
No tremendo ataque a liener-Neustadt
CAIRO, 5 cu, P.)'';- FORAM DERRUBADOS 50 CAÇAS ALEMÃES DURANTE O
TREMENDO ATAQUE AN'GLO NORTEoAMERICANO DESFECHADO CONTRA
WIENER-NEUSTADT, SITUADA A 45 QUILôMETROS AO SUL DE VIENA. SA
LIENTAaSE QUE, NA REFERIDA CIDADE AÚSTRíACA, P E R E C E R A M 1.012

PESSOAS, EM CONSEQUÊNCIA DO ATAQUE AÉREO ALIADO.

A�!.��Ó��� Ae!,�!{�!��", I
'.eportagens publicadas na 1l11prel'·1
�a desl<J, capital s�bre.o automóvel i

c:létrico, que ·esta circulando no I

Hia, o "O 'ulob?," esclareceu que,
rm S;10 Paulo, ja se encontram em

cirC'ulaçáo, ná mais de um aIW,
JIlJIlIerDWS automóveis elétricos.
,..,...."._..
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Jogados para dentro
da Criméia

Londres, 5 (U. P.) - Os sol

dad�s soviéticos conseguiram
estabelecer forte cabeça- de
ponte na península de Kerch,
na Criméia. Foi o que infor

mou a emissora de Berlim. Re

corda-se que ontem os nazrs

tas revelaram ter sido restrin

gida a cabeça-de-ponte rU'3Ea

nos arredores da cidade de Ker

ch. Ao que parece, os russos,
auxiliados pelos refôrços que
atravessaram o estreito, conee
guiram repelir os nazistas mais

para O interior da Criméia.

o
Grandes baixas

o

Londres, 5 (U. P.) As

fôrças do general Tito ocupa
ram Probo-i, na fronteira do

Sandjak, depois de um dia de
violentos combates com os ale
mães. Salienta-se que, duran
te a luta, foram causadas gran
des baixas nas fileiras nazis
tas. Os guerrilheiros ocuparam
também Orashack, Ludbriges,'
Novimariof, Slatar e outras lo
calidades, em diversas partes'
da Jugoeslávia.
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Florianópolis- Sexta-feira, 5 de Novembro de 1943Ano XXIX I
P�tre�I�JrOp�fU�����!formidavel gOlpe contra a vital base de· Rabãul
• 'pedeiras norte-amertcanas _

Q. G. Ahado-Pa�lfl�o Sudoeste,

I segllII?,do,
nao obstante, afundar .3 sua posição em Bougaínville, seucor

.;) (C. P.) - A avruçuo do general1 dcstróicrcs e OIto grandes mercan- último baluarte nas ilhas Salomão.
afundaram grande navio pe ..

Xlac Arthur assestou um novo e tes com um total de 50 mil toriela- Ademais, foram abatidos em vio
troleíro inimigo, que navega- Iormidavcl golpe contra a vita.!'1 das, bem como 4 cargueiros. Fo- lentos combates 67 aviões nípôni
va ao léste da ilha de Elba. O base japonesa. de Rabaul, na Nova ram avariados gravemente 2 cnt-I cos e provavelmente outros 23. Em
navio inimigo navegava sob a Bretanha, onde dcsl ruiu ou ::1I\'a-· zadnrcs pesados, 7 mercan:tes e

I terra, foram destruidos 8 aviões e
riou 26 navios e 108 aviões nipôn i- mais 2 petroleiros. transtornando. afundados no mar 8 hidro-aviões.

proteção de forte escolta. As cos, enquanto que �,<; fôrças norte asslm, por completo, possíveis pre-: As perdas aliadas foram de 9 bom
unidades atacantes não sofre- amer-icanas desembar-cadas em Bou- 1 arativos japoneses para, reforçar bardcíros e 10 caças.
ram perdas. gainvil!c ampliaram suai cabeça-de

ponte estabelecida e consolidaram
suas posições. Poderosas f'orrna- Gevêrno de representação popularções de bombardeiros Mitchcll,
com base na Austrúlia apoiadas
por caças de grande autonomia, de Londres, 5 (U. P.) - O marechal Badoglio, falando ao

;\Iosoou 5 (D. P.) - A carnificina nos arredores ela desemb oc a- vôo, atacaram Rubaul ,COl;l o fi:-,. povo italiano, destac�u estar trabalhar,ldo infatigavelmente
dura elo DJ;ieper pó d e ser considerada como a vusta caçada militar no frustr�r, _um , pO�,sIvel contra-

para dar à Itália um) .ovêrno nacional baseado em uma ampla,da histór-ia. É que os al ernâes, alucinados, .in não agem como soldados ataque mpo.l1lCO as forças desen.-
•

_ .

.
.

adestrados mas, simplesmente, couuo animais enxotados. A situaç ão barcadas na baía Imperatr iz-An- re?I.esen�açao popular. O ?ISCUI SO do m8;_rechal Badogl io, que
no extrem� sul elo rio Dnieper assemelha-se assim à sangrenta lesttui- gusta e destruíram 15 navios, in- fOI irradiado por uma emissora das Naçoes Unidas, causou
cão do exército 'au!>trí'aco pelo general Hussilov, em 1916, quando a c}usive tr-ês des.tro.iers .niPônicos.11 grande entusiasmo em todo o país, mesmo nas zonas ocupadas
Xustria sofreu �lIm golpe milbtar sem paralelo. A zona compreendi d a 1< oram ainda atingidos diretamente pelo .íuimigo. A alocução do marechal veio confirmar as íntor-
entre o Dn ieper inferior e as praias do mar Negro deverá ficar com- dOIS cruzadores pesados e outros 11 - .

ôb
.. -

d dpletamen:te limpa, até domingo, quando os russ.os iniciarão novo movi- r.avios japoneses ficaram avaria- maçoes antertores so re a partícípação e to as as correntes

mente, eu viando suas colunas para o norte. ASSIlll, {atravessando o Dn ie- dos. Amunciou-se oficialmente que I anti-fascistas ono novo govêrno italiano.
per de sul a norte, os russos estenderão sua muralha de fogo para e n- oviôcs aliados travan-am o mais -

_

curralar no chamado "cotovelo do Dn icper" centenas de milhares de violento dos combates desde a ha- O S- êrcírinimigos, cuja retirada será, então, Impossível. Na Cr-imé i a, a sltuação I talha do mar dr Bismark e que eu- exercI o
não é' mais l isomje ira para Hitler. Potrov, o general russo que coman-I tre os navios afundados se acham
dou a heróica defesa <:Ie Seba�topol ell_! 42., é quem comanda os russos muitas unidades trazidas pelos
na Cr imé i a. Talvez seja também 'Ü prrmen-o a entrar na fortaleza de jt.poneses de sua base de Aruha.
Sebastopol, atualmente em rui nas. Falando na emissora de BorIlm, diS-1 s.tuada a 850 milhas ele distância.
se hoje o seu comentarista m ili tar : "O Reich têm muitas f'ôrças na As esquadrilhas aliadas encontram
Cr iméia, ,e elas. resistirão". O mesmo disse há pouco o "fuehrer" sôbre I inten_s<� fogo anti-��'e? e forte
a linha do Dl1le;per. E o resulrtado lodo o mundo VIU. oposlçao Idos caças mponlcos, con-

Hio, 5 (A. N.) - O vesperHno "O
Globo" publicou o seguinte: "Aten
dendo CJue em 1944 começará a vi.
gorar o cotl1\'enio sôbre trigo entre
ti: Argentina e o Brasil, em conse

quência do qual, o pão misto desa
parecerá, bem como o nosso pa,ís I �ficará impedido de USai' qu�lquel' "
sucedâneo do tl:igo, será extintl1, Preços ultra-vantaJosos'(.111 dezembro deste ano, a C 01!11Is- I "

são de Fiscalização do Comércio
ele FRrj Ilha s

"
� rw...·*'·",.· w.·,.,..·.·J' J'Ie·.·..�D,·.·.· -.-.·.- ·
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ft maior carnificina da História

Os alemães rendem-se, aos milha'res, sem resistir
.Moscou 5 (U. P.) - As vanguar- I encurralacIos, que só têm, pa'ra es- lentam mais oferecer resistê.nci.a.

das soviéÜcas do general TOlbuki? I capa.r ao aniquilaJ111eJ1Íto,.a possibi-
.

Ainda de Mosc�u informaram que
já se encontram a menos de 19 qlll- Ildade de atravessar o Dmeper a na·,

'I
os russlQs se e'.'itao preparando para

lÔl1letros ao sul de Khersan, que es- do ou em pequenas emhare<:ões. A atravessar o Dnieper, em seu cur

tá ao alca'nee da artilharia russa. / aviação e a ariilharia sovié,ticas es- 50 inferior. Essa travessia desltina
As mais recentes inforl1?açõe.s de

I
tão atacando essas fôrç'as, �credi- s� nã? sómcn.te. a .aumentar a pres

Moscou s�lienta,m que e I1l1lnenle Ila,ndo-se que as mesmas serao eles- sao sobre o 1l1Inngo, na curva do
a irn:pção soviética através dos Irllidas, em sua maior parte, �n- Dnieper, mas, também afil�l-cIe p_re
subúrbios do importante porlo de tes que possam atravessar o DlJle- parar terreno para uma Il1yestIda
Kherson. Hevelou"se, igualmente, per. Em outros pontos da planície de contra o porto cIe Nikolaie\', 11-0 es

que alguns contingentes russ.Qs já Nogaisk, ao léste do Dnieper infe- tuário do rio Bug.
estão a uns 25 quilômetros do es- ri 01', os russos cercaram gran(les
tuário do Dnieper. Entre KhersOI1 e quantidades de soldados al·cmães.
c sul de Kharkovka, existem inúm�-l Salien ta-se qu� os nazistas se ren

ros contingentes nazistas, seml- rendem aos l1ulhares ,e nem sequer

Franco saudou ao «quisling» japonês
Washington, 5 (U. P.) - O gencral,Franc.o! �hef� do governo es

panhol, congTaltulou-se com o novo governo flllpmo lI�stal1ra.do p.elos
japoneses. A atitude do generalíssimo provocou (como nao podIa deixar
de acontecer) a devida atenção cIo Depart�mento .de Estado. 9l!ando
os Estados Uni,cI'Ü's em guerra contra o Japao contl11uam prestigiando
o govêrno lega� das Filipinas.. Fr�n�o,. por l��ei� 4aq�;ela. lllen;�ag1�;l1,
rc:conhece pratICall11ente o .regHlle 'H1Jll11g0, o qmshng ]ap'ones. Um
vespc:rtino novaiorquino adi::lJntou, ii propósito, que o Departamento de
Es,tado já enviou o seu prote.5to diplomáttico ao general Franco; mas,
em 'Vashington, as autoridades limitaram-se a informar que a atitud,e
do chefe es,panhol esrtava sendo cuidadosamente estuda,da. Alguns 0IPl
nam a pwpós,ito que (» gesto de Franco provocaJ:á radical mÜ'(!ifi�acão
da UJtitude .ate ho}e ohservada pellos E&ta.dos l!mdos em relaçao a Es
panha.

Washington, 5 (U. P.) - Foi oficialmente confirmado qlle o De
partalll'C'llto de Es,tado analisa seria1llente o geslo d,o gcner�1 Franco
para COI11 o "qnislin'g'" japonês nas Filipinas. A,s congratuJaço'es envia
das pelo ,genera.Jissimo esrpanhol ao boneco dos tota],�úrio!s nipônico.�
serão objeto de uma declaração do Departamento de Estado. c:sperada
para bre've. Foi ,o própl'Ío sub-secre1ário sr. S-teetinius qlle confi'rmou
as noticía's antecipadas pela imprensa.

Oftiê-afuncfá"éfôs-e-J
um avariado

·Washington, 5 (U. P.) - Anun
ciou-se oficialIuc:nte qUle os subma
rinos ,norte-americanos, qUle ope
l aUll no Extremo-Oriente, afund�
mm 10 navios inimigos e avarj.'1-
ram outros 3. Outro na.vio inimigo
foi nfundado por avião norte-ame
ricano.

ChapéUS PRADft
Pijames LEMO

I Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é s�her economizar'

Será exiin.ta

()
na casa

PARA1S0
Rua Fel. Schmidi Fone 1629

I H. 8958

Iserniaocupou
_ Argel, 5 (U. P.) - Em Iulrninaute assalto o Oitavo Exércít.i con

quistou a imp o rlanl e cidade italiana de Isernia chave de comunica
ções que os nazistas defenrl iam a ferro e fogo. A ocupação ver if'icou
se na madrugada de ontem, depois de ter sido anunciada a captura
de 27 localidades de menor importância, no mesmo setor. Entrementes,
informa-se que Mon.tgornery prossegue impeluosamente a ofc:nsiva,
tendo por .bases as cabeças-de-ponte ela planície ao n'Orte do rio Irigno.
Os Aliados vis,am impedir que os naústas se reagrupem em ordem, ao
norte, sob a ,proteção cIos montes Auruncí. Cumpre assinaI_ar que as po
s, ções do Monte Aurnncí não são tão forte,s como as ,dos montes Mas
sieo, que os ,nazi5'tas, sob a pressão do QuintoJExército, se viram ob'ri
gaelos a abando,n'ar.

Concentrado bombardeio de Düsseldorf
Londres, 5 (U. P.) - O gran- � nos nas principais fábricas de

de centro industrial alemão Düsseldorf. Salienta-se que
de Düsseldol'f foi violentamen-I também foram atacados os ar

te atacado pela RAF. Segundo redores de Colônia e objetivos
informações de Londres, o ata- situados no Ruhr e na Rená
que foi concentrado. As bom- nia. Não regresaram às suas
bas lançadas pelos aparelhos bases 19 dos aparelhos ata
aliados causaram enormes da- cantes.

o Rei foi observar o ambiente...
Ná,p'o,les, 5 (U. P.) - O rei Vitor ElllmanueJ cbc:gou inesperoaela

mente a esta cidade o que oficialmente se qualificou ele "visita parti
cular". Segundo parece, ,atribue-se ii visita elo monarca italiano uma
importância polí�ica porque concide com as versões de que o marechal
Batdoglio inftormou o rei ele que em N;'tpoies existe um ambiente cada
v�z mais favorável para a abdicação do rei Vitor Emm�nuel e do prin
Clpe Humberto.

o almle_ Halsey desafia a TojoNuma base avançada do Pacífico, 5 (U. P.) - O almirante Hal
sey, nllma r!c;clH1'ação, desafiou o premieI' japones, Tojlo, a cump.rir n
sua. promessa de que 'O Japão oporia tod,a resislê,llcia aos Ali'ado(>, na
regwo setentrional das ilhas Saloll11ão, e deu a entender que a inv�são
d.o BongainvilIc é simplesmente uma fase da ofe,nsiva do Placífico. O
CItado chefe naval declarou a seguir: "Estamos prontos a fazer frente
a qualquer reação japonesa. Quanto mais cedo sua esquadra opte porlutar a fundo, tanto mais cedo marcharemos para Tóquio. Já desbiu·a
ta��os os esforços inimigos para conter o nosso poderio de navios,
aVlOes e hOll11ens".

An���b;l.
s

acaba de receber r
(A MODELAR» S
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Hio, (Pelo correio) - Em prin
cípios do ano de 1937 os jornais
noticiaram um suicídio que terh
ocorrido na Estação Amorim, atual
mente Carlos Chagas, onde urua

mulher ati rara-so na frente de Ulll p---__í iiiiii .-_-_-.--.-.-
trem da Leopoldina, vindo a fale
cer em consequência dos ferimen
tos que então recebera. Enviado
() inquérito policial para o juizo da
primeira vara, o respectivo magis
Irado. após vru-ios lutcrrogarórios,
solicitou novas diligências à poli
cia. E, CO!110 decorrênciu de tais
diligências, chegou-se a uma con

clusão surpreendente: a mulher
I'tlO se suicidara. Fôra sim, lança
da por outra pessoa na frente do
trem, que a matara.
As novas diligências elucidar-am

por completo o caso, apontando o

individuo Luiz Cardoso Tosta como

matador da pobre mulher. O ('1'1-

ruinoso, percebendo que i3/ ser des
coberto, refugiou-se em São GOlJ
çalo de onde mais tarde viajou pa
ra :\íillas. Há cêrca de seis meses,
julgando ter passado o perigo, vol
'\ eu a esta capital, indo morar '1<':

casa de uma irmã. Ali, porém, nin
guern () via, pois que de vivia tran
cado num quarto dos fundos da
casa, onde só a sua própria irrná
(' que lhe ia levar alimentos. Devi
r'o, porém, a uma denuncia, foi êlc
preso r entregue à justiçai, para c

competente processo e julgamento.

Berna, outubro - (Por Bill Wheeler, correspondente da

Inter-Americana) - Informações recebidas de Estocolmo di

zem que os agentes da Gestapo descobriram uma bomba-reló-

! gio em Berchotesgaden, residência particular do Fuehrer, há

cêrca de quatro semanas, quando Hitler se encontrava resi

díndo temporariamente em Berghof. Como prêmio, o ditador
I

nazista elevou Heinrich Himmler, chefe da Gestapo, à cate- i
goria de ministro do Interior do Recih. Os observadores de Es

tocolmo acreditam que a bomba-relógio encontrada em Ber

chetesgaden talvez tenha sido colocada alí pelo, próprio
I
Himmler, afim de fortalecer sua posição perante o Fuehrer.

Acentuam os mesmos observadores que as círcunstâncías não

diferem muito da famosa explosão "providencial" na cerveja- DOE:'-1ÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS _ CIRURGIA

ria de Muních em 1939 que se suspeita ter sido planejada e \�atamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
.

'
..

'

I.
Tratamento ,l110del'no da Blenoi-r-ag ía Aguda e Cron.ica, sob controle en-

realizada pelo sínístro chefe da Gestapo. doscoptco (URE.1ROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trata-
_

.

mentos es,peclahzados. •

"

...................................................., CONSULTAS' D'
.DIATERMIA - INFRA-VERMELHO .

• : _.' IIlrJamante das 14 às 18 horas.

•
RESIDENCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado).
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Ano Cr$ 70,00
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Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr' 7.00
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No Interior:
Ano Cr' 80.00
Semestre c-s 45.00
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Anúncios mediante contrato

Os or iginats, mesmo não pu-

I
hlicados. não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
'o"iJiza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinadoll

Lan(ou a mulher na.
frente do trem

"/; ,!JÇ'f;1.:'k/k·..··
-

�

A�!���·_.-
Iheiro da Ilustração a-cima, oftlrecel

lhe, em n.mê.vel gesto, um oê.lice do

excelente aperítívo KNOT, lem�
.. v. SiR. de a.crescentar, ao &.glIII.deo
....' a gentileza:ESTE.tTAl1-
Bfl1 (J l1EU APEnlTIVO
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foram visitar
Hitler

Estocolmo, 4 -U.P.- O primeiro
mini.tro búlgaro, sr. Bosilov, e o

ministro do Exterior, senhor Aji
manov, partiram de Sofia, afim
de visitar Hitler em seu Q. G. na
frente oriental. Foi o que se reve

lou em Estocolmo, na base d, in
ílllrma!Jõelil uão $1QllnrmOGAI,

Washington -- (Inler-America
na) - Cm total de 1.833.000 pes
soas Iorum acrescentadas aos ope
rári os das fábricas americanas de

I abril de 1.g42 a junho de 1943. Des- VE"IDEM SE 20 ações da

I
te acr�sclllJO, nada menos de quu-

.

Ui -

Cia. Siderúr-

I
tro qmnlos foram constituidos por gica Nacional. Tratélr na reda

IlllUlhcl'l's que ocuparam os seus lu- ção do "Estódo". V. - lO

I gares: lado a lado com os homens.

i no glgante.sco esforço de guerra

I do;" Estados 1'1�id�s,
lornando públ i ca esta informa

i ção, a Secretária do TrD,balhu
I Francis Perk i.n s, disse:

I ":�Ias, ainda UIl1 maior número
de mulheres deve ocupar novos

I postos nas linhas de produção, co-

IlJ10 ope rá r ius de ,tempo integral e BI·c.-eletas; veemndeo;r'tl'mseas2de tempo limitado, preenchendo a, U
1aeUI!2:-l .!.lhertas com o alistamento condições. Ver e trator no

: de homens para os serviras arma- armazem Bom Fim, no Es

I
dos". "treito. 1�v 13
A Sccretár íu Pcrkins declarou

que o período desde outubro de 11'IHlIDI1.SE a Casa de mo-

1939 viu um aumento de milhões
flIH1 J.j radia (chalé) n.

I
de mulheres nas industr-ias fabris,! 10 da Avenida Trompcwski.
clll11J1urada com um aumenro de :3,

Tratar na rua Crispim Mira, 58.
ll1i,lhôes de homens. Isto elevou o'

8 v i-]

númel:o (!e mulheres que trabalham: Ãs anedotas e piadas sparen
nas _fabl'lcas, pereebend? salários,! temente Ingênuas são grandes
e111. Junho de 1?43 a mais ele .... armas de desagregação mane-

4.2uO.00? "" cejarn 30 % de todos I jadas pela "qnlnta-coJuDa�.
os operarros, declarou ela, (L. D. N.).

A MARCHA
VITORIOSA

DO
82 EXERCITO!

II

o dia 23 de outubro marcou o primeiro aniversaria da campanha do Egito. A arreme

tida de Montgomery, desbaratando o exército de Rommel, vencendo milhares de milhas

do deser-te africano, irrompendo, vitoriosamente na Sicília e conquistando agOra impor
tantes nosições no próprio território italiano, constitue uma realização cuja grandiosi

dade ultrapassa os mais gloriosos feitos desta conflagração. Aquí assinalamos os princi-

pais pontos de sua marcha triunfal.

o 100 zoo coo liSO 5co

I!!I�5_��5;_iil",,��1 KtI..OMETRO$

!FRONTEIRA
(LIB1A-EG1TO
'.

1
j

EGITOLIStA

Londres 5 (D.P.) - A emissora de Argel salientou que prossegue o avanço do Oitavo
Exército Britânico. Os soldados do Quinto Exército, por sua parte, estão dominando agora
todas as elevações de massiço de onde controlam a olanície do rio Gallelano. As fôrças aliadas
penetraram também em Rocca Monfina e Presenzano.

Mulheres em 'ábrica-s
americanasliquidação

o proprietário da

CASA NATAL

Não
,

e

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri

buidor em El.rrianópolis, iniciará, na 2". feira proxima, uma

VEND1\ FSPECIAL
gar.hando apenas os descontos

Nova modalidade que irá revolucionar a

NOVIDADES EXClUSIVAS A PREÇOS
praça

NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS!

Aguardem, pois, a reabertura da

CEiSEl Natéll
Nova modalidade de vendas, Novos

Novos Preços.
Remarcações gerais em todas as secções:
ARMARINHOS, CALÇADOS e TECIDOS

Casa Natal

sortimen tos.

Pua Felipe Schmidt, 20

Novo atentado contra Hitler
THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY ILIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00. ISub-Agenta: L. ALMEIDA' Rua Vidal Ramos, 19

------------------ -,------

DR. LAURO DAURA

Inspetor de Consumo?
Oficial Administrativo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor Federal?

Postalista?

A Escola Universitária de São Paulo
a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi.
litá·lo devidamente, por correspondência.

Informações: O, L; ROSA
Rua Deodoro, 33 � FLORIANOPOLIS

sob

Retiradas
estratégicas

Sydney, outubro. - (Por Booth

Biglow, correspondente da Inter

Amer-icana) - As tropas america

nas e austr-alianas na Nova Guiné
enco.ntraram, após a ocupação das

bases rnim igas de Lae e Salamaua,
grandes depósitos de abastecimen

tos e munições abandonadas pelos
[upo.ncses. Uma .unirlade amer-icana

aprovei teu a oportunidade para

trocar seus uniformes rasgados pt'

las fardas brancas dos f'uxibciros

nipônicos, que foram enco-ntradas

n um depósito próximo. Os [apene
ses, na precipitação de mais uma

"estratégic a
" retirada, abandona

ram os seus uniformes novos, que'

se encontravam rigorosamcu te la

vados e passados a ferro.

Novamente
o expresso!

Londres, 5 -U.P.- Continua in
tensa a atividade dos patriotas
franceses contra as linhas de co

,mun icoçdo , utilizadas pelos nazis
tas: Informações transmitidas de
Vichy, indicam que se registrou
um grave acidente com o expresso
da linha férrea Paris-Marselha. Em
consequência do sinistro, perece
ram 11 pesscas e outras

.

50 resul
taram feridas.

VENDE-SE
um caminhão «Chevrolet » tipo
1940 (sem ccmrosaerio}: um cami
nhão "Chevrolet" tipo 1939 ;com
corrosseria); uma "limousine" "Che
vrolet" tipo 1938 emplacada.
Ver e tratar, no Estreito, na

sua Secundino Peixoto, 50. (Moi
res informações, com "Laláu").

13v-13

ALUGA·SE A casa sita
na Avenida

Adolfo Konder n, 3, com am

plo salão para qualquer ramo

de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Maf a, 42.

30 v. -10
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()LIJBE 12 DE
(As mesas "soirée" de 6 de novembro secretaria do clube,para a

Direção de Percival Callado Flores
'1'oI'Y'- ----- -- � �-.�_..............,

, i to maior e os aparentes recuos são

SO» apenas questão de perspectiva. Bas
ta um olhar sôbre a paisagem aciden
"tada da história do homem para ter
mos a demonstração patente do que
ora afirmamos.
Agora mesmo ao determinarmos a

leitura do magnifico Iívro de Wendell
Wil!kie - Um mundo só, tivemos con
firmada essa nossa convicção.

O depoimento de WilIkie é uma das
páginas mais corajosas e vibrantes
que um homem públ ico poderia escre
ver. A fôrça de sua sinceridade e a

agudeza de suas observações dão a ês
te livro uma importância sem par na
hora presente.
Na edição brasileira Monteiro Lo

bato esclarece a posição de WilIkie,
da seguinte maneira:

,

"Todos sabem quem é Wendel! Wil- 1

lk ie, cuja candidatura á presidência
da República dos Estados Unidos, pe
lo Partido Republicano, em oposição
á de Franklin Roosevelt. Depois de
memorável campanha, que atraiu a

atenção do mundo, o famoso republi
cano vencido, reconheceu publica
mente a vitória e poz-se á disposição'
do seu eminente competidor, eleito
pela terceira vez. Um dia o rádio e o

telegráfo fizeram circular por toda
parte outra sensacional. Em um bom
bardeio "Libeirator' oferecido pelo
presidente reeleito e tripulado por
aviadores militares, Weildell WilIkie

: 'partirá para observar a marcha da
.

! /\,uelTa em toda as frentes.

I Ao terminarmos a nossa viagem
com Wendel! WilIkie em terras das
Nações Unidas trazemos também a

convicção de que não podemos perder
'.1 mais tentadora oportunidade da
história - a oportunidade de criar
uma nova sociedade humana em que

.

i
homens e mulheres de todo o mundo
possam viver revitalizados pela inde
pendência e pela liberdade.
A guerra está matando em todos os

continentes mas é preciso que deste
sangue derramado surja um mundo
redimido de erros e de preconceitos.
Vencida a guerra é necessária que a

paz também seja conquistada. Wen
deli WilIkie traça e debate problemas
fundamentais, daí a importância de
seu livro.
Um livro só é um dos maiores de

poimentos aparecidos sôbre a guerra.
I É um livro para ser lido por todos

O desenvolvimento de técnica, a I com sofreguidão e alegria. Éle con

onqu ísja do espaço e da velocidade, I firma a nossa tese contra o saudosis
os tornaram contemporâneos do fu- mo e mostra que a humanidade está
uro e recem vindos do passado. Um com os triunfos de sua redenção pron
os erros básicos do homem contem- tos para o jogo definitivo. É Wandel!
orâneo é a não aplicação da expe- Willkie quem confessa aos jornalistas
-íência adquirida e dos conhecimentos chineses de Chungking em que o en

'ecebidos em sua vida atribulada e trevistam.
uotídíana, - "Para vencer esta guerra os ho-

Aprendemos na meditação e no es- mens precisam de algo mais do que
udo a não sermos saudosistas. O pre- armas. Precisam de entusiasmo para
ente em suas linhas mestra e em' com o futuro e da convicção de que
ua soma é melhor do que o passado' a bandeira sob a qual lutam é limpa
pior dó que o futuro. O mundo sem-l e luminosa".
re caminhou para um aperteíçoamen- L. L.

«Um mundo
De Augusto de Almeida Filho

(Copyriqht de "Prese Parga". espe
cial para O ESTADO).

RIO - A guerra da libertação em

que a humanidade ora se empenha
têm contribuido com uma série enor

me de depoimentos que são preciosos
agora e mais ainda quando fôr tenta
da a reconstrução da hora presente.
Então, a história terá de usar de sua

imparcialidade e ele seu método cien
tifico, para separar o joio do trigo e

serenadas as paixões apresentar a

experiência de hoje como contribui
ção para um mundo melhor no

amanhã.

« Rendicão incondicional»
,

Londres 4 -U.P .• Os círculos políticos de Londres consideram .0
declaração de'Moscou, reafirmando a política de "rendição inc,cm�l'
cíono.l", como uma demonatração anti·nipélnica de parte da Russla.
alienta.·se que o fato de a China assinar êsse documento vem desta
ar a política russa em face do que está acontecendo no Extremo
riente.

ARTAZES DO DIA
HOJE 6a.telra HOJE

(lHE "IMPERIAL))
eanna Ourbin,

A's 7,30 horas:
Em ultimas exibições:

Robert Cummings e Charles

Raio de Sol
Laughton em:

Ray Milland, Wayne Morris, William Holden, e

Veronica Lake em:

A revoada das águias
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

ATUALÍDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preço único 1,50. Impr. até 14 anos

Domingo Gar y Grant e jOdn Fontaine em:

SUSPEITA

AGOSTO
devem ser reservadas na

» nos dias 6, 14 e 27
de Novembro
ao preço de Cr$ 10,00)

« SOIRE'ES

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortizações de Outubro ,le 1943
No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Outubro foram amortizadas

as seguintes combinações:
QUO TDT VIZ RGN AVX IXT

Todos os portadores dcs títulos em vigél�, E'crteado� com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capItal garanbdo a que têm direito.

Sede Social: - - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: .. CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Ag�ntes em todo o Brasil.

10 do di
c :santo la IVida Social Is. Galadão e Santa 1••••••., •••:••:Epistema. mártires

MOEDAS ANTIGAS
(oleclonador compra moedas

antigas nacionais.

Ofertas t]

A. Müller - Rua Dr. Pedrosa,75

CURITIBA.

ANIVERSARIOS
Faz anos hoje a exma. sra. d.

Aldo Paiva Quint de Noronha.

Muito felicitada será hoje a srita.
IIca Isabel dos Santos por motivo
do seu aniversário.

Decorre hoje a data natalícia do
rvmo. pe. Antélnio Waterkemper.

Fazem anos hoje:
Os jovens: Valdemar Buch eGo

lilêu Vieira;
A menina: Jane, filha do sr.

João Paulo Guimarães.

Clitopão e Lencipa, convertidos
à fé por S. Onofre, foram os pais
de Galacião. Educaram-no desde
logo no santo temor de Deus, e,

quando teve idade, deram-lhe por
consorte a Epistema, donzela das
mais raras virtudes, mas que não
era cristã. Não tardou em ser

regenerada em Jesús Cristo pelo
próprio marido, que a batizou. Em
virtude de uma visão, que teve

Epistema, e que seu marido lhe
explicou, fizeram vo ro de castida
de. Mais tarde repartiram os seus

bens aos pobres. e cada um se re

tirou para o seu conveiito, no in

t:rior do deserto. Foi r!�ssa situ�
çao que os encontrou \.1 persequr
ção sem quartel, que o cruel Dé
cio fez contra os cristãos. Os es

birras penetraram no deserto e

prenderam a Gaiicião; e sua es

I pôso entregou-se para sofrer o su-

plício com o marido. Depois de
barbaramen te Ilspancados seus pés
e maos foram decepados, e por
fim sofrerom a morte pela deco
pitação.

VfaJante8z
Vindo de S. Paulo, acha-se des

de a semana passada nesta capi
tal a exrno, sra. dra. Josefina
Schweidson.

1 que a Universidade de Ho
ward, em Washington, é o

maior e mois bem instalado
instituto de ensino superior do
mundo exclusivamente frequen
tado por negros.

2 que quase todo o quinino
consumido no mundo é pro

veniente de Java e da India; e

que só a ilha de Java produz
10.000 toneladas de casca de
quina por ano, ou seja 80e/o da
colheita mundial.

3 que Charles Baudelaire, o

célebre escritor francês, mor
reu aos quarenta e seis anos de
idade vitimado pelo uso imo
derado do ópio.

4 que a América do Sul tem
quase duas vezes rno.ie ovi

nos do que os Estados Unidos,
mas que, u-pesorvdtsso, produz
apenas 15% mais de lã.

5 que a distancia entre o cume

da montanha mais elevada
do mundo e a parte zncds pro
funda do oceano alcança, em

cifras redondas, a 19 qu ilôrne
tros.

Visitlhs:
Procedente de Curitiba. onde

exerce o alto cargo de diretor ge·
rol de Educação Física do Estado
do Paraná é trabalha no Escritó.
rio de Coor:ienação inter·america
na naquela cidade esteve entre
nós o sr. prof. Albizú, que nos deu
o prazer de sua cativante visita,
em companhia dos srs. Erasto Ma
cedo, secretário do Consulado Nor
te-Americano e presidente do Inst.
Brasil-EE. Unidos, e Eurico Hos
terno, funcionário do Escritório de
Coorderioçdo desta capital.
�-.-.._.,.--_..-_....- ......_---.-_..---. ._...- ...._-.."

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

6 que o tabaco oferece o mais
interessante exemplo de como

um produto inútil e até nocivo,
na opinIão àe muita gente, pode
SQr imposto ao consumo univer·
sal alcançando economicamente
maior Irnpor-t âncio do que rrruí
tos outros de excepcional utili
dade, tais como a beterraba, o

linho e a manteiga.

Comprai na CP:SA MlSCE
LÁNEA é s aber economizar'

Trigo canadense
à Grécia

Ottawa: - (SNC) - A combi
nacâo especialllnente feita com a

Cr�lz Vermelha Internacional há

um ano atrás, tornou possível ao

Canadá socorrer com trigo a po

pulação faminta da Grécia. Cm

ano [usto completou-se em Agosto
último, mês em que 16.000 tonela

das foram embarcadas,
O povo do Canadá durante o ano

todo enviou como dádí va u Grécia,
ccr(.\(l do 17S.000 toneladns de triao,

CABELOS MUITO
CRESPOS

alisam-se por processo
moderno

Fazem-se p en teado s.

Magnólia Fernandes.
Rua Bo caiuva (antiga Nes
tor), 316 -- Estreito.

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

Grandioso baile. - Ln auqu

ração do salão de dansas.

- Bailados. - Coroação da

Rainha da Primavera.

Grande concêrto sinfônico.

Sábado (dia 13) i

x
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4 o ESTADO-Sexta.felra, 5 de NoveMbro da 1943

Empresa (�Líder»
,

Construtora Ltda. O ESTADO Esportivo
Em Combinação' com o Banco Cruzeiro do Sul

SIA São Paulo
Resultado Oficial do Sorteio do dia 30 de

Eis a relação completa dos jogos ef'ctnados cmtrc Catari.nerises x
Ganchos: ,

Outubro de 1943 '
192() - Cutarincnscs 3 - Ganchos :3 - Campeonato Brasileiro -

Em Porto Alegre,
Serie A Serie B Catar incnses 1 - Ganchos 7 - Campeonato Brusilciro - Em Por-

I' Prêmio da Ser ie C, n. - Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.000,0r) lo AI�gre. '" " . ,,'.'

1.0 Prêmio Titulo n." 93494 Urna construção de Cr $30.000 00 Cr. $ 50 00000 1941, -:- Atl�tlco ,2 - Cruzeiro 1 - Amistoso -:- J?m Flor ianópol is.
"

• , • I A"aJ 2 - Cruzeiro -1 - Amistoso - Em Florianópolis.
2.° 03494 - Um terreno de Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10,000,00 I Cntnrincnscs -1 - Ganchos (; - Campeonato Brasileiro - Em Porlo
3.0 " 13494 - Um terreno de Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00 Alegre.
4.° 23494 - Um terreno de Cr $ 1'500 00 Cr $ 5000 00 Catari ncnses 1 - Ganchos 8 - Amistoso - Em Porto Alegre.
5.0 33494 - Um terreno de Cr: $ 1;500'00 Cr'-$ 5:000'00 lH42 Ba rriga-Vcrrlc 2,-lkne.J' 5 - An��sloso -,Em Ararungun.

, 'Ouro Preto 1 - Hencr 2 - Amistoso - ."'.111 Cr-esciumn.
10 Prêmios - Os títulos com o final n." 3494 (Milhares) Cr. $ 5,000,00 Cr , $ 7.VOO,00 Figueirense 2 � Cruzeiro :3 - Amistoso _ Em Florianópolis.
100"" "" 494 (Centenas) Cr. $10000,00 Cr $ 2000000 Avu i <I - Cruzeiro 3 Amistoso - Em Florianópolis.

" 93494 (Invertido Cr , $12.000,00 Cr. s 24,000,00 Catariucuscs :3 - Ganchos 7 - Cnmpconato Brasileiro - Em POI"-

3494 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr $ 24.000,00
lo A11!()·./-.I>,�'e,) Figueirensc·1 - l n tcrnaciona l -1 - Amistoso - Em Flo-

94 (Dezena) Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00 r ia n ópo l i s.
4 (Final) Cr. $ 50.000,00 Cr , $100.000,00 ,\nlÍ:3 - [Internacional 5 Amistoso - El1I Flor iunópolis.

Barriga-Verde 2 - Força p Luz;) - Amixtoso - Em Arurunguú.
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00 Outro Prelo 1 - Forçu c Luz 2 - Amistoso - Em Crescíuma.

•
Hcrcilio Luz � - Força e L..uz () - Amistoso - Em 'Tubarão.

Dr. F. da Gama Cerqueira
Hcsumo : Purl idas ef'ctuadus Hi: Vitór-ias dos calarincu ses 3; Yilú-

rias dos guuch os 11; Emput es 2; Tentos pró-cutur-inenscs 37; Tentos
Inspetor Federal de Sorteios pró-gauchos 65.

'o próximo sorteio será realizado a 27 de Novembro de 1943
O d dConvidamcs os nossos dd. associados portadores dos titulos contemplados a virem portuni a e

receber os prêmios respectivos. BOM E fUTUROSO EMPREGODE CAPITAL
Atenção - Serie C. Acaba de ser l ança do em todas as praças do país, novo plano da serie Por motivo de retiraqa desta Capit�l, vende-se grande c aprazível
C. cujo prêmio maior corresponde a um valôr de Cr$ 100000.00 e mais quatro no valor d e I propJ"Jedasle, sita 110 e0111c�:0 dos B�lrre�ros, a, um qui lôruetrn apenas

,

2
-

000O' C $ I da nova Escola de Aprendizes �Ial'lnhel ros. Com 230.000 metros qua-
Cr$ o , ,O cada um e atora outros menores de pequeno v�lor, tudo por r 5,00 a p e n as, drad os ; tendo muitas .árvores frutíferas de hô a qualidade, como sejam:

alem de oferecer outras vantagens que serão cumpridas rigorosamente de a cordo com a laranjas de umbigo, pêra e hergamota ; uva preta e branca, maçãs, pe-
fiscalização federal. rus, ameixas, kak is, abacates, mangas, tâmaras, cajus amarelos grados,

goiabas e oulras mais. Com uma grande c confortável vivenda para fa
mília d c tratamento, tendo sala, 5 quartos, có pa, coz.inha, dispensa,
banheiro, tanque de lavar iuterno, instalações sandtár ias, água enca
nada e esgotos próprios. Prcoo ele ocasião. Ver e tratar: aos Domin
gos, na mesma, com o seu p roprietário Marcos Moukarzel.: e, ,nos d ias
úteis, na Loja "Boa Visla", na rua Conselheír o Mafra, 26-À. Facilita-se
o pagamento.

120
240
1000

10000

"

"

Revolucionou a cirurgia ocular
.

Wushi ngto n, outubro de 1943 - �'(,Jllel1ll'l1le no ::vt(llllJl Sinai lIos

(Intc r-Amn-r ir-ana ) - Cm engt'nhei- pilaI BU'l11 paciente que tinha 11111<1

1'0 dos suhways da Cidade de Nova pequenina farpa de :lt,'o i n cruxl a-

_ York Jnvcntou UJll detector de me- da no seu olho esquer-do, bo iu pró
talou mugneto que tira estilhaços "imo da retina. Era impoxsi vo l al

de sh rap.ne l do globo ocular de cançá-la d ir e lamc n l e , o cirurgiüo
soldados feridos numa das opera- lutava COll1 dificuldade no fundo

ções mais delicadas conhecidas pe- do ()1I�(). Então um dos assi st cnt cs

la en-urgiu. O Iocal izaclor de me- movi mentou Ulll bastonete cm Ior

tais, espera-se breve estará ao d is- ma de lapis na superfície alé que

por dos serviços médicos dos alia .. localizou p rcc isauu-n lc o corpo es

dos e dos hospitais do exército no l.raI1110. O cirurgião fez duas P('

Brasil. querias i.nc isô cs e ligou ti extrr-mi-

Embora mais simples e mais rú- d ad c de um eleetro magneto c as

pid.o que o Haio X, o localizador, sim retirou ° cor-po ('si ranho de'

que é adaptado a um sensível "am- [[(:0.
meter ", até então tinha sido con- O assistente que auxiliou o eÍ

siderado muito bruto para um tra- J'urgi,'jo no emprego do lnstrumen

halho t<in delicado. I to foi o seu il1\'errlor, Samuel Ber-

rma ex.periência foi realizada re- mnn, engenheiro.

Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs.

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente

u • • �

Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala rr 2

THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L: ALMl, IDA
Rua Vidal Ramos. 19

PILULAS DE

BRISTOL,

'.i��\. .... ':.:'

Catarinenses X Gaúchos

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o po-

lIIlXIS'l'I�BlO IlA GVERnA

(Coordenação de NELSON MAIA MACHADO)

, .

umco

-I
IH.

I

PULAR PREPARADO

5a Heg'iIio Mi.)ital' e ,')a Hiyisão de In
fantal'ia

Spl'"vi<:o d(' Saúdt� I{eg'iotlal
EDITAL

QU;.lth'o .

('1(" ('nff"t'H1Pil'êIS da r-escrvu

f - Ii\SCR1Ç'.3.0: - A ;"ia Região :I[j.
litar c .sa Divlsâo de Inranuuta, 1)01' ln
termédio elo Chefe (lo Setvic-o de' Saúde
da Guarn kâo de F'kniunó pol is, está ace i
t.ando a inscl'ic:<io e x pon t

â

nea das l�nfel'
l11eirw;;, Sauwl'itallas c "OlulIté'íl'jas So
cOrI'irstas, que desejC111 ingl'ess:1J' no qua
dl'o de enfe'l"IJI(�h'a� da l·e��I·\'a.

II - PRAZO: - Alé 30 de 110\'el11))\'0
próx"inlo.
III � COXDIÇ'ôE:S: - a) possui!' di·

pl0!11a ele enfel'111eit'él profissional. Sanl;]
ritana ou volun lária so�o!'l'ista, vela Cnlz
Vermelha Brasileira ou Es�ola neden·

r
ciada;

))) ser ma,iol' de 20 e rnenol' ele 44
anos de idade:
c) seI' brasileira nata ou natulal'izadn,
IV - LOCAL DAS INSCRIÇõES:

Sede da C!'IlZ Vermelha Brasileira de
Florianópolis, Dià!'iamente das 15 às 16
horas. COll1 exce::;sf!o dos sábados.
V - OBSERVAÇ',i\.O: - Tl'atando-se

apenas. netile momen to. do registo de
nomes, endel'e<:os, elc .. porler·tie-á p,1.'oce·
der a anotação das casac1a,;, para ulte·
terior seleção, ele\'endo,

.

neste caso,
apresentar �onsentimento. por escrito
dos respecti,·os esposos,

'

.

1\a ordem, <le re�isto. terão preferên

��711 Alh��ltelras, Ylm'as ou desquitadas,
As demais prOVidência:;, tais como,

inspe�ão de saúde. etc .. serão adotaelas,
oportunamente, de modo que se comple.
te ,u}11a quota ronespondente, à cOl1tri.
bUl,'ao desta Região Militar.

Dr. Gilbel't Oa"itl
Major Chefe do Serviç'o ele Saúde da

GuaJ'nição

PrOdução navai
Washington, 4 (U. P.) -- Os esta.

leiros norte-americanos produzi.
ram no mês passado mais 163 na-

I
vios, elevando o total de embar
cações construidos em 1943, para
1524. Os estaleiros norte-america
nos deverão construir ainda êste
ano cêrca de tres milhões e 400
mil toneladas de navios, para aI.
cançar a cota fixada, que é de 18
milhões 890 mil toneladas.

I3 � fJ I:lil r:l
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fi�ado, O Baço. o Coração, o Estômago, o�
Pulmoes, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavef
.

como um licôr
' .

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

da mesma origem
Fi\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composiç!1o e o sabor a
.914. devo dlzer-lbes: sempre gradavel do ELIXIR c9U. re·

que o tenbo empregado, em comendam-no como arma de
08 caBOS d� indicaçAo apro- faell manejo para o público
prlada (sifllls em varias de no combate li smlls qualfda
suas manifestações) os resul· Ide. que frequenh·rhente 8-
tados têm sido sutlsfatorlos, proveito no Ambulatorlo da
pOis Filo rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. WashiDgtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

• t*.

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de

í

rn ôve is ;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN1'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Cia. Construtora da Casa Própria
pontos !)(Não t e rn sorteios nem

Vá à rua Felipe Schmid t , 44, e verifique
passiveI obter «casa própria»,

como é

:;_w
- -_-.w.- ,--• ..".--...,.,_......_. .,._-_- -_-_..�................,.�.... .....,..,.".. _."._�........W_"..

�
�
'II Fundada em 1870 - Séde: B A I A

! Capital e reser!a�C����?S.. � . �'����p.�.�.���
Cifras do balanço de 1942:

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

� Receita ,... ..,. .,., ,., " , Cr$ 70.681.048,2,0
.. Ativo .. ,. ",. .." , , "., ,. Cr$ 105.961.917,70 �

�
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ' '."., .. Cr$ 64.986,957,2::>"
Responsabilic1ades ... . . .. .... . ,' .. , .. , .. ' .. Cr$ 76.736.401.306,20 ..
Bens de raiz (prédios e terrenos) .. ,............... Cr$ 23.742.657,44·�< DIRETORES: � Dr. Pamfilo el'Ultra Freire de Carvalho, DI'. Francisco

!
de Sá e Anísio lIlassorra.

Agêllcias e sub-agências em todo o território nacional. - Su€ursal no ..
Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa �
e Africa. . �

} C "1\1 P O S
AGENTE EM FLORIANóPOLIS <

.."?' L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39 �'. Can:a Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
� SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAf, BLUME.•

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

.....�._._-...._-...-_.--.-.....-.--._.._-----3j.....-.---_..-----•..,....-.-.-.-..-_-.-........-.-......- .......!

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"

7J .65G.189 ,20

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortpJ(')s nos dias 4 e 18 de cada mês.
PREMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos

Médico graUs
.

NOTE BEM todas estas vantagens por apen8S
. .

, Cr § 1,00: Tudo que promete cum

pre lDcontlDAnte. Nao eXIste igual. Não reflita e não
du;-ide um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio,.�enha cofiança, ql!e, quando menos esperar, a
sorte Virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

..__ ..I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR

t) ESTADO-S6Jtla-felra, 5 de Novembro da 1943

MÉ_DICO

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especiali!ta, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerteteoamento e Longa Prática no Rio de Janeu-o

lJONSU'l/I.'AS - Pela manhã; diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto aos

.ábado" das 111,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto II. 7. sobrado -

.'ene: 1.461 - He&idêucia: Rna Presidente Continho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(JJiplO'rnado pela Faculdade Nac. de Med ícina da Universidade do Brasil)

Ex.Interno do Serv.iço de Cl1nica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

CLlNIC.'\. JUJ;:DICA - lUoléstias internas de adultos e crtanças, CONSUI,TóRIO.
Rua Felipe Schmidt II. 38 - Tel. !426 - HESIDll:l\'CIA: Rua Vtsconde de Ouro

l'I'elo n, 70 - 'l'el. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - FLORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
� Ex.interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiãrio dos Serviço,

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
lJbete do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospftrl de Carldad.

ClInlca médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
(;ONSULTóltIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15.311

lo 18 horae - RESID:Il:l\'CIA: Conselhel.ro Mafr.a. 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.4(),5
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex.interno, por concurso, da

ASIlistêllcia Púbfíoa de Porto Alegre, Ex-Inter-no de Clínica Médica e Ginecologia.
AFECÇõES GENITO'-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE IRAIOS INFTIA-VERlVIlDLHOS E ULTRA-WOLETAS

CONSULTAS: das 15.30 às 18 horas. nua F. Scimidt, 46
RESJD:€NCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE. 1.648

DR. SAULO RAMOS

. � Médico - Cirurgião - Parteiro
� Formado pela Faculdade de Medicina

I\
da Universidade de São Paulo, onde fOI
Assistente por vários anos do Serwíço
Cirürgico do Prof. Alípio Correia Neto --------------
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DRCom prâtíea na clínica ginecológica do •
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
lie partos do Prof, Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
CirurglAo do estômago e vias büíaree,

Intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
PrÓ!ltata e bexiga. vartcocele, hídrocele,
V.rlzes e hérnia. Doenças de Senhoras f;
Partos.
Consultas, Das 9 à.s 12 horas na

Cala de Saúde São Sebastião.
Opera ua Casa de Saúde

São Sebastião

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.

ALTA CmURGlA ABDOMINAL: estõ

mago, vesíeula, útero, ovários, apêndice,
tamores, etc. - CIRURGIA PLAS'l'ICA

00 PERtNEO - Hérnias. hldrocele, ve

ríeoeele, Tratamento sem dor e operação
'de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos de lI.'êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

Horário: Du 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA :MEDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Crt

allça! em Geral. CONSULTóRIO: Rua

l!'eUpe Silbmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDltNCIA: J LQrgo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA eRAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBS�TRICA

(Parteira)
Diplomada pela MaternIdade

de FlorianópoliB
Atende chamados 8 qualqu�

hora
"raça da Bandeira, 53 - sub.

(AntiItO Larao 13 de Maio)

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

[<'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria. doen

.as do sistema nervoso. aparelho geníto
uri:nário do homem e da mulher

\sslste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radíolog ia Clínica com o dr.

vlanoel de Abreu Campanarlo (São Pau

to), Espeeializado em Higiene e Saúde

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

arEliografia clínica - Metabolismo ba
-al - Sondagem Duodenal - Gabinete
te fisioterapia - Laboratório de micros

copía e análise clíníca. - Rua Fernando
\1achado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do toeax, Partos e doenças de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rtarnente das 15 às 17 horas. RESIDmN·
crA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MEDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas dL.irlas das 3
horas em dIante

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 estômago, aíe
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Inírazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

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

Brolas nacionaIs e Mtran,geiras - Homeopatiaa - Perfnmarlu

Artigos de borracha.
aaranto-ae a esats obserTAncla no receltuArlo médico.

f>:> '--- �B:EÇO� HÓp-I�J'O�,
I

o animal, inferior
ao vegetal

o reino animal, segundo pre
tendem os naturalistas, é mais

complexo e, portanto, superior
ao reino vegetal.

Se isso é verdade, é forçoso
reconhecer que os animais pa

gam 111uito caro essa pretensa
superioridade, pois vivem em

completa dependência do domi

nio vegetal.
São os mesmos naturalistas,

.�\'\'\I\II,"'m,,!!!I!1fIA�. � .
- �

�FUZILlft'ENTOl-
- --=- -

IEMMIssai� DE CIVíS!1
aliás, os que afi rrnam que, sem

Ia "ida vegetal, não seria possí
vel a vida animal. E tamto isso Ié exato, que, nos desertos ári-

Idos, onde não existe sinal de

vegetação, também lá não é pos-
sível a sobrevivência de ani-

Imais.
Neste particular, portanto, 0

reino vegetal parece ser biolo

gicamente mais evoluido. As

plantas podem, através das rai

zes e das folhas, retirar o seu

sustento do domínio mineral,
sem necessidade de sacrificar a

vida de outras cri aturas, que
nenhum mal lhes fizeram. Os
animais entretanto, precisam
tirar a "iria a outros seres, afim
de conseguir sobreviver.

]� certo que há plantas carni
voras, cujas flores fecham a co

rola sempre que nela vem pou
sar um inseto, que é morto c

devidamente sugado. Mas êsscs
espécimes da flora não consti
tuem a regra geral. São, pelo
contrário, uma exceção odiosa;
tudo fazendo crer que se trata

de animeis camuflados de vcge
tais.
As plan tas, indiscutivelmente.

têm existência moral muito su

perior aos animais. Basta. dize:'

que as plantas não brigam en

tre si e não consta que tenha

havido, algum dia, uma guerra
entre os vegetais. Isso se exp.li
ca Iacilrnente pelo fato de as

plantas não fazerem mal a nin-

s

guem.
A paz universal entre os ho

mens também é possível, mas,
só quando a humanidade estiver
tão evoluta, que não necessite
sacrificar a, vida de outros seres

para manter a sua, Mas, para
tanto, será necessário que os ho
mens vivam como as pI antas,
absorvendo da atmosfera os ele
mentos indispensáveis à sua

manutenção. E êsse dia não está

longe. Tudo depende da energia
com que continuar a ser feito o

racionamento.

BARÃO' DE ITARARÉ

Dois ingleses que
puseram em fuga

,

o IIfrica Korps !
Retrato fiel dos generais Alexander
e Montgomery... Pág. 11.

a Maior Irma de Guerra de
Todo� os Tempos!

A interessante história do radar, a arma secreta que
salvou a Inglaterra do terrível blitz aéreo... Pág. 21.

Relato do raide de Dieppe - con

densação de um livro atualíssimo
de grande êxito ... Pàg. 97.

Y. acha que émuito esperto?
Enigmas que vão lhe dar água pela barba!... Pág. 19.

ATENÇÃO I Qualquer as-
sinatura deve ser subscrita exclus;va�
mente por intermédio dos nossos agen ...

tes abaixo indicados. Cautela com os

solicitantes não autorizados I

Agentes em Florianópolis: PEDRO X,\VIER & ClA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Rcpr. Geral no Brasil: FEH"IA'iOO eH 1'1·\(; I.L\ - n. Rosário. 55- ,11.2.° ando - Ri"

--------.-----------------------------------------�

Patriotas austríacos 8AR E ARMAlEM
Estocolmo, 5 -U .P.- Os patriotas

austríacos estão em grande agita
ção contra as forças de ocupação
nazistas. Segundo informações pro
cedentes de Berlim, os austriacos
contam como certa a pr6xima li
bertação de seu pais do bestial
conhôle germânico. Soube-se que
para impedir demonstrações popu
lares, foram enviados para a Aus-
tria contingentes das tropas de

1-
.... .._

assalto nazistos. Ainda de acôrdo

b dcom fontes fidedignas revelou-se A Mo 1-11-a oraque a decisão tomada em Moscou
à c êrco do trono da Austria Causou
enorme entusiasmo em todos 08

meios austríacos.

Rua V. 11 OHI[NT(

.[

U" - Vende-se
r".Iaqulna uma má

quina de costura SINGER, com
5 gavetas. Na rua Quintino
Bocaiúva (antiga Nestor), n.

316 -- E�treito, S v, ·3

Meireles,

PETISCOS - Roll·mops -- Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs -- Cebolinhas - Ovos de
tainha fumodas - Pernil -- Pasteis - Empadas

Salame -- Peixe frito, etc. etc.

Refrigeração em geral
Sorveteiros-'-Refrigeradores-Bo lcões-F:dgorHicos

(para pronta entrega) Máquinas de escrevee=-Rd
dias-Móveis finos-Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schm!dt, 34 -_ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
1--_--------.
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O(��:p';'�t�::,;��;�� I FILHA" MÃE' AVÓ
portagem sôbre as comemora

ções dos Finados, na(Jl1elru capi
tal, diz o segLJinte: - "Um de
talhe interl'ssanÍl' foi anotado
pelo reporteI' na visita qUe teZ

ii necropol e: ao J ado das sepul
turas dos pobres, cavadas 11a
terral e in(lica(las apena,s pelas
toscas cruzes de llladeü'a ou de
ferro, llIuita gente dormia. Para
lá se havialll dirigido muito
cedo c haviam resol vida ali pas
sa.r todas as !JOl'as do di ai. O
sono é parente próximo da mo!'

te, porque dormindo se conse.

gue fugir da vida. E às vezes é
preciso' fugir da vida para pode1'
suportá-la" •

O clichê mostra um a uo rnoriri o alemão da classe do que oca,

ba de ser afundado rio litoral fiuminense pelo «FBY - V» e,

ao lado, o capitão Dionísio Taunay, comandante do
valente bombardeiro da F, A. B.

.A Turquia e os
Aliados

Londres, 5 CU.P.) -- Os resultados
da conferência entre o sr. Antho
ny Eden e o ministro do exteri
o;', da Turquia, sr. MelCe'!:oglu,
constituirão nova surpresa desa
gradável para a Alemanha. Acre
dita-se que êsse mesmo golpe de
conferências políticas e militares
poderá apressar o desfêcho da lu
ta, na parte sudeste da Europa.
Nos meios bem informados, não se

acredita que a Turquia vá à guer
ra contra a Alemanha. Mas, bo
seaia no acôrdo de 1939 com a

França e a Inglaterra, a Turquia
poderá abrir os Dardanelos ao trá
fego de abastecimentos para a

Rússia e ceder aos Aliados bases
aéreas no território turco.

o 14· golpe contra a pirataria nazista

------_. -- ---

Tradução
Iniciamos hoje a tradução de

um conspecto da história da lite
ratura dos Estados Unidos, efe
tuada pelos srs , drs. Milton Leite
da Costa, Pedro de Moura Ferro,
.Henrique Stodieck e Vilmar Dias,
(l'...mos do Curso de Língua InglE!6a
do Instituto Brasil-Estados Unidos,
feita sob a orientação do prof.
Howard Hill.

Rio. ;j Pl'l'SS 1'81'ga (via aérea) .

-Itrairalll Hitler l' SC'llS vassalos. g .1

O Brasil inteiro r'cjubi ta-s« COIJ1 nossa \ ingrnça qUfe se processa,
ruais Ulll glm-ioso Ie il o (1<1 F. A. B., 'lenta mas Ii rmcnu-nl c. levando ao

('Jll sua ospi.nhosu missão ele prote-] couhccimcn!o do.,' nossos inimigos
gel' l) nosso litoral, os nossos ma-I (I deito prático de 111l1<! von l arh-
rcs, contra o corsarjsmo n<l,zisla.!linica, de uni sc-n

í

imcn ío uno de
Como já noticiamos em dcl alhc, o. l'lyl'ide. que cmpo lgu hoje todo (.

bombardeiro "Ararú ' afundou na I Brasil, disposlo, c.unn um só h ,-

I
r osl.: íluminonse. n�IS proximidades mcm, a limpur , com () sa;lguc pre
de Cabo Frio, outro suhnuu-lu» I cioso dos seus filhos. nos mares,

inimigo. Foi mais uma p:'tgina ([:> vos mcs, ou onde quer que seja.
Londres, 5 (U. P.) - As hcroi smn escrita pela, aviação bra-' a honra. li dignidade e () amor

fôrcas soviéticas iniciaram no- silcira com a hrnvura provada e I própr!» de um ,pOI·O que ja
va ·ofel�siva na zona inferior

I comprovada dos ,nossos. ,i(!yel1s Pi'!IWI,is d�'ix()l: �em resposta as ofen-
. ..'

. i lutos, em sua fama Colldl�na de
I �as a SI dlrlgHlas, d('sta ou daquela

do . Dlllepel. FOI O que lnfor- gUClTear sem cleseanço c

IIllPlacn"1
iorm8.

mou oficialmente a emissora, \'elmente o adversário covarde e ---------------

de Berlim, Segundo o Alto- tl'aiçoeirc: dos nossos navios l11er: • •

Comando alemão uma forma- �antcs. Como se l:cI"cla ngo;:a'._ ,�Nem Integrahs�as
_

'
. ess'e. o 140 snbmarmo do elXO •

tçao russa conseguIU atraves- afundado ('111 úguas brasileiras. Pe- nem (OmUniS as
sal' o Dnieper, em sua parte Ir' décima-quarta vez, portanto" VI- "Rio, 5 (A. :'\.) - O minis!ro. do
inferior. Ainda de acôrdo com IJI'81w:_s golpe de llJO'rte na 111(1;':1 � rab�,\l!lO eselarcceu q,u� os lI1(h"l-

11l1'Zis! r' e saudamos para os brasl' (�.uos fJC.h8,dos n,,� pohC'las elo Br,,

lciros,'fria c barbarallwnte :ls5a5-1 sJ! C021lrl llltegrl',llstas ou COlllunlS'

sinados em nossos "l11a,1'es, maIS um tas nao podem Jlgurar el11 chapas
Lítulo da dil'ida que conosco COI1- para eleições de Sindicatos.

Nova ofensiva

os nazistas, os russos "estão
sendo aniquilados nesse se-

tor" .

PA R A

E C Z

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNO� EXISTIU IGU�L

uI��'�e��:T'��:·�l�'I.�:'�e�!'���:istal' "orno H,alter desc�lra a outra bota���' J�,���i�;�i�Ci�a�\�fa(;�?ô�ao S��ta 9:t��:" h PJ I 'I
.

l'esa, No\'a Iorque, 5 (U. P.) - Depois de umla noite ue �igilia, Hitler
COh1O sempre. o dia da padroeira ela· 1 J (- 11' j

(Juele sanatório é festejado com a!1ima· resolveu adotar nova fórmula para dec arar a outra )\),ta Hao a a la

ção pelos enfermos ali recolhidos. lHas a Hússia). O "fuehrel''', sob peso das fragor,usas (tcrrolas na IrclJ-
f:qe ano. constou a festividade de um le ocidental, desfituiu tres cOillandantes, dos quais o llIais importante

serão teatral. C0111 um ato de varieclacles,
(.' () iJeneral \'on 1\.eichler, comandante do selo!' norte. Também as fa-

no qual estreou o excelente conjunto "

\'ocal "Pequenas do Barulho". composto musas lr'llpas de assalto sofreram modificaçõcs elll scu comando. COlllO
ele 1110('as, internadas,_ e que pela sua os nazistas estüo na fase das retiradas espetaculares. é bem possí\'el
]l()mogenelclade, ,afJl1açao ·e graça, obteve

(rue surl'a no cartaz o nome do 1l1'lrechal Crazila,ni um dos dal"o>s fas-
franco e 111el'eCldo sucesso e c1enloraclos,. ' c.... '

.

.1 � (. , i:' o

aplausos. lutas de II11e1hor "peflIgree" a serviço do Helch.
. pepoi,. c.Iêsses mO�11entos de pura ele·

I
.-- ._. ------------------------

]Jcla espJl'ltual. rea.JJzou-se um ato que, 11 et
r e

de, t���ct�l1apl�r�.��\����;;�� ��Ol;�;�·�����. ��'a��: veml erlo I eren e IVa-se do en('enamento ela c:ampallha Cl�l Belo Horizont(' 5 (C. P.) _ 11:\
bOJ1t1s·de·guel'l'a, artIculada e clesenvolvl' . .' '. I
da na' própria Colônia, entre os interna· pouco lllm� ele 111ll a,no, cerca de
dos, rendendo nada men'os de 1.700 cru· (;clis mil mortos já foram inhullw-
zeiros "

t" j S 1 I
Ao 'faze1' a entrega dessa importância

((OS no cenu ena (a �IU( a( c. ,

Sê-

�o diretor da Colônia, sr, dr. Tolentino gunda necropole da cldade� slLu I

de Car\'alho, o encarregado de interpl'e· da na zona norte e conslderaça�
tal' o sentimento dos doadore,s, declarou inteiram('nte diferente de todos (;s;
que, "uma \'ez que a enfel'mldade não . "

d '1' . d Ilhes pel'lnitia empunhar armas ao laelo cel11!t�r�os O paiS. I a.La-se e Ulll

elos soldados patrícios, deseja,'am ('om l'PllllteT'lO-parqule, sem mausolew', I
H renúncia es'pontâpea e feliz. ��. suas nwnumentos ou cruz('s, sendo a,

�;.�I�?JI,;1JaS, cOl1tnbun· para a v!tona elo
:,qml1uras iclcntificadas por plac,ls

o SI·: dr, 1.'0Ientino de Cal'vall1o, pl'O· c:e bronze. Está senelo ultimado o

�undamente emocionado, diante de t�o l'lwnlio de espécics adeCJuadas Jh'e-
ImpreSSIOnante grandeza d'alma e ata0 •

'

d"· 1
'

1 .'.}elevRdo amor patriótico, agradeceu, com 1'_OIl1I�lan o 1pes, f estIllaL os a aI )0-

)lalavras ele admiração, o tocante gesto, I'lza,çao de toda a arca da necr{l-
Os festejo.' aludidos foram iniciados pole onde os tUlllulos são igua.;,s

('om uma mJssa, rezada na capela da Co· ,,- 'I ,. I d'f. t.
c

•

lônia, em ação·de·gl'aqas pelo restabeleci. J .10 1a\ elH O I crença en I e ncos

menta elo �I', dr, Joaquim :\Iadeira Neves, e pobres.

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

de UMA SÓ VEZ,
pa.ga.ndo PARCELADAMElVITE,

com a.s VANTAGENS da. compra. à, vista.,
servindo-se do

,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras.
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias
Artigos para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer artigos

'.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, U - Sala 5 - Telefon. 1634

Expediente: Pu 8 i, 12 • di' � 4 1. 11 hs.

q'

At • I A despem com o

ençao . cinema póde ser ti·
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o .quilo. f
RV.Cl frcmcisQQ Tt;ll�ntlno, 3._ ..

LITERATURA NORTE-AMERICANA
(licão 33.a do vol. II .- LECTURES AND READINGS -- do Curso
Intensivo de InglêS para estudantes latino-americanos do Ins
tituto de Língua Inglesa, da Universidade de Michigan -- 1942)
I'm s imp les ap amh arln da Ii!e- mero dos nossos importantes cscri

raiuru de dois seculos, como é o tores deve entr-ar em cena, vamos
presente escórro, deve cnmecur arrolar uns tantos, mencionando os

naturuancn to com escusas pela sua lítulos .d os trabalhos mais Conho.
excessiva simplicidade c pelas suas cirlos de cada um.
nm i ssôcs. PROSA:

() ledor necessitará acrescer o Washington Irving, historiador
matcrluj deste cscôrço com PS seus biógrafo, ensaísta e humor-ista, es�
"oJlheciuH.'n1os ,'l-cerca-do d esen- creveu ruui tos livros, Inclusive as
vo lvimento ria literatura no r te-ame- histórias de motivos espanhóis
ricun a. Entretanto, os parágrafos 'ALHAlVIBHA e "BIOGRAPE)' ()F
uue se Sl'gllClll ;;('rv1nlo COI'IO in- COLUMBUS". Todavia êlc é recor

ll'oduçi]o geral a algumas obras (' a dado pelas hstórias curtas e .des
alguns cSl'ril(ll'es d·a nossa trarlicâo :riçôes de caráter do "THE S1\.ET
l i t erúrl a.

.

:J-I BOO1\.", especralm ents através
PhRí()])() OR UTERA.T('Ro'l CO- .la história do "HIP VAN WIN
fJ)Xl,lJ� ,\:LE", o .horn em que dorrn íu 20

Os mais an l igos p('rí,odos da li- mos, e ela "THE LEGEND OF
teratura norlc-alller1ca;�8 são de in- SLEPY HOLLO\V", na qual rrarr-a
rer cssc para o h isl o r iarl or, mas não ) caráter excêntrico de Ich aborl
prnd uz irnm mu+tas obras cless-is Crane.
que a o leitor moderno agrada com- James Fen imore Coorper, C0ll10
p ulsn r alraído pelo se;l valor li- rv i ng, escreveu sua melhor prosa
í erú ri o. Os escr il urr-s colôniais, po i ru lu nd o ele assuntos do velho Es
cx cmp lo, j)('rtencialll a uma sucic- ado de New-York. Até hoje apre
rlad c dc p io nôi ros, sem mu it o in l e- 'ladlJoOS a .ação aventureira e o co
i'CSSC cul í

urui. Prvncupavam-se so- ihcciaucn lo cios hábitos selvagen s
hrcl ud o com os probl einas da se- -m seu rom ânt i co "LEATHEH
c;uran(:a so e i n l c COIll a conquista ;TOCI<L\'G TALES" no qual i nclur
ria terra e, CIII consequênc in '; novelas sôbre índios e os primei-
.na ior purl e da sua li teratura 'f;) C <I'. 'JS colonos. tais como "THE DF-
lizava ess('s p rohl em as, :HSLAYER c "THE ,LAST OF
"Escrilorcs, como o Cap. John \IOIIICAr\S".
'>Illlth, vscrr-vcram sôbre as gue!'ra; Harrict Beecher Stowe foi um
co.ntr» os

í
n d i os, enquanto �olltros los cscrítcr cs que ruais influência

por exemplo, Co tl o n Mathcr, An nc cve na história da l iter'atur-a norte
I�radstrl'l't l' Mi chaei Wigglcsworth uncrioana, não porque escrevesse
'xj?rrssuralll, na poesia e na pros, )ons livros, mas, em consequôncia
l'ellgIOSa, a" depen,cI['ncia dos co·lo· Ia forte propagancla anti-escrava-
'Iizac!ores elll r('lacão á Divina Pro ;ista cont1da ,em su.a nove'la "t:::'\T-
vidôncia.' :LE TO::\f'S CABJN", na Cllwl COIl-
Ã lilcratur8 colonial faltavam o, a () úspero tratamento dado aos

é.'l(.'lllentos de illlaginacüo e ele esll" 'scravos pelos seus senhores.
i,ca indispensúYCis it 'genuina poe· Herlllann :MelviJIe, es'critor maior
';)a. drama ou ficci]o. [ue os ,antecedentes, que levou sua
PERíOnO nA RE1'OU'Ç.4() (17(j;j· nocidacle em um barco balC'eiro.
178.9)

.

screveCl poderosas novelas sôbre :i
Existiam pOllCf\S escritores pura ,ida naqueles baroos e as viagens

mente lit('rários no períoclo da Hc· rue ôles liaziam, das cidades ,bale
\'oluci]o. niras da �ova-tnglaterra, como
Os' trahalhos des.le telllpo eram '\ew Bel fareI. me é espeeiaJmente

'speciallllcnte politieos, patriólico' onhecido pelo seu maior trabalho
, r't POlelllica; por ex.: os panfle ':\>!OB), DICK" dramá.tica e des'cri-
os de propagalld8 de Tomaz Paine. 'iva no\'el:·\ à-cerca-ela caea a uma

]mportanle herói nacional df'str (rande baleeira branca, 1)01' um
'wríodo foi Ben.iamin Franklin. es Jarro baleeiro,
'acJisln, filósof,o c eseritor, cu.io' Henry David Thoreau é talvez o)
"Al'TOBJOGHAP.flY" e "POOf1 Hr '5critor mais original elo século
:HAH])'S AL:\IAXAC" até hoje 19, pois passou dois anos esturlan-
(oslanll's dc ler. :\Illitos elos llOSSO' lo e observando a nature.Z8, segre-
'1rovcrhios nOI'le-alllerieanos. ver lado parcialmente da ,sociledade da
'li rIN/lia. - "l'Jl] ponto dado alem \'()\'a Inglaterra, a trasladar suas\,
).(J ('vila outros nOI'c" e "pedra '(rlH 'eflexões e sua filosofia in:lepen- 1If
lluilo rnla nüo ('ri:1 lilllo" - sã( Icntc para o livro "V\'ALüE::'\T",
ltribuidos a Franklin. Ima das obr8s primas ela ,literatura
Durante alllbos cs'ses antigos pc· llllericana.
íodos le por llIuilo"S anos depois, o' J)uis,a .May Alc,oU, conhecida
'ocos da Iileral urH eram os Estado.' 'antp por seu famoso pai, o filóso
la Cosia Orielltal, porque a pO'J)u fo reformador Brons,on Alcolt, co

a(:üo ai'nda não se expandÍra par: 'no pela sua difundida novela
) oeste, en! número suficiente ,P8)'f "LITTLE WOMEN", ,onde iniciol!
'stabelt'ecr, lá, cultura literári: ) estillo usado nas subse(jue,ntes no-

1rópria. :\IcslI1o nas épocas colo velas juvenis,
lial e r('\'olucionúria, nossa litera Nathal1;el Hawthorne, nO\'('Jisl�
'ura cra c,olorida :1)01' diferentes lo .' contista, s'alienta\'a COmUIJH'nte
�ais: - havia os educados e puri )s problemas da alma humana ('on-
anos escri'tores da Nova Inglater ra UIll fundo ele vida colonial na

'a, os Cos!l]()pitas ele Ne\\'-York I "ova I,llgl,ateJ'l'a. Suas duas lIlplho
lS esrnlYagisl8s aristocratas dr 'es noYe�as, THE SCAf1LET LET
;ul. Além disso, até o primcir' l'ER c THE HOeSE OF SEVEN
·llHlrtcl c!.o século 19, a nossa litc· ';'ABLES" estuda.m" os efeilos do
'atura seguia (quando nüo imitn lecac]o e a sua influência sôbre':1'
\'8) a da Inglaterra e a da Europ: lIma" e sôbre a conciênci8 puri-
;ontinent8]. ana ela Nova Inglaterra. Está Hluito
'DADE DE OURO (1789-1870) lróximo dos nossos melhores es-

Depois de 1800, a literatura cu rit01'es do século 19.
no profis.são foi exercida Dor eres 00,/1

cente número ,de escritores. Duran
le p8rtc elo períod,o post-revolueio
nário. a cidade de Boston era eha·
'lIada n "Atenas da Améric8", (

êste período, (le .IDADE DE OURO
Como, nesta altura, grande nú·

Horário estadual
o «Diário Ofieial do Estado», de

ontem, publica o decreto n. 2931
relativo ao novo horário dás rePQr.�
tições administrativas estaduais.

I
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Todas. devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA�
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprf."ga-se com vantagempa
rR com hHter 8S irregUlaridades
das funçi)e� periódicas das se-

R�'� nhGfas. E calmante e regulador
AVÚ�(�):, df'f'F;»� funções.
/'''",,<.:� FLUXO-'-'EDATINA, pela sua

�Zi�'S;A ���, comprovaria eficácia, é muito re-

��"}-;"� '� ceitada. Dflve ser usada com

1�· '�� \\l confiança.,

f��...k.\·i _.J"� FLUXO·SEDATINA encontra-se
2��FnH)' ,)!V\At em toda parte.
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