: () CJue se «erluz da inte'nup-
sas pessoas estão acorrendo a ção havida nas transmissões (1.1,

esLação ferroviária. em demal1- emissora local ....que saiu do ar a,s

da ,das regiões centrais (da .4.le- (i,30 da tarde cortando a leitura de
manha. seu holetim.

Pela 28.0 'te% esta publi.
coçeio ê apresentado ao _.M 'I

público. Seguindo a mesmo -� \orientação dos anes o"terio- "'- r /
reI. O onuárto pata 1944,

pro-�_
curo ser útil.. interessante e '"\ "\

.opa. de en"ete, o leito,. No
-

-.:..J �

�tleseio de melhorar sempre, �
apreseMo-se mais bem cuido- .,"
do, publica1tôo matério mais \.
rica, mais variada, mais Mie-
danada. Eis Glguns cios os..

�_ "'_ _�_ ". _ "_suntos: C;�/!�,'---
elllt'11ltllAf Efémerides nocioncls. Efemé>-

rides centenários.. Festas fi.
sôbre Lireratura, Maremótlco, xas e móveis. Feses do I\JO,
Ciéncia, Tecnica, Guerra, Po· Previsõo do tempo. Hora cJ#
litlca, Músh;o, Poesia, Teatro. vII e legal no país e no es--

eto.

;;��.geiro. COr\cordância do,

to�
7/).__

"
� _ MarQvllhG5 do mundo otlttgo.

) (,(/1tlC':J As mais rópidas voltas da

��_;L_r_/_ _

mundo. Os grandes Inventos

./\., Wr:IJíf'lIaO.f modernos.. O menor soneto do -

- " mundo. Regra poro viver em

A ApoSfO. de Tchekov. A Do. paz. Provérbios. Horóscopos.
mo de Preto, de A. de Lorde.
A Liçõo de Música. de K.
Monsfleld. Derrotado, de An.
Desintegração Atómico, de A.
Proho. Grafologia, de Z. Hor·
lonyl. O Rala de Sol, de

Peorl Suá.. Os Passos Miste·

riosos, de G. K. Chesrertan
Recordoçõo de Notai, de Sei.
mo Logerl�. Doença em Fc·
milla. de G. Stiller Cuidados de soúde e beleza.

O Que se deve e Q QUi: não
se deve fazer poro emogrece-r.
Formácio caseiro. ReceituárIo
prático. Tabelo prático poro
tirar manchas. Decorações de
interiores. Móveis de es.tilo.

Problemas, choradas, adivl.

nhações.. Como judlor com

os amigos. Torneio de que.
bro-cabeçot, Secçõo Infantil.
Anedota!..Um volume. com 260 págIna.

• numerOSOI ilustrGc;ões

'"
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1(t,
E'OIÇÃO DA LIVRARIA DO GlOBO·P.ALEGRE

Pedidos às li ..... rIet "" ""lo
R••Mb.lso Pollul

xenrlo cxperiruen lado, e conforme

vimos, 'sua atuação foi "fantástica".
Com as suas pegadas firmes e rc-

Ao jovem guardião o nosso abr:l

ço de des... pedido, sim porque
todos aqueles que viram sUla atuRo

ção são unânimes em firmal' que o

"telefonc ohamava o nosso ga,s.,.
tão ... ".
500 mil cruzeiros para o campen

nato de amadores

Hio, ;) (A. X) - O Presidente d�'

corrente amo.
,..._�----...."._,._.-._._,.._,._",._,._,.._,...

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

iobre a Europa
ocupada
Londres, 5 (U. P.) _. Pode

rosas esquadrilhas de aviões
:le bombardeio escoltados por
máquinas de caça atravessa
ram �sta manhã o canal da
Mancha rumo ao território oci
dental da Europa. Acredita-se
que os aviões aliados atacaram
objetivos militares situados no
norte da França, no o'éste da
Alemanha e nos paises baixos.

113 comité já
as tem

:Ylonledr!éu, 5 (D. P.) - O Co
nité r!fl Defesa Politica do Co,nti·
lente .iú reuhiu as l'espostns rIos
"oyel'nos americ8iDos sobre o plano
(,l1an i, pall'H o reconhecimento dos
(Dy('rnos de fato. Acredita-se qUé'
ainda hoje os dezenove governm
l'Crão conhecimento oficral das
mesmas.

Maria da Anunciação da Costa
Pereira Lentz

AGRADECIMENTO E MISSA
Ad N. Lentz e· filho, J. Batista 'Pêreira e família, Rogério

Gustavo da Costa Pereira e família, vem agradecêr a todos
quantos os acompanharam dUl'aJilte a enfermidade e por oca

sião do falecimento de sua espôsa, mãe e irmã Marria da AnUll*
ciação <la Costa Pel'eii'8 IJentz. Agradecem, a.inda., ao sr. dr.
Antônio Moniz de Aragão, às revmas. Irmãs de Caridade e às
enfermeiras do Hospital, aos revmos. padres Capelão e do Gi�
násio Catarinense, pelo carinho com que a. trataràm e pelas
homenagellls prestadas. Aproveitam o ensêjo para convidar os

seus parentes e Pessoas de amizade paJra assistirem à Missa
que será rez.ada no altar de Nossa Senhora da Catedral Metro·
politana, às 7 horas da próxima segunda-feira, 10 de janeirol
sétimo dia do seu falecimento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


