
Indigno do . nosso Exé�çlt10\l
RIO, 7 (1. N.) - o Supremo TrUuDal Militar julgou ontem o processo referente ao clBit\tioCRegJs .

do
Nascimento, ten�o sido d.eclaradt, �or unanimidade de votos, que o referido�oficial é i ',\! u: Il9jQ. 'Jiuta
tito, por ter feito serviço de mplonagem em favor da Alemanha, na forma da cond�:bacã,,'iPQ,r i30
anOs, que lhe foi imposta pel� Tribunal de Segurança Nacional. O Tribunal enviou cittla;oÕ�llêordão

respectivo ao ministro ta guerra, afim de que seja feita a demissão daquele oficial
do Qladro de oficiais do Exército Brasileiro.

"

Foram roubadas 13 anpolas de «rádium» Avançando sempre
MOSCO'C, () (U. P.) - As forças de Vatutin internaram-se profun

te el emcruto oonserv suas pro- lhantes às causadas pelo sol, ele- damcnte na província de Wolin, no antigo tert-itório polonês. Embora
pr iedades por três .iI anos, não pois dto que se pl10dlUZ mua rápida fa!litem desnalhcs, acredita-se que os russos já estejam a mais de 20 qui-
sendo p ossi vel desfar-se dê,l,e uc desímtegr.açâo dos tecidos. O ra- lômetros dos antigos limites polono-soviéticos,

'

f'on-ma que já não poa causar da- díurn não tem neluuna utilidade
11105, S,ill1Jplllesmel1ite P�) expedi cní c palra 1II1ll leigo. Outrus duas ernpo
de deitá-I fora (JiU cnrr á-kos. Lar- las (jIUie também havi aen d csapare
son declarou que ur cios pr.ime i- cido já fonam encontradas no te
I'OS efiei tos de sua açi é a farliga, lhado ela sala de radi.um de Hill
seguida po.r queirneuras seme- Eield.

Ai;aã���;�---·bcli;i��� Novos triunfos

LONDRES. (i (U. r.) - A B. B. C. anunciou que tropas russas avan
çando em ter-r-itório polonês, chegaram ao rio Sluch, nas imediações de
Sarnv. São loca lidades essas situadas a 55 quilômetros ao oeste da an

tiga fronteiru entre a Polômia e Rússia.

Lomdres, 6 (U. P.) - Todo o va- d'esa,],O�3Jn,dto 'OIS alernâes dias ruas
le do do Dcuna, na Jugoeslavia.] de Banja-Luka que já se encon
enoo.ndr-a-se fi,nmemlenlte em poder i tra, em grla:I1Ide pall'lte, em poder dos
das tropas dto marechal Tito, que panrd otas sérvdos. Ainda, de fonte

deITo. tar3'.I11 naquele setor

il11lP?r-j
of,ilCi a,l 'reV'e,lou4S1e

C[I.ule f,od c.omPI,etantes, fo:rças !1JaZllsltas. OUltra,s 1'11- tado o Oef1C10 de ·Novomesto, on'd,e
f<Olrl11laç.õ'es aor,csc'e'ntam que OIS encon!tra-,se to.talmente isolada im
guerrilheiros jugoeslavos continuam ponta'l1te fôrça aaemã.

Continuam
avançando
1klbOllrne, (i (L. P.) - As _tro

p8,5 nl)rte"all1erica�las que dcscmbar

caralll no oaho 5Jloucester, na No

va Bretanha. estao avançando rnpt
dlllllt'nte na direção d� Baia 0('
Borg:LIl, Os soldados a:lla;dos estão

enconll'ando tenaz reSIs.tencH.1 de

parte dos japoneses, mas coetl.�lIam
avançando precedidos por forças
bli.nd:!'das. antros despachos acres

ccntp,m que as fôrças aéreas aliadas

atacaram novamente os aeródro
mos de Rubaul e Rapopo.
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Swllt Lake Oilly, EE. UU. 6 (U.
P.) _ Atravez do rád'i o e ínnpren
sa csolá sendo advea-tida a pessoa

t]l�e t]l1inta-f,e,i<r.a última, suostraíu
13 ;1'I11polas contendo rud ium, dia

has de Hill Field, e que, indubitá
"elmcnte, CU:USOU, com êsse gesto.
lesões de caráter pcrrnameutc em

sete própr-io corpo, rogando-se-lhe
que devolva os refe.rddos r-ecipa
entes arntes que possa seu conteú
do causar danos a outras pessoas.
O nad i um l"�d\uzido em pó, estava

diluido en�l ÓLe.o de banana e era SA.T\l'TIAGO DO ffILE, (i (P. P,) - Até agora, a charicelaria não
desti�,acLo a pmouras Iuminosas d e publicou ne,nhull1�: dearaçâo rcl,�cionada. c?m a p,r,�sença, nesta capital,
dIIlSilll'llllmel:t.ns de navegação aérea,

I
dUII11 agente conf'idenal do governo boliviano, Circulos autorizados

O 511'. Ca,I 1 Larson, chefe" da secção opinam que ta'! �g.eJ?- não será recebido de modo oficia I, embora não
instnUil11<elnltal 'C all'tol1idade em l1;a- se exellIal a Possl?Illde de {Iue. o ohanceler F0rnuIIHlez y Fernandez o

téria de radlium, declalro'll que es- IJ'eo0ba numa: au(henc de cortesIa.

Violentas' IlItas nas ruas'de'S�/ittore ; ����:aa e F�':,���da �::::ã� c�n. I
I - Lima, li (U. P.) - O jornal "La 1ARGEL, ii (U. P.) - As tropals norte-amel'icaiJ1as já ruo dominan-
t Lo,ndr,es, 6 (C. P.) - Avii)es bri- Crônica" de Lima, comenta elogiO-I

do metade da cidade de San Vittore. Informações al1Í'oridas indica:l1 ti'inlicos dUlrUJI1It,e a manhã de ho- samente o envio de uma fôrça ex- i
que norte-a,meriC<lillOS e a],emàes cOl1iünuam em,penlladosm violentos: jc, 8,travessaram o canal da Mancha pedicionúria brasjleira, para comba-I'combates nas ruas de Sr:Jn V1ttorc. Os soldados aliados )1,et,raram na nUll11IO a objletivos situados nlO nade ter fOifa do continente america,no.
c.idade depois ele um avanço de quase dois C[}lllÍlÔ'metros.

'

: dia F['alnça, Bélgioa e I-J,c)lla,l1Ida e Dia Afirma aimla! o referido jornal que:
ARGEL 6 (U. P.) - As forças do Quinto Exército, nçalldo vi0- palrte ocidenlltal d,a AI'el11alnha. 1n- com essa ati,turte o Brasil demons-I

lenta, ofensivla sobre uma fren,te de 1() quilômetros, conislt,aram já fOlr<ll1<l'nltes autOlrizados slalientam tra mais uma v,ez a sua colabora-
I

metade do il1l'puT,tante ballu'ar,le akmão de San Vi!ltore e etua'ram ulll que essas fOI'maçôes eram sluma- I ção lo,tal com as Nações Ull1das, I

aV�lnço de cerea oe 2 quilômetros em toda essa hnha doaltalha. I mente podlerlOLsas. 1 em gUlerra contnu o "eixo".

milhão deMeio quilos de bombas,
atacado -

Tratado
russo-checo

go.],pes pa,ra os alemães naque
la regiãJo, vi'S,lo que a's tropas
do lteich J1IeCleS!�ilt,am glranrl'e
mente da,s inSlta-Iacõles lá ex�s
tellltes nelslla h!oll'la" em que os
Jexérailtns nus's'os mal'ch,am
ClOillltm os pails'es báLticlOs. Os
bOllllbruI'ld,e,iros Dnitálllklo'S lal1-
ç-alram bombas exp,10slÍv!3s e
ilnceneliau'i,as qUle aluinl@ilr,aan em

cheio as inSltalações piOlrtllá
a',iras, hem oomo seus eI,�positos,
eSlta'lej,r,os e fábr'Ícas de I'efi
nalr,ia de p'etro�eo. Além de ser
Ill'uitlo: im;p.oI1tanlhe c,ormo pOlrto,
ISt�liln, é llaallbé<m UI11 grande
ael1itno j,ndlusLri a I.

.- S�tin vigorosamente
Londres, ii (U. I - B<OUll- oplelram ao 11'00rte ela Húss,ia,

hardeil'os pe,sad,ol da H.af foi altacado ontem com bombas
a,taoalrail11 S.tetin. D�a.chos au- ",a,rraza-qualr'te.Ílj·ões", llélon(_',adias
torizaelos slallilelllta!n:lIe o a:ta- pOlr ceI1ltenas dre grandes b01l1-
que f'Üi sl]ll]amen1 vÍ'o.Jlel1ito, b3lrde<Írlos britânicos. Foâ êss.e
clallüuJlando-,sle que am laIn- o' segundo il!1JtenlslO a,laque ],('.-
çaelos sôbre S�eM,J cerca de vlado a efleüto a ];uz da Iua, PIO!U-
,meio nü1hã'0 die qUli de bOI11- co aniles elo aIl11lanhec'('Ir, tendo
ba's expll'oSlivas e ��ndüár,ias.

fundo especl·al Nã.o r,eglr,ess.arram à'!�as bas'es,
15 d-os bomba!fldeir atacan-

Montreal, 5 (U. P.) - A Can3- iLes.
dian In ler-Americana Associa,tion" --_
anunciou que foi e.sltatbel.ecido um BOMBAS ARRAZA-QRT�Il�oES
fundo es;pecial n'o Bras�l e n,? C!l-I �JOI�elres, ii (U. P- S,teIIl_l',
Iiadá, para facilitarr o mtercambJO IPlmp,cllpal pO'l'lo ,ab_astecl-
de estndrun1,es e professores. mento das flolrç'as 'maIs que

Lonc1lnes, 6 (U. P.) - Acaba oe
che01Hlr a eSlta ca,pi tal, dle reglresso
de �lla v,i,aglem a Müscou, o sir. Edu
ardo Benes, presidente da Checoes

lov'aC(luia. O s:r. Henes e o pll'lesiden
te da Rús,slia assi!n,anam, rec,e'n�e

menlte, el11 Moscou, um tratadlo d'e
:1'lllizade e auxílio mutuo russo

checoesl,oVlac,o.

sirlo, s,eglurud'Ü infoll'lllaçÕ'es ofi
cia-is, "J1!Iuito conlcentr'ado". O
porbo- de Stetin (,l1<contra�se a

laplenlas 10 C[luillômebl"os da anrti
ga frOJlItei-ra orh;rul'al da Po,lô-
!1Jia, ,>enelo pll'ovávcl que o

laltaqlte ele onIlem Lenha CQns-

1lirt:ui,do UUll dlos ma,i,s sé"i'ios

norte da Itália ..........·.·_·.·_·.w.·��wI".·��_·�.·.·�_·� ·.· · -.-._.._.. __ ...

Bombardearam o

Chapéus PRAUI
Pijames LEMO

AHGEL, li (U. P.) - As forças aéreas aliada,s, ap�s.ar mÚll tempo,
se Í'nlennaram ontem profllndanllenle no norte ria, Ital,Ia.. llbar-<;leando
imroOl,taiJ1tl.es insta�açõ,es portuárias, entre as qua,ls Clvlttec,ohl,a, en

<Iuã,nlo que outros bombardeiros caus�ral1l graves da:nos fabrICoa de
produtos quimicos de TO�Te di Pássel'l, ao sudoeste de Pttra, a,ta,can
do aind::tJ os depósitos em Benedert:to.

Completam�1!
isolados

MOIS,ClOU, 6 (D. P.) As fô.rQa's
nazistas siturudas en! CI1(�'rl,assi
e Pe,rmelslllavl, na 111,311\1 or.Í('Iml:a,1
do D:l1ii,e:p,er, fOI1a1rt IPI1etamente
'Í,sOt]laidlas eI'e sluas pos�s d'a ret'a

guatrd'a. Inlf\o rma çÕles r'l'e'S(� ('I11[ a 111

que fo,ram c,om'baies ,e tenmlÍna
rum üol11 Õ elllvlOhllimó elo in:imi
go. As tropas SJovi�tiCesrtão'A ago
ra, tr:at:ando de umql1' as forças
na�istas i'so.l,ad,as.

--

I ' I
I Armação I ,()

na casa

PARAlS0

Humano

Rua Fel. Schmidl Fone 1629Vende.se finlssima armação
para estabelecimento co·

mercial de luxo.

Informações na gerência do
ESTADO.

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

Compra, n. CA SA !llISCE 1Mais 8 navios
LÁNEA é saber economizar'

. nazistas--------------�--------.-----------

I I
A. LOlndr'es, 6 (D. P.) - O Almd-

Para e onIa ran�arl,o ba'itânnoo alnlllilldou que os
.J slubmari'l1io,s iI1igllesle,s afUlnd'a�'al11

MOSCO n, 6 (U. - Poderosas forças bJi.ndadas e motorizadas malis oito lliavÍlo's do "'eÍx-o" em

sovié,ticas sob o comb do g'elllcl'al Bagramian, continuail1l investin.do, águas dlo, Med.ilte'r,râ.!1Ieo. En'i:.l"C a�
C0111 graln:de vigor, n:tt'eçào da fronileir::tJ da Letôllia. [nformações de llIn,jdades inimigas posrtas a Plique,
Moscou saliemtal11 qu� tropas rus'sas estã<ü ameapndo diretamelnte o I fliglUl!'la,va.m um p'e1r'ol'e-i<ro e vá,rios
importante enll'ocíl111, fel'roviil'l'io ele Novo-SokQ Inik,e. t1'llJJlISJ)º,l't��, ,

4:U:U

Em Vinitsa
MOSIC'Otl, 6 (D. P.) � Os rns�os

jú chegaram as imediações dai 1111-

po'nLI(l,nite praça ��emã de Vi,uiÍ<t,sa,

\

Novamente
contra Kiel
Londres, G (U. P.) - Pelo se

gundo dia consecutivo as fôrças
aéreas norte-americanas e britâni-

cas bombar-doarnan a grande cidade
e base naval alemã de Kiel. Acredi
ta-se que durante o cüa de ontem
cerca ele 1,300 aviões partlcíparam

nesse ataque e em outros rWLdcs
contra oubros objetivos milítares
situados na Alemanha e nos países
ocupados da Europa Ocidental.

dos guerrilheiros

. �I�porlante inter.

ven<ão do s��·dr.
.I. de Araújo

Chal'nado de Lajes, por avião
urgentíssimamente, para opC':'
1'a1' a srita, Noemí, filha do nos,
so diretor - a qual fôra atac;:;
da de grave e súbito mal, que
se lhe localizara na cavidade
ocular direita, - acha-se há
dia� nesta capital, onde aliás
reside, o sr, dr, João de Araújo,
o grande especialista de molés.
tias dos olhos, nariz e gargall'
ta, e que é um dos grandes vul,
tos da cirurgia especíalizada no
Brasil.
Essa melindrosa operaçã("

que durou cêrca de 100 minu
tos, realizou-se na conceituad;,
Casa de Saude S, Sebst�ão, dirl,
gida pelo ilustre clínico clr.
Djalma MoelImann, servindo Dl)
ato operá tório, como enfermein'l
auxiliar, a competente e extre
mosa Irmã Veremunda,

O êxito obtido pelo notável
operador logo se divulgou nH

cidade, recebendo êle inúmera'R
felicitacões,
Além- de vários casos comun"

também operou êle, ante'o�:
tem, na mesma Casa de Saude,
uma menina de 5 anos de idade.
que vazara um dos olhos com
uma faca.
Ontem, às 2 horas da madru

gada, foram chamá-lo a casa, a
toda pressa, pois havia chega.
do ao Hospital de Caridade um
senhor de nome Caetano Nico
láu Abrêu, casado, de côr bran
ca e 26 anos de idade, residen
te em Santo Amaro, e que es
tando a dormir, engulira a den
tadura, ficando com o esôfagr->
por ela obstruido, O estado
�o paciente era grave. }i'e
hzmente, aquele estabe}ecímen
to já �i�põe da aparelhagem
necessana a semelhante inter
venção, graças à generosidade
do sr. interventor Nerêu Ra.
mos, que com ela o dotou, faz
pouco tel!?-Po. Assim, poude o
sr. dr

.. Joao ele Araújo realizar
a melmdrosa operação da reti
rada daquele corpo estranho
salvando a vida do sr, Caetan(�
Nicoláu Abrêu.
Ao eminente especialista, o

"Estado" sauda por essas no,
táveis provas de competência,
e congratula-se com o nosso pu
vo po rter, em seu seio tão ilus
tre operador. \-----<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-$exta ..telra. 7 (te Janeiro de 19442

lVHRIA DA ANUNCIAÇÃO DA COSTA
PEREIRA LENTZCriancas

_,
Aliadaso ESTADO

Diário Vespertino Por CHYSTAL PLJD�EY do P. l. i'naugllll'o,L[ C111 Hl42, rua Escócia, a

S. - Exoíusivo parn "O ESTADO" p.ni nueir-a escol.a norueguesa, Fun-
Numa !'l'l',\I( Li a,nilO de Natal, um oknia llUIl11 custedo hi s,túfli co ond c

mnuner o de olüla;il<:as estrangeiras as criancns estão hem abuigadas c

se neunju n.o e sl úd.i o d'a B. B. C., se al.imcn tam com vcrdurus Ires

nep'l'eS'011IhlU1,dID vias milhares d1e ou- oas, t' l ei íe Ioruucoido das fazendas

1'1.ras
das .Xaccies Cnidas, que acha- mais prúx i.mas. To d o o corp« do

raiu l'cfúgi,o" na Iuglutera-a quando ccnt.c ('ol1lscguriu escapar da Xo
'suas pátrl as foram ocupadas pc- ruégu.
'las hor-das naz istus. Era uma re u- Xâo cx islc d isl i ncâo de classe
n ião s.illlglllalr. Ali se achavam me- Il'ess/Cs l'�itabeilcC'il1loentos que vi e
n in os e mcni uos que meses a trús rum se lu.xu r IH! l nglutcrra. As c on

havdam arriscado a vi da para al i n- d,i,eôes suni.túri as e o auxi l.i o l11é

@il' esta pwailH. Agora estavam ai i, di(.o são de pr ianeiru o rrlem. Pe'r

pura, e m ('OoJ1,jUl1ltO com Sl'US coleg,as. g'ulnlaln1d,o a uma cri ançu o que
i!1J(JJlK�s,('s, enviar alravcs do rúdi o, mais ,�OSJ[cl na escola il1lg],e's'a, a ncs-,

sua mensag'PIIl d,c boa von tad e uos posna ser:'! i n var i avclmcnt c "FlI1c
fcllizes d/a Annóri cu. Iió l , ori q t.e l ou bux ". Ei,s a grandc
Todas e lus ('1':1111 cr-iuncas vivas, d if'crc n cu eu.uc os cstuhclcci nu-n-

I ,"qm' .i�í falavam uin ingl{s melhor tos ingt'cses e nli.a.Ios. :\'co.;s('s
ú

l'l i
'do qUI' os p rnpr i os pnis. Encaru- lHOS, as (Ti,an('as uão p i-al i cnm 111lJ!i
vum U p rcscmte tal C01110 se lhes lo os ,jugus d espurt i v JS.vnún cros mediante contráto 1apresentava l' admiravam-se une- Foram lambé m instituídos l l

'nas d'e v i vori-m num ambiente 011- CUI'SOS l'SjH'C'iJlaJS, nost-cscnl.u-cs.
Os or igf n a is, mesmo não pu- 'lie n áo sentiam nem f'r.io, nem Io- Nesses CllIl'S,()S os estudantes aliados

I
blicad ns. não serão devolvi- me. ()11]�l\'a11l tamhein para <l Iu- aprr-nrlum certas prof ixsócs. Pudelll

d un-o, d'izPllod,o: "rj u a'nd o tiver bus- j,!!;l1'fllml'll.te Ircqucn.la r as un ivcrs i-. os.
um te idali'c piara al istar-me n� dadcs inglesas, mudtus das qua i
n A F" ," "Qll�ll1dlo Jôr mó d i- nào oobrum laxa algu,I11:1. So!d,ndus

I
" d írecão Dão se responsa- co"." ou ""mo d.i a cm que vol ta r nec.e!J,cm 1,Í('(,l1ic;as piara mntr lc ulur-
hi l iz s pelos conceitos emítk nairu ('asa",", Co ns iidc ravum-se Ie- .s'e OIU bolar gráu, sl'n(Lo as (J,espes,as
ft,OS nos artigos assinados Üz'e5 por t('o]'ol'l11 e.sca_l}ado e lem- pag,as l"OIlI fundo inglleses, E:;:isl!'

;'bl"'aoV.atll COll1 lrisl,eza (JS que haviam também uma esoola c[,e cadele'i ;]0"-
ficado abrius, Ess'as crÍan('as já vi- [1',mceses oOl11balenlocs, ond[' 170

=..a_IIIIII_I ."'S52E2I"'!!!!!!!!!!!!!GI!P.!!!!! '

"er,am seus dlias de ang(lstia. Cp- jovens que fugiram da Fr'<l11(:a, re-

i 'uhJecle'lll o lerl'oOor das bombas c o üebelll um Ir0iJl]() inlenso em lodos
I
pipooar dias lilIctralh'allora's, P,erde- os ranllOS d,a c:iôncin bélica l11odér
iyam I11uLla,s del,as seus pll'is e for- na, Os checOoslovacos fllndaram

. i l11a1ram nla fila infinda dos refllglia- uma escola, para arks uplicudas,
Rio, 5 (A. N.) - O veSpel'tI- '(los em l)Gsc.a de Ul1l porto l!.c sal- [ma das espe'Ci<alida'lles nesse ter

no "O Globo" publica uma en- va<:'ão, Há p('tizes ali que planeja- fI'IlO é ;] Escl1kl de marinha ,fla
trevista que lhe concedeu o -ram sÓZÍ'nh"h sua fuga, r,urta'ndo meng,l, cm Dl'vr�:,,_OI1de os 11l('l1l1ll.OS

vÍYler,es e dOl',umc.nltos, subl,ndo a I apreciem a j)l'uflsao de poeM'ador,nj,édico Lutero Vargas, filho bando d,e \',apores nClutrm; ou e111- 1 Estudam ll.a\'egação, mcdnica, me

mais velho do presidente Ge- ball'c1aln<]o em bo.les frageirs para' tcrefiLogw e todo II'<-lbalho p,rútico li
túlio Vargas que deverá seguir a LmVle:sSlHol' o Canal. Cada história g,ac],o ú pesca, ao lllar:.cj.o dos ]Joles

como capitão-médico do 10 i n(Fiyj,dl�al é u.ma Lragédia, dllopla- c üas re(tes,

d 1l10l1JLe Llü,slne pur traILar-s,e de cnan- Os p:üs dess'es lIlC.l1i]]o()s faZPlll
Grupo de, Aviação de Caça o

�',as. LClJ1]J!1t'lllO-nos tI,e Solyeig, que p,arte d.a f]o();tilhn bélga de pesc�HI()
Corpo Expedicionário. i ,'ül.Lotl COIl! as rik�'as do co,mandlJ res e lrabalham �tll1almE'nte na 111-

Resumimos, a seguir, as de- que incUl:silJ<llanam em Y,aagsoc. glalel'ra.
clarações do jovem médico l'en.�(·n�cs na menil1,� Lieke e seus A lIoni\'ersid<1fle rle EtlinbLi,rgo ofe

brasileiro que ainda ha pouco,
1,I1lJ1a'OZI/nhos C)'ue ')s Japonese.�, e11- rC('.('fI1-se ('Ill 1941 para estabc'lecel'.

"
. i \'UN�alll, sUnlllha, de j'a\'a a Slnga- na Tng]a,lerl'll, um núcleo (la F<l(,lll-

esteve nos Estados UnIdos es- pura. Sozn, o pequeno j,ugosJavo, 'la(1,(' de :\IedilCÍJ1l:1 pD,loilesH (' 111ui
tudando os últimos lnétodos clIjlO yap'O'I' f'ol b01llbardeado L111- t'os (J'lml,ores polones,ps jú ali se

de Assistência Hospttalar: (mmte 4 dias e l1oit.es l'ous,ecUohivas. f'l1Cnl1otralll, A eün,c<!C'l'!,o aliada lla

"Se eu não fôsse casado já J�j,el're, q,LlIC "eiu p,a,ra cá COil1r3' flo- Inglwll'rra flürc'"'C'(' c 'é (le �,e ('spe-
, ,

. l!lha dJe pescald,o['les ])e,lgas. Ieddv r:lj' qlH' sllr,i:l dalí unI C'l1oh'1J<1irnl'l1to
tena Ido, e, ha ,mu,lto ten1po, <lu,e organiZO/L! u.ma patnllha s'ecre- melho{' e 11lnis íiJ1,HlllO entre :IS nH

Agora, porem, e dIferente. Os ,ta elll I?a!l'is. André, da Polünia ('(i,es. A (;.r:I-BJ'("Íu,nha, pOrl'l1l, 5('11-

soldados brasileiros vão partir, que assistiu ao fuzi],aJlllelll0 de se,us 11"-�e org'ulhosa em ahrig-ar o,s ]).('

e de modo algum eu poderia L:ol'cgas floe escoJa e o arrazament.o 'lllP<JlIOS allÍl,Hlos relug·i a'cI os, auxi-
. . d,e sua casa, ],ja'n,(Ii()�os l' ('nllstruir UIll futuro se-
flcar no .Br�S!l. Antes me�mo! Que fazem essas crianças, J100SS'OS glllro c 11l0lhor.
da constItulçao da nossa força pequenos alia,dlos, na Inglaterra'?
expedicionária, esta decisão já �\I.�lÍ:las \1i/vem novamen,te �()1!1l a fa

havia sido tomada". !l1lilliIa.
O,.tras

..

ach�II'HJll a/migas e pa-
r,entes. OuLros alllda e,l1'con<l.raram

E acrescentou:
, al>r.i,g;o nos lares ingleses. Quanüu

- "Esta guerra e um cho-; surgiu o j)<rohiel1la da eoduC'Hçã'Ü
que de ideologias. O Brasil to- ,cl(\s,s;e's 1J1,il\hau'l�s. de peqllen�nos, o

mou uma posição determina-' !:;'oy<;:r�,o decld,lu que o OOn5'e]ho

d I· M' h 'd 'as e mI' _ IJirI(tanl('lO (lcye.J'l!a ri,ele se encaTrle-
a e c a: a, ln as I e

ga,r, (2l1oalnl([o OOS diiv'e'rslos g;o','ernos
nhas atitudes sempre foram

i ali/ad:os se eSlna.u.e],c('lcralll em Lon-
radicalmente contrárias as dos I ores, a el'es f,oi passada a tard,a

nossós inimigos, Sendo assim, I educaoional dos s.eLlS pequcn:os sú

logicamente eu já devia estar jdll'Os: ln:legmd,olS ny vlda l�lglesa e

, '. - i 110 S'lstema l'd ucal!! vo Il1gles, essas

la, na luta, h� l1l:UltO. temp? _E crianças ]Jod,eria.m facilmente es-

uma consequencla lndecllna- CfLUeC'er a Língua mH,l,er,na, perdler os

vel. SOU brasileiro". Ilaços qu,!' (!,s d,e,,;iaul, unü' à pát:-ia,
O entrevistado esclarece a or� ap,l'lmldl�,. b.na Lmpnes.ctndl\';eJ

. _ . . '. ecluoar as C'rJa!nl'as de modo que
segUIr, nao ter SI�O o pnmelro pL1JeI'esSiem clesonípcllIhar seus lie
a apresentar-se, dIzendo: veres num mLmdlo d,e apÓls-g'll'el"ra
_ "Desde que iniciei o meu em sua páJll'ia. E os g'ov�er.no!S alia

estágio no Hospital Central de dos es't aobe1e Cle,rallll
, �SSUl1, _na, hl-

,.. . ghrutcrna, SleUIS poroprJOs s)'slemas
AeronautlCa tive conheclmen- ,edll'calbivos, basead,os na vida

lla-lto de que um outro colega se- donoaol, i'uaug111l'anldo a,<; escol,as e

ria meu companheiro. Trata- ins,tit�L]!os de 0I1'��Ln,O, ,aproopriado�,
se de Clovis de Morais que pre- As (llf!oL1J]tJ,al(hes II]lJC1�JS foram va-I

t t t nos Es- .nas, 100!1I1ava-s'e preclslo enconlrar
sen emen � se encon ra

; ed,iJicios aprOopniados, professores
tados Umdos. Naturalmente,' aptos, ]i,w'os didúl,icos impressus
outros seguirão mais tarde". I:" líinlgua do, yaís. E'11l tnd,o isto o

-;;;;;;;:;;;;::;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;.;.;-;;;;:-;;..., C o llS e I hiD ])1]' tl a 11l co p.r e s, touse L1 e () n -

I!!'
curso v,a1iIIS'(). ForneceI; o auxílio,

. rij}a1llceir()�; !1I[,(,l'ssál'i() estabel,ec,eu!
:
o clontúüto C01l! a's alJlto.ri dmles 10-

.

II ea-Ís e provi,dlônoioll as aClllllDda-1
côe's aprop,niadas. 10m cad,a escola'
aliada hú U111 pr,of,l'SS{)r que en,si'na I,o inglês. E hú cursos de cLl.ltura e

li Lera-t llIl'a j,ngJl'l'sla. F.s tabelece-se as- i
s.i,!ll, 11 I 11 !ll'{)ÚI nd () �('n't i 111 ento d e I

JOALHERIA fiRILLO
amizade e Sli,llllJalia enlre esses pe-I

U queillos e o PI�ÜS que os almiga, llllll
,ca mais sení esquecido. A hospHa-
]idade que recebemlos na hor:1

I,amarga. F,l1anoes/es, ])o]un'eses, bél

gas, llQll'llgueses, chéciOS e I"UISSOS

p,oss.uem s,uas escüllas pnJp,r,ias. Co�
'mo uãlo exi8tc número sufiel\e'l1te
'ie ho:l!andeslC's, �l"egos e jugoesla
,'os papa a eriaçã'o de casas d'e en-

sino n aailonlai s, ess,cs f.rleqltenltam
esll.abeh"C'Ii.ment'os oubrÜls, cuja eSCO

lha lhes é perl11libida. O goyêrll'()
béJ,ga possue 17 eseolas elemen.fa
I'es e 3 secL]l1I(lári'as cm LOJ]l(lres c

nas p,!'ovíneias. Exi,ste um instituto

piara mel1iinas pO]lonesas na, Eseó
CÍ<a. Dizem elas que as pa;lsagens
alí f,azem llemb.raor a pá toria d'i,shlll-
1e. O g;ovêr,no pol,o,nês abriu tam
bém uma eS00la pla,r,a os jov,ens s01-
dJa;dos de l'Íce1nçla. Os chéc'Üs pos
sneoJl1 duas caS'flS de el1iS;llnlQ na pro
vil1i(',iu. O Rei Haal"on da ::-l'ol'uéga

AURADEcnIENTO E MISSA
Redaçáo e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. l022-Cx. postal 139
Arí 1. Lentz e filho, J. Batista Pereira e família, Rogério

Gustavo la Costa Pereira e família, veem agradecer a todos
quantos rs acompanharam durante a enfermidade e por oca

sião do J),lecimento de sua espôsa, mãe e irmã
JL\RL\ I>A XXUXf!AC.10 nA cosrw PEREIRA LENTZ.

Agrãecem, ainda, ao sr. dr. Antônio Moniz de Aragão, às
revmas. rrnãs de Caridade e às enfermeiras do Hospital, aos

revmos. ladres Capelão, Coadjutor da Catedral e do Ginásio
Catar lnejse, à Irmandade dos Passos e à Congregação de N. S.
das Dore, pelo carinho com que a trataram e pelas homena
gens pretadas.

Aproeitarn o ensêjo para convidar os seus parentes e pes
soas de mizade para assistirem à Missa que será rezada no

altar de qossa Senhora, na Catedral Metropolitana, às 7 horas
da próxna segunda-feira, 10 de janeiro, sétimo dia do seu

talecímeto.

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr,
Número avulso Cr,

N(j Interior:
Cr'
Cr$
Cr'

70,00
40.00
20,00
7,00
0,30

80,00
45,00
25.00

Ano

"elllestrr-
Trimes tr ...

�.. "...

CedítoMútuo Predial
Proprietários ,_ J-: Moreira & Cia.

O mtor e mais acrerlitado Clube de Sorteio de Me r
cadeias do Estado.

lort<'ins nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250',00
i1uitas bonificlicões e inscriçõe@ de pagamentos.

Médico gratis

NO�1: BEM todas estr{8 vantagens por apeOJlF!
.IÃ , Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum

Dre lcontinf'Dle. Não exif:!e :gual. Não reflita e não
dU'Le um só instante. C'lnC'lrra para o próximo
sort(O. tenha cofiança, que. qtHilldo menos esperar, a

sort�virá 80 spu encontro
Conserve bem na memória os dias It e 18

fala o dr.
Lutero Vargas

SRS. Ir�DUSTRIAIS
IMPOSTO SINDICAL

A lSSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPO�IS.
na sua 'uaiidade de represer,bnte da Contederação Nacional,.
la Indjtria, convida os srs, tmpregadores industriais a reco

herem p Bdnco do Brasil, no decorrer do mês de janeir0, o

mpostltsindical re:acivo ao exercício de 1944 e que é deVido
àquela onlederação, desde I'ilue não eXista Sindicato da cate

goria e<!lômíca respectiva.
A"'uias de recolhimento poderão ser obtidas na séde da

sobrado.Associato, à rua Traiano, 13

padrões maravilh(.�os, híssimo acabornE'nto das melhores
fábricas do pci.sw s6 encontradas rcS t Q1côes da

1 ROSA
Diariament� r�ceoemos novlda JPS

RUA FELIPE CHMIDT, 54 - FONE 1514

B'iblio teca trasferida
para a Alemanha
Informam da Polônia que os

alemães, estão preparando a

completa transferência da Bi-

I
bliotéca tão famosa, da Uni
versidade Jagelonica, - funda
'da em 1397 - para o Reich,
quer dizer, estão tratando de
expedir os restantes volumes,
pois a maioria dos livros mais
valiosos já foram roubados e

doados a várias bibliotécas da
Alemanha,
A dispersão dos livros, pelas

várias bibliotécas da Alema
nha depistará as investigações
e vai tornar muito dificeis
quaisquer tentativas para re

chavê-Ios.
, \

..._.._._,.._....._,..__". - - - - - - ................. - - - - - - -

PESOASDE TEM

USADO OM BOM RE.

SULTAO O POPU.

Orgulhe-se do seu

relógio!
EPURATlVO

DOSANGUE .

LAR

A

A SIFILlS ATACA TODO 1 ORGANISMO
() Fl�soL, v Baçü, o coraQl o Estômago, os

Pmmõ8S li Péle. Produz Dôrde Cabeça, Dôrelil
nos Ossos, Reumatismo, CeguGa, Queda do Ca.
belo, Anemia, Abortos e faz qindividios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agralvel como !icôr.
O ELIXIR 914 está aprova! pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamentqda Sífilis e Reu·
matismo da meSIDR origem. ._

VALIOSAS OPIIOES
O ELIXIR «91lJ». dada a sua AteI que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezesl:ELIXIR «914» obtendo
tamento da Sífilis principalmen- sempl1ls melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trénento da Sífilis.
cal é ii única passivei.

(a) Dr. Benedito Talosa.

recebeu variado sortimento
dos famosos relógius

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

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

1-,

I
As anedotas e pIadas aparen

temente ingênuas são grande"
armas de desagregação IDane ..

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

Rua Arcipreste Paiva

I Dr. Rafael Barloletil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ciente para poder continuar cs

VER
A

Nlif'A nal um meio de comunicar-se
estudos. Fez-se ordenar de sacer- O" com êle, A história caminha
dote e foi chamado a servir na

igreja de Antioquia. Foi encarre- Verônica Johanna então para um desenlace feliz,
gado da revisão dos textos da Sa- Spyri - Tradução de Pepita encerrando uma bela lição de
grada Escritura, obra esta que de- de Leão - Edição da Livra- moral.
veria ser de grande auxílio para os ria do Globo - Pôrto Alegre. O cíirculo dos amigos de Ve-
famosos' trabalhos de S. Jerônimo. "V

A • '"
• •

te-l rôni
,

it b d ít
Não faltaram os caluniadores que ertmI.Ca � ma�s um ln e- roruca e mUI o em escri o,

quiseram acusar a Luciano de lressante livro juvenil de Johan- a-pesar-de aparente simplici
fazer causa comum com os here- na Spyri. dade que caracteriza os traba
jes. A melhor defesa contra estas Verônica a heroina da his- lhos literários de Johanna
iniu.stiças. foi o mar.tírio., .Tend� tória é urda menina dos Alpes Spyri. Dietrich e seus compa-Luciono ido para Nícornêd!c , fOl' .. A'

preso pelos perseguidores enviados que perdeu os pais muito cedo hheiros; Gertrude e seus vízí-
pelo imperador Diacleciano. Com !mas teve a sorte de encontrar nhos; Verônica e as pessôas .io
�i�erdade apóstólica censurou .0.0 'uma segunda mãe em Gertru- vens e velhas que admiram
!U1Z. �or causa dc:'s crueldades

ln-Ide uma jovem viuva. A tercei- suas belas qualidades - estas
]ustlhcadas prabcadas contra os '

A ,

católicos. Não capaz de quebrar a r.a �ess?a �esta. pequena famí- e muitas personagens passam
resistência do santo sacerdote, lha e Díetrich, filho de Gertru- através das páginas dêste livro
mandou o juiz cortor- lhe a cabeça. lde. O rapaz e a menina cresce- como se fôssem velhos conae
Foi em 312. ram juntos muito felizes, Mas cidos nossos. E, emoldirrando

Dietrich, a-pesar-de sonhar tôda a ação, temos aquelas
Sociedade São Vicente de Paula com um venturoso lar com Ve- mesmas regiões montanhosas,

rônica, é desviado do bom ca- vales e florestas tão peculiares
minho por máus companhei- aos belos livros desta festejada
ros. As circunstâncias forcam- escritora suiça.
no a desaparecer subitamente, "Verônica", em excelente
sem poder despedir-se dos seus. tradução de Pepita de Leão e

Sobrevêm dias difíceis para com sugestivas ilustrações de
Verônica .e para sua madrasta.,' João Mottini, aparece na Cole
A moça, porém, não perde sua ção Burrinho Azul, da Livraria
fé no fugitivo, encontrando afi- do Globo, de Pôrto Alegre.

Transcc rre hoje, c data aniver

saria do ar , desembargador Edgar
de Lima Pedreira.
ComeMora seu natalicio, hoje, o

sr. Guido Bott, gerente do Banco
do Comércio.
Aniversaria-se, nesta data, o ma

jor Elpidio Fragoso.
Fa3 anos, hoje. o sr. Amancio

Pereira, proprietário da Alfaiataria
Pereira.

FIlr,�m anos boje:
-- o sr , Carlos Eduardo de Diniz

I
.- o sr, major Antônio Marques

de Souza
_. "S1'. dr. Edmundo da Luz Pinto
-- a srita. Diná Camisão, pro

fessora
-- o jovem Raul Fernandes
-- o menino José Matos
.- o sargento Laudelino Saraiva

Caldas
-- o sr. Artur Teodoro Luz. fun

cionário da Alfandega desta capi
tal.

Noivados:
Ajustaram nupcias, em Curitiba.

o sr. dr. engenheiro Venevérito
Cunha muito relacionadG entre

n6s. e a distinta senhorita Lia B.
Soboia.
- COM a gentil senhorinha Ma

ria de Lourdes, filha do sr. Mário
R. Bott. ajustou nupcias o sr. João
Adalgisio Philippi.

PILULAS DE

BRISTOL,
que asseguram uma

suave e perfeita limo
peza do estomago e

intestinos, é o mes

mo que renovar es

tes orgãos, e isto
importa em um optt
mo luncclonamento.

��

A aviacão comer·
elal 6m 1944
Rio, 5 (A. N.) - Aos 30 mi

nutos do dia primeiro de ja
neiro de 1944, um avião da li
nha noturna Rio-Belém, da
Panair do Brasil, iniciou o no

vo ano, levantando o vôo da

capital paraense para o Rio de

Janeiro, com passageiros, en

comendas e malas postais. As
sim, as tarefas normais do ano

aeronáutico - comercial foram

começadas com o êxito costu
meiro pelo. "Bacurú", espiri
tuoso apelido com que os nor

tistas e nordestinos, desde o

seu aparecimento, denominam
ti avião noturno, pois que o

mesmo, fazendo viagens à noi
te, estabelece, muito natural
mente, semelhança com o ba

curú, conhecido pássaro da

queLa região, o qual, dormindo
de dia, deixa a noite para voar

através das matas e caatingas.

Novo método
de educacão

. '"

Curitiba, 5 (A. N.) - Acha
Sê em pleno funcionamento
nesta capital uma instituição
única no seu genero. Trata-se
do Instituto de Jovens Brasi
leiros, concebido e organizado
modelarmente pelo educador
sr. Aluisio de Azevedo Mar

ques. É uma escola técnica,
mas com uma estrutura dife
rente das existentes no Brasil,
pois a criança aprende tudo
trabal�ando e ganhando a vi
da, debaixo das vistas dos mes

tres, peritos em várias artes.
Agora, o sr. Aluisio está estu
dando a criação duma univer
sidade, do Trabalho montada
sôbre a estrutura do seu inte
J'essante estabelecimento,

1 que a src . Margaret Hall, de
Houston, Texas, nos Estados

Unidos, obteve recentemente o

divórcio alegando que seu ma

rido não a beijara uma só vez

desde o dia do casamento. rea

lizado há dez anos a trás; que
as razões do marido não foram

publicadas pelos i ornais; e que
o juiz. ao lavrar sua senten·

ça, considerou aquela abstenção
como «uma grave injúria con

jugal».

....,..·_ ·_· _· • _ ·.·.·_.· : ·w ••••• ·.-......•_-••_ _ .........

União dos Varejistas de Florianópolis
Assembléia Gera; Extraordinária

De ordem da Diretoria, convido a todos os associados para a

reunião de Assemblêia Geral Extraordinária a realizar-se hoje [7 do

corrente] em ptimeira convocação. às 19,30 horas e em segunda às
20 horas.

Tratando-se de assunto urgente e de interesse da classe, a Di
retoria pede o comparecimento dos prezados consócios .

F'lor-ícmôpol íe , 7 de Janeiro de 1944.
REINALDO FILOMENO, i- Secretário.

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, 1.0 Secretário.

3 v .• 2

MACHADO & CIA.

PETISCOS - Roll·mops - Herrings - Pickles - Cama·

rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de

tainha .fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
SQ(ame - Peixe f ..ito, etc. etc.

A Comissão couumdcou-nos que
são os' segum.tcs os juizes e mordo
mos que tem de festejar São Se

•�••__-......._••--• .._...........____.._. bastlão em 1944.
CARREGADOR DE BATERIAS JUIZES: Sons. Mário Couto e Alr-
Vende· se um «PHILIPS RECTI- qmiméd es Mlaa1,g1lúlhlolbe.

FIER», de fabricação holandêza, JUIZAS: Sras. Zeny Macedo de
para carregar acumulador. Ligável Mlesqu\Ílta e Mamieta Schutel Gomes.
a qualquer tomaaa comum de luz. 1VIORDOMOS: Srs. Osval Pereira
Preço: Cr$ 1.000,00. Tratar com Badxo, João Fermard Dias, Fernan
Lourival Almeida. 3 V. 3 dia Oaldeima Bastos, Miguel Kr-is
• �......-------� taquis,' Frederdco Cabral Selva,

Telegramas retidos MáJl'ilO Laurinda, Ell1lo B'os,a, Pe!'ralI"-
ca Calado, Adolfo Monteiro Pí.nto,

Acham-se retidos na COMPA-j:\t1a1ll1orel Vieira de Mélo, Jaime Li
NHIA TELEfóNICA CATAIUNEN- nhar-es, Onofre Obive+ra, Antônio
SE os seguintes telegramas: Abreu, Euclides Laus Schmidt, Pau-
Des. Luna Freire 1.0 Roberto Sahin o, José D. Carrei-
Inspetor Pátria Nova rão, Bcnaldo Hickel, Eduardo Orie,
Sra. Filomeno Arantes' Silvdo do Valllle Pereíre e Noroer-
Francisco Lima to Domingos da Silva,
Ciroba Braga MORDAoMAS: Srtas. Oiga Merel-
João José Rodrigues les, Etelvina, GÜlJ]çaJ,v,es, Lniza Fer-
Alvaro Pereira rami, Rodolâina Tolentino, Zor-airla
João dos Santos Areão Neves, lsaura Veiga de Farias, Eu-
Lauro Vieira lita LUIZ, Oar'ol ina Boiteux, Nely
Waldemar Anadeto Boos, AJ,ioCJe Sigueir a c MalI"Ía Luiza
Alcides André Moraes SIOHza.
Marie "Wanderley Sras, ;\1'aJria Bastos Laus, Gloria
Walter Westphal Sohmtel Gnisand, Saruti.nh.a Roma-
Artur Hamr im nos, Vdtóriia Fennarudes, Gora da
Alírio Almeida Luz Medeirios, Guilhermina Dami-
iVlanoel A. da Rocha a.ni, IlraCiema' C. OrHga, Leülnor 1<..
Ma·rajo Leonardo OHveira, l(,a'ti'Ciips e Camnen POlll�es.

Cur'so de Enfermeiras do Exército
RIO. 5 (A. N.) - O diretor de Saúde do Exército determi

nou o funcionamento do Curso de Emergência de Enfermeiras

da Reserva do Exército, cuja finalidade é atender às necessida
des oriundas da guerra atual. Para dirigir o referido curso, foi

designado o professor dr. Augusto Marques Torres, major do

Quadro de Oficiais da Saúde do Exército, ficamdo o capitão
farmacêutico Vicente FerlIlandes Filho como secretário do v gencia: Rua Pedro Soares, 9

mesmo curso. As inscrições estarão abertas entre os dias nove Reorganizado
e 20 do corrente. As condições para a matrícula são entre OU- O D. N. de Portos
t:as, �s s.eguinte�: .

ser brasileira n�t�, solte�,ra ou �iu�a sem 'RIo, 5 (A. N.) _ O Presiden
fllhos, a Id�de mmIn:a. 20 anos e max�ma 40, pOSSUIr ?Iploma te da República assinou decre
de ,e.nfermeIra .0 certIfICado de Samantan:;t ou :V0lu�tana So- to-leis, reorganizando o Depar
cornsta, expedIdo por escola de reconheCIda IdoneIdade OH tamento Nacional de Portos
ser enfermeil:a de profissão, portadora de atestado �orne?ido que passa a denominar-se De�
por estabeleCImentos em que serve; ter �omprovada. IdOl�eIda- partamento Nacional de Por
de moral; reconhecer perante compromISSO, a obngaçao de tos Rios e Canais e fixando a

prestar serviço militar como enfermeira em qualquer forma-I d i � i são admin'istrativa do
ção ou organização mobilizada da Saúde do Exército, e dará Terr1tório do Acre para o

emprego dentro ou fóra do país. A aptidão física será compro- quinquénio 1944/48.
'

vada mediante inspeção médica. . ..'''' --,-

SALAS : oT;A��?�:�s�afa�:
para medlcos, es'

crit6rios ou representações, na rua

Vítor Meireles, 18, sobrado. Tratar
com João Matias, no mesmo local.
das 9 às 11.30 e das 14 às 17.30
horas. l5v-5

2 que, nos Estados Unidos, mor
rem anualmente cêrca de

45.000 pessoas vitimadas por de.
so s tr es automobilísticos.

3 que a etiqueta da côrte da
Inglaterra proibe que se en

vie ao rei cartas dobradas; e

que, para fazer com que as

cartas cheguem às mãos reais,
é necessário escrever em papel
encorpado e rerrie tê- las num en

velope grande. onde caibam bem
estendidas.

4 que a gripe n;:'o existe nos

regiões árticas, onde' tal in
fecção é virtualmente desconhe
cida.

5 que, na Alemanha e outros

países da Europa, existem
nada menos de 302 monumen

tos erguidos à mem6ria de Bis
marck, o célebre estadista prua-
slano.

6 que, segundo uma estatística
recentemente publicada em

Tóquio, 3% dos japoneses sabem
falar o inglês, 2,7% sabem falar
o francês e apenas l,6'/. o ale-
mão.

OAR E ARMftZEM
Rua V. Meireles, 11

Recebemos e agradecemos um

exemplar do Relatório da Confe
rência «S. Seb�stião», de Tijucas.
filiada à Sociedade S. Vicente de
Paula, e no qual vem exposto todo
o movimento da benemérita insti

tuição durante o ano de 1943.

Apresentamo's votos de continua
e benéfica atividade.

AG1l:NCiÀ8 E REPRESENTAÇOES
Caixa postal - 37. Rua JoAo Pinto - 5.

I· FlorlanópoU.
Sub-Ilitentea nos principais mtmJclplo. do

ESTADO
.....-,........._.,....-.-..-....-_-,...-.-.-. _....",.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
�--..---------------------.-.-_----.---.._-..._-••_-J6

Um polonêS classifi
cado em r lugar
Pela primeira vez na histó

ria, um estrangeiro foi classifi
cado em primeiro lugar na Es
cola Militar da InglaJterra
Royal College em Sand
hurst, onde também se formou
o Primeiro Ministro da Grã
Bretanha, Winston Churchill.
A imprensa britânica, noti
ciando o fáto, ressalta que Ri
cardo Z. é em geral o primei
ro estrangeiro que se distingue
tanto, no Royal College, onde
atualmente, terminaram o cur

so, nove outros poloneses que
foram promovidos a oficiais.

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado para a rea�
posta.

Cofre- Compra-se um em

- perfeito estado de

conservação, pequeno, chave e

I segredo. Informações na gerên
cia do Estado. 3 v. 1

I

São Sebastião

ORI[NT(
Os órgãos da Estatística Militar

têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostra.
o que possuem em 8eus .atabeleclo
'''!Jltoa. (D. J, "',)..
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1 - QUE 350 soldados brítãrrícos
e 2.000 operários de

construção conseguiram,
em 19 semanas, o nota

vel feito de erigir, ;.0

norte da, Inglaterra, tuna
"cidade-cogumelo" com
pleta, com galpões e de

pósitos, para 1.250 sol

dados norte-arner-ica
nos? ..

2 - QUE em Paris, para criticar

a ante futur-ísta, ata

ram, ceda vez, à cauda
de um burro uma bru-.
cha de tinta. Colocaram.

atrás, uma tela. O bur

ro, agitando a cauda,
deu aí urnas pinceladas.
Dentro de rica muldura
o "quadro" foi exposto
com o título: "Curvas

para o ideal" e vendido

por mil e tantos fran

cos? ..

3 - QUE em 1808, quando a

côrte portuguesa chegou
ao Rio de Janeiro, o de

sembargador Agostinho)
Petra Bittencouet recc

beu ordem de deferir to

das as requisições que

lhe fossem dirigidas pe
los nobres hóspedes. Um
deles requereu determi

nada casa. Depois casa

melhor. Depois mobília .

Depois escravos. O de

sembargador foi satisfá
zendo todas as exigên
cias. Mas à última explo
diu e, num rompante,
dirigindo-se à esposa

que se achava ao seu la

do: "Dona Joaquina, ar
rume a trouxa. Este se

nhor, com certeza, me

vai pedir também mu

lher. E como mulher eu

só tenho ai senhora eu

a terei que ceder? ..

4 - QUE o primeiro planador
cargueiro conduzido pe
la RAF através dos ma

res levou à Rússia me

dicarnentos, peças parai

motores, aviões e rádios
e era rebocado por meio
de um cabo de "nylon"
(vidro elástico) cujo va-

101' foi avaliado em 320
dólares? ...

5 - QUE em 1618, D. Luís de

Sousa, governador do

Brasil, fixou em 58 con

tos de réis a despesa de
todo o país, incluindo ()

custeio de estabeleci
mentos civis, eclesiásti
cos e [nrídicos ? ...

fi - QUE Maleslherbes, o advo

gado de Luís XVI, pe
rante o tribunal da, Con

venção, insista em dar
ao acusado o título de
rei q;ue o govêrno revo

lucionário ,da França
ldie havia cassado. E co

mo Treillard, que presi
dia a mesa, protestasse
furioso: "Como te atre
ves a empregar termos

proibidos pela Conven
ção" Malesherbes res

pondeu andaciosamente r

"Por desprezo por ti e

por mlnha vida? .•

Os milagres da Sulfa revolucionam
a medicina

•

Ia.NOVA YORK - N. T. - Os médicos do exército e da ar

mada: estadunidenses estavam devidamente preparados quando I
naquele memorávsj 7 de Dezembro de 1941, os aviões japone-lses assaltaram traiçoeiramente Pearl Harbor. Estavam prepa
rados com as drogas da famílioJ Sulfa, que lhes proporcionaram
ocasião de realizar proezas até então inéditas nos anais médi
co-círúrgtcos.

Estas mesmas drogas estão prestando surpreendentes ser

viços em todas as frentes da atual guerra, ora curando a desin

teria, ora evitando a gangrena, atalhando sempre toda uma

série de moléstias que anteriormente eram mais temiveis que
as balas inimigas.

Podemos afirmar agora sem nenhum receio, ter sido, real
mente, vencido todo o temível grupo das doenças infecciosas.
A septicemia, a estreptococia da garganta, a febre purperal, a

escarlatina, a irisipela tão conhecida em algumas regiões do
país, e muitas outras, que há tão pouco tempo causavam ver

dadeiro horror, são hoje faceis de se combater. A célebre pert
toníte que surgia sempre da rutura do apêndice é atualmente,
para o médico, um problema de simples solucão.

Certos derivados da sulfanilamida são
.

também usados
para o tratamento da pneumonia e da gripe, com os resultados
mais positivos.

Vejamos, pois, qual o mistério deste milagroso medica
mento, que tantos e tão significativos serviços está prestando
à luta das Nações Unidas e às coletividades humanas em geral. ...... . _

Em realida�e :: s�lfa�ilan:ida constitue um surpreen:Iente I
progresso da químíata-ía, Isto e, da arte de curar as moléstías '

pelos processos quurucos. Foi em 1908 que P. Gelmo, da uni- I

versidade de Viena, em sua tese de doutorando, revelou o mé
todo que havia ideado par preparar uma nova droga branca i.'l

cristalina, que hoje conhecemos pelo nome de sulfanilamida.
Gelmo não imaginava, nem por sombra, estar realizando uma

descoberta de colossal importância para a medicina. Talvez
tão importante como a histórica descoberta de Pasteur.

Na Europa e nos Estados Unidos, os químicos começaram
.

a fazer, então, toda espécie de experiências e combinações com

a sulfanilamida e, atualmente, contamos com cerca de 2.000
drogas, derivadas dela, que são chamadas a famílía Sulfa,

Contrariamente ao que à primeira vista se supôs, as sul
fas não matam diretamente os microbios. Si se deita sulfanila
mida numa cultura de micro-organismos, vertrjca-se que estes

,.continuam vivendo, mas não se reproduzem. No corpo humano
os micro-organismos ficam narcotízarlos pela ação dessa dro-,ga. Segundo a última teoria exposta sôbre o assunto, as drogas
da família sulfa interrompem a nutrição dos micróbios, de mo

do que estes se tornam completamente inocuos, acabando por
se eliminarem.

IDesta fórma, as sulfas vleram realizar uma verdadeira re

volução na quimiatria e, portanto, em toda a medicina.

��������������==�....................................................

I
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As mais famosas musrcas, com os mais

Famosos artistas. I
ÚLTIMAS NOVIÚADES I
Na ((RADIOLAR,) I

Rua Trajano, 6 I
_ 1
,.".�.,. _ .,._.._.._ _..- _."..,,.,.. - "._--_....,..--

� I

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAfA"

J)ISCOS
COLUMBIA

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'l'RANSPORTES

Capital e reservas Cr$ 7U156.189,20
Cifras do balanço de 1942:

Responsabtlídades . , Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .... ..,. . .. , , , ,....... Cr$ 70.681.048,2ü
Ativo ...............................•.......... Cr$ 105.961.917,70
stmstros pagos nos últimos 10 anos , , .. ('r$ 64.986.957,2:)
Responsabil ídades .... .... .... . ,............. Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (.Drêdios e terrenos) ,. Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de carvalho, Dr. F'ranciscc

de Sá e Anisio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacionaL - Sucursal no

Uruguái. Reguladores de avartas nas principais cidades da América, Europa
e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, D. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAí, BLUME·

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

_._ - -" _ -,..-__ " - _ _.__.1

avisa o distinto público de Floria.ó- I

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

Ternos de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.
Fcccm ume visita, sem ccmpremíssc á ccA Exposição»

PRAÇA QUINZE N. 11
'

• t.Jesa:u IIS li Si_au um. d::_•• 1.III:!II ••lelLil &.'2 ti i .,i

fi, or ��
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN"'l'URAS - internos e externas de prédios, para

_
paqamento à vista ou a longo prazo.

NAO CONSTRUA, sem consultar os planos da

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

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

possive l obter "casa própria».

--

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

Manoel Joaquim Bastos e 1/
Adelina Pires Bastos li

João Ardigó

participa aos parentes e pes
sôas de sua amizade. que
seu filho Antonio Russe Ar
dig6 contratou casamento

com a serihos-ínhc
Zenilda.

participam aos parentes e pes
sôas de sua amizade que sua

filha Zenilda, contratou casa

mento com o snr. Antônio
Russe Ardig6.

ANTÔNIO e ZENllDA
confirmam

Fpolis., 1-1-44.

3 .V 1

PATRocíNIO OURIQUES e

SENHORA
ROBERTO MORITZ e

SENHORA
participam a seus parentes e

amigos o contrato de casa

men to de sua filha Maria com

o sr. Ne r i .Moritz.

participam que seu filho Nerí
ajustou nupcias com a se

nhorita Maria das Dores
Ouriques.

I
:

li
NERI e MARIA

confirmam
Fpol ía., 31-12-43

CARTAZES DO DIA
tia.teira HO.lI:

(lHE
Um verdade ir o

mas um

A's 7.30 horas
turbilhão de g.rr galhadas ! Não é um filme,
DISPARATE CINEMATOGRÁFICO!

Pandemônio
Com Olsen Johnson, Hug h Herbert, Mischa Auer,

Martha Raye e Robert Payge.
Rir!. .. Rir! ... Rir!... Musicasl. .. Bailados!. ..
COMPLEMENTO l'TAqONAL (DFB Nat.)
TERRA DO CANGURU. Tapete Mágico:

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços 3.00, 2,00 e 1,00-Livre de Censura

CINE «IMPERIAL"
A 's 7,30 horas;
Programa Duplo

Preston Foster-no filme emocionante:

Espião
John Howard,

A volta

• A

)apOneS
Ellen Dr ew e Akim TamiroH em.

dos mosqueteiros
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

Preço único 1,50. Imp. até 10 anos

Amanhã no Odeon - Programa espetacular! I - ROSAS DE

SANTO ANTÔNIO II - Jehnny Mac Brewn em CORAGEM
E CASTIGO III - (1/2 Episodios da sensacional seriado
SERVIÇO SECRETO com Jack Holt. - Domingo no Odeon

e Imperial NOSSOS MORTOS SERÃO VINGADOS.

Jil & .S S kg 41 L .1
.. UII d

"A Bandeira Nacional quando em prés
Posição horizontal, e trã ao centro da
testa da coluna, ee l6olada; à direita da
testa da coluna. se houver outra bandei
ra; à frente e ao centro da testa da co.
tuna, dois metros adiante da Unha peloll
demais formadas, se eoncorrerem três
'IQ mats bandeiras". (DOOl'eto-lel n. 4.545

.

,I .. 11142: i\rt. 1R. N. lU.
'

,

/

I'
1\

" tu II I J .25'J
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a Liberdade de Imprensa
na Inglaterra .

Por Wickham S:t�ed Exclusivo era, porém, r,ed,igicl.a em termos
para "O Estado". mais sóbr-ios.

(O desjcado comCl1Jtla/riSita bri-
Sob o reiJ1la(]o de Carlos II,

Ilânico de assuntos i'IJtcrnacionais
uma certa r.eacão se fez sentir Em

Wickham Steed nos mostra neste' 1680 a
í

mpu-erisa Ioi res,tl'linl()'ict� por
(lJiplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)· , UJ11a prlolclta'll1acã.o "d,i,nJi.!1Iu%nd'o :1

Ex-Interno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do aI11Ílg;o,. como o jÜln!llaJ<iSllW elas Ilhas implres,�ão de Iivros .novos e panf le.,
Departamento de Saúde .

conquestou O d.lre.I�IO de SiC!!' l,iv,re e .. b I
co ]'.

uOS .mo IO!O�'O'S sem icença prévia".
CUNICA MÉDICA _ lIloléstias Inter-nas de adultos e crianças. CONSUI.TóRIO "d, �110 o pO'VIO 1.11119 ,C,S vc essa l iher- Os doze juiz cs da côr-te c[,eclara,ram

IiliSWIi:NCIA: Rua :Fehpe Schmidt n. 38 _ Tel. 812. CONSUL'l'AS _ Das 16 .às 11l
'UI .e, que C'Oln!;'illdIClr,a essencial para ..

blioar
ã

e '

. as boas relações entre govõrno e m'IJ1lll110S�� .a IJ�� u oaçao fie qual-
povo). quer uotrci a. Iósse ela verdadeira

Os ingleses, em sua ma ioría, Ja
nu falsa, sem a 'aul'Üll"izaçãi() prévla I

se esquecerem que no SéCIÜO .xVIi clJo. ne.r e que a publicação d-o jor
I() resto do mundo oons i.dc rav a sua

naus de qualquer gê.ruer o passava a

p átrin COIlllO l) país o ma'is rcvolu-
ser cons id coad.a i legal. A autorizn-

. . ção do rci cquival ia a urna censu-
I ci ouáoi o do Inundo, piais que ruan
-evo uma longa gueru-a civil deca-

ra r igor csu. e durou alé o ano de

't ,1690, quando a Càlllalr'a elos Coo,
iH OU seu r-ei e eSllabcleccLI uma re-' !pública que de fato foi urna dit a-

muns s�e recusou .H ,renovar a pro-

dura e que num espaço infcr ior a
cbamaçáo real. Deste momento em

40 anos expulsun uut:i'lo rei, colo-
di.arme, cs.tabelcccn-so legalmente a

Ex-Interno cio Serv íço do Professo)' Leõn ídus Ferreira e ex-estagiãrio dos Serv íços d liberdade (].e imp rc nsa na Ingladcr-
cio dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

can

1'0 orn SINl lugIar um csí ruugei- ra Duan nlr. () século 18 qua n dno. gnorum gcradllllcl1Itc q'Lle seus .'
.' , � " , , ,< o os

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia) {llnbepassados gan hur-aau, durante
jonnai s mattuli.n os e vesper+ímos co-

CI.er" do Serviço de Oftalmologia do Dep.u-tamento de Satide e Hospital de Caridade :e,sS[e século l,eVloI11"oio,Húr'i'O, unna ,ou-
llle9nlr:J1ll a oi.ncul ar. o g;ovêruo í én-

Cltlllca médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta t 1 tou Intirni d'er os edi teres por mcí or,a uta, deveras rcnduid a pela Iíber. "

, "

coNSUI/l'óRJo: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 _ CONSULTAS: Das is.s« üll1dC da imprensa _ essa "J,iherll,a-
ele plc,m,eguiç-ôcs e, com melhores

AI! 18 hOJ'as _ HESIDll:NCIA: Conselherro Mai�'a, 77 _ FLORIANóPOLIS. d'e de expnessão" que o P'residente reSlL�lrtlald,(ls, pOlI' meio dle suhorno.

Rooslevlelt1: necenbmlllente enumc,raya Def:oe. e oulros hOlllCI1'S oorajosos
el1ltme as "quatro l'iherda'dcs" que

liesls'tJl'alll, l'anlo às inltimidacões
a VlitúrÜt (lus all"I("(lS ol'e

' qUf1l11to aos SlIibOI'llOS e füll'am câsti-
< < U I, rec'era ao Cf 1 It'

-

Hospital,lllIundo. ",ar os com. mUI I a.�, p'rllsoes e postos
I O sel1ltúLo (),ni'ginal do tell',mo "Ii- l�'O Cfpelo UI'J1lllho. Sl��b _ o, reinado ,de . SELEÇÕES para NOVEMBRO

berdade de imp,nens'a" não se refe- J?r",e In, Johm \\'Jll,es s'e p;;-,onun-I
I'ia ao direito (Le imprimir j(}rnais Cl�U v,�emenllemel1'l'e n� NOl'th I
ou revistas, mas sim, amltes de tu- �nlt,?n clon1ra a venlaI1Ida�1e. d'a

Ido, à i111pnenl5a de I'ivros c panfle- l�l,PI e,ns',?, ganh::t.nldo o pre�ltl�IjIO da

)lOS
e, elll segllmd,a inLSltânc.ia, ap,cntas

populaçao J,onl(],rJl1:l. M,as fOI SOlllen

aos jOll'llalÍ,s. O disbr,ibllicã.o de notí-
úe .quallll�]'O. J,ohn �.a,I.ter I,� sle tornou

cias foi, (Luran�e séouJós, monopó-
editor U?IICO d,o, l'Imes , em .1883

lio re.al!. Muilo aIlIles da inv'encão que UIlll l'ornaI po�le l'ornwr-se ,!nde
(Ia impI'ells'l lle l]n'tl'C' f"

.'. ,penld'C'l1Ite cio govemlO, 1anlt.o Jman-
• " < ,

, � I as o I CI aisI'''' I'
. ,

eram eIl'\ll'arlas (le Lrl!](lre .. �
cedI d conl'Ü pO"I,IICallle!1lte. O espl-

, " S p<ll"d aS " L ]o' • II'
-

I' t
.

L'
.

ll!',ovíncias por imtümnédio de car-! J,I o ,IV,I,C (e IJ<ei'as c a açao em pro llllll a JUls. J'ça quc .rull�-a c[em?CJl'acla
[as reai, pa1l'<1 divul,gacã.(J lLe infoQ'-

(lo (1e�eIlV().I.vlm('jl1ito d:�,,�lllP:;en,sn I em gl1er,na .lel�l o direito dia lIben1a

Illaçõ'cs c.omuns c, qu:::tnlflo alguns
IlllecanlCJa, 1 IZ�'rla�ll ÜO llmc, 12H (1e <!te eXlIHlll1ll'r seu par,eoer o que o

pall'tiCLdare,s se llililliz31ralll da' má- I Tng!,alter,ra, () or,gao glllla e Call1!H'aO govCJ�no dlCve saber o' que o povo

DR BIASE FARACO (Juhna impressora, as autoridades :.d,? 1\l1il)lrenIS� cm sua luta ]J�la hb�r- sente _e pensa. Va1em, como única
• se apr.essall'am a proíbir t. I ab' I

dacle. Deballxo de sua onenta(:ao, cxccçalÜ, os cas'os que pOSSlaIll res-

:\lÉDICO - chefe do Serviço dc Sífilis do Centro ele Saúde Durantc �l reil1lado d,e A,el;ri���� I esc,fI bOlres e j(!lr,.lli-sllas combateram iril1gir o esfêllrl�o béllic.o naeiona1 ou

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFEÇÇõES URO-GENITAIS DE VIU, o "abll!so" se i-wneralizou1de I pelos SICUS �111I:<:'It.OS, recol1hecenrl,o of,el1dlCr qualCfuCJl' �'a� �,açõ,es alia

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEH:VIELHOS E ULTHA-VIOLETAS l,al fórllla que c1ml (Jlni"em a uma I sll.a nespl()Ollsa�!]J(}ade perante � pu- (�Ias. O ClolnlccilÍo bntamco e que a

CONSULTAS: elas 2 às 5 .h. H. Felipe Schmidt, 40 I nroC'!'8.maeà,(j real, s'c!:(�ndo a qlllfll! b}ICO, m,as mio pe�r::tnlle o governo. 1Jbenda�,� pr,ovIda do s.enso de res-

HES.: H. Marechal GuillJcnue, 33 - FONE 1648 "certos livros que implrumi,a'lll nnti-I
Lma vlez eSlla]),clcclda es:"a reg11"a rle I pOllisl.a�)lhdaldie pa,ra a 1ll1pr,enSla, e

_____ I c,ias" haviam dc ser rec)ll 'rI, ,C�n.c1ltl1t,a, s,e llIan,[,eve ate os noss'Ol> ,a c'l'lhca pUiblllC-a em a\S,liln10s go-

lNSTITUTO DE pIAGNOSTICO DR. SAULO RAMOS qu,cima<dlos de]]tl'o d.e 24 �1IO�;�a�(�\I)I� I dl'�<:"drill'()llls,tl'<l'Ilc1o o �e_u ,v:al,o]' n,a vle,r,l�amcnütis sã� in.di:spensáv.eis :\

CUNICO
-

pena de pnisã'o. Afillll de ludibriaT gu,e,ll.cl (],c 1!J14/18, c Il1alS clllld,H :10 g?st�o �e u:n� pa'ts ltvre. Essa co,u-

OR DJALMA
t;;speclaJI.ta em moléstias de senhor.... - e�sa Ol'.c!.elll, as oalrtlas circulare's I conflLJ\o :�IUlal:, .

vllcçao .][]slt�flC'3'-s: pela cl'ença de

•
Partos, nalo fopam mais impressas, mas es- Ac.eJtot,.,se " c,en��lll a n,o que d12. ql�e o a,ut�-""ovt;lnno geria 10 alUrto-coll-

ALTA CIltURGlA ABDOMINAL: eSlô- cll'\Í,tas à mão e eopiadas. Sómente nepel,to a e,(!,ntas IwlIc,las qu: T;m�es- trole. n.os }o:nlans CJlU/anto n::ts cJ,ass�s
MOELLMANN mago, vesicnla, útero, ovários, apêndice, I no fim do reinad,o de J,ames 1, Ulllla I sem sl�r d,e v!a,kll'. !lalJ'll o. ll��nlJgl?, ,a�]a11lmS�nalblvalS. EI1� ca's'o �0!1tl':'

tumores, �tc. - CIRU,RGlA PLASTICA lice.ne
..
a veill PCIl',milil' a

illlpressãolJ1l?S na,o �,quc. COJ,bw,� Opll1·lao jJu-,n.o, a,labCllidadle l1IaoO benefICIaI'Ia
Formado pela Universidade de Genebra 1)0 PERfl'iEO _ Hérnias, hldrocele, ve-II d:e n,oticÍl::ts e,�lk,alJ1ge,ir'Hs. A.iuda bllcla, pÜ'JS O Il1IgIüs pleslllllle com llllliguem.

Com prãtica nos hospj,tais europeus . I l' t d
.

ncoce e. l'a amento sem 01' e operação' contInuava, porém, a proibicãü da
Clinica médica em geral, pediatria, doen· le Uemorroldes e varizes _ Fracturas: publicacão de infO'rmaeões "nacio-
cas do sistema nervoso, aparelho genito- ,pru:-elhos de ll:êsso. Opéra nos 1I0spltaJs nl�lis .. �1iâs a exigên.cia, por parte do IIurlmário do homem e da mulher de Florianópolis. ]J'ublwo, eJll olblc,r l:ais inl'olrllll'HCÕeS
Assiste. Técnlco: DR, PAULO TAYARES I'raça PertJlra e Oliveira, lO, Fone. 1.009. acent,uava-s,e ca,da vlez lll'a,is.

o

As
()u,rso de Rad!ologia Cl!nica COI:> o dr. H0rárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente. cartas llHl'llJl1SC'rÍltas fo,rmil sutbsH-

Manoel de Abreu Campanario (Sâo Pau- IliIid,as por planfl'etos illlpres�olS,
lo�. Especializado em Higiene e Saúde l-IELENA CHAVES SOUSA chaillJl::t:!oS "Li,v1J'oS de n'Ütícias" e

Pública, pela Universidade do Rio de Ja- pu.blicados sob t1tllllos la,is como
neiro. -- Gabinete de Raio X _ Electro· ENFERMEffiA OBSTll:TRICA ":Vle,rcll'ries", "LntCllltigences", "Go-
I:llr<Tiiografia clinica _ Metabolismo ba· (Parteira) l'an "e5" e "Gazzc<1<les".
sal _ Sondagem Duodenal _ Gabinete Diplomada pela Maternldade Aird'a nwo sc tralava de }olrnais
de' fu,ioterapia _ Laboratório de m1.cros· de Florianópolis ou diúrio:s, mas à llledida que a pu-
copia e análise clinica. _ Rua Fernando Atende chamados a qualqu... b1i,caçã,0 d,e llolícias se tOrlUOU g,e-
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolu,. hora ne'rallliZla,cla., as pnimle,iras call'tas as-

P\-a�a da Bandeira, 53 - sob. slIllllÍ,ram O canaler (],c "Oartas lon-
(Aotlll'o Larll:o 13 de .&laJo) cki,n,as" à imp'llCnIS'::t cta provinc'ia.

Es'sa fónma ct:e ,Ío.r,nalislllo existe.
Quando aSlSlunlros dOlllésticlOIS criam

perigJos!os demais para SJer'em tna
tactos, os jO�',Dla,is davam sómente
nOILilCÍas doO ex,terior. :\lIas dUlr'al11t.e
a s,essã,o do ParllD,mento de 1!i40, a

'Ol)/illâãio públlj.c'a não mais p'Üdia ser

.<:'ufocada e daí em dcanle. o jOJ'na
lismo ingl,ê,s Clomeçloll a tomar
feicã,o.
Âs folhas emm sema,nlais. Nino

,guém áilllrla pens!aVla em publica
,ções dj,ánias. Beprod,uz i am em SJUG

majoni,a os d,eb.a.tes pal'lamentar.es.

DR AUR-t:<LIO ROTU--LO
O primeiro ver(l,adeir,() pClriódico

..c. alJialnec.eu em algosto de Hi42, três
meolles depois do inic,io da gue1'lra

Médico - Cirurgião - Parteiro eh�i,l, qlLllalllldo Calrll,ulS I levantolhse

R A lOS X cOlDltna o Palr,]IUllllenlto, em Nottin-
Moderna e possante instalação ghal!ll. A imprClnlsa se ap'l'üveiliolll,

de 200 MA. r. .a.tnna'lmel1lte, da libenbrLe adqlli-
Diagnóstico precoce da tuberculose [,ida e se n"O��r()ll desd,e o começo
pulmollur, úlceras gástricas e duo- bastauüe VIi v,a , ma,s, em seu todo,
'1enais, câncer do estômag('), afe- sempll,e ve.rÍldica. Antes da execução
ções das vias biliares, rins, etc. de Oados I, em 1649, jil existia

Aplica' o Pneumo-torax artificiaJ grande nlÚJne,no de jornlais. Illllpri
p:.ra o tratamento da Tllberculose llililal1l�sle artigos de I'Ill'l1'dIO, noticias
Pulmonar _ Tratamentos moder- de ,lioda a pla,nte, anúll'c,jos e até .nus-

nos e eficazes desta moléstia tnacõ,es. HieJ,a,talnldo a ex'ecucãlÜ d'e

Completo gabinete de Eletricidade W,üliarH La!ud, aroebis')JlO dlê Can
médica: Ondas curtas e ultra-cm'- 'berblllry, um lo.l'l1al, da épüüa escr-e

tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios vd,a: "Na seXlla-f'eira apagou�se o

Ultra Violeta, Infrazon-Terapia peqlllenlo f.o,g.o dte artifício d,e Can-
Consultório: Rua Deodoro, 3 terbury, em 11owe,r Hill ... Fo,i

de-Iesquina Felipe Schmidlt capitado Clomo o merecia. Fasse

f)::ts !I às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs bem Wi�lltilam de GalllJtC'rbury". A

Telefone 1.475 I lliOHcia sôbtee a ,J1]Io.r.te de Car10s I

INDICADOR MÉ_DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeieoamen.to e Longa Prãtica no Rio de Janeiro
VONSUV.rAS _ Peia manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

llábado., das 16,30 às 18 horas _ CONSUL'J'óRIO: Rua João Pinto •. 7. sobrado -

Fone: 1.461 - Hef:lidência: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIO WENDHAUSENDR.

ARAÚJODR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

COPl'SULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 _ A tarde, das 3 às 6.

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

DR. SAVAS LACERDA

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Servi\os de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor ;\Ieircles, 20 - Fonc 1.405

Consultas das 10 às 1:! e das H às 15 horas
HESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS _ VIAS URINARIAS "'_ CIRURGIA

Tratamento espec1alizado das afecções do Aparelho Genital Femillll10

Tratamento moderno da Blenol'ragl:1 Aguda e Oronica, sob controle en

doscoPlco (URETROSCOPIA) e cle laboral<Íno. Aparelhagem elétrica para os traw-

_,�ntos especializados. DIATERMIA - I:-1FRA-VERMELHO
CONSULTAS: DlOinall1eü1'te das 14 às le h, raso [{ESIDENClb.: Tll'aden�es. 7<Sobl'adoJ

CUNSULTORIO: TU'adentes, 14. FOl\!::. l.oba. AUSENTE

VamosJver'
O Hara ..kiri?

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

Que aconteceu em Sebas- "

topol? Um grande livro resu

mido num grande artigo. Relato
d- uma sobrehumana epopéia, vi
viela pelo povo que desmoralizou
a -Bl.tz-grieg> ... Pág. 37.

Salvos. do fundo do Mar
Conheça, através duma descrição
ohjetiva, os passos que culmina-

'

rarn no salvamento dos navios
afundados em virtude da trai
ç[lo v er'dadeiramen ta n ipon ica, de
Pc arl Barbar ... .Pág. 59.

Como se O?ogo um sorri
so. '. O heroismo e o espírito ele
aventura, revelados no mais duro
e arriscado de todos os serviços
civis ... Pág. 69.
O moia!" a?leta do mundo
A história extraordiriár ia do filho
do "Falcão Negrc» o velho indio,
que, com 55 anos de idade, é o

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

20 notáveis artigos no número de

Acaba de sail1'

Apenas Cr.$2,oo

RenrpfI('nlonle (;r.ral no Bra'iLl'
.J FEIINANOO CIlI"lAGLIA

Rue;. âu R(nári�). 51)-A - 2.° anr/ar - Rt()

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

DR� REMIGIO

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móve\s finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schmidt, 34 -- C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
1----

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhqras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmldt _ Edifício Amélia Neto.

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

SJDl1:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

8x-interno da Assistência 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. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia, Clinlca e Cirurgia
do tOl'ax. Partos e doenç81S de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Did'
riamente das 15 às 17 horas. RESIDli:N·

CrA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente POI' vãrios anos do Ser"iço
Cirúrgico do Prof. Alipio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clinica Cirúrgica).
Com prãtica na clinica giNecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

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

Int.estinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele. hidrocele,
v�rizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às l2 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

:«d taZQf I,;Ud
�ltStd dQ cam-

I'V

PVdg, 'Vld0 Qq-

�UQ<td dQ ll1-
C lUIY d maYd

vilhóga qdbãO ,,'

--

Faça econoInia 1 COIIl-pre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e criancas.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL".
Linhos estr'l.·ngeiros e nacionais - Casem iras - Panamcí - Albene - Tussor - Brins - Camisas � Cintos - Suspensórios -

Meias - Calçados - Roupas feitas -p'aro homens e crianças - Gra"'atas - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capa.cetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8,

---I �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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] 9,:12 - 242 mil cruzeirosLE)'IBRANDO
A maior contagem do tradicional

cotejo paulistas x cariocas, verifi
COLl-Se em maio de 1917, Nesse en

contra, os bandeirantes abateram
seus adversários pela quílométrí
ca contagem de 9 a 1! Os dois Sê

lecionados atuaram assím consri
tuiclos: PAULISTAS: Casemiro,
Orlando e Bianco, Sergio, Amilcar
e Lagreca. Formiga, Dias, Frieden
reich, Néco e Rodrigues. CARIO
CAS: Mila, Monteiro e Bebeto, Po
lice, Vila e Ferramenta, Anacléto,
Valdemar, Gilberto, Arlindo e Hei
tor.
Em 1913 os bandeirantes vence

ram !1.0S cariocas pela alta conta
gem de 8 a O ! Os dois clássicos �l·
vais jogaram obedecendo à seguin
te constituícâo: PAULISTAS: Ca
scmíro Orla-ndo e Osní, Gula, Ru
bens Sales e Lagreca, Formiga,
üemostene;;. Friedenreich, Mac
Lean e Hopkins. CARIOCAS: Bae
na, Pinrlaro e Nerí. Rolando, Can
tuaria e Galo, Menezes, Sidnei.
\Velfare, Mimi Sodré e Sílvio
Fontes.
Em H)1í os paulistas derrota

ram os guanabarinos pela sígníri
cativa contagem ele 7 a 1. Eis a 01'·

ganízacão dos dois conjuntos'
PAULISTA.S: Casemiro, Bianco c

Palamone, Halo, Bertone e Lagre
ca. Formiga. Dias. Amilcar, Néco
e Arnaldo. CAl1IOCAS: Marcos,
Chico Néto e Vidal, Adernar Mon
teiro e Galo, Carregal, Couto, Can
tuaría, Rolo e Fontes.
Em 1923 os paulistas abateram.

no Rio, o" cariocas por 4 a O. Os
dois "onze" pejejaram assim orga
nizarlos: PAUL1STAS: Primo, CIo·
cloaldo e Bartô, Brasileiro, Amil
cal' e Rosa, Formiga, Mário Andr;i
de, F'riedenreich. Néco e Rodri
gues. CARIOCAS: Nelson. Alemão
e Palamone, Nesi; Seabra e Fortes,
Zezé, Coêlho, Nonô, Nilo e l\Iode·
rato.
Em 1920 os bandeirantes. tam

bém derrotaram, no Rio, os cario- ,,��

cas por 7 a 1. Eis como atuaram os

dois quadros: PAULISTAS: Primo,
Bianco e Bartô, Sérgio, Amilcar e

Fabbi, Formiga. Mário Andrada.
Friedenreich. Néco e Rodrigues.
CARIOCAS: Oliveira. Seilas e Mon
ti, Lais. Sisson e Dino, Menezes.
Petiot, "\Velfare, Machado e Ba.;·
chi.
Em 1926 os paulistas vencerail:

aos cariocas por 8 a 1. Os dois se·

lecionados jogaram obedecendo :1
seguinte organização: PAULIS
TAS: Atié, Grané e Bianco, Pepe,
Amilcar e Serafim, Tedesco, Néco,
Petronilbo· Feitiço e Mele. CA�IO I f1begaram a Mloam,·CAS: Batalha, Penaforte e HelclO, U
Nascimento, Lincoln e Hermóge- �ov,v. forque, fi (A, N.) - Acaba
ne8, Pascoal, Russinho, Ondmu, de chegai]' a :Miadni, lemlo s·eguido
Tatú e Dininho. ;lI1edli<lJta,lfJ.Cll1llc p.arla uma base mi·

litar, o 1H'[1[1l1E'UrO contingenle da
Fôrcli! Aé,rci! Br,asileiJl'a, slob o co

llla,n'rI o ri (l m aj,O/r Nero d'e �Iolllra e

que part,icipará nlaoS op0raçõ'es de
�uel"lra na BUirfYpla,
·_-.·.·_·_·JV'wI"aw.__."..,.,..__...,.."._".,

COBRADOR
Em Precisa-se. Necessário referenda e
Em fiança. Informação na MODELAR
Ell Considerado
EILl perdido

Washington, fi (U. P.) - O De·
EIll partmnento da, Marinha anunciou

que es.lá lllLütO atrasado o submari·
Em no "Pompano", podendo ser o

mesmo cOil1sídera)(]o perdido. Are·
cruzeiros - No ferirla unida,de encontrava-se em

serviço dc p�Ltrullhamento.

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
iIllBOLO!

AS MAIORES RENDAS DO CA:v1:·
PEONATO BRASILEIRO DE FU·

TEBóL
Eis as maiores rendas, até hoje,

('os campeon�,tos brasileiros de fu·
teból:

1938 - 123 mil cruzeiros
São Paulo.

1938 - 221 mil cruzeiros
Sã'Ü Paulo.

1939 - 129 mil cruzeiros
�ão PallJ.o.

1940 - 217 mil cruzeiros
São Paulo.
]940 - 242 mil crll�eil'os

� ão P.aulo.
1941 - 167 mil cruzeiros

�ão Paulo.
1941 - 164 mil

Hio de Janeiro.

I ,- ,

FILHA! MAE I AVO I
Todas de��em usar a

(OU
MULHER
Alivia as

REGULADOR VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

encontra· se

Em
�ão Paulo.

1942 - :309 mil cruzeiros
São Paulo.

1942 - 171 mil cruzeiros
Rio de Janeiro.

1942 - 23l! mil cruzeiros
Rio de Janeiro.

19 ta - 2·Jií mil cruzeiros
�;ão P:lU lo.

1943 - 2(j..{ mil cruzeiros
�;Jn P'llllo.
1943 - 19() mi I cr-uzeiros - �I)

Rio de J [ln cu-o.
1913 -- 3114 mil cruzeiros - N)

Iiio de .Ianeirn - (Rccórde hrasi-
1('[['(\).

Várias iilllililll-Leónidas, (l famoso "Diamante,
"('''TO'' renovou conu-ato com o i

Sã(� Pr.:,ll0, recebendo 100 mil cru-
zeiros de "Iuvas ". I

- A quota do Campeonato Brn
,jll:iro que cabcrú a ont idaue pau
lista será de 300 mi 1 cruzeiros.

- Alberto, o excelente médio
que :I! li, va na· Portugueza, fi ruion
corunr.univxo ('�1I11 o Santos rcce

henrlo :W mil cruzeiros .de "luvas".
--- Decidindo I) título de campeão

parauàcnse de 1943, em "melhor de
dun« "; Ioga râo domi nuo próxJmo
»s conjuntos do Atll·tic·o e rio Cori
liba,

- () Palmclru. de São Paulo. cs

:rrarú em Corií iha, !1(} dia 23 do
C(liTl·'lte. cnfrcnf aru!o o Comercial.

- O São Paulo propôs ao Flurni
!lU1S(" a I roca dr- YH.! ri emar de Bri
to por Tim ou Hui.
() vcteruno po.nl c iro Luizinho ré

I ()I'OU ron l rúlo ('0111 o São Pau lr .

- () veterano HOHICU vai aband.i
uar a prática do Juteból.

- ?\o próximo domingo o FIa
merign .iogal'ú 11,:, capi l a l baiana.

- () Figul'irel1se entrou em cu
i;'lldilllenlos com () Palmeiras, EI)

\t'ntido do ('onhecido gremio ba:l·
ileiranle eslPIHlel sua anunciada ao
Paranú ?"té a nossa c�upilal.

Em

�.J

PA R A

E C Z

FERIDAS,
E MAS,

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

Previsões do general ICínceente mil antí-«e�xista�)
S k k· j LISBOA, (j n. P.) - l n lot-ruuçócs fidedignas salientam. que existe

OSD !OWS I ontrc 40 e 50 mil il al ianos aJ�ti·J'saci�tas e �I,n.ti.nazistas escondl,dos e�n Ro:ma e nos arredores da ctllll li al ita lia na. Segundo consta, as <l�ltort(L3I�es
nuz is.tas estão aumcntaudo H vigi lâmciu em Ioda a cap ilal italiana afim
-de impedi;' provúveis acontecimentos capazes de facilitar a grande aco

mel ida �:ngl(hnorte·<iml·ri('ana na direção de Roma.
--------------------------------

Em

Em

.'\l1ma entrcvista concedida 'lu

jCl'.nal "Haanetz" na PaJ,es.tina, o

,;e11cra1 So�!]k:o.,,"ski, Coma>]Hlanile
ell! Cher'e das Fô]"(:as Armadas 1'0·
llimcs.as, decliaroLl que não ba\ia a

lnE'lfLnr ddfcl'c,nc,a no s,la,ndwrd di,
I pe i n a 1lJI1'n\[to l'!l'í rc o Ex&,rcito Po
]o,nês do Or.i,enle :\Iédid e 'Ü Exér
('ito Polonê, d<i Escússia, os qu,iÍs
.sc c,ompl'c IHill lllli!1 ua lU cnk.

() Ex(,rc'ilo PO]tHlJl-S do Orienll'
:\lédio rdôrr:a () Exército P'Jlonl's
na Esc(Ís'sia, com os contingente�
üe seus (j'llaikos mais r('cenles, en·

q'l!I<lnllo o Exérc.ilo Polonês na Es
cússia enl'ia algulls es.]Jlendidm
({1estac<llllel1llos para o ()I�icnle.
[ntcl'l'ogat!o sôore a questão á:.l

sliILHI�'iio (Ia gJnl'rra, e em varliculal
sôbne M' t'ri<\. esp,enado um colapsl
da A'II(·ll1a.l1lha, ou �e a vilória fi·
na,] sr:) s'el'ia alc,anç-ad,1 pela fôr�'a
das ar,mas, o General S(),�nk:)\\'S"i
respondeu:

- Quando () Rcich come<,'()ll,'
guc.rra, {.i·nllH absoluta superi,iridr.
dp e1l1 iodos os lipos de arma.'i, es·

lJ('('iallJl'l'nte cm ayiõps e tanque:·.
Foi o qlle assegllI'Oll as brilhalltp'
viiól'ias ak.ll1à� J;_O pcriod'Ü lÍl' ..

193\)·1 \)41. A Ba,lalha da Jngkl1Prru
C'lljpac-i tou a H. A. F.

._--------

Os órgãos da Estatística Militll
têm apôio legal, quando 'ntírnav
" produtor e o vendedor a mostra
o que possuem em seus estabelec'
bento&. (D. E. M.).

A questão
do açúcar
Não nos queremos tornar éco

de nl\1lrll1tl1lraCÕes infund<a<las,
l11Ü'rllllorute neste momcnl10, CIIl

que a ca,l'eSltia da vida ell1seja
vas,to c'alnliPo a qlleixas e cJ"Íti·
caso Mas nã-o podemos fazer ou·

vi«los mOLlCOS à insiSltencia de
bOlawos reariminatórios quanltlo
a,o c;as·o d,o aoú.car.

T'ol1na-sle n,ecess:'u'ia a inter·
vencito dia aut'Oriclac].e, afim·de
(rue" se esclal'eç-'a d,evidamente
a opinião pública. r� que chegoll
á Flori,anóp'olis regula,r carrega·
me']1,to d1e açúoar, porém, ares·
pecl iva venda a'o povo não cor·

neSlpo.nlc].ell a'o míni1110 das neces
sidnd,es gerais.

A].e�al1l diversos eOllle,l'ci antes
que n't�o foram C()ntelllp<],a,r!os na

d.i.s,tr.iollicão d·as (juotas, e a,pe
nas a>llg'ui'nas casas a.tenc1renllll,
durantle poucas ho'ras, a enorme
finegnesi a.

.r llistifica"se, assi m, o noss.o

apê,llo ao sr. 1n.teryento]" �erêu
Ramos, cujos propósitos ele hem
sen'ir o povo são patenil:es; ]lois,
me-d,ialllfle rigo'ro',a e intl"ansi
�erut,e fiseoalizaç'ão plodimll ser

fe,rnecli diaS esclaiJ1ccimen[IlS se

guros, d,esfazendo fi impressã-o
�lle que o piL1ecio·so artigo eslá
serdo slolllleg;:lílo ao conSUlllO ge
ral pa.ra p,roy,ei,to de poucos.

Po,rQ'ue não é possiveJ que ha
ja acúcalr bastante elll Curitiha
e Pciint'o A,].e�re, e fa,bte ab�O}ll·
tn111(,llIte cm' FJorif'lrHípl(:rJlis,

.

Começa a fuga na Polônia
LO.'\DHES, (j (L'. P.) Os nr-zlstns ordenaram a imediaaa evacua-

,·úo de lorir, a adtuin is í

ruçúo civil para II interior ela Polôni,a.

o DIA DE N TAL DE
UMA Ci ADE FELiZ !

ALVAHCS DE OLlVEIHA t e xiste e ex isí irá sempre! Culpa
OUI'illIOS risos ... Sim, r,iS05 ple- dos h ornerus, ou do pr ópruo Deus'!

II)S de sa,{iilsfacão! SâJo r-isos plenos Divagação perigoSJa... Divaga-
ir alegi'i,a sã!

'

ç'ã,o que suger-e problemas so-
riais ... E ouvimos r-isos ... E p j ,

E somos felizes! sos de pleno contcnnarnento l E co
O �ATAL chegou e trouxe ú n os- 'mo somos lelizes porque ainda PIO

'ia Capital lind a a Iest ivi dade do demos ter Ll'islt,ezas: Felize-s porqu.e
seu dia. Papa« Noel presente por a imda podemos I'<i,r, porque ainda
orlos os nccaní us da cidade ... Nos podemos chor-ar!
-nf'ei tes das fiOl111110sas e arcístuscas Soem sabermos por que, seruí im os
.Itr inas metropolitanas. Nos cart»- um aperto no cor.açâo ao ver ii
zes gran.des que enfeitam us p are- nossa metrópolo alegre. A']leg'l"e n a
.lcs sujas e velhas, c omponrto, as- sua riqueza e n.a sua, pobreza! Ale
,j'lI1, a e.s.tétic,a Pllblliciiúria da cicia· \.rre por san-iiI' e por saf.ne,r ... E ()
(],e ... P,a'l}ae .'\oel dist,rilmi che· lHo é a cidade feliz porque ri e

l!UCS, Papae .'\oel dOl'llle em slofás, cho·ra... Nenhuma cidaclle ser�a
:am,liS, e em colcbôes v<Ol1itiJados. .. feliz sem rir e selll chOiJ"alr ...
Papal' Xoel !>ugere a oompra de E o Hio é a cida.de feliz em con·
bebidas finas pana os q·ue Ploclem Irastes C,()]ll as cielacl.es e'11I1":;j)L'as
j).(),lltCl·o ágLlia na boml d'Üs que não onde não [',á malis risos para l'ir e
,)odmll ... Papal' ]\"'01'1 de veJ'ld'adc nem t:alvês mais lágrin1lals para
'nchel1clo (lie ma.i.s risos as risonbas chrma'r ...
I'll.as da nossa metrúpol<e fe,lriz. . . .S,enti.mo.s p,nofunda tristeza rlen·

Darta mÍlxi ma da cl'is:land-adc, Iro da i ll1',el1lsa alle@ria dia cidade.
'!,o nasc.imento dlaqulcl,e que veio re- F. !lClral1le o no'Sso ple.nsamento se
,'orllwr o :\IuJ1Ido. E como o :\iundo dirig1ill à,s emia.nças diaS outrlos mnn
)reci.sa d'e um 11101"0 �Lessilas! dos ... que não tem mais Natlall pa,

Tod'as as ruas da cidad'e são fes .. T'a gozar ... Ponque não tem mais
as esparsas. l.i·gando a c,a.dei,a de Papá� �,o'e1. n:em sapato p'a,ra col·o-
'estas da cidad1e... cal' àrs janeLas ou embaixo dias C'a�
Bôas Festas! Bôas Festas! São Tnas ... �el11 malÍs la.r, nem mai,s

,'07.CS (jue se ouvem de todo belo. famÍlIi'a ... Aqu.",las c,rianç'las jú nem
\s mcsmas p,alav,r<as repetidas co· ma,j,s sabom s<OI'If.i,r e talvez jú este
mo s,e fôsse um disco gravla,dlo que iam nasc0ndo PIllP'edenmicl::\s e sem
:odos repitam a Illll lemljo só, sc- saber chtolra!r! E a os vagidü'; e'stão
!.\ui.ndo o c011selho (Le nllguma. cam· s,e.ndlo s,ufoclac!os pel·os rebombos
lanha intel igente de propaganda... d'a,s bomba.s. dos c'a,nhóles ...
g(Jas Fesltas! H.epete·se no Palúcio e E nos enchemos ele t,]',iSlteza ven·
1<1 Choupana, .. Hepele ii boca cheia, d'o a al>e§l1i'a da nossa cid.ade ...
o burguês pall1ç'mlo. nqwte à hora Hú quantos a,nlOS o mundo não
"as'ia, o ]loDne das favélas c dos lem um :'Illa,ja,l em sossê,g,o e em
!1l01!TOS. . . piaz? Há (j'll'all1'to.s anos eria<llças
E COIllO sugél'C' filosifhl ll1oJéo'J1a exist,('m !1iO ll1unüo qll'e passam o

) dnllllH (l.<I ]Jo1:J,neza! Por Inari.'i Clli'C �ala] s.('m IpI' Na,lal!
) homem pensc e pl'plelllda mino- Que as pal'avras dle Pio XII se
'ar a miséria. por mais q;ILe se difIa ,ia.m rea,is, (fIlie tenhamos em 44 um

'[ue sp faz e que aconlece, as filia, �'a>tla,l CO!ll naz. S'er:'! que teremos
Ia g't'nle pobre se alongam pela.' 'lUllra vl's em t'oldols os recanltos da
'lIa� c<Ü"lllpridas e festivas da cida- tell1ra a alle�rila l·ouca nus c'oa'ações
1(', qual mlU)'1l1e sen]lcnle de (fL1'l' inlfal1'iÍs? Há ta'!1itos aJ11l0S que nã,o
,fio se a('he l1iUllCa o fim. . . hemo,s um Na,tal s,em o pens>anH�n!o
E a CÍel,ade tC!ll 110 SIl'U ven(ke � '1<1 guerra! s'erú ll1esm6 que 44 nos

II egri a e a tlJ'i,s,tezJa... e ii Ü'i slteza trairá a Paz?
_

''[l SLtH Í,nfin«[la a1e�ria.,. OOtn�ras- A q.ua>liqule:r DEUS a qna.l,quer di·
(' das O'l1and'es 111elrópoles, (,uJ1ltras· vi,nd,acl,e, üom Cfll1'aIqueíf fé, sem
"s qll�-' se fazem nas cidades feli- l'ualqUler fé, ellevlemlos os ll'OCSSOS
('s ... na s'ua mahlnrle hoclienn,a e ]'es,ejos as at]t.uII'as, ped.indo a Paz
'lnmana ... Há dentro (!lrl p,róp'ria 'o sossêgo!
'lrgria do Naltal, denbro da ]Jobn Que lod.as as c,jjdades do mundo
'legria da gente simules e pa,u(]JéT- ')ossam viV1eJ' um Natal feliz como
'ima que oonre its Nlas pa,ra rece· ,) Rlio, um Na,fal alegre C'01110 o qU.e
1('1" gêneros .e brinquledos, um mUI1- o Rio v.ivleu na sua gr-ancl.eza, nlo
lo d,e tri,slte:?Jas e de hor'ror! É 8 seu entQ!',me es,p],endol', e nos seus

I�='
Resolvido enfim, seu problema financeiro!

Adquira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

paga.ndo PAltCELADAMEJIITE,
com a.s VANTAGENS da, compra à, vista,

servindo-se do
,
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