
Mais bombas sôbre .. objetivos alemães
LONDRES, 12 (U. P.) --- OS FAMOSOS BOMBj\RDEIROS "MOSQUITOS" ATACARAM INTENSAMENTE,' NA NOITE DE
ONTEM, AS CIDADES DE BERLIM, HANNOVER E DIVERSOS PONTOS DO RUHR. PARTICIPARAM NESSES ATAQUES
VÁRIAS CENTENAS DE BOMBARDEIRO S BRITÂNICOS. APENAS DEIXARAM D E REGRESSAR ÀS, SUAS BASES 7 DOS
APARELHOS ATACANTES. OUTRAS FORMAÇõES AÉREAS ALIADAS I BOMBARDEARAM VIOLENTAMENTE A CIDADE
DE CANNES, NA FRANÇA9 .oNDE FORAM ALVEJADAS PELAS BOMBAS IMPORTANTES INSTALAÇÕES FERROVIÁRIAS

UTILIZADAS PARA O ESFôRÇO DE GUERRA, NAZISTA.

-Nova linha aére�a�-
Los Angeles, 13 (U. P.) - A em

prêsa aérea Western Air Lines
está em dernarches para instalar
uma linha inter-americana de l·J
mil quilômetros entre Los Arige
les e Buenos Aires, O presidente
da companhia já apresentou pro
jeto a Junta de Aeronáutica Civil
{ias Estados Unidos. O itinerário

Ataque a Java
Melbourne,,13 (U. P.)

Bombardeiros do tipo mais pe
sado atacaram a importante
base aéro-naval japonesa de
Suraneaya na parte nordeste
'da ilha de Java. Despachos ofi
ciais indicam que os aparelhos
aliados tiveram de percorrer
1.600 quilômetros para alcan
çar a base inimiga. As bombas
aliadas causaram enormes da
nos e provocaram intensos in
cêndios em Suraneaya. O fogo
antí-aéreo nipônico.. �-ji suma
mente violento.

o
() .!\[AIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
da linha projetada compreende o

Rio e São Paulo, além de outras
14 cidades latíno-amerrcanas, I IFlorianópolis - Sábado, 13 de Novembro de 1943Ano XXIX H. 8964

Chega o inverno à frente italiana o ESTADO --- ----

Lei marcial no Líbano
Cairo, 12 (U. P.) - Oficial-

lmente se informa que, (a menos
,. I que a crise no Líbano seja solu-

Centro de Expansa-O enll'urai de � Paulo" I cionada imediatamente, exis-ll.
;
tem gra�d�s _possibilidades de

"Depois de termos percorrído tantos importantes díá- q�e os b�Itamcos proclamam a

rios do país, é difícil encontrar vocábulos suficientes para lei marcial naquele pais.
denominar 'nitidamente os outros que devemos mencionar e

que atíngem Importância singular no cenário . jornalístico
do Brasil. órgãos que representam a Ildefídade patriótica e
a energia de um' povo que universalmente assume l�m papel
de proeminência no panorama do mundo, são êle���s depo
sitários incondicionais da confiança nacional e d: esperan
ça popular. Jornais como o "O ES'l'ADO", de Florianópolis,
expoente Ida verticalidade democrática do nosso povo e in
térprete >!}oderoso das nossas grandes aspíraeôes, são ver- I fiaiPudadeiro patrimônio da nossa dignidade e da nossa Insubmls- U
são às intempéries dê uma atualidade repleta de doutrinas
eontrártas ao pensamento unoíonal, Altin�l Flores, o seu dl- nant, filho elo embaixador norte
retor, é O grande artífice dêsse monumento de nossa perso
nalidade ......

"São êsses jornais poderosos alicerces sôbre os quais
eonstrulremos a grandeza de nossa independência política
e a soberania de nosso pensamento democrãtíco, condições
máximas exígídas pela mossa aspiração de vida feliz, prós
pera e tranquila".

PAULO DE CXil'IPAS lllOURA, Presidente'

Argel, 13 (U. P.) _- As fôrças do Quinto E}�ército, tendo
aberto uma brecha nas linhas nazistas, prosseguiram um

avanço de quase dois quilômetros. ,Simultâneamente, os ale
mães continuam a destruir os portos que ficam à sua reta
guarda. O ritmo das operações na frente da Itália tornou-se
um tanto lento, devido não só ao inverno, que cada vez mais
vai fazendo sentir a sua presença, mas, também, ,aos ataques
inimigos. O Quinto Exército, perto de Calabrito, rechassou
violento contra-ataque alemão, fazendo muitos prisioneiros.
Os .britânicos, por sua vez, na frente do Adriático, estão em

penhados em amortecer o cerrado fogo de artilharia Inimiga
assestada ao norte do rio Sangro, onde, segundo informações,
os alemães estabeleceram defesas de profundidade. O Oitavo
Exército realizou Iimitados avanços a noroeste de Isernia,
estando suas patrulhas empenhadas em escaramuças em tôr
no da Iocalídade de Aquaviva.

na opinião do

Jerusalém, 12 (U. P.) - O
Congresso e a Câmara do Co
mércio arabes, reunidos nesta
capital, resolveram iniciar gre
ve a partir de amanhã em si
nal de protesto pela ação fran
cesa no Libano.

prisioneiroLondres, 13 (U. P.) - John Wí-Semana do Corpo ExpedicionárioRio, 13 (A. N.) _. Já se acha organizado o programa das
comemorações da "Semana do Corpo Expedicionário", a ser
realizada .pela Liga de Defesa Nacional e União Nacional dos
Estudantes, e que terá início no próximo dia 15.

americano em Londres, foi aprt
sionado pelos alemães, A notícia
foi dada pelo embaixador, o qual
acrescentou que a prisão de seu
filho se deu quando o avião, que
pilotava, foi abatido durante um
raide contra Münster, em outu
bro.

Os alemães assaltaram LerosI

� Cairo, 12 (U. P.) - Oficialmente se anuncia que os ale
mães estabeleceram posições na ilha de Leras. Os germâni
cos desembarcaram na ilha às primeiras horas desta manhã,
mas suas tropas estão sendo contra-atacadas.

Cairo, 12 (U. P.) - É a seguinte a nota oficial anuncian
do o desembarque de fôrças alemãs na ilha de Leras: "As fôr
ças alemãs realizaram um ataque contra Leras, ao amanhe
-cer de hoje. Em alguns pontos o inimigo conseguiu estabele
cer posições; mas luta-se para desalojá-lo. Noutros pontos,foi repelido e as nossas fôrças destruiram ou avariaram vá
rias barcaças de desembarque. Fôrças italianas lutam ombro
a ombro com os britânicos.

Evacuacão, larga escalaem
Estocolmo, 13 (U. P.) - A "Social Demokraten", essas de

Ucrânia polonesa começou a ser cisões tomadas pelo Alto-Cornan
abandonada pela população civil, do nazista deixam entrever que
por ordem do Alto-Comando ale-l a "Wehrma.cht" empreenderá no-

mào.. Outras informações, trans- '.

itid I d'" '"S' 1
va retirada em grande escala, aonu I as pe o iano sueco ocia I d od f d b

.

D k " ongo e t a a rente e ata-
emo raten ,acrescentam que Jh . A'

A' dI
-

d id d d L a russo-germaruca. In a se-
(3 popu açao as CI a es e em- nd

.

f
-

b C
,.

M' k será gu o 10 ormaçoes procedenteserg, racovia e ms

dseraAev,al- de Berlim, mUItos' informantescuada para a retaguar a. u -
.

tima cidade referida, Minsk, é a
nazistas mostram-se pessimistas

capital da Rússia-Branca, estando quanto à capacidade da "Wehr..
situada na estrada de Smolensk, macht" de deter as fôrças russas
a uns 30 quilômetros ao léste da que atacam na direção das fron
antiga fronteira polonesa..

.

De teiras da Rumânia, Polônia e dos
acôrdo com o correspondente do países bálticos.

Registro de empregados domésticos.Rio, 13 ("Estado") - O chefe de Polícia assinou portaria Icriando, na Delegacia de Mendigos e Menores, a secção de registo
e controle dos empregados domésticos. Dentro de 30 dias, será feita
a respectiva regulamentação. Cozinheiros, copeiros, arrumadeiras,
todos os que se empregam em mesteres domésticos, serão identifi
cados e terão o cartão especial de conduta, saúde, bem como ante
cedentes. Serão eliminados todos os máus elementos, especialmente
as ladras. Só as pessôas de bons costumes, doravante, poderio ter
ingresso em tais. serviços.

� �DE60U AO RIO O INTERVENTOR PAULISTA �!=:�:�i��i:�;:: rcõõ·üõieüiis··:·iãpeies········r�i!!€ .!. SIAoprAeREsLHO-S P,NaGsLEsSaESdeiras I-violenta batalha a oeste de GomeI,
onde as fôrças russas estão excl'··
cendo pressão sôbre o inimigo, na I para jantar, chã e café I
direção do rio Pripet, e

d€Sloca11.:I· AO
maior

sMortimenotO!DOESmj':APreçosR!
na

Ido-se para o sul com o propósito
do estabelecer junção com os

exércitos comandados pelo gene-
ral Vatutin. • !W

Rio, 12, (A. N.) - Viajando de automóvel, chegou o in
�rventor paulista Fernando Costa, que vem tratar de negó
CIOS do Estado sob seu govêrno. Falando ,à reportagem, de
clarou que, ,como sempre acontece quando tem assuntos-ad
ministrativos por tratar, vem primeiramente ouvir a palavrado presidente da República: Logo após sua chegada, o inter
ventor dirigiu-se ao palácio Guanabara, onde passou a con
ferenciar .com o dr. Getúlio Vargas.

Rê1õãIíiàufêiiípU---õãlfãíiãArgel, 12 (U. P.) - O máu tempo está prejudicando con
.sideravelmente as operações das fôrças anglo-norte-america
nas, na Itália. Informações de Argel indicam que as nevadas
lla.:_s montanhas, as chuvas e as destruições efetuadas pelos ale
lUaes prejudicam sensivelmente o avanço dos soldados dos ge
nerais Clark e Montgomery. As tropas aliadas, no entanto,
'<lonseguiram êxlros locais e estão-se preparando para passar
ao ataque, de forma intensa, logo que melhorem as condições,atmosférica,s.

em. 'chamasKerch estáLinhas quebradasMoscou,13 (U. P.) - As fôr
ças russas quebraram as li
nhas alemãs no setor de GomeI
---' anunciam as últimas infor
mações da frente de batalha.

Moscou, 13 (u. P.) - Informações autorizadas recebidas nes

ta capital indicam que a batalha pela posse de Kerch entrou na fase
decisiva e que os russos se acham à vista' da praça, que está em

chamas.
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40.00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi

dos.

� direção não se responsa
hiliza pelos conceitos emiti.

I
do.'i. DOS artigos assínados

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

r
-

ISanuu�nolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
rONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OaplUpa"dol,
E.qot.dol, AnêmiCOI, Mia.
que criam Mlgrol, Criançll
raquíticll, recabario I toni·
fic.çio gcul do org.nilmo

CO"" O

Sangue.nol

I Al'l bandeiras das Nações Unido.s tremulam nas saca-

das. das residencias de uma cidade libertada. pelas fôrças aliadas,
do Jugo nazista. Depois de ocupada a cidade. as tropas aliadas pros
seguiram no seu avanço em direção de Ram". o qual continua, ape-

sar da resistência nazista. (Fóta da Inter Americana).

Após a vitória, que faremos?
São Paulo (Por Amaro Júlio do ruund o ele após-guerra. Deve-

Dantas - Exclusividade do C, E. I mos aparelhar o nosso país para
C, para "O Estado ") - Não esta- que possa fazer-se r-cp rcsen tar con

remos por acaso descuidando-nos dignamente perante as grandes de
de Ulll setor importantíssimo para mucrac i as e discutir com autor ida
todas as nações que atualmente es- [d es as questões que aí'l ingctn atual
tão ao lado das grandes d emocra- i mente toda a Humanidade. Na In
ci as lutando contra os ditadores 10- I glaterra, cujo povo 100% se dcdi
lalitárí os ? Quando. na Inglaterra, I ca, ú tarefa de ganhar a guerra,
nos Estados Uu id os e em OlÜI-OS sobra () tempo a realização, quasi
países das Nações Uui das, ativam-Iqne diária, de reuniões e conversa

se con versac ões sob os problemas cõ es sóbr e os problemas de futuro.
o I"

de após-guerra, apontam-se os pro-I Em todos os países aliados, suce-

vávci s representantes ú magna dem-sc as conversações em iôrno
Conferencia da Paz e apresentam-I da organização social e política do
se sugestões sôbre o Futuro govêr- IllIundo de amanhã. Os brasileiros
no que regerá os destinos dos po- deverão, simultaneamente, COJIl

vos total i tários, que fazemos nós? seus esforços no setor hélico, dcdi
Estamos é verdade, dedicando-nos car-se também ao plano político
de corpo e alma á produçào para as 'desta guerra, pois que, COIllO disse
dcmocrac i ms, porém não basta .a Churchül : "as nossas maiores di
nossa produção material, teremos Iiculdadcs não são as de vencer a

que dispensar no momento parte guerra, mas as de reconstrui r o

de nossas atenções aos problemas mundo ... "

EFD

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort=tos nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M� roa CR.$ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.
, Médico gratis

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,0C. Tudo que promete cum

nr e Inccnunenre. Não existe igual. Não reflita e não
duvíue um só instante, Conco rra para o próximo
sorteio, tenha coüança, que, quando menos esperar, 8

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias ft e 18

.............................aa� �

Baile do Dia 13
Concerto Sinfônico às 22 boras

lo) Wagner - Marcha.

2°) Verdi - Traviata (trechos).
3°) Ketelbey - Mercado Persa.

40) Ponchelli-Dansa das Horas.

ESPERANÇAFARMACIA
do Farmacêutico NILO LAUS

, .

x:

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drolru nacíonaís e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarlu -

Artigos de borracha.
Garanf.&.se a exata observância no recefmãrlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

Seu filho
•

vai para o Ginásio 1
A marinha mercante

do futuro
Washington - (Inter-Ame

ricana) - O Contra-Almiran
te Ernory S. Land, presidente
da Comissão de Marinha Mer
cante dos Estados Unidos, de
clarando recentemente que os
estaleiros americanos cons
troem presentemen te mais na

vios de que o resto do mundo
acrescentou que o país não de�
verá permitir que sua frota
mercante fique abandonada
como aconteceu depois da
guerra passada.

Os Estados Unidos' precisa
rão de uma frota mercante de
1.500 a 2.000 navios, somando
de 15.000.000 a 20.000.000 de
toneladas, ou seja, o dobro da
tonelagem existente antes da
guerra.
Afirmou o contra-almírant«

Land: "Devemos fazer planos
de forma a evitar um colapso
na construção de navios. Está
provado que uma poderosa
marinha mercante é tão ne- Londres _ (POI' Otto Bl'l1111

-

1 E I
, , ,

. \;OCS (a 'uropa, o militarismo
cessarra ao pais como o Exér- (Exclusividade do C. E, C. palra "O prussiano em marcha pelos cam-
cito, a Armada e as forcas Estado") _ Nunca, como nos anis 1 t II êd d
aéreas".•

. pos (e a 'a I ai, a se e e domínio
precedentes .desta guerra, foram do mundo e a pretenção do "aria

A Comi.ssão da Marinha tão difundidos os sentimentos pa- n ismo " germânico, justificam essas
Mercante já organizou uma ..

A'
.

' cif'istas de todos os povos e ape- afirmações. Os alemães, por moti-
agencia encarregada de for-I sal' disso, os alemães não hesíta- vos diversos e contrários aos inte
mular planos para o apó 3- 1"al11, quando, em setemro de 1939, resses ela Humanidade, adoram
guerra. O Contra-Almirante I

a

Land é de opinião que a in-
e.nvolveram a .Ellirop.a, numa �uerrall guerra. Isso, porque, somente a

dústría de navegação volte a
que anos mais tarde, haveria de guerra lhes poderá proporcionar

constituir indústria privada
arrastar à sua voragem todos os algum dia. todos os seus desejos.

d
. povos do mundo. Porque êsse amor Na guerra atual, o magnífico espí-

epois doa guerra e propoz que
os Estados Unidos mantenham

dos alemães à guerra? Será a per- rito de resistência dos ingleses e a

versidade que dominai os gerrnâni- valiosa ajuda das nações civí liza
uma frota de reserva para fa- c-os do norte ou a tradição milita- das impediu que os alemães conse
zer face a qualquer emergêr.-. rista dos prussianos? Será o de- guissern a realização dos seus pla-ela. .

domí
,

sejo que Onll1110 que os alemães nos de tiranizar o mundo.e subtne-
alimentam desde há longos anos. ou ter todos os povos à ditadura ema
os preconceitos de. raça? Anali- nada ele Hitler. Resta saber se a

sando todos êsses fatores, teremos posteridade saberá defender-se
ele concordar que êles se 'aplicam sempre contra os perigos que êsse
sem distinção à raça, alemã. 'A per- amor dos alemães à guerra, pode
versidade que caraoterizou todos rá desencadear novamente no
os atôs alemães contra as popula-Imundo,

Organizará o govêrno ttalleno
Washington, 12 (U. P.) - Consta, nos círculos bem íntor

mados, que o sr. Henry Grady, ex-sub-secretário de Estado,
foi designado, pelo govêrno, para organizar o govêrmo italia
no, de acôrdo 00111 os planos traçados lla conferência de Mos-·
cou. O sr. Grady encarregar-se-á, também, dos cargos econô-

I
micos nas zonas libertadas, devendo ser auxiliado por 8 peri
tos norte-americanos.

�----=I------------------------_'

Casa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
.j

Felipe Schmid t, 44, e verifique como é
Lío n.N �.P. O' 199. d.'l Hl21 passiveI obter «casa própria».

-,-- 1.1 .. 1....

Então, procure prepará-lo convenientemente, matriculando o

no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes

(Ex-Regente do Curso Médio e. atualmente. professor
outras classes do Colégio Catarinense).

em várias

MENSALIDADE: c-, $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro diàriamente

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile,
•

52.
'

NOTA: 1.A primeira mensalidade será paga no ato da matrícula.

VAI FAZER CONCURSO 1
ç Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Gjnásio?

Coletor Federal?
Postalista?

A Escoia Universitária de São Paulo
sob a direçã.o do dr. Aquiles Archêro poderá hobí

Ií td-Io devidamente, por correspondência.
Informações: O. L; ROSA

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

Por que os alemães provocam guerras �

·l
Ia.

CONSTRUÇÕES -

compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN'l'URAS - internas e externas de prédios, para

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

Cia. Construtora da
Vá à rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS
Faz anos hoje a exma. sra. d.

Zoê Mesquita da Rocha, atualmen
te residindo em Assunção do Pa
raguai.

&. Netícías v. ACHA QUE
E' MUITO
'ESPERTO?

Realizou-se, ante-ontem, r.o pa.
lácio do Govêrno. um almôço in
timo oferecido pelo Interventor
Federal, sr. dr, Nerêu Ramos, ao

presidente do I.A.P.E., em o quel
tomaram parte, além de sua exia.
e do homenageado, os srs. dr. Ivo
d'Aquino, Secretário da Justiça,
Educação e Saúde; dr. Artur Cos
ta Filho, Sacretário da Viação,
Obras PúblíCQS e Agricultura; capi
tão Antônio Carlos Mourão Ratton,
Secretário da Segurança Pública;
Orlando Brasil, Secretário da Fa
zenda, interino; dr. Rogerio Vieira,
Prefeito Municipal; Nerêu Ramos
Filho, Secretário da Interventoria;
Capitão Asteróide Arantes, Assis
tente Mil ito.r ; Antônio Almeida e

José de Carvalho.

o novo número de SELSÇÕES
traz- lhe enigmas que, sem dúvida
nenhuma, irão lhe dar água pela
barba - e fazê-lo rir a bom rir I
E, mais:
Fuzilamento em massa, de
civis! A verdade oficial sôbre os

processos hediondos mediante os

quais Hitler impõe à EUTDpa o

seu' jugo implacável... Pág. 80.

Dois ingleses que puseram
em fuga o Afrika Korps I
Êste artigo apresenta, de maneira
particularmente sugestiva, um re

trato fascinante dos generais Ale
xander e Montgomery ... Pág. I L
A maior arma de guerra
de todos 05 tempos! A his
tória do radar, prodigioso apar ê
lho de localização de aviões que
salvou a Inglaterra da «blitzgrieg»
aérea. .. Pág. 21.

Ensaio geral da invasão "':1
Europa pelos Aliados! Re
lato vívido e substancioso do raide
de Dieppe - coadensação de um

livro de êxito... Pág. 97.

Não deixe de ler êstes e outros

notávei7 artigos no número de

SELEÇOES para SETEMBRO

Acaba de sair
ApenasCr.$2,oo

Nesta data decorre o natalício
do sr. dr. Eliézer dos Santos Sa
raiva, ilustre membro do Inst,
Hist. e Geográfico de Santa Ca
tarina e chefe do movimento da
Cruzada de Educação neste Es
tado.

Ocorre. hoje a data aniversarla
da menina Marilena, filha do nos

so prezado conterrâneo sr. Prctá·
sio Leal.

O sr. dr. Cid Amaral, atendendo
o apêlo que lhe fôre feito, ofer
tou ao Rotary Clube de Florianó
polis 6 bengalas brancas -- por
convenção internacional, símbolo
de cegueira, -- a fim de serem dis
tribui:ias aos cegos desta C.pital.

PROTETOR
DO ESMALTE!

Fazem anos hoje:
sras. Ia cema Brüg�emann Bar

bosa e Olívio Paranhos da Costa'
srita. Felícia Melo;
srs. Alvaro Francisco da Luz e

Celso Roque Dias.Hoje, às 9.30 horas, foi Irem-
· queada ao público a exposição de I'trabalhos do Colégio Coração de
]esús. Para visitá·la, veio convidar
nos uma comlssão de gentis alu
nas daquele 6stabelecimento.

.

Faz: o esmalte
durar e brDlhar
mab - e apressa
a secagem!

AgradecimentoViuva OLÍBIO SILVEIRA, fi
lha, genro e irmãos, por êste
meio, agradecem a todas as pes
soas que os acompanharam no

doloroso transe por que passa
ram com a irreparável perda
de seu saudoso marido, pai, so
gro e irmão; aos que levaram
os despojos fúnebres ao cemi
tério; e, finalmente, aos que
envíororn flores para o féretro e

lhes dirigiram pêsames por car
tões e telegramas. 2 v.--l

Estará amanhã de plantão a
.Farmácia Moderna, na praça Quin
ze � � segunda-feira (feriado), a Far
maCIa de Santo Antônio, na rua
João Pinto.

Sendo feriado a pró"ima 2. ·.fei.
ra, «O Estado» não circulará.

*

O PRODUTO que a Sra. há tanto

aguardava! Dos famosos labo
ratórios Cutex surgiu, agora, Overcoat,
uma camada forte mas invisível, pro
tetora do esmalte! Overcoat evita
que o ESmalte rache ou estrague,
torna possível unhas fortes e compri
das e apressa de muito a secagem!
Aplique Cutex Overcoat por cima

do esmalte e. também, por baixo da
ponta da unha. Finíssimo e invisível,
Ouercoat mantém sua manicura «per
feita como no primeiro dia- - e

por muito mais tempo!

, Bepreseni-vnte Gerat no Brasil:
". FERl"ANDO CHINAGLlA

�o Rosário, 55-A - 2.0 andar .- RioE' esperado hoje, nesta capital,
o sr. major Landrí Sales, diretor

..geral do Departamento dos Cor
reios e Telégrafos, seguindo daqui
p.a�a, Itajaí, onde, amanhã, pre
:sldlra a inauguração do novo edi
fício dos Correios, e Telégrafos.

Enh:>u em circulação, a la do
corrente, o primeiro número da-tolha Acadêmica", órgão oficial
do Centro Acadêmico XI de Feve
reiro, constituido por alunos da
Faculdade de Direito de Santa
Catarina. Agradecemo� a visita
que nos fez a novel confreira

*
'

I

Terão também,Gasolina aos domingo
Rio, 13 (A. N.) - Nlpropósito do aumento da cota de ga

solina para ônibus, a exemplo do que se fizera com carros de
praça e de transporte, tendo em vista a melhoria da situaçã:o
daquele carburante, o vespertino "O Globo" informou que o

Consêlho Nacional de Petróleo encontrou uma fórmula que
resolve o importante problema. Os transportes coletivos, des
de que entrou em execução o racionamento de gasolina, pas
saram a receber" seis' cotas, correspondentes aos dias úteis da
semana, passaram a receber seis cotas, correspondentes aos

dias úteis da semana. As empresas, para não paralisarem
completamente seus veículos aos domingos, organizaram um

plano de economia, de modo a ficar com reserva de combus
tível para domingo. Agora, porém, o Consêlho Nacional de
Petróleo resolveu fornecer cota correspondente aos ,domingos,
ou sejam, ao todo, sete cotas. Assim, a começar da próxima
semana, não haverá necessidade da economia que faziam as

empresas de ônibus, o que resultará em aumento bem maior
do tráfego de ônibus, com evidentes vantagens para o pú-
blico. . ,

COMECE, HOJE MESMO, a protege,
sua manicura com Cutex Overcoat 8

admire as novas e lindas tonalidades
Cutex: Hijinks, Gadabout, Lollipop,
Butterscotch, Sugar Plum, Gingerbread,
Rumpus, Riot, Black Red e Tulipa.

J."'.T.
A assembléia geral do Grande

, :::;�':,:,;,;&�::u��;:{�1;t::: Continua insolu'vel o ·caso II-haneAs'!noção de solidariedade ao Presí-
,dente Getúlio Vargas, expressando Lon�res, 13 (U. P.) - A crise entre o govêrno libanês e
Q sua fé nos grandes destinos da as autoridades francesas continua insolúvel. Afim-de tratarPátria e o seu aplauso à obra Comitérenovadora do Estado Nacional.

com o omi e �acional francês a delicada questão, foi desig-
- <I; nado, pelo .governo de Londres, o ministro britânico em Ar-

o presidente da República aS:ii: gel, sr ..Mac Mil.l�n. �á fundad?s, motivos para acreditar que
nou decreto-lei, aprovando, nos ter. �ac .Míllan SO.llCl!a�a a.o Comité Francês .a libertação íme
�os do ajuste assinado pelo mi. dlat� dos JunclOn�nos libaneses detidos e o restabelecimento
n�stro da aeronáutica com o cído- da sItuaç.ao anterior. Informa-se, a propósito, que as drástidoo Americano John Paul Riddle
:para a cessão, organização e ma� cas medl?aS adotadas pelo. Alto-Comissário francês, sr. Hel-
nutenção, em S. Paulo, duma es- leu, n.o � d�a 11, n�o foram prevíamente submetidas ao govêrcola técnica de aviação, nos moI-' no bntan.lco. <?s mg�ese�, rio entanto, acompanham muito dedes da «Pembry Riddle School Of perto a situação; primeiro, porque o Líbano está situado nu-Aviation», de Miami. dm� �z0.na e vital importância estratégica para os exércítos
No Rio Grande do Sul, segundo b!'lt.amcos; e, segundo, porque, em junho de 41, o govêrno brí

d?dos est�tístic�s oficiais, até o t::m�o, em �o�e do general De Gaulle, assegurou .a indepen
:i,a u, havl?� sIdo. concedidos 851 d��cla da Síria � do Libano. No Cairo, acredita-se na possí
sir::.no:q�ae�lb��II'dsltua�de-se as- bílídade de uma mtervenção anglo-americana sob fundamen
mais têm sido be�e�ic�:d�: ���u: to de que os franceses, dissolvendo o Parlam'ento do Líbano
recente lei de proteção à famHia. violaram a carta do Atlântico. Outras fontes, porém, assegu�
O se

.

d
-

_
ram que o caso deve ser resolvido diretamente entre libane-rVlço e restauraçao do suri- ses e franceses

.

t
_, ,.

tuoso Teatro Amazonas, de Ma- . .
' e que a ln ervençao de terceiros aumentaria

náus, será orçado em mais de um
as dificuldades.

mi�hão de cruzeiros. Esta obra ------.-------------- _

Virá. aumentar a sorna dos grandes
saf'VIÇOs da administração ama-

,zonense. * •

Transcorrendo no'dia 15 a data
· d� proclamação da República e o
'])10 do Estudante Internacional,
os estudantes gaúchos realizarão

uA!n comício monstro em Porto
legr�.
A reunião terá início às 20 ho-

1'as, no largo fronteiro à Prefei
tura, donde sairá pela Av. Borges,
rUa dos Andradas, até o jornal
estudantil «Minuano», de cujas
��:adas falarão os oradores. (Edi-
leIO do antiga <<}ot'nal da Manhã»).

•

.Informam do Recife, que, puhhcando noticiário militar, os jor
n�is informam que já excede de
:nulo número de voluntários apre

��ln�ados, naquela capital, para as
1 eIras do Exército.

•

Estão abertas na Escola de A-
· �rendizes Marinheiros dêste Esta
o; a partir de dia l' do corrente,

Clte 30 de dezembro, as inscrições
�ara matrícula, em carater ex·

l'Clordinário.

bT?das as imormações podem ser

· � tidas na Escola, na Capitania
�s Portos, nas Delegacias e Agên

�las e· nas Prefeituras Municipais< e todo Estado.

e as Nações UnidasOs AçõresWashington � (Por Jack Pearl díspensacam a maior atenção ao

Servico Especial da Inter-Amer ica- problema dos Acores e reconhece
na) _::_, O estabelecimento de bases ram a significação dessas ilhas
britânicas no Arquipélago dos Aço- para o patrulhamento das rotas
res detemninará fundas alteracões atlânticas essenciais à movimenta
na hataiha do Atlântico pois" as ção da sua máquina bélica. Dai a

ilhas acoreanas estão situadas na noticia da cessão das bases açorea
encruzí lhada das rotas marítimas nas à Grã-Bretanha, nação unida,
entre a América e a Europa. Não haver sido recebida com o 'maior
só as grandes formações navais, entusiasmo nos circulos políticos.
repletas de soldados e material de Os dirigentes mifitares norte-arnerr

guerra, que se dirigem dos Estados canos, ao par das negociações des
Unidos para o Mediterrâneo pas- de o início, não esconderam, igual
sam ao alcance das unidades aéreo- mente, a sua satisfação, convictos
'nu-vais estacionadas nas ilhas, mas de que outro importante capítulo
também os submersíveis nazistas da guerra acaba de ser vencido pe
que da França ocupada rumam �a coligação aliada.
para o Atlântico Sul hão de ficar O fáto encerra, igualmente, uma
sob o controle das patrulhas bri- significação politica que se não
tânicas mat-ítirnas e aéreas Iocali- deve esconder. Por mais que pre
zadas nos Acores. tendam alguns apresentar a cessão

É evidente, desde logo, o que is- das bases acoreanas como algo de

to significa. Antes de mais nada, perfeitamente normal que não al

possib iltará um tráfego mais in- tera minimamente a posição de
tenso em direcão ao Mediterrâneo Portugal como potência neutra, é
uma vez que os submarinos ale- claro que a conceito de neutrali
mães, que aos ban.dos costumam <CInde sofreu significativa e oportll
situar-se nessa's proximidades para na revisão nos círculos dirigentes
atacar os grandes comboios alia- lisbóetas. E é claro também que es

dos, serão 10caHzados mai,s facil- ta revisão só se tornou possível
111e11lte pelos aviões patrulhas e porque ao 'go'Vêrno l?ortugu.ês já
mais efi,cazmente atacado,s pelas não passa desaperceb]('Ia a clrcl�n�
fôrças br1tânicas dos Açores. Des- tância de estar a Alemanha defl1u
sa forma, a posição a.Iiada no Me- tivamente condenada, sel'do, pois,
diterrâ-neo será imediatamente re- de toda conveniência p"eparar o

forcada, tanio em hümens como terreno para logmr n bôa vontade
em "materiais, para os futuros @ol- do bloco vencedor. E�ta co,nstata

pes a serem desfechados CO'lltra os cão há de ter sido notada igual
.nazisrtalS, do sul da Fra,nça às cos- meI?-lt.e em }3erEm ond� as íl;,rotas
tas gregas do Mar Egeu. Por outro polltlcas sao agora COlsas cL todos

mel, em suas retiradas deixava, ,lado, as bases da Grã-Breta.nha tão os dias, a exemplo .d.o que ocorrer

os italianos para as ações de re- es.treitame,nte l<ocaJlizadas acarreta- com os fracassos ml11tares.

taguarda, na Criméia os nazistas rão, em virtude de l�m mais sevE_:ro I "A Bandeira Nacional quando hastea·

patrulhamen,to segllldo de açoes da em .ianela, porta, sacada '!,u �al<;lIo, fi·fazem o meSIllO com os rumenos o.fensivas mais rápida.s, o en,fra-' eará: ao cmJtro, se IsoJa,la; a dIreIta, se

e os soldados dos outros l)al'SnS
"

t
.

d . houver bandeira de outra nação; ao cen·
" quecJ'l11en o pr.ogr:esslvo a Carl

en-I
tro, se figurarem diversas bandeira_s,

satélites. Os despachos relativos te de sUbmel'Slvel's que procura as perfu,endo número impar; em posiçao
águas bralsileiras para atacar a na� que mais se apro_Xirne do ce�tro e à dl-

à luta no setor de Kerch dizem -

l' I A.t' Cf s b relta deste. se flf!ur'lDdo dIversas bano

vegaçao. a Jae.a. e �",ora os u -

deiras, a soma delas formar número par.
realmente que é 'fantástica, em merSIv,eIS nazIs,tas faZiam, com ,rel�- As presentes disposições são tarnbem

relaçã-o aos alemães, a proporção tiva seguranca, a lünga traveSSIa I Rpllcaveis quando figl11'em, ao lado da

vindo apenas encontrar vigilância I
Randeira Nadonal. bandeiras ':,epresentn.

de rumenos empenhados n,a defe-' " .
.. 1 tlvn. fle In.titukr.es. rorpor;oro",.. ou ;o ••

adversan,a ll1aJS atIva !la costa, o o��'�(';;o." {nprrpt�-h.,., d.�t� ile :U de
sa do setor. Brasil. Os Estados Ul1ldos sempre julho de 194%; - Art. 18, N. O.

A's Classes Médica e Farmacêutica
TeI";_los.a satisfação de comunicar aos bons amigoe médicos

e farmaceubcos a mudança de nosso depósito para a rua N
Machado n

'

9 (�di�íci� S. Francisco), onde esperamos' conti�:::a merecer apre erenCla, com que sempre nos distinguiram
Florianópolis, Novembro de 1943.

.

INSTITUTO PINHEIROS ,LTDA.

E' um infernal campo de batalha
Moscou, 13 (U. P.) - O poder,-'- der êsse importante território,

so sistema defensivo erigido pel!)" cuja conquista tantas vidas lhes
nazistas no setor de GomeI rui:'l custou. Há, porém, um detalhe
sob os demolidores golpes do ge que faz lembrar a tática emprega-neral Popov. As tropas alemã"s da pelo marechal Rommel na Lí.
recuam em desordem para o riCl b ia. Assim como na Africa, Rom
Pripet, enquanto o general Popov
procurava desviar suas legiõp.s
para o sul a-fim-de juntá-las às
do general Vatutin. A zona a oes

te de GomeI está convertida em

infernal campo de batalha, onde
as fôrças de Hitler estão sucum

bindo sem a menor esperança de
resistência eficaz. Mais ao sul,
na península da Criméia, a luta
não é menos violenta, pois os ale·
mães não se conformam em per.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fa2 pena ver a Ritinha sempre sem companhia.i,
Também, só responde "Não posso!" Vive mal
humorada... não conhece o regime ENOL.

4 o ESTADO-Sibado, 11 11� Novembro de 1943

Importantes descobertas no: de ganhar uma batalha que
tratamento do choque por ací-

I salvará milhares de vidas.
dente de guerra - uma das Uma turma de pesquisado
mais formidáveis causas de res, sediados em Londres, per
mortandade estão sendo manece de prontidão para se

feitas e se acham a caminho transferir para qualquer área
bombardeada dentro de um
ráio de cem milhas afim de so
correr as pessôas atingidas por
um raide e que ainda estejam
com vida. Tem havido muitos
casos em que a vítima não
apresenta sinal de escoriação
externa além de simples contu
sões, nem tampouco qualquer
lesão interna, e contudo morre
dentro de dois ou três dias.
,
Os pesq�üzadores chegaram

a conclusao que tais pessoas I
começam a morrer no momen- i
to em que são retiradas dos
escombros. A circulação, sus

pensa pelo peso matcrial ou

objéto desabado sôbre a víti
ma, é então subitamente res
taurada e o sangue transmite
venenos produzidos por condi
ção tóxica já estabelecida. Es
sas tóxíns s causam a morte fi
nal pelo moqueio dos rins.
Uma outra valiosa descober

ta na luta contra o choque é
q�e certos anestesicos, pelo'
fato de reduzirem a pressão
sanguínea, aumentam o cho-

"

que, enquanto que outros, Um avião cada cinco j 00•••••••••••••••0 ••

�g������t��/���ês, mantêm minutos
I

i i
Uma explicação prática des- II . Washington - (l�ter-Ame· : COS·sas observações salvou a vida rI.cana) .----: Informações de ca- •

o

'! .:
de uma menina de doze anos rater oficial anuncI,am que os i

/ \ . r ique, com as pernas quebradas \ Estados Unidos produziram '" -

e o corpo perfurado por uma em um período de 21 meses, de : :
estaca, ficou em estado de cho- 8 de dezembro de 1941 a 30 je 0.. (

..

,
i oI j U 1'- /1 ]3 I.A .:

que desesperador. de setembro de 1943, um total
•

'-J - l.,
•

Os pesquízadores também de 110.000 aviões. Afirmou o:. As mais famosas músicas,' com os mais 0._aprenderam que a medi.da pre- autor destas re,:el'ações: que é

ICIsa do volume sangumeo é o sr. Charles WIlson, vice-pré- .: fama so s artistas. .=
uma arma valiosa para a tera- II sidénte do Departamento di') ,

/

peutica. Desde que o choque Produção Bélica, que PLrOXi-l: ULTIMAS NOVIDADES !
seja primitivamente provoca- Imamente as usinas norte-ame-I:: Na .:7(RAD IOlAR» :.do por uma súbita baixa de '_ ricanas estarão aptas a fabri- "

pressão sanguínea, devido à I cal' um aparelho cada cinco.
•

perda de sangue ou a um der-I minutos. Quanto aos tamqu ',5 : Rua Trajano, 6 :
ramamento interno, é essen- I foram produzidas no mesmo : !
cial calcular com segurança o I per-íodo cêroa de 60 mil, inclu- ..

volume sanguíneo, de maneira sive chassis para os mesmos.

a saber exatamente a quantí- Nesses 21 mesee a índútría bé
dade ,que é preciso substituir licà dos Estados Unidos pro
por meio de transfusão. Esses duziu, além disso, 3 milhões de

Itestes de -yolume são agora fei- toneladas de navios mercantes,
tos antecipadamente, durante 170 mil peças d� artilharia, .. i
e em seguida à operação, € as- 1.500.000 metralhadoras, ....

sim a condição do paciente 6.7QO,000 fuzis-metralhadoras
póde ser periodicamente con- e fuzis comuns e cêrca de 26

t�olada por meio de transfu- I bilhões de projeteis de todos
soes. os tipos.

EST[ AlUNO

QUE

abilitou-se em escri
turação mercantil,
c a l c u I o s , português,
direito comercial W
e c o r I' e s p o n d é 11 C i a flC/: TE "I OlA
em sua �asa com ,_tRCllllIE'UY1 I

estes 4 livros que _

dispensam prole s sor. IIltIU!11! 1111111111·'" n
== "'-��'$::=:

Sou professor ha 25 anos, mas n u nca vi isto. Peça pro s p e t o ao

prOLIBra n do , Caixa 1376 S. Paulo. Escola re g is t ra d a soh 11.0 548 em 191H.
Autlitou uma geração de alunos e lodos trabalham. Junte envelope selado,

ende�'e�o claro. Pr�ço.s modicas. Se .a.bililal'á �m 6 mêses: lerá direito a um

Certificado e s pe cl a íis t a em contabilidade: ficará em ordem e s a t i s le i Io

A batalha dós médicos

o É ENO:-o REGIME

13 DE NOVEMBRO
S. Estanislau Kostcka,

confessor

Quantas moléstias provêm de
intoxicação interna? E é pre
c.iso, de �uan�o em quando,
limpar os intestinos, desobstruir
o organismo ... o que se conse

guirá com o uso contínuo de

um laxante suave como o "Sal
de Fructa" ENO. O regime ENO
- ENO tomado ao deitar e ao
levontor > dá bom humor, bôa
disposição, evitando a prisão de
ventre e suas consequências.

15 DE NOVEMBRO
SI- Alberto Magno.
Bispo e Doutor da

Igreja
Muitos .éculos teve êste grande

do Reino de Deus que esperar pe
lo reconhecimento oficial de sua

sartt�dade, embora os seus coevas

já lhe tivessem dado o cognome
de Magno, por causa do seus so

ber, cognome merecido também
pela santidade de sua vida era·
tificado pOI' Pio XI, que não hesi
tou em lhe conferir o título de
Doutor da Igreja. Nasceu Alberto,
em Lauingen, no ano de 1193.
Estudando em Pádua, entrou pc- I
ra a recem.fundada ordem dos mportante empresa do Rio precisa de gravador.
Dominicanos. Recomendado por Cart'.ls oferecendo elementos sobre a capacidade
seus dotes intelectuais e sua sem- dos candidatos, pretenções quanto à remuneração
tidade, os superiores mandaram- e esclarecendo se grava uma, duas ou mais côres Fundada em 1870 - Séde: B A I A
no para a Alemanha onde exercia "C· Edí A INCENDIOS E TRANSPORTES
as funções de professor. Entre

- a la. dora mericana. "
o

seus alunos encontramos a Tomás Rua Visconde de Maranguape, 15. Rio. :' Capital e reservas - " , Cr$ 71.656.189,20

��il���i::m�U�!e:��, :�;: ::r!:, :: Responsabilidades.
Cifras do balanç� .". ��42: c-s 4.999.477.500,58 �

trêlas que brilham no firmamento ------------------------------.--....! ::,,:,:,
Recelta . . .. .. -.. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. Cr$ 70.681.048.2,l)

��da Igreja. Alberto foi chamado

I
Ativo . o-s 105.961.917,70

para a universidade de París. Ai
Stntstros pagos nos últimos 10 anos CrS 64.986.957,2')

demonstrou que não há nem pode A Mobl-ll-adora Responsabilidades.. . - .. crs 76.736.401.306,20

haver discrepância entre a fé e a o', Bens de raiz (prédios e terrenos) - .'.. Cr$ 23.742.G57,44

ci�ncia. Os seus extraordinários R f
) DIRETORES; - Dr. Pamfilo d'Ultra Frei.re de Carvalho, Dr. Fr-ancisco

conhecimentos das cíêncíos pro- e dgeração em geral � de Sá e Anísio Massorra.

fanas mereceram.lhe o qualifica- Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos " Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucu r-sa l no

d
"

tivo e "Pai das ciências naturais". (para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá- "Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa

Alexandre IV nomeou-o bispo de ;O e Africa.

Ratisbona. Governou sua diocese dias-Móveis finos-Tapeçaria .:
mais pela fôrça do exemplo de sua Z. S. BATTISTOTTI

I'::..�:,vida do quedas palavras, e, quan- Rua Felip S h ldt 34 (P ti 173 F 1549 '

do renunciou ao seu bispado, foi
e (mi, ._.. os a ,

__ one,
só para alargar o círculo de sua FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
atividade. Morreu em 1280. -------..,.,------------------_._----', _.-.-.....-.-...-.-.-.-...-.-•..- •.•.•.•..-.-....' •...•.•.••..••..•.•.•.•.•.•- .......- .....

- ..�

Estanial,pu nasceu na Polônia.
de família ':':da!ga, e mostrou quão
çrande e admiravel é Deus nos

seus Santos. Os seus primeiros
pensamentos e suas primeiras pa
la;rras foram para honrar a doce
Mãe dos Pecadore.;, Maria Scn+ís
sima. Estanislau tinha um i rnfi o
que era todo o contrário dele, e

que por isso mesmo lhe fez po.s
sar crrnar isairnos momentos. Foi
posto por um seu Í1 mão na casa

de um judeu, onde a sua fé e

piedade eram de contínuo rne+í
das a ridículo. O efeito foi Esta
rrí aluu cair doente; e de noite cr

parece· lhe Maria Santíssima ce r

cada :le Anjos. No outro dia esta
va bom, imgressando na Cornpo
nhia de Jesús. Faleceu a 15 de
Qgosto de 1568.

s.
14 DE NOVEMBRO
lOSafã, Bispo e

Marlir
1580 é o ano do nascimento d ês

-te grande lutador pela união dos
cismáticos russos com a Igreja
Tomana. Os nobres e piedosos pais
pensavam em fazer de Josafá ur••

negociante. Mas, quando começou
o movimento unitário entre os

rutenos, o jovem resolveu dedicar
se a obra tão santo. Entrou para
Q ordem de S. Basílio, onde deu
provas não somente de virtudes
crcubodos , mas ainda de sua co

pQcidade oientifica. Os cismáticos
Esforçaram·se por ganhá-lo PG\ ra
sua causa. Mas, Josafá ficou firo
zne. Em 1614 foi nomeado arqui
znandrita de Vilna. distinguindo
-se neste posto de tal formo que
o Arcebispo Rutski propôs sua pro
znoção para arcebispo de Polozk.
Em pouco tempo ganhou os co

rações de todos por sua bondade
para com os pobres. Trabalhou
sem cessar afim de melhorar as

condições do clero. Sua aten!fão
era principalmente dirigida para
(l roeunião dos seus patrícibs eis
znáticos com a tgreja Mãe. Os seus
sucessos exa3p�"'urain \.JS inimigos
a tal ponto q ue o (usassinaram
em Vitebsk, no domingo, 12 de
novembro de 1623.

Gravador

I
I

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

liSAL DE FRUCTAII

LAXANTE SUAVE • ANTIÁCIDO EFICAZ • MELHOR ALCALlNIZANTE

HEMORROIDA$
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome

dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
extemas, use-se o H E MO·
V I IIT U 5, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peça-o ao

DeposUario; CAIXA P. 1874 (UM·
OITO.SErE·QUATRO). S. Paulo.

_...._.-

BAtA"

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

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- EXTRA REFORCADO DE 12 LONAS!. #

[tM

ESPECIALMENTE fabricado para
o serviço pesado, o aperfeiçoa

do pneu Goodyear 34 x 7 de 12

lonas apresenta melhoramentos
radicais de construção que, aliados
à excelência do m.aterial emprega
-do. asseguram a êste pneumático
serviços uniformemente bons, du
.runte longo período.

3417 I. W. T. 12 LONIIS

Oferecemos o 34 x 7 - 12 lonas

.....
,

em três tipos diferentes: II/�'

NA CONSTRucAo DÊSTES PNEUS aperfeiçoa
dos, foi dada aos frisos uma atenção muito
especial. Graças a isso, os novos Goodyear
podem ser montados e desmontados com

a máxima facilidade em qualquer aro.

34x7 LJlG,IRTI 12 LONaS
Especialmente fabricado para ca
minhões que trabalham fora da
estrada na extração de madeiras,
minérios, etc.. O desenho e cons

trução das paredes laterais e ban
da de rodagem tornam êste pneu
muito resistente a cortes ocasiona-

\ , dos por tôcos e lascas de minérios.

�\\ Sua carcassa extraordinàriamente

:�'t:.::nde
sobrecorçcr,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CARTAZES
6 \,) eSTADO-Sábado.13 de Novembro Cle1943

N o dia 16 do corrente às 19 ho
Albany, EE. UU., 13 (U. P.) - (lo. isso. em vão: seu dono não. 1'1." ras, no prédio n. 21 da rua Tira

Existem fatos que assumem o. as- gressava. Nestes üftímos dias dentes, será vendido em leilão o.

segui.nte : - sala de jantar, de su-
pecto de ficção., assim como. há "PaI" acusou uma moléstia des- perior madeira de imbúia, moder-
ficções ICÜIl1 aspecto. de fatos, Se conhecida dos vetertnáríos. A ra- na e em perfeito estado, composta

mília Higgins assustou-se e decí- de uma étagêr e, balcão, cristaleira
diu !Chamar o. filho. <10. acampa- com espêlho, prateleiras de vidro.

e portas bisautées, 6 cadeiras esto-monto. �Higgins atendeu o. chama- fadas em pano-couro, um relógio
do. Viajüu ;2.500 qutlôrnr-tros ('UIU carrilhão para parede de superior
licença ,extraürdinária para ver o marca ,suiça; um rádio da reputa-

da marca "Philips" (6 válvulas,
ondas curtas, longas e médias); um
estabilizador para rádio; um dor
mitório para casal, composto. de
cama com colchão novo de 'crina
vegetal, .mesa de cabeceira, pen
teadeira com espêlho redondo,
banqueta, guarda-roupa com três
corpos e espêlho interno de cris-
tal; duas camas para ,solteiro; um

roupeiro com porta adornada de
chitão e com diversas gavetas;
guarda-roupa com espêlho bisauté :
guarda-roupa simples, penteadeira
com, espêlho com 1,30 de altura;
um par de colunas torneadas; dois Ipares de colunas simples; um gru
po para sala (um sofá e duas ca-

____'_'� .,_.----�---------- deiras estofadas); cadeiras para
_____ 1 copa; mesas com duas gavetas;

II mesa elástica; 8 cadeiras simples;

R E T R A. TOS 2 cadeiras de balanço para criança;
"

uma estante para livros; um guar- George
da:comida; copos, taças, cálice� de vivendocristal, copos e cálices de VIdro, Icremeiros, quadros, bandeijas, lou-

1 ças, vasos, marmitas, talheres, má-

I químas de escrever "Continental" e

"Underwood", abat-jours e máqui-
na para moer carne.

Pequena história de um cão amigo
alguem nos contasse que um cão.

chegou às 11Ü1'tas da monte, ataca
do. de iniludível nostalgia pela
ausência do. seu dono, por certo
escutaríamos a narrativa com al-
guma .reserva e reticência. lHas, seu amicíssimo. "Par. Encontrou
passemos aos !fato.s: Em Albany, o. prestado, com as patas traseiras
Estadüs Unidos. havia um cão, paralizadas, Supôs ver um funtas

"PaI", legítimo. "aeredale", sem ma do. que {una vez fôra Ulll gar

pretensões a concurso, dada a sua boso "aeredale", :'\las, fui o bas

avançada idade (17 anos), Um be- tante Higgins acariciar "Par', pa
Io dia, foí seu dono convocado 'pa- ra êste, num esfôrço t rcmenrlo,
r-a defender a Pátria. Começou levantar-se sôbre as patas dían

aquí o. desespero. do. fiel animal. teu-as c aceitar algo. de comer.

A partida -de Franklin Hígg ins sigo Patética üu não. para JIÓS a nona,
uificou para "PaI" o fim do. mun- verdade é que Higgins abracou o

do.. Durante váríos dias, ladrou

I
cão, 'com lágrimas nos olhos, c

Iamentosamente. Fez greve da fo- prometeu passar 4 dias de Ileen
me. 'I'ornou-se irritadiço.. Mas tu- ça ,a seu Iado,

AMPLIAÇÕES de retratos a

crayon, pastel e oleo. Retra-
tos em porcelana. inalte-

ráveis para túmulos. Retra
tos esmaltados para jo is s.

Foto-est\�uetas em madeira.

Mármores"e granitos. Ima-

gens e bronzes para

túmulos

Representante: BELARMINO, CORREIA GqMES
Rua General Bittencourt, 183 FLORIANOPOLIS

t,

Beneficência Maçônica de Santa Catarina
ASSEMBLÉIA GERAL

De ordem do Sr. Presidente, convido a todos os sócios
da Beneficência Maçónica de Santa Catarina, para a ses

.são de Assembléia Geral extraordinária, que deverá reeli
zar-se no dia 17 do corrente mês, às 19 horas, à rua Co
ronel Vidal Rarnos, n°. 80, afim de tratar da reforma
de parte dos e�tatutos,

Não havendo número legal para a realização da refe
rida assembléia, na hora designada, será a mesma reali
zada uma hora depois, com qualquer número de sócios.

Florianópolis, novembro de 1943.

J. BORN, Secretário

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU-

MATISMQ DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

Leilão DO DIA
HOJE SAB'A'DO HOJE

o samba nos EE. UU.
Nova Iorque - (Inter-Ame

ricana) - A rumba cubana e

o samba brasileiro, são agora
as duas dansas mais popula
res nos Estados Unidos. As
maiores orquestras do país es
tão íncluímdo em seu repertó
rio inúmeras composições des
sa dansa elo Brasil para aten
der às solicitações do público,
Referindo-se ao samba e0-

creve uma publicação da
União Pan-Americana: - "O
fato é que o samba brasileiro
sempre foi dansado aos pares,
permitindo por tanto sua fácil
adaptação aos salões, sem a

perda das suas melhores ca

racterísticas. O famoso C3lI'1la
vaI do Rio de Janeiro é a apo
teose anual do samba. Mas não
sómente como dansa é o sam
ba interessante; também como

canção se destaca pois sua le
tra geralmente é uma agrada
vel mistura de sentimento e

Iironia" ,

(lHE

t EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais facil e se

Qura de t?mar-se o legítimooleo de flgado de bacalhau

A's 4 e 7 1/2 horas
Um programa como jamais foi organ izado,
Jane Wither s no seu melhor trab s Iho:

Pesadêlo da íamília
Icebei g-, Tempestades: o e célebre "degelo" em:

Alaska, O Drama Branco
11 e 12 episódios do grande seriado de Kent Taylor e

Irene Hervey:

Guerra aos GangstersCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB NaU
AO REDOR DO MUNDO N' 79 (Short )
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços 2,20, 1.50 e j ,00 Imp. até lO anos
-- --.

CINE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Montgomery e Adolphe Menjou com Ginger Rogers;
Roxie Hart, a tigura mais popular dos teatros norte

americanos. e possuidora de:

Pernas provocantesCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
AO REDOR DO MUNDO 79 (Short)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (jornal)
Preço único 1.50, Livre de Censura

]f. manhã no Odeori, Claudette Colbert e John Payne em:

Lembra-te daquele dia
HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS PARA

DOMINGO
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas,
Novena: às 19 horas,
Em dias da semana: Missa: às 7,30

horas, Dra. L. GALHARDO-Ex-Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas, ,

d d CHospital de Caridade: 6 e 8 heras. me ica o entro EspíritaPuríssimo Coração de Maria (Parto): Luz, Caridade e Amor, co-8 horas.
Igreja ele Sto, Antônio: 7 e 8 horas, munica a mudança do seu
Igreja de S. Sebast iâo: 6,30 horas. 1 ' .

R BIgreja de Sta. Teresinha: 8 horas, consu torlO para a ua ue-
Igr-eja da

_ Conceição: 7 hor-as. nos Aires 220 _ 1 ° andarAsí lo Irmao Joaquim: 6 horas, ' ,

Gínásio: 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30 Rio de Janeiro, onde passa ahoras,

, f r •

Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas, O erecer OS seus prestImoSo
Capela do AbrIgo de Menores: 7 horas. Escreva detalhadamente _

(todos os dia s) ,
-

Trindade: Matriz: 8 horas. nome, idade, endereço e en-
Trindade: Chácara dos Padres: 8 horas. I I dJoão Pessôa (Estreito): 7,30 horas, ve ope se a o para a res-
Barreiros: 9,30 horas; dia seguinte: 7 postahoras, .

São José: 7,30 e 9,30 horas.

Aos sofredores

Importadora Ava-Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43 - Cx. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa 5
válvulas, c-. $730,00; 7 válvulas Cr. $830,00.

Peça catálogos.
Enviando 40 centavos em sêlos.

Jornalistas do interior:1

São Paulo, 12 (A. N.) - Sob
a presidência do- diretor gerai
do DEIP, realizar-se-á, no pró
ximo dia 19, na cidade paulis
ta da Piedade, o conclave dos

I jornalistas do interior do Es
tado.

Libertada a Córsega�---------...

Não é liquidação
o proprietário da

CASA NATAL
Argel - (Inter-Americana)

- Os franceses, civis e milita
res, que lutaram pela Ilberta
ção da Corsega e expulsaram
os nazistas da Ilha deram um

I :JI� �:� I ••�:l�;�
grande passo para a liberta-

_ ção da Mãe Pátria, declarou,
em ordem do dia alusiva ao

A SIFILIS ATACA TOnO o ORGANlSMO fato, o general Giraud, chefe
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS das forças müítares do Comité
Pulmões, a Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres Nacional de Libertação da
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- França. Soldados de terra,
bela, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas. mar e ar participaram das ope-

Inofensivo 8,0 organismo. Agradavef

I
rações que foram conduzidas

como um licôr com notável bravura pelos
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P: como franceses sequiosos de ajustar
auxiliar ne tratamento da Sífilis e Reumatismo contas com os opressores ale-

da mesma origem mães. A Corsega dispõe de ex-

FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS celentes portos que muito au-
Sobre o preparado ELIXIR A compoaíção e o sabor a- xiliarão as atividades navais
•914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re- dos aliados contra o sul da
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de França e nor,te da Itália, eu-üs casos de indlcaçllo apro- faelI manejo para o públicoprlada (amlle em varias de ,uo combate á IlUHi8, quallda- quanto que a Sardenha ofere-
suas manifestações) os resuI- dei que frequentemente a- ce notáveis possibilidades pa-
tados têm sido satlslatorlos, proveito no Ambulatorio da ra a aviação pois das pistas depois são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

I
pouso da ilha .os aviões pode-

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu. rão levantar vôo contra Li-
____________________________ vorno, Spezia, Genova e Nice.

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com
diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2a• feira proxima, uma

VENDi\ ESPECIAL
ganhando apenas 08 descontos

Nova modalidade que irá revolucionar a praça
NOVIDADES EXCLUSIVAS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS!

Aguardem, pois, a reabertura da

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

Novos Preços •

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

CaSEi Natal
Rua FEj1ipe SChlIlidt, 20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(JLtTBE 12 DE « 80IRE'ES» nos dias 14 e 27
de Novembro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este aluno hobi
litou-se em es·

crituração mer

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

cial, correspon
dencia, em suo

coso com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jornais visto. A verdade seja dito: sou professor ho mais de
20 anos; mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidovel! Peço
prospeto, com toda confiança, '00 Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrado
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenos prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, O
um Certificado de cornpe ienci o com o qual, de conformidade
com o lei bem cloro, poderá comprovar o suo alto habilitação.

Privacões e desejos de paz
São Paul; (Por Geraldo N.! ao nosso viajante suiço três

Serra) Da diretoria da As. dias para conseguir um Jogar
Paul. de Imprensa) -- Nos que zinho no corredor do trem.
estamos nestas bandas do Quanto à popularidade do
Atlântico sul, si bem que fa- regime nazista, deve-se salíen
zendo um esforço t\tânitico e t�r qye o sentimento do povo
realizando u'a miraculosa "Ba- nao e o mesmo em qualquer
talha da Produção", trunfo de- parte do país. Na Bavaria, por
cisivo com que ganharemos es- exemplo, ainda se usa a sauda
ta guerra, ficamos, às vezes, ção "Heil! Hitler" e criticismo;
por falta de elementos infor- do regime nazista é muito ra

mativos, a conjeturar como vive roo A Prussia Oriental é ainda
a Alemanha depois de quatro I firmemente Nacional Socialis
anos e meses de guerra. Quan- ta, mas na Alemanha Ociden
do foi disparado o primeiro ti-I tal há um ódio muito sincero
1'0 desta guerra, com a invasão à Hitler e ao seu regime. É
do "corredor polonês", o encor- curioso notar que o observador
pado marechal Goering, em

I

suiço não encontrou em parte
discurso que pronunciou dian- alguma, qualquer ódio aos in
te dos seus aviadores, afirmou gleses.
que a Alemanha tinha elemen-: Há bastante alimento mas é
tos com que viver -- viver lar-I racionado e os estrangeiros
ga e esplendorosamente -- du- i visitando a Alemanha acham
rante trinta anos. Sabemos, muita falta de café, chá e ca

hoje, que tal blanozação não cáu. A carência mais séria é a

encontra terreno como verda- falta de roupa e artigos neces

de, pois a Alemanha si bem que I sários à vida cotidiana, tais
disponha de celeiros e fontes' como pentes, cintos, suspensó
de produção nos territórios por rios, bolsas, etc. Gravatas e pa
ela ocupado, por outro lado en- pel para escrever já desapare-I
contra-se cercada por um cír- ceram completamente.
culo de ferro e fogo das armas Na Alemanha Ocidental há
aliadas e pela devastação pro-: indicações do abalo moral do
porcionada pela aviação das povo devido aos reides aéreos.
Nações Unidas. Aumentou consideravelmen-
Mas, a título de curiosidade te o número dos ouvintes das

vale a pena reproduzir aquí o transmissões estrangeiras e o

que nos relatou uni comercian- povo desafia abertamente re

te suiço que esteve há pouco guIamentos baixados pelos na

na Alemanha, relato êsse in- zistas proibindo escutar as es

serto num jornal de sua pátria tacões de Londres e Moscou.
e que veiu ter às nossas mãos. Ninguem mais acredita nu

Disse-nos êle que na Alemanha ma vitória do eixo e em toda
como em outros países há falta parte do país o maior desejo é I

de transporte. a paz.
Para sair de Colônia custou

\

• .,
•

-

, ,1\; .� .

•
• �}�'�'. i

"Ah! si eu tivesse sabido: .. "-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o _põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as passiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

PARA Os

P.I
!_EXIGA RINS

EWA ITTI ulas1)(- .

".

,,::?,
sa alimentação ou no nosso regimen de vica,
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama'
ção dos rins ou por _9fsordens urinarias.
Combata os distur),Á'os renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lesti�, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesaÍlo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

r.;-----

o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporciona/mente muito menos.

•

< �

•

� ':: .'. �. ,..,. ,

Comprai na cr SA Ml::;CE
LÁNEA é saber economizar'

Opor!unidade
, .

umco

Lívre-se da pri
são ••• de ventre I

As

PILULAS DE

REUTER

BOM E' FUTUROSO EMPREGO DE (APITAL
Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível

pr-opriedacte, sita no comêço dos Barreir-os, a um quilômetro apenas
da nova Escola de AplrendiZles Marinheiros. Com 23{).OOO metros qua
drados; tendo muitas árvores frutíferas de bôa qualidade, como sejarn :

laranjas de umbigo, pêra e bergarnota ; uva preta 'e branca, maçãs, ne
ras, ameixas, kakis, abacates, mangas, tâmaras, caiús amarelos 'grados,
!goiabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivenda para fa
mília de tratamento, tendo sala, 5 quartos, cópa, cozânha, disp,ensa,
banheiro, tanque de lavar interno, instalações sandtár ias, água 'enca
nada e esgotos próprios. Preço de ocasião. Ver e tratar: aos Dornin
!gos, na mesma, com o seu proprietário Marcos Moukarzel; e, nos dias
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua Conselheír-o Mafra, 26-A. Facilita-se
II pagamento.

.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO,DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

MACHADO & CIA.
AGS:NÇU.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua .10110 Pinto - li.
FlorianópoU.

Sub·a&,entes 1108 principais mlllllcfplo. do
ESTADO

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Foquetres e não padres,
casamentos nazistas'

Londres, (Por Jan Bolsen -Ex-
clusividade do C. E. C. para "O Es-I o "Deutschland über Ables" e o

tado ") - Cm novo livro nazista, I "Hcrst Wessel Song". Essas são as

i nt i
í

uladu "Di e Ehefeir" ou seja teorias "culturais" e "humanas"
"A cerimônia matrimonial", d'a au- da doutrina nazista. Contra a im
teria de L Lechner, preconiza a plantação dessas teorias é que se

voí lu das cur iiuôn ias matrimoniais levantou o povo britânico e ,os seus

aos tempos da antiguidade, com o aliados, visando proporcionar ao

que não necessitando recorrer ao mundo cividizado as armas neces

Cristianismo não se ofenderá á sárias à sua defesa contra tão si
doutrina nazista. Baseando sua opi- nistras fôrças malignas. Os alemães,
nião diz Lechner : "a cerimônia conforme eminente historiador es

matrimonial não é mais antiga do candínavo os retratou, ao verem-se
que o Cristianismo na Alemanha? diante da adversidade, não são ca

Então, porque deveremos conti- pazes de reagir, pelo contrário:
f
nuar a sujeitar-nos às tolices pro- precipitam-se mais e mais no cáos
nunciadas pelos padres?" Conti- da penúria mora] e intelectual. As
miando, diz Lechner que os alemães sim vemos que os germânicos, em

deverão realizar os seus casamen- vez de meditar na dif'icil situação
tos, substituindo os padres, por fa- em se encontram diante da supe
chos ardentes, bandeiras nazistas, rícrídades das fôrças aliadas, af'un
uniformes, música e hinos, que dam-se ainda mais no lôdo que
atestem a sua imortalidade raci al. lhes proporcionou as sandices de
Concluindo a cerimônia, entoarão Hitler.

BAR E ARMIZEM
Rua V. Meireles, 11

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

FA,RMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

nos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRAIAS DA ITALIANASo ESTADO Esportivo
«estrilo» doso

•

qoicmos .. :

principais do baixo .nivel técnico
apresentado pelo "scratch" goiano.
Indagado se Lirnha gostado da

arbitragem de Artur .Janeiro, disse
que o mesmo atuou bem, muito em
hora tivesse permitido no fin alI da
partida o jogo bruto, sendo porém
bem intencionado, tendo agido com
critério e não torcendo pela vito
ria dos catar inenses.
Sobre o juiz Ataide dos Santos,

Joaquim Veiga assim se expressou:
"A respeito dêsse moço nem é bom
falar, pois já entrou em campo
com o espírito preconcebido. 1-::1,::
s'::llbia como aniquilar uma equipe
que se deu ao exaustivo trabalho
do viajar 2.200 quilômetros, sem
ter campo para ensajar, mal ali
mentada e num ambien te estranho.
O sr. Santos, com um apito na

boca, foi um verdadeiro artista,
apitando aquilo que quds apiilar ,

contrariando os ruais cornezi.nhos
pri ncipios da ética Iutebo listica e
beneficiando sohrernaneira o nosso
adver-sário. Como vê, êsse juiz foi
admiravel na parte de prejudicar
os goianos, agradando os catar-i
nenses e isso é deveras Iastiuiavel,
pois um juiz dêsse jaez jantais po
deria entr-ar em campo reprcsen
tando a entidade acatadissima como
sói ser a pananaense".
Terminando as suas declarações,

acrescentou que malgrado as der
rotas sofridas as mesmas nada aba
laram o entusíasmo do Iuteból
goiano, pois o esporte bretão local
ainda há de aparecer aos OElOS do
Brasil de inteiro' acôrdo com suas
verdadclras tradições esportivas"

Telegrama procedente de Goiânia
dizia, há pouco, o seguinte:

O chefe da delegação goiana que
foi UI Elorianópolis disputar o Cam
peonato Brasileiro de Futeból, Joa
quim Veiga, fez sensacionais de
elarações à imprensa revelando os
maus tratos sofridos. pela equipe
f1U� defendeu as cores do esporte
snhanguerimo nos campos sulinos.
Entre outras, destacamos o se

guinte trecho da entrevista conce
dido, por Joaquim Veiga, membro
do Conselho Regional de Despor
tos:
"A Confederação Brasileira de

Desportos é o tjpo da madastra
para com as entidades menos faívo
recidas da sorte. Queríamos um ár
bitro da envergadura, de m11 Fcan
cisco Trindade, mas '0 sr. Rivada
via Correia Meyer fez ouvido de
mercador palra, quase no dia do
jogo, avisar-nos que era impossi
vel a ida do juiz mineiro, alegando
Iabta de tempo para o mesmo se lo
comover até à capital catarinense,
quamdt; , Q nosso pedido foi feito
com terrjpo suficiente palra ir-se :1.
Stalingrado. O futebol como a vida
tem dessas coisas admiráveis".

Os jornais divulgam a entrevista
de Joaquim Veiga, faze-ido tremen
dos ataque à C. B. D. e procur-ando
esclarecer detalhadamenfê certos
acontecimentos que, sórnente mais
tarde, poderão ser apurados como
realmente merecem.
Declarou que o máu estado do

gramado de Florianópolis e a par
cialidade de um dos árbitros na

primeira, pelejai foram os fatores

Novas tropas de reforço aos valentes co n t igen t e s cornandados pelo g enera;
Mark Clark desembarcam num ponto da It

á

lia e preparam-se para mve s t ir contra as posiçõesnazistas que defendem Roma, (Fóto da Inter-Americana).

pefos nipõesSidnei, 13 - 06 aviadores japoneses estão usando novo

tipo de bombas, num esforço para afastar os bombardeadores
aliados da sua base-chave em Rabaul, na nova Guiné, As bom
bas nipônicas são de fósforo, do tipo incendiário, e explodem
em incontaveis particulares flamejantes, atingindo o avião
atacado por todos os lados. "As novas bombas explodem "co
mo tantástíco fogo de artítícío das nossas comemorações de 4
de julho" - disse um piloto amerícano.

Nova bomba usada foi destituido
Argel, 13 (U. P.) - Anun-

cia-se oficialmente que o gene
ral Eoatta, chefe do Estado
Maior do exército italiano, foi
destituido.

GESTO INDIGNO acontecido em Florianópolis ... va
mos se\} "nojento", aonde está a

tua cor�'qem e valentia?
Á umá embaixada que devia ter

o orgulho de honrar e dignificar o

esporte-rei do Paraná, menospre
za-o, cometendo UJlll ail:o que nem

com água fervendo tira a mancha I

cometida.
.

Estamos certos de que o destaca
do presidente dal F. P. F., desco
nhece o sucedido, mas aqui fica
registado o feio gesto dos pebolís
tas do Paraná,
(Por Waldir de Oliveira Santos).

Quando da passagem do selecio
nado paranàense por esta capitai
de regresso à Curitiba, deu-se nu

Hotel Metropol, aonde os mesmos

se hospedaram um fato que causou

geral indignação nos meias espor
tivos da cidade.
É que na manhã seguinte quando

a embaixada da terra dos p ir.he
rais deixava aquele hotel, já se ar

rumando nos bancos do ônibus que
os r-econduziria à Curitiba, o sr.

Hugo Pessi, proprietário daquela
casa de hospedagem, resolveu mi
nutos antes da partida daqueles
Inteboâistas dar uma busca nDS

compartimentos por êles ocupados
afim-de verificar se os mesmos não
tinham se esquecido de alguma
coisa.
Mas, . .. oh espanto r Esperando

encontrar algum objeto esquecido,
o que sr, Pessi constatou foi a fal
ta de diversos objetos de sua pro
priedade, como sejam : travessei
ros, colchas, talheres, etc.
, Ianediatarnente, o sr. Pessí diri
giu-se ao, ônibus, que ainda esta
cionava na frente de seu hotel,
fez os desportistas paranàenses,
devolver um a um os apetrechos
surrupíados.
E para espanto dos que tiveram

ocasião de assistir êsse gesto indig
no de uma embaixada de f'uteból,
os detentores dêstes objetos foram
entregando ao sr. Pessi os seus per
tences.
Francamente, que essa ação na

da recomendável de desportistas
que represenrtam o vizinho Estado
do Paraná, não era esperada por
nós.
Contudo, os futebolistas cUTiti

banos, não levm'am as camas, por
que não havia lugares no ônibus
nem no porta-bagagens, senão a es

tas horas o Hotel Metrapol estaria
em , " Curitiba.
Para êsse fato vergonhoso e des

presível temos UIl11 alvitre, que é o

seguinte:
Quando chegarám em Curitiba

Helenico, o palrador "arrogante e

nojento" da rádio paranà,ense, diga
ao microfo.ne daquela emissora ês
se gesto indigno, porque ê�e foi um
dos surrupiadores, e o falto é iné
dito no futebóJ nacional.
Agora, sim, Helênico, estás cre

denciado por nós a dizer o que
aconteceu em FloI1ianÓpüJis.
E se o' "imbecil e nojento" "spea

ker" tem tanta coragem e valentia,
como tem-na na ponta da língua,

.que apregõe pelo "micro" o fato

Argel, 13 (U. P.) - O general
Roatta, chefe do Estado Maior r)("
exército -italiano, foi destituído,
Recorda-se que as correntes de
mocráticas da Itália libertada ha
viam recebido a inclusão dêste
elemento no govêrno de Badoglio
com indisfarçável repulsa, sob a

acusação de que estava por de
mais comprometido com o regime
fascista deposto. É portanto poo
sivel que sua demissão seja o ire
sultado de pressão exercida sôbre
o marechal Badoglio.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira. TUDO de que necessita.r,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAltCELADAMElVITE,

com a.s VANTAGENS da. compra. à vista.,
servindo-se doRealiza-se hoje com íniclo às 15

horas, os sensacionais encontros de
basquete e Voleí entre os homegê
neos esquadrões do Colégio Cata
:rinense e Instituto de Educação.
Dois antigos rivais no esporte

estudantil da cidade, a peleja de
hoje à tarde vem prendendo a aten
ção dos meios escolares daqueles
dois estabelecimentos de ensino
secundáeio, desta capital.

,

CREDI ARIO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Ca rm sas, Gravatas,: Pijames.
Mias das m ehor es. pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELANEA - Rua Tr-ajano. 12

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos Conferências

o rev. dr. Miguel Rizzo Ju
nior pronunciará, hoje, às 20'
horas, conferência sobre o tema:'
<Sentimento e Reciocínio» e"

I amanhã tarnbéra às 20 horas ...

f falará sopre: .0 Aperfeiçoamen
to Moral».

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
RUI Felipe Schmiclt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Das 8 �, 12 • d.. 14 i. 17 h ••

Em São Pedro
Amanhã. em S. Pedro de Alc&n

tara, vão defrontar se os los e 20s
quadros:lo "Barroso", de Floria
nópolis, e do «Primavera». daque
la localidade.
Ao vencedor dos los. quadros. a

·Casa Meyer" oferece um bronze;
ao dos 20s. quadros, oferece a Washington, 13 (U. P.) - Desde o traiçoeiro ataque ja
·Casa Moellmann· uma taça. Há ponês contra Pearl Harbour as fôrças norte-americanas do
outros brindes oferecidos pela co- Exército, Armada e Aviação já perderam 25.389 combatentes.sa "A Capital" e pela "Farmácia
Moderna·. Além dessa cifra de mortos, contam-se 35.805 feridos, 32.603
O quadro do "Primavera" pisará desaparecidos e 26.820 prisioneiros. De acôrdo com informa

e� :amp? com a. seguinte c�nsti- ções oficiais, nessas cifras estão incluídas a pecr'das sofridas
t�1çao: Vu:o, Plác1do. e ChavInha; pelos norte-americanos nos dois primeiros meses da cam.panhaN1co I, Russo e N1co II; Paulo, , .

Ride, Bawta, Orlando e Nilton. da !talIa.

O. K. $TUDIO

norte-americanasPerdas
Londres, 13 (U. P.) - Mais duas

importantes colunas nazistas foram:
desbaratadas pelos bravos guerri-
lheiros do general T'ito na região
do rio Sava. Revelou-se ainda, de
parte oficial, que os patriótas jn
goeslavos prosseguem em 51131$'·
operações de ofensiva na Macedô
nia, DaLmácia, Monil:enegro, Herse-
govina e BósiJ1,i,a orientaJ.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

FRACOS e·
AN�MICOS

TOMEM
. Vinho Creosotado

"SILVEIRA"
Grande Tónico

Teatro provinciaDfJ�Rio, 13 (A. N.) __) Instalou-se
ontem, em Niterói, Q PrimeirO"
Congresso Fluminense de Amado
res Teatra�s, destinado a coorde
nar os grêmios -dramáticos do in
terior fluminense, criar um elerl
co padrão � uma escola de teatro,
que funcionará em Niterói.

NUNCI=I EXISTIU IGURL

Mais um passo para a invasão da Polônia
Moscou, 13 (U. P.) - As nazistas para o abastecimento

vanguardas blindadas do gene- avançaram quase 30 quilôme- de suas fôrças no sul da Ucrâ
ral Vatutin já estão a 16 qui- tros em menos de um dia, pois nia. Além disso, o avanço sô
lômetros a ,léste de Zhitomir, ontem ainda se encontravam bre Zhitomir, ao lado da aco
importante ponto da estrada a 46 ao léste de Zhitomir. A metida russa sôbre Berdichev
de ferro Berdichv-Koresten, captura de Zhitomir, que pare- e ,Korosten, representa mais Atenção I � despe�� c�: t�'
que corre parareIa a fronteira ce iminente, significará a in- um grande passo para a inva- d cdlnemda ppo eel velho.I DA d

-.,

t t
-

IA
.

1 ra a com Cl ven a e ap

russo-�o onesa.
_

e acor o com terrupçao da maIS Impor an e sao da Po ama, na �ona ao su. �ótn:e.ramos a Cr$ 0,.40 o quifo.,
essa mformaçao, os russos comunicação que possuem os. dos pantanos do Pnpet •..l- I Rua P'ranC;Ís(;o Tolentino. 3 .
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