
� Tropas nazistas em desesperada-. situaçãoESTOCOLMO; 18 cu. P.) _U"A É DESESPERADORA A SITUAÇÃO 'DAS TRQPAS NAZISTAS
ENCURRALADAS EM GOMEL� . .INFORMAÇõES, FIDEDIGNAS REVELAM QUE OS RUSSOS
ABRIRAM NOVAS BRECHAS NAS LINHAS DE DEFESA GERMÂNICAS, APERTANDO o
CÊRCO ESTENDIDO EM TORN'O DE GOMELe OS RUSSOS DEVERÃO' OCUPAR GOMEL A

.QUALQUER MOMENTO.
vitória

São Paulo, 18 (A. N.) - O
general Horta Barbosa, em de
clarações à imprensa, atirmou
que a renuncia de certos pra
zeres e comodidades apressará
a vitória. Disse, referindo-se à
produção de petróleo nacional,
que, embora não baste às nos
sas necessidades, a produção
de petróleo na Baía vai aumen- i
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iRepercussão da qUe,J!G1e LerosCairo, 18 (U. P.) -- A inespe�yt'ía queda de Leros, vista
como sério golpe para a estrat�rd, aliada, teve repercussõea
políticas de relativo realce. A ('Íbpósito dessa ação alemã, há
qu�m .díga que seu

prinCiPa�l.!,Jjetivo
foi impressionar a Tur

quia, Justamente quando se Jt" la em sua adesão à política das
Nações Unidas. De fato, o ê ito alemão na ilha de Leros bem
próximo ao litoral turco, talvez faça que os estadistas turcosreconsiderem novamente a situação. A queda de Leras deu-se
depois 4 dias após o

:�sembarqUe alemão ... _

«Pearl �ar�O'llr».! «Coventry» e «Lídice»RIO, 18 (AI N.) - Por ocasiao do tudantes do Brasil, por intermédioI batismo. elo avião ..

Pearl Harbour"! do seu brilhante orgão de classe, tedoado a FAP pelos estudantes
.

do Irem dado a este avião o nome de
Brasl:, o ,el�baIXad?:' ,1I0rt:-an��I'I::1" j P:arl Harbo�l�', constitue mais un.a,
lia, Sl. Jettet son Caff'ei y, prof'erlu as prova da un iao esp irit.uaj reíuanteseguintes palavras: "O fato ele os e�- entre os nossos d,;is países. Os jovens�-'"'-...............-...-.-.. brasileiros reavíva.n deste m,,,]u 1.

lembrança da tt'n··ç(J"jra ]w.ak,'ada
que feriu os [:!;suc!os UIlÍí10i\, do mes

n�o 1110do COlll JS JlfY!.'V� alllei'J(';�aos
tem sempre preB'�IO'l na mernõrta a
àtronta e os �r;SJes ,'fllUe'jt!os ];"'10$bárbaros eixístas c-mt.r.i a 8obeJ·"IJia.
os bens e as vidas dos círladâos desta,grande e bôa terra. Quallll0 os lWSSOS.
dois povos começarem a realizar a

.grande tarefa que lhes está reservada
no mundo de após guerr-a, Dluito Ira
verão de influir, ern ')'�neficio da obra
comum, as sementes de am rzar] ... re
cíproca lançadas nela xeração rl� bo
je. Senhores: Agradeço a elistinc:;i\,o
que a União Nacional elos E1studap:, -s
me conferiu ao convidar-me para pa
l.'aninfar êste aparelho e dedal") pro
fundamente comovido ante mais esta
demoMh���e�uíood�de�M
apreço à minha Pátria".
Rio, 18 (A. N.) - O batismo reali

zado ontem pela manhã, no aernpor
to Santos Dumont, dos aviões doados
pelos estudan.tes com os nomes de
"PeaiI Ha.rbour ", "Coventry " e "Lí
dice", em homenagem a essas três ci
dades mártires da prepotência nipo
uazf-Iascísta, distinguiu-se como uma
das mais entusiásticas festas avíató
rias, já realizadas nesta capital. Ser
'viram de padrinhos, respectivamente.
os embaixadores Jefferson Caff'erv
dos Estados Unidos, Noel Charles, ci�
Inglaterra, e Vladimir Nosesk, ela
Checoslováquia. Ao encerrar a bri
lhante cerimônia, usou da palavra ')
ministro Salgado Filho cujo discurso
teve O relevo duma página vibrante
de exaltação dos povos que lutam por
um mundo melhor, constituido de
homens livres e não escravos.

Para a

() IUAIS

Proprietário e Diretor-gerente
ANTIGO lHÁRIO HE SA.NrrA CATA HI�'\

ALTINO FLORES

Os nipões sofrem graves perdas
Melbourne, 18 (U. P.) - As fôrças aéreas aliadas destrui

ram 102 aviões japoneses em Rabaul durante os últimos 6 dias. No
mesmo período, as perdas aliadas foram de 15 aparelhos. Durante
o ataque de ontem contra Rabaul, foi afundado um navio de oito I
mil toneladas e avariado outro navio japonês de nove mil tonela
das.

Melbourne, 18 (U. P.) - As fôrças aliadas derrubaram 20
dos 50 aviões japoneses que atacaram as posições das Nações Uni
das no vale de Ramu. Informantes autorizados indicam que se tra
vou espetacular batalha aérea, que terminou com a completa vit i
ria dos Aliados.

o a canôa !sôbredesceu
.-

aviao
Rio, 17 (A. N.) -- Cêrca das 18 horas de ontem, aportou

à ilha do Governador um barco de pesca tripulado por dois
pescadores, apresentando um dêles fractura do crânio e em es
tado desesperador. A polícia apurou quê o pescador foi vítima
dum avião. O fato teria ocorrido na praia Ipiranga, situada no

litoral fluminense. Estavam os pescadores entregues à pesca
ria, quando um aparêlho desceu sôbre a embarcação, e foi al
cançado pelo trem de aterrissagem do avião, caíndo desacorda
do dentro dela. O outro pescador, Cremi1do Martins, diante do
sucedido, remou para terra, afim-de procurar socorros para o

seu companheiro. Interrogado sôbre o tipo de avião ,que teria
ocasionado o acidente, Cremildo declarou que não pudera dis
tinguir bem. A polícia fluminense abriu inquérito afim-de me
lhor esclarecer o sucedido, pois tudo quanto se apurou até ago- I

Ta foi por intermédio das declarações do aludido pescador,

Comeu sapos e aranhas f morreu
Baía Blanca, 18 (U, P.) - Robert Antônio Fontanella, de 43

anos de idade, teve a má idéia de comer um punhado de sapos e

aranhas, ao qual acrescentou boa quantidade de moscas. O "rnenú"
não lhe devia ter sido proveitoso, pois as autoridades o encontra
ram morto, pouco depois, na rua. O médico legista que praticou a

autópsia, expressou que tais "ingredientes" não são o alimento
mais apropriado para um ser humano...

Koroslen a
,.

cair

Epidemia de
coquelucheTemos informações de que nos

distritos de Canasvieiras e Ca
choeira, nc norte desta Ilha,
grassa intensa epidemia de co

queluche, tendo já em seu a

cervo alguns casos fatais. Pelo
sr , João Iorrqu irn de Oliveira,
viemos a saber que em Canos
vieiras apenas três famílias cr

inda não tiveram seus filhos a"

tocados do mal.
Segundo nos dizem, tanto o

Departamento de Saúde Pú bl i
co como a Assistência Mun ici
paI estão d íspcstos a at.ender
os pequenos ccqueluchosos, con

tanto que êles sejam transpor
tados à capital, para aquí se

rem vacinados. Como parece
que o tratamento vacínico ê
feito em serie, conclue-se que
as crianças deverão ser trazidas
à cidade em '·irios dias, para
saram $:lbn:Gtia.h� a -, �lp.
Como se sabe, as populações

daquelas iocalidades são, na sua

quase totalidade, baldas de re

cursos para poderem fazer essa

serie de viagens, a distância
que se mede por não poucos
quilômetros, fato êsse agravado
pela quase absoluta falta de
conducão.
Como as pobres crianças do

norte da Ilha não podem ficar,
em tais conjunturas, sem assis
tência médica, po rece-rios que
deveria' ser destacado um fun
cionário' de qualquer daquelas
instituições sanitárias para ir
aos referidos distritos e lá i"di
cor O local em que, em d. t lr
minado dia da semana, as cri
anças doentes compareceriam,
acompanhadas de seus pais ou

responscíveíe , afim de serem va

cinadas por um ou mais .medi
cos partidos, desta capital. Isso,
tantas vezes, quantas o exigisse
o tratamento ou o número de
coqueluchosos.
Estamos certos de que nos'

sos palavras não morrerão sem

eco, e, em breves dias, daqui
veremos saírem socorros para
as pobres criancinhas do extre
mo nortEi da Ilha.

o
ZarpouRio, 18 (A. N.) -- Às primeiras
hor-as de ontem pai-tíu, com desti
no aos Estados Unidos o navio sue
co "Gripsholm ", que conduz àuue
le pais vários p.risioneiros de guer
"a norte-americanos rcpatrlados
das possessões iaponesas, Grande
mult iclâo C'ompai'eceu ao cais, para
ass isti r à partida do referido na-

ontem

vio.

Dês�Iá··-e·n-éofttré·:-iõ":�:
Píttsburgo, 18 (U. P.) - A

srta. Ruth Hirtz é príma do
--.-......:.....:;.-.....-.-...- ...- .......-.-."p" marechal Rommel. DesejosaSUICidou-se de encontrá-lo, acaba de íngres-
R 18 (E) O'

. sar no corpo feminino auxiliar10, •

-. JUIZ apo- do exército norte-americano.
sentado João Carneiro Campelo Falando à reportagem, disse a
suicidou-se atirando-se do tercei- srta. Hirtz: "É verdade. Tenho
ro andar do hospital, em que es- esperan�as de encontrar-�e

. com Rommel; e .espero que 1S-
tava internado, ao solo, confor- so aconteça alhures, num cam-
me se anuncia. po de concentração" .

prestesMoscou, 18 (U. P.) -- As vanguardas blindadas russas já
•
se encontram a apenas 10 quilômetros de Korosten, que está
ameaçada de ser envolvida pelos vitoriosos exércitos do gene
ral Vatutin. Quatro colunas soviéticas investem comtra Koros
ten, acreditando-se estar próxima do seu ponto máximo a luta
'Pela posse dêsse importante centro ferrovíáa-io do noroeste da
Ucrânia. A emissora de Berlim, por sua vez, acaba de admí
tilr que russos e nazistas estão empenhados em violenta bata
Jha, nos arredores de Korosten.

Isto se' deu em Buenos Aires I .-.-...._-.-.-.._-.-_-_...._....-.-_-_._._-_-_....._-_-.-_._..-_-.-_-...-_-.-.._..._....._ _---_-_._-_-_-_-.-Buenos Aires, 18 (U. P.) _. A Biblioteca do Povo estava sendo R

puoco e pouco "despovoada" dos seus mais preciosos volumes. Suas
estantes místeríosaanente se esvaziavam, apesar das crescentes e cons

tantes doações, que Iógicamente deveriam aumentar seu cabedal. Ta-in
ta e cinco tomos de uma enciclopédia, as obras completas de Alexandre
Dumas e outras muitas obras pareciam ser .() objeto principal da vora

cidade de algum leitor cleptómano. Um dia, um policial surpreendeu o

próprio diretor da biblioteca, sr. Carlos Arias Duval, conduzindo um
Pacote sob o braço, ao deixar o prédio. "Comprou êsses livros?" (per
guntou-lhe o policial). "Não" (retorquiu o diretor}: (levo alguns parra
:me distrair", O caso era, que tantos livros, para aquele fim, de uma só
vez, "dava na vista"; e o policial resolveu esclarecer melhor o caso,

l�so foi a chave do mistério, pois se comprovou que o diretor dai Biblio
teca havia desviado, em proveito próprio, nada menos de 3 mil volu
Jlles.

Aceitamos pedidos para NATAL
e ANO NOVO até 20 do corrente,
Ternos de 300 a 350 cruzeiros.

Guerra aberta!

At&;��-;�T:I:E;��;:�:&��'roda com a venda de papel velho •.

Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.
tl"'_._-_._-...._._-_-.-.-.-_-.-_..._._._._-.-_-_......

Estocolmo, 18 (U, P.) - O
diário "Alehanda" registra a

informação de que em várias
cidades ,francesas, entre as

quais Tolosa e Marselha, se es
tá verificando acesa luta entre
patriótas franceses e soldados
alemães. As atividades dos pa
triótas não se limitam à zona
montanhosa, mas estendem-se
a diversas regiões da França,
Nas ruas de Marselha foram
mortos 26 alemães. Noutras ci
dades .são- constantes os tiro
teios noturnos.-

AGÊNCIA
RUA PEDRO SOARES, 9

Chapéus PRIDa
Pijames LEMO
na casa

O PARATSO
Rua Fel. Schmidt

"..,.,....._-..-_._._.__- ._..._..-.-_-..__�..._......-_........---....---...---_-.-...- .._.•.•;.......

FOlle 1629

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova York, - Por Peier Mase

[ield, Comentarista militar de Ne
wsweek. - (Copyright da Inter
Americana, em comhí nacão espe
cial com Neursuieel: - "(BoI' Via
Aérea) _ O firme estabelecimento
dos bombardeiros e caças aliados,
de bases aéreas na Ilála, para uso
mater ialrnente encurtará a guerra.
Tr ada-se de um f'ato indiscutível. As,
bases. mesmo no sul de HOl11a, en
sejarão grandes vantagens táticas
par a projeção, sempre para adian
.te, do extraordinário doani.n i o que
as armas aliadas estão exercendo
sôbre o tcrt-itór io inimigo. O pro-

I
blema prinoipal não é apenas con
seguir tais bases, mas estabelecê
las e abastece-las com estacões ope-
racionais. -;

Um simples grupo de bombas-dei
ros pesados, por exelnplo,' no tra
balho diurno, em operacões nor

mais, exige alguma cousa" como 50
mil galôes de combustível por se
mana, qualquer cousa entre 400 e
1.000 toneladas d e bombas, meio
milhão de fitas ele munição, nurue
rosas peças sobressalen tes, grande
quan

í

id ad e dc matcr-i al de m anu
tencão e cerca de eslacões de bom
ba rrleiros tomará maior termpo por
que, naturalmente, os cacas de cur
to raio de ação, para def'esa e os
bombardeiros médios para apoio
tático terâo que vir em pri m ei 1'0
lugar, a.nt es das unidades estraté
gicas serem cr-iadas.

Is-to é tip ico elo atua I pr-ogr-esso
ela guerra - primeiro as vantagens
táticas, elepois o bombardeio estra
tégico que póele ser o f'ator decisi
vo na conquista de mais vantagenstáticas em terra. E o mesmo se dá
no (rue diz respeito a Berlim. E a
estrà"',_a para a capital alcrnã tor
nar-sLg�í. mais fácil quan.lo os bom
bardei ros pesados que se acham no
momento operando ele bases na T n
gI.aterra e no Oriente Médio pude
rem usar as bases da Itália.
Examinemos

í

sto mais i.ntirna
mente. O raio dos bombardeíros
conüentrados noturnos é grandemente dependente do período de
escur i dão, Na pr-itioa a penetr-açãoefucients funciona na média de. 90
milhas por hora. de escuridão' .L: o
que na Europa agora signifiêa uma
profundidade de penetracâo de 700
a SOl} .milhas. Partindo d'� Iriglater
ra dcixa desc'Überrta uma parte da
Alemanha Oriental, -uma certa por
çao da Áustr-ia, e toda a Hun
gria, Humân íu e Bul'gária. . Tais
areas onde uma grande quantidadede indústrias trabalham para o Ei
xo, beil1l como se concentra grandepante da protluçã'Ü de petróleo, póde ser cobel'ta com relatâva facili
dade pa:rtindo da UM,ia.
Um outro ponrto que não deve

passar dlesapercebido é que a con
centração, pelo inimigo, ele aviões
de caça para a defesa n'oturna na
tlllra.lanente tende a diminuir o "ráu
de capacidade de penetracão "'elosvôos noturnos dos nossos blol11bar
deiros contra território i.nimigo.Um dado- nÚll11ero de bombardoeriros
pórde esplerar eÍ1oontra,r e derrotar
um certo número de aviões de ca
ça nas sluas ex,cursões'

-

noturnas.
Quanto mais l'onga, pOTém fôr a pe
neir-ação, um maior número de ca
ças pod'e,rá s'er desviado para o
ataque aos no.&510S bombal!'deiros ou
maiores serão as ohances dos cacas
de nos alcalnça;rem. Bombardean
do eIra Ln@laterm e da Itália ao
'mesmo tempo, dentro da mesma
ár·ea, usaremos um excelente meioO
para dispersaT as concentracões de
caç,as inimig'ÜlS, e assim, para um
da.do número de bombardeiros será
menor a interferêinoia doOs cacas.
Em consequência, os r'esuUadotS 'dos
bombardeios s,erão maiores e as
bai�a.s diminll'irã,o em nosso favor.
Exatamente as mesmas circuns

Itânoias se aplicam aos b0111bar
·deios diurnos. São 0'S mesmos limi
Itados nos sellS raios de ação pelo
númel'o de caças inimigos que en
'contÍram. Por exemplo, uma f0rI'111a
'ção de 100 ]}ombardeiros póde es
peraI!' encontrar e trava,r combate
'coo11 400 caç;as durante cada raide,
'selm eXtperimenrtar baixas grandes.
Mais do que isto possivelmente
acumula'rá baixas, desp'erdiçará
'munições e as consequências serã'o
slerias.

Os número.s que damos no pre
,sente antigo rep.resentam apenas o

desejo de ilustrar e não dizem res

:peito a dados ou opiniõ'es de natu
reza oficial.

O que sabemos é que existem
cerca de 750 cacas diurnüs no oés
te entre Berltim "e o Ca,nal da Man
cha. Salbemos também (file existem
oe'rca de 300 cacas alemães no sruJ,
'entre Berlim e" o norte da Itália
- obviamente uma c'oncel1tracão
mellor. Dessa forma, se forlllac5es
de bombardeio diurno f,orem en\ria-

A Itália como base aérea S a ng uenol
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_Receiando '��íyelescassez de peti�\eo"I,Nova Iorque, 17 (U. P.) Na!U
"digo aparecido no "Journal 'M
Comrnercc", n:firma,se que algu
mais das companhias patro líferas
dos Estados Unidos se encontram
nreocupadas com a possível escas
sez de petróleo crú de produção
nacional e fazem planos parn au
mental' ai produção da. Venezuela e
Colombia imediatamente.

Os dirigentes destas companhias
acreditam que se atingiu o ponto
máximo m a produção dos Estados
Unidos, fato êste que póde deter
minar que se reduza substancial
nren te a quantidade produzida em
seis meses ou um ano.
Destaca-se 'no artigo os esforços

r-ealizados pelo govêrno dos Esta·
cios Unidos para desenvolver os
recursos petrolíferos em países es
trangeiros e se dá conta que dentro
em breve se iniciará a perfuraçãode algumas centenas de poços na
Venezuela, já tendo sido 'conseguida a permissão de prioridade para
expor,ta,r o material ,nece..<;sárip, de
.modo a se fomentar a produção.
'Um dós al:gumento.s utilizados
nos Estaao.s Unidos para justificalr
a exploração de jazidas petrolífe
ras no ex,terior, é' a cOIl1'servaçãndos reQUlrsos naturai:s proprios. Não
(lbstante, a,]guns dirigentes de com
panhias petrolíferas O1pinam que o
govêrno deveria: concentralr seus
esforços 'no desenvolvimento dos
recursos petrolíferos nacionais, em
vez de fazê-lo no estrangeiro e as
sinalam que se originará um gran
de conflito depois da guerra com a
/política, - petrolifera ·nacional.

lheiro da ilustração a·cima, oferecel'
lhe. em amÍLvel gesto, um cãlice do
excelente aperitivo KNOT, lembr&
se V. Sia. de acrescentar, ao agrad&
oel a gentileza: E1.TE$ 1.411.
B.fl1 () NEli APE,1ITIVO

PREi)/!.ET(J!

'11 {I/'! /){)Ol!UTO {JA KlrOTS.A./ffO. (01'1. E SEGUROS
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Prestigia o Govêrno e ai
classes armadas, ou ser'.
um "quInta � eolunllta!', IJ]..))� N.).

- -

das sôbre Bc rlim, partindo ela In- vindo do oeste c do sul, empre-
glater ra, nada menos ele 750 caças gan d o-sc o processo de descarga
alemães estarão ocupadissimos, e, de bomba mais aconselhado nestes
se ao mesmo tempo, outras forma- ra:,les, visando ganhar tempo e en
CÕ'8S de bombardeio diurno forem curtar caminho. Se, COlHO acre di
enviadas sobre o mesmo alvo, par- tamos, a Alemanha possuir atual
tindo da .Ltália, o inimigo não po- mente uma fôrça ele pr im ei ra linha
derá fazer frente ao ataque com a de cerca de 1.200 aparelhos de ca
mesma i nl cn si d ade de fôrca. ça d.iurn os na Europa Ocidental e
Além disso, se os bombardeiros se a média de caças que atacam as

se revezaram en.lre a Inglaterra e Ior-macõcs de 100 bombardeiros e5-
a Itália no ourso dos seus raídes, tiver certa, então Ul1I ataque con
cada Jormacão encontrará uma re- tí nuo por doze ondas sucessivas de
sistência menor ela sua jornada de bombardeiros eliminará a oposição
vo lta. Na verdade o inimigo C'Oil11e- e se iniciará o amontoarne.nto de
ça chegar próximo do ponto de. destruição que é [ustarp ente o pr i n
quebra. Ou reduz a concentração I'

cipal objetivo do bombardeio estra
de caças no oéste para colocar um tégico, Uma fôrça de operação COI1-
maior número contra as ameacas tinua de 1.200 bombardeiros sign i
que vem do sul ou então terá que I

fica uma fôrca total de três vezes
sujeitar-se a um ataque serissimo. êste número. "E isto não está abso-
Tudo depende do número de lutarnente fóra de ser conseguido

'bombardeiros c num ataque duplo, breve.

O, Pálido,. D"r.<Jope,.c!oll,
E,qot.doJ, Anêm�,Ob, Mã ••
que criem Magrol, C,ilinç••
raquíticII, fi,c.bel�O • tenl

. ficeçiio !I.r�1 do olg.ni&mo
COIl' O

n O I
ue. D.N S.P. rr 199. da 1921

I

•
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"A Bandeira Nacional quando hastea...

da em janela, porta, sacada ou balcão, fi-:cará: ao centro, se isolada; à direita, Sfl
houver baudeira de outra nação; ao ceu-
tro, se figurarem diversas bandeira_s.·
perfazendo número impar; em posiÇ:que mais se aproxime do centro e à •

reita deste, se figurando diversas baD'
deiras, a soma delas formar número par.
As presentes disposições são tarobeJlJ.
apllcaveis qnando figurem, ao ladO da>
Bandeira Nacional, bandeiras representa-·
tivas ?e ,!nstituições, corporações oU a:.soclaçoes • (Decreto·lei n. 4.545,. de 31
iulho de 1942: - Art. 18. N. 1) •

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

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

dm ZM.eM/I/UJ'J ./itbr�:
PILULAS DE BRISTOL

(Não tem sorteios nem
Própriapontos»

Cia. Construtora da Casa
Vá à rua Felipe Schmid t, 44. e verifique

possivel obter «casa própria».
,

como e

.......................................a..........
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Direção de Percival Callado Flores

7 t4
3

"gLl� QUElHA DOR:\IUR NO cr it or na Checoslováquia - tão Nesta data decorre o natalício
KHEMLlN" - Gerliard Schacher leminen,te que suas obras alimenta- da srita. Miriam Dutra Calado.
_ Edi.tnra Prometeu - São l-'au-I raiu ais chamas da famosa queima
10,1943. ,de livros efetuada em Ber-lim em

Denrt.re as numerosas obras sôhr e 11932. Pouco depois ele Munich êle
a guerra ultimamente vindas a lu-] se trasl erlo u aos Estados Unidos tia
me, merece especial destaque o su- 'América do Norte, onde têm traba
bstancioso livro de Ger'hard Scha-Ilhaelo aí i vamente pela liber-tação Hoje faz anos o menino Paulo
cher. "gLE QUERIA DORMIR NO 'de sua pátr-ia. Seus profundos co- Goulart.
l(HEMLl�", que focaliza o fracas- nhccimcntos de política i nternar io-

=-����;;;:;;;;;;;;;;=;;;;�õE"���,lal fazem dele uma das vozes mais Clubes:
rutor izud as para falar sôbr e a si
uacão cri ada pela guerra e para
/at ici.n ar o seu desfecho.
Em "1�LE QUERIA DOHMIR NO

'(HE;\1UN". o dr. Schacher expli
'a e omn a campanha russa ameaça
) p orlr-r C],C Hitler dentro da pró- C

-

-:flf')ria Ale rn auha, Mostra com provas amlone.lJe»o nd erosus c per-suasivas, que nem .

'urlo vai bem no Reich: a casta Vende-se uma co rn iorie+te , em

'unker-exérrito. que inventou u: placada, co�_diversos per�ences.
tlcr , pergunta a si m esrn a COIllO �reço de 0':'05100, I�fo�.maçoes na

-nnnietar seu Fran lcenste in. I Tamanc�rla Bcr'reir-os", na rua

Eis aqui, pela primeira vez, r es- Conselhelro Mafra.' 5v-1
10slas serenas, razoáveis c cOI1Yin-
sentes e perguntas de taiuanho i n
erêsxc e i mpcrtândi a como sejam :

',' Por aue tem sido tão
[J/,(Ilzde o número de
generais alemães mar
Ias na campanha rllssa?

,. Ouulé Ia única [ôrça,
dentro da Alemanha.
capuz de derrubar Hi
tler e ,o nazismo?

'

-so da "Blitzkrieg" na Rússia. Qual o motivo do sen-

Quando a Alemanha invadiu a sacional vôo de Hess à
Rússia, o dr. Gerhard Schacher, pe- , Escócia?
rito em política indernacional, arir- t As respostas do dr. Schacher a
mal! ao microfone de uma das mais essas e muitas outras perguntas
importantes rádio-emissoras norte- hão de Iigurar-se novas para mlli
americanas que HitLer tinha come- tos hru.si leir.os, acl as-arâo o pensa
tido llJll grave ênro de que adgum menta da maioria dos brasileros e

dia se haveria de arrepender. Isto darão a Iodos os brusilci.ros sól id as

não era nem uuna profecia ditada razôes para olhrur'o futuro com re

pela paixão, nem urna eoniectura dobrada conf i.ança.
o1imista, porquanto o dr. :,,{;,,"l.Ol:,er: ÊLE QUERIA DOR.MIH NO
sabia realmente com antecedência KRrEML[N" foi capr ichosamente
que o exército de Hitler estava Ia- -truduzido por Lívio Xavier. A edí
dado ii derrota, como também o ção muito bem apresentada e e n

sabia o alto comando alemão. a'iquecida com bela capa, é da con-
O dr. Gerhard foi durante vinte ce it uada Editora Prometeu, de São

anos um eminente [ornalista e es- Paulo.

o exército mexicano lutará, sob condições
México, 18 (U. P.) -- "O exército mexicano está pronto

para lutar no exterior, se for necessárto, sempre que combata
sob o comando de seus próprios chefes e sob a sua bandeira.".
Essa declaração foi feita pêlo presidente Avila Camacho, ao
falar numa solenidade realizada na Escola Militar. "Estamos
-díspostos a intervir na luta - acrescentou o presidente me

xicano - mas nossas fôrças não podem ficar dissolvidas na
massa anônima, devendo combater num setor determinado,
sob a direção de seus próprios comandantes e sob a sua pró
pria bandeira". O general Avila Camacho revelou, mais adian
te, que o estado-de-guerra não lhe permitia entrar em detalhes
'sôbre a situação do Exército e a eficiente proteção das costas

.

mexicanas, a cargo das fôrças nacionais.
------ ---_.-- ---

Suspensas as inspeçües
Rio, 18 (A. N.) - Em declarações a um vespertino local, o

coronel Vieira Peixoto declarou que presentemente estão suspensas
as inspeções em massa dos soldados e oficiais das fôrças expedicio
'llárias, por determinação do diretor da Saúde do Exército; mas o

. exército brasileiro prepara-se ativamente sem descanço para cum-

prir qualquer missão que lhe exija a Pátria.

em massa

Pagam com a vida o seu fanatismo
Mo�co'u, 18 (U. P.) - Os russos 1 para fÓ'ra do saIo russo as sinistras

es[tão assestando seus goillpes fina\is 'legiões da oruz gamada. A p'ropó
CO!1rtl'a GO>J1l'el e KoroSl1:en ouja que-,; si Lo d'as ações que esrt:ã'o s·endo tra
d'a é esp,('>l'ada palra as próximas 48 vadas 'a oés,te de Kiev, inf'ormam
ho.ras. A cmi'ssora de Brazzaville os despa-cholS que as baiXias nazis
anunciam, aliá,s, que os russ'os' já tais esLão al1ingicJ.o cifras imp['essio
combatiam nos arredores de Go- salntes. Nessa l,uta de vicia ou mor

mel, mas a notíoia não poude ser te, os soldados de Hitle,r pagam
Confirmada em Moscou, Quanto à com a vida seu fanatislllo.
Ilituação d,e Kor,os.[.cn, os próprios
alemães são os primeiros a re'co-

nhecer que a pressão russa é um

fato. Ainda hoje o coment,a[rista da Iemissora de Berlim rev,elou que os '

al'emães, que def,endiam êsse setor,
f,oram obrigruclos a recuar de suas

linhas numa profundidade ele

141qUilômetros. Ta.nlto GomeI como

!\)OTOs.ten são posições es'traLégic,as!
de Vlital importância palra O'S rus-I
SOs. ne,ss'as ba,ses, que dominam I
n?is illlplÜlrta,n,tes sisltema'S fcrroviá-IrIOS, é qu.e na'rtiram as gralndcs
ófe'n&ivas d'eslin,adas a projela� • �_...,;;

CABELOS MUITO
CRESPOS

alisam-se por processo
moderno

Fazem-se penteados·
Magnólia Fernandes.

Rua Bocàiuva (antiga Nes·
tor), 316 - Estreito.

: e ,

IVida Social Ii• II.......Oi ••••••8�
,

ANIVERSÁRIOS
Passa hoje o natalício da exma.

sra. viuva Isoura Lobo Klo es.

Amanhã, às 20 horas, no largo entre a Alfândega e

"Casa Iolanda", ser ão projetados os seguintes filmes:
a

:inema i� ar ivr�
Em homenagem ao Dia da Bandeira
Proje<áo do ESCRITÓRIO DE COORDE·

NACAo INTER·AMERICANA

Sob O patrocínio ,de O ESTADO

1 _. NOTICIAS DO DIA (Jornal)

2 •• GUERRA AO MOSQUITO (Desenho de Walter Disney)

-/.?'�
3 •• EDUCANDO PARA A MOR��)./;.

,./;'7

,!.'l'
4 ... A SEMENTE DE .$;�t(O (idem)

VIDA DE iz:STA (idein)
\

5

c. Wc.
1M I

1 que foi somente no ano de
1751 que se obteve níquel puro

pela primeira vez; e que, logo
em seguida, foi êsse metal em
pregado na composição de diver
sas ligas.

2 que Calumet City, de Illinois.
nos Estados Unidos. com uma

população de 15.000 habitantes,
possue a bagatela de 84 caba
rés e tavernas; e que. por outro
lado, as autoridades de Betha
ny, no Oklahoma, cidade que
tem·a mesma população da pri
meira, proibem terminantemen
te o funcionamento de qualquer
espécie da cabarés, salas-da-fu
mar, piscinas e «dancings».

3 q':"e s6 no século XV os ar

tistas europeus do lapis e ao
pincel começaram a preocupar
sa seriamente com as regras
da perspactiva; e que os orien
tais. até hoje, aindq não se de
ram a êsse incômoqo.

I

4 que a Universida�e de Paris,
uma das mais vel�as da Eu

ropa. foi fundada no Século VIII,
no ano de 780, quando reinava
na França o imperador Carlos
Magno.

S que a India, muito embora
possua várias grandas cida

des, ainda é, essencialmente,
um país rural. pois 71% da sua
população continua a viver no

campo.

6 que. há um século, ninguém
sequ.er suspeitava de que os

gregos houvessem adquirido dos
egípcios a maior parte dos seus
conhecimentos, ou - coisa mais
extraordinária - que êsses egíp
cios fossem, por sua V9Z. os

discípulos duma raça ainda mais
antiga de homens prehist6ricos

......-_-.-.-...-_-....r_'_..-.-.-,_·.-_·_-.-.-...-.-,

Os

santo do dia

«Mosquitos»
atacam

"A Bandeira Nacional qaando apare- Londres, 18 (U. P.) - Bom-
ceI' em sala ou salão, pOl' motivo de reu, bardeiros "Mosquitos" volta
niões, eod'el'êneias ou solenidades, fica·
rá estendida ao longo da parede, por de- ram a atacar, ontem, à noite"traz dá cadeira da presidência ou do lo-

O oe'ste da Alemanha. Regrescal óa tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de saram a salvo todos os aparemodo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido hol'izont.al, e a es· lhos que participaram nesses
t,..... ,·� fc ...... l:lFl� "'ll'1 ,...hn::t°' fT\.I'''''·f''tf''-h··. � I t

'

4.54'5, de 31 de Junio de 1942; _ Art.18, a aques.

Faz anos hoje a srita. Maria
Antonieta de Dí n ia.

Decorre hoje a data aniversário
da exma. viuva Maria Romana
Moreira.

Com início às 21 horas, realizar-I
se-á brilhante "soirée" no Clube!
R. i: de Junho, da vizinha cidade
de S.José, no pr6ximo sábado "díu
20".

Os italianos
no Brasil

Frequentemente, em conversas

particulares e ná, imprensa, são
feitos comentários dcsencontra
dos em torno à situação dos
súditos italianos em nosso país,
após o reconhecimento da' co
beligerância na lula contra o

Reich. Do ponto ele vista do di
reíto internacional, essa sjtua
ção é das mais claras e defini
das. Pelo fato de o gover-no Ba ..

doglio ter declarado guerra a
Alemanha essa situação não se

alterou substancialmente. 'Só
mediante a assim atura dum tra
tado de paz, terminam as con

dições decorrentes do estado de
guerra. Sendo assim, o Brasil
continua, para todos os efeitos
iurIdicos, em guerra com a Itá
fia. Todavia" êsse pais rendeu-se
incondicionalmente às Nações
Unidas, tendo pedido l111l arrnis
ticio. Este foi-lhe concedido pe
Jas potencias aliadas, entre as

quaüs figura o Brasil. Acontece,
no entanto, que êsse armistício
como é do domínio público, não
poude ser cumprido pelo govêr
no Badoglio, Isso aconteceu por
que os nazistas dominam grande
parte dai península italiana" ten
do mesmo instalado, numa das
cidades do norte, um novo go
vêrno fascista, chefiado pelo an

tigo Duce.
Não há dúvida .da parte dos

países aliados, quanto ao reco

nhecimento do estado de be!ige
rUlncia entre a Itália e a Alcma
nha. Mas, a verdade é que êsse
reconhecimento não allrterou as

relações decorrentes do arI11is>tí
cio con-cedido ao inimigo pelo ge
neral Eis('inhower.
Como consequência, a, siltuação

dos ita.lia'l10S em, nosso país lião
póde sofrer modificações, no que
diz respeito às medidas adotadas,
tendo em vista a segurança na.

cio[na,l. Deve-se, além de tudo. re
conhecer que é pratica:l11€1Illte im
passiveI às 'nossas a,utoridades
distinguir, entre os italianos, os

que continullJm fiéis ao regime de
Mussolini e os que são favora
veis ao govêrno Baldoglio ou à
causa das Nações Ualidas. Isso
não acon.tece apenas no Brasil,
senão também em ,todas as Na
ções Unidas.

São essas as razões pelas
quais o govêrno brasileiro não al
terou as restrições existentes em

relações aos italianos, sendo cer

to, porém, que, de acôrdo com

as normas ilhternacionais e os

sentimentos humaniltários, os

nossos dirigentes reservam-se o

direito de cxam1na'r esse ou

aquele caso, que lhes pareçn
digno, de tratamen.to especial.

Só de.pois de assinado o fUltu
ro tratado de paz é que desapa
recerão legalmente as atua,ls res

trições postas 110 Brasil aos

súdi,tos i1alianos.

18 DE NOVEMBRO

S.' Romão., presbítero
e mártire

Foi êste santo natural de An-
ti6quia, e aí exercia o ministério
sacerdotal, qu.ando estava em seu

auge a perseguição contra os dis
cípulos de Cristo. Na ansia de
enviar para o céu almas santas

que louvassem a Deus, percorria
as casas dos cristãos exortando-os
à conatôncíe da fé, e logrando que
muitos aborrecessem a sua vida
neste mundo para viver venturosos
na eterni:iade. Sabendo do que
se passava, o governador da cida
de, denominado Esclepíades man

dou chamá-lo; incomodado com

as palavras snntas de Romão,
mandou que lhe quebrassem os

dentes, arrancassem a língua, e

o enviou para o cárcere, onde
morreu a 18 de novembro do ano

310.

Compras e Vendas
VENDEM-SE
Casas, máqUInas de costura e

indústrias diversos, cofres. motores
elétricos a para máquina de cos

tura, moinhos, motocicletas. re

partição de madeira, autom6vel,
terrenos bateria de alumínio
para ohapelaria, prensas, alambi
que, tratores, semeadeiro. de arroz,

guilhotinas, etc.
-.

COMPRAM,SE
Motores elétricos, cofre, dínamo,

balança de concha, motocicleta,
defibradeira, penteador e motor
marítimo de 5 H.P. a 6leo.
Informações à rua Deodoro 35,

com A.L. Alves, que se encarrega
da compra e venda de qualquer
obje�o.

o que Tóquio diz
Nova Iorq,u"" 18 (t;'. P.) - A

emissora de Tóquio informou que
as fôrças aéreas e navais japo,nesas
afunda.ram malis 7 navios de guerra
noorLe-americanlos, perdendo ape
nas 5 aviões_ Segundo o's mesmos

infonmal1>tes, os navios afundados
,er3l111 3 ponta-aviõe.s, 3 cruzadores
e um não identificado. A batalha
anunciada p'elos nipôni,cos, teve NIO'ar na zorn,a de BougaJl1vllle.,Nan,há nenhuma C'onfirmação a]J�d�,
nem mesmo parcial, para a �l?:1J�ra
divulgada pela emissora de 10qulo.

MACHADO & CIA.
AGtIlNC'U.S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Florlanópoli.
Aub-aKenteB DOS principais mu.lclplo. do

ESTADO
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INDICADOR MÉ.DICO

Nova advertência
de Churchill

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeisoarnento e Longa Prática no Rio de Jane íro
CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
sãbados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTólHO: Itua João Pinto n, " sobrudo -

,!>'one: 1.4(il - Residência: Rua Presidente Coutinho, :!3.

NEVES

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

Ex-tnter no do Ser-viço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA Mli:DICA - Moléstias internas de adultos c crianças. CONSUI/l'óRIO:

Rua Felipe Schmidt n, 38 Tel. !426 - RESID"R�CIA: Rua Visconde de Ouro
<Preto n. 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - FLORIAl\"óPOLlS.

Washington - novembro - (Ser
viço Especial da Inter-Amer-icana)

O nrimciro mm istro bri tân ico, no
seu último discurso, fez nova pro
vençào contra os otimismos exage
rados. Acentuou que, se alguns
acontecinicutos inesperados não
SiLllrgirem e com os quais, de forma
a.lguma, podemos contar para esln
belecer os nossos pla-nos definitivos,
o ano de 1944, que deve ser, por to
dos os indícios, () ano da I ibert.i
ção da Europa, serú particular
mnt c duro para as tropas anglo-
americanas.
400 divisões possue ainda Hitle ',

Hospital (, vencer 40n divisões, sob o coman
do cxpcrimen ludo da of icialida.tr.
alemã, não é tarefa isenta de difi
culdades i,ngclntes. Não devemos
esquecer, por outra parte, que o.,
acó rrlo s �"doIHdos na ConfcrêllciaÜC ;\I[OSCOU, em vez de aliviarem,
l orn aram talvez mais rigorosos os

pi rncipios dc rendição total e in-IChefe do Serviço de ,Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-Interno, por conCIII'80, da con.dici onal, C[lHe foram assentes oa
Assistência l'ública de Porto Alegre, Ex-Iuterno de Clínica Médica e Ginecologia, Conferencia de Casablanca entre
AFECÇõ·ES G1!:NITO-URINÁIUAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE os srs Roosevelt e Churchill.

RAIOS INFRA-VERMELHOS E UL1'i,A-VIOLETAS í' 000.000 de soldados alemães, por-
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua e: Scirn id t, 46 tsmto, hem equipados c instruidos,

RESIDBKCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 'L FO:\E. 1.648 j�� í'artamcut c expcrunen tados nos

campos da butadha, const ltuímn
urna fôrça consideruvcl, capaz de
retardar, não se sabe quando, a
derrotai inevilavel do nazismo.
Para ninguem constitue um se

gredo as dificuldades com (['lIle nos
: IS forças estão deparando no sul da
Itália. Avançaau, é cento mas a
ritmo lento. Hitler possue vias ter
icstres para cn via r reforços para
as frenles de lutn; aos aliados só

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
caem as marítimas. As vantagens,
portanto, sob êste aspecto, estão rio

CUNICO momento de parte de nossos> in.-

DR DJALMA migos,
'

• Bem fez, pois, o sr, Churchill,

MOELLMAN N que tem uma das maiores respon
sabilidades na conduta da guerra e

F'ormado pela Universidade de Genebra lia bôa administração do moral das
Com prática nos hospitais europeus

n ossas retaguardas, não ocultando
Clínica médica em geral. pediatria. doen- 1;0 seu discurso os obstáculos que
ças do sistema nervoso. aparelho genito-

aim«!a teremos a vencer para ehe-
urinário do homem e da mulher gar a Berlim,

o\sslste. 'l'écnlco: DR. PAULO TAVARES A frente leste é, sel�l dúvida" Ul!"
Curso' de Rad íologta Currica com o dr. sOrVed()l�r() de potencial, do exerci-

M I d Ab C
.

r sa p
1(\ aleiuâo. Os russos tcem produ-anoe e reu ampanar io Sao au- 'ú

.. "

Ilo). Especializado em Higiene e Saúde
ZI O aos. I:O�SOS" mnrugos desgate

Públí lU' id 1 ri R' d J

I
c vtracrdinár-io. lambem ria guerrau ica, pe a

.

ruversr ae.e o 10 e a· aérea os céus nos pertencem, A e$-
rlelr�,

.-

Gablll,Pt.e de n�ln X -. Electra·
[lll1iw dorsal da gucrra corsária dos

car.llogr�fla chmca -

Metaboh�mo ba· eixistas já foi quebrada, na expres<81 - Sr",nRg"pIlI Duodenal _. (J"blllel.e são feliz do "pr01nier" inglês. Ode fisioterapia - Laboratório de micros· triunfo é ce,rto, mas não scm re.copia e análise clínica, - Rua Fernando dobrados esforços e sacrifícios.Machado, 8. Fone 1.195, - Florianópolis. Até aquí, temos lutado eficiente
menie no ar, no mail' c em terras
separade.5 de Berlim pt'lo mar e p�lo ar. Estabelecida a segunda fren
t, n01 Continente europeu, disporã"
os nazistas para a sua resistêncJ:1
"ias exclusivamente terrestres, p,,;,Clrurgla e Ortopedia. Clfnlca e Cirurgia :1mpla qru.e sej<J, a retaguarda dado torax. Partos e doenças de senhoras. fl enle que pudeplllos estabelccer naCONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá- Europa, estará longe de ter a al1lriamente das 15 às 17 horas� RESID1!:N· piilude da «UC' disporú o ,nasso iniCIA: Almirame Alvim, 36.'Fone 751. migo para ais suas malllObras de re.
�istência,
Certo é que a siluação econômi

ca. e alimentícia na Europa toca
pelo dcsespero. ;VIas o espetáculo
confrangedor de milhares dc pes
soas morrendo de fome não é dos
qUle impressionarão a cOlncremcia
de RiUel', t:.:lnto mais que todas as
pÜipl1�açÕes c.ivis dos países OCllpa- \ .-;;;;;;;_.-_

....

-.- •• ..-:.dos estão. ficando gravemente sub-
p!imentad?8 precisamente para que
aos soldados nazistas nada falte. E
l� com êstes, e não cOln.tl'a: aquelas
quc terâo de se haver as nossas

1.ropas.
Os termos do problcma devem.

pois, ser estabclecidos da. seguinte
100'ma: triunfo certo, J1l[,IS a prazo
incalculaveL A formuila do sr.
Lhurchill é a que mais convém às
re?,lidades que tcrcmos de eillfren
t<.:l1' para chegarmos yi!oriosos ii
hora da pa.z,

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

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hosptt zt de Cllrldade

Clinlca médico-cirúrgica especíaltzada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

llB 18 horas -''i.RESID1l:NCIA: Cousetheíro lUah'a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. �A�l\1ANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de C��nfantil da Assistência Municipal e

"'-� de Caridade
CUNICA MÉDlCA�\\E CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua �:', 1r Meireles, 2() - Fone 1--105
Consultas das 10 às "�' e das 14 às 15 horas

RESIDf:NCIA: Rua Marech t Guilherme, 5, Fone 783
---- -\, . --

DR. BIASE 1l�ARACO

Dos

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

Tratamento especializado das afecções doo Aparelho Genital Feminino.
Tr-atamento moderno da Blenorragia Aguda e Oronica. sob controle en

D'o'scopico (URETROSCOPIA) e de Iaboratór+o. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especializados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Díar-Iamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: 'I'Iruden tes, 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: 'I'ír-aden tes, 14. FONE: 1.663,

DR. SAULO RAMOS
�speclallsta em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô-
mago, vesícula, útero, ovãrlos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
.0 PERtNEO - Bérntas, hldrocele, ve-

rieocele. Tratamento sem dor e operação
-de lIemorroldes e varizes - Fracturas:
-aparelhos de e:{;sso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
I'raça Pereíra e OUvelra, 10. "Pone, 1.009.
Herãrfo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Or. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
oe do Serviço 2" Ctínic:I Cirúrgica
<1 cargo do ,";"oL Castro Araujo,

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID1tNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

UELENA CHAVES SOUSA
ENFERM1iJIRA OBST1!:TRICA

(Partelra)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualquM

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.

<Af-tlIrO Lar.lto 13 de M:�o)

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

..

�..-- -

MAQUINAS PAlIA CArt •

ARROZ • MIlHO_ • MAN·
DlOCA • ALGODAo • LA,
RANJA, MAMONA
FIO DE SEDA· fiBRAS

. .-.....�-.-.-�--......-...- ... ,.-""---- .........................--���

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
..�:.:.'

Fundada em 1870 - Séde: B A f A

t.. rXCEN1HOS E 'l'RA�fWOR'l'ES
Capital e reservas Cr$ 71.656.189,20

Cifras <ia ba ía n co de 1942:

I,. �,;��:::';�::�':," ",,;,�, io ;0," �! ':llmmE t� Responsabilidaeles c-s 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .... Cr$ 23.742.657.44

� DiRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire ele Car valho, Dr. Francisco

<�
de S!g�l���:iOe ��������Cias em todo o território nacional. - Sueursal no �
Uruguâí. Reguladores de avarias nas priucipa ís cidades da América, Europa �P��.

I�
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

C A l\f P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schm idt, n. 39

o! Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
O; SUB-AGENC1AS EM LAGUNA. TUBARÃO, TTAJAÍ, BLUME·
" NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL I... .
_.....,..,...... __ -.-. - _ ..-..- -.-. -.- -_ - ,,_

DR. AGRIPA DE FARIA
CLfNICA MÉDICA

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do SerVliço
Cirúr�ico do Prof.' Alípio Correia Neto ----------------
(Primeira Cadeira de CIÍ'IlÍca Cirúrgica). DR AURÉLIO ROTU--LOCom prática na clínica ginecológica do •
Prof. !ilila O. Matos. Assi!ltente do serviç_o
de partos do Prof, Domingos Delascio no
"Hospital Léão XIII",
Cirurgião do estômago e vias bUiares,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga, Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Rua João Pinto n, 7
Tel, 1461

Homens e Senhoras - MoléstIas
Nervosas - Moléstias Mentais

Consnltas dlãl'!as das 3
horas elO diante

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 estômagô, afe
ções das· vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tllberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

AGENCIA EM
S. PAULO

RUA IS DE NO
VEMBRO ·ISO .9.'
fONE 2·2201

CreditoMútuo Prediãl
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortd 'IFl nos dias 4 e 18 ele �!HJI\ roêl'l.
PRÊMIO MJlIOR CR.$ 6.250,00
Muitas bonificacõeR e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas yantagens por apenSR

, Cr $ 1,OC. Tudo que promE'te CUID
ore incoDtiol-'fll e. Não existe igual. Não reflita e não
du.irte um só in�tante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha coUança, que, quundo menos es,erar, a

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Sargento morto e
soldado absolvido

RIO (Pelo correío ) - O soldado
José Freitas Teles, foi moral' com
sua esposa e filhos para ficar mais
próximo ela cidade, no apartamento
do sargento Júlio Alves do Nascimen
to, tamhém da Aeronáutica. Tempos
depois começou o inferior a uescon

fiar das atitudes do sargento dando
ordens à sua mulher, e, afinal, fugin
do uma no ite do serviço, chegou á
casa, tendo havido um atrito entre os

doi15 e uizendo-Ihe que se mudasse,
Imas deixando a sua companheira. En

tão munid.
o de uma navalha, investiu

Icontra o sargento, que mais forte do
que o soldado, reagiu e, por isso,

ser-,viu-se ôste de urna faca de cozinha,
com a qual, depois de prostrado aque
le, ainda procurou ferir a mulher, elo
que desistiu deante elos filhos que
.dormiam junto dela.

O sargento foi morto e o soldado
entregou-se à prisão. No seu depoi
mento, a espósa culpada narrou os

expedientes de que a vitima se serviu
para obrigá-la a ceder aos seus ins
tintos. e elos autos ficou provado que,
antes, o soldado e a mulher viviam
muito bem, ela com honestidade e êle
com toda dedicação ao seu lar; e,

mais, que o sargento procurara no

serviço para ficar só e agir à vontade.
Condenado pelo Conselho de Justi

ça, o Supremo Tribunal Militar refor
mou a sentenca absolvendo o soldado,
de acordo com o voto do ministro
Pacheco de Oliveira, no que foi aCOIl)

panl:lado por todos os ministros .com
excessiio apenas do relator e revisor.

ministros Cardoso de Castro e Vaz de
:Melo. I,'

*
SE SUA CUTIS PUDESSE ESCOLHER UM

1�@J.eleza,-..Q lamentoaVJ�ra _ SERIA ESTE!
• Feito de preciosos 6leos da flora brasileira e deli
cadamente perfumado com finas essências naturais,
o Sabonete Gessy constitue um verdadeiro tratamen
to de beleza. Sim, porque a remoção diária de impu
rezas cutâneas e resíduos de maquilhagem, realizada
de forma suave e eficiente com Gessy, tonifica a pe-
le, conservando-a sadia e aveludada. Atenda às neces
sidades naturais de sua cutis, usan
do, desde hoje, o Sabonete Gessy,
mais econômico porque, produ
zindo muita espuma, rende mais.

I��""'�()��§�������j""'-"""- ces""� t:.N:�v �'M:JJ(f.;J'{j.�i:

� .SST
'

'

,,', &k1ifiMti.�'f��������!il
Comissão de Estudos dos Serviços

Públicos Estaduais

,---------------------------------�".�-------------------------------

--S-E-1)-A-" S"'- :):>:) I serviço. os vencimentos e outras grn-PARFJC}iJIt h. :..:.:.. 'f'
-

r' tõd t
Alzinliro Fr-ancisco ele Sousa. esc_rivão ti rcaçoes, en ·Im o as as 'Vau agens

Classe D, COlTI oxe rc ic io na Coletor ía de inerentes ao cargo",
8. Não pairando dúvida alguma sôbre

Lajes, pede abono fal}1iliar: . o direito inconcusso do requerente, em
O requerimento esta deVIdamente Jl1S-

truido COI11 as cer-t idões de idade. vida e relação ao que reclama. uma vez ter

residência de G filhos menores. Pelo ex- optado pelo venclrnen to ele funcionário.
1 f . • ed ido opinamos Favor-àvejmento ao pagamento

posto, ele c e �'Il-:'-� oI p
eI

J

abono a lhe ela gr-at iticaçáo a que o m�smo faz íus,2. Quanto ao ca cu o o
acôrdo com como diretor elo aluelielo Grupo Escolar.

ser concechelo. estamos de. I Sala elas Sessões em 4 ele novembro de
o parecer elo dr. Pr-ocur-ador' FIscal. 1943

'

Sala das Sessões, em 4 de novembro Ca'rlos da Costa Pereira _ Relator.

ueC;;'�� <la Costa Per-eh-a __ Presidente. Hubell� de Arruda Ramos.

}' I '<l A" <lo Ramos __ Relator. ,1. Battsta Peeena.
vu )t"11� e II �I a

Aprovado..I. Battsta Pereh-a. 5-XT-43.
_Aprovaelo. (ass.) Nerêu Ramos.
5-XI-43.. _ PARECER N. 225
(ass.) N,,1'(>u Ramos. A Secr-etar-ia ela Justiça Educação e}'AR1<XER X. 224 -'.,"
P I S " t

" d J
-

t' a Educação e Saúde encammhou a C. E. S. P. E. o
_

e a eu e ar la
.

a us '?' desta Co- processo em que Hélio Bor-n ela Silva,Saud_e í'o
í

'l�))':'1etldo ao exa�1e Da oberto ocupante elo cargo da classe F, ela carreira
�,'ssao ,o j» acesso em qu

r o �Ía elas- de Professai' Normalista, com exercício no
,'IIal11101 S11va, .ocupante elo ca g . Grupo Escolar- "Teresa Ramos" da vila
se F ela carrerra de Professor Normal is- ele Hansa mun icípio de Jaragu� tendo
ta. no e,:el'�ício da fU,nção ,gr,�tIof!'>Co�de� sielo con,:ocado para o serviço àtivo dode diretor (la Grupo Escola! _C Exército Nacional __ pede contmue a
Fernando Machado", ele Xapecó, .. tendo s�J'-lhe paga a g;'atificacão que

.

vinha
sld,? convocado para o serviço atr vo c1? percebendo pela circunstância de reger
Exel';'to. - p�de 1!1e seja paga a gr<::'- duas secções do 40 ano elo refer-ído estaficação a que faz .lUS, po is desde janeiro belecimento de ensino.-do corrente ano ve�" percebendo apenas 2. Informa o Departamento de Eelu-
o �enCt111ento ele Plof;s�or. . v a 2 cação que o requerente foi incoi-por-ado

z: Segundo. mf?' n1d��o de ;IS. 1
;11br' ao 1-10 B. C .. aquartelado na vlla de João

o 1 equerente fOI convocadÇl en dezer o Pessoa município ele Sãn, José a 2 de
d� 1942, ::. em seogwda: Incorporado a�1� Oltt�,ht'� de 1942. havendo "'oJ;ta'do pelo·3 Batalhão do 20 Reg imen to de Inf .

_
vencimen to de funcionário. e, segundotar!a, acantollaclo� em I�aJa,. tend� ? De informação do Tesouro elo Estado, dei

pai tarrien to d_!= EdL!c?çao. em ofício de xou êle de perceber a gt'atifj"ação ac í-29 daquele mes, so lle ltado ao Tesouro as ma referida desde o dia 10 elo citadonecessarras provídênctas no sentido ele mês
que fósse feito ao aludielo funcionário o

s.

pagam.ento a que tinha direito. :J. Em processo idêntico. opinamos
3. Ouvido o Tesouro elo Estado, in- fa\'ol'àvelmente ao pedido. conforme se

formou êste que está sendo pago a Da- vê cIo paJ'ecer 11. 224, desta data.
goberto Walmor Silva sômente o venci- 4. A,,;im, com os mesmos funclamen
mento de Professor Normalista da clas- tos, somos pelo deferimento do pedido
·se F. formulado no presente processo, por

4. Isto pôsto, verifica-se que, de con- Hélio Bom da Silva.
formidaele com o art. 107. do decreto-lei Sala das Sessões, em 4 de novembro de
.n. 572, ele 28 de outubro de 1941, 1943.

"os funcionários não sofrerão qual- Ca.'los <la Costa Pe"eil'a -- Relator.
quer e1esconto no vencimento ou re- ,I. Batista Pereira.
muneração", Rubens de Arruda Raulos.

c'nos casos alí enumerados, inclusive Aprovado.
"VI - quando convocados para ser- 5-XI-43.
viço militar e outros obrigatórios I (ass.) Nel'êu Ramos.
por lei, salvo se perceberem alguma PARECER N. 227
retribUIção por êsse serviç9. caso A Secretaria da Justiça. Eelucação e
em que se fará a redução corres- Saúele encaminhou à C. E. S. P. E. o

pondente". processo em que o sr. diretor do Depar-
5. Convoca.clo o funcionário, ser-lhe-á, tamento ele Saúde Pública pro,põe a no
na confot'mielade do art. 166 do ci- meação interina de Eutália Côrte Melo
tado decreto-lei, para o cargo da classe· B da carreira ele
"concedida licença sem prejuizo de Atendente, com exercício no 5° distrito
quaisquer (direitos ()u ,rantagens, sanitário.
descont,ada m€nsalmente a impor- 2. Alega o propO'nente que a nome'a

tância que perceber na qualidade de ção será para preencher a vaga e1eixada
incoI'porado". com a exoneração de Mat'ia Adelma Mar-

6. Assim também o decreto-lei federal tins Costa, que era ocupante do cargo
n. 4.644, de 2 de setembro de 1942, da classe C da referida cart'eira.

'que alterou a redação do art. l0, do ele- 3. Entretanto, essa vaga, por propos
'creto-Iei n. 4,548, de 4 de agôsto elo ta elo sr. diretor elo Departame>1to de
lnesmo ano, determina que os funcioná- Saúde e parecer favorável eI.,sta Com�s\

Uo�_ pÚblicos ou extranumerários da são, j,í foi preenchiela com a nomeaçao
nJao, dos Estados, dos Territót'Íos, dos interina ele Jacit'a Linhares Lobo, para

�unicípios e da Prefeitura do Distrito Atendente ela classe B, com função no

ederal, quanelo convocados para o ser- Centt·o ele Saúde da Capital, conforme
Vtço militar, decreto de 20 de outubro último. fican-

"serão considerados licenciados. sem elo. e1est'arte. completa a menclO11ada car

pL'ejuizo de quaisquer direitos ou relra. que se constitue ele 32 cargos, 111-
V:'lltag'ens, devendo optar pelo ven- clusive os excedentes da cl�sse C.
Ctmento do pôsto ou pelo vencimen- 4. Assim, pois,' só poderao ser preen
to, remuneração ou salário a que ti- chidas as \'agas existentes na classe B,
Ver direito como funcionário ou ex- quando se forem extinguindo os cargos
tranumerário". . excedentes da ,classe imediata.

7. E Temístocles Brandão Cavalcanti, õ. Dêsse modo, opinamos desfavorà-
,"m seu Trata<lo <le Direito Administrati- velment� iJ 'Jl'opocta fOl'nlulad8 110 pre

�o, vaI. III, !). 316 tratal1cb elo mesmo sente proces�o pelo sr. clirétor do De-
,

SSU�to, cliz o segl;inte: partamento de Saúde Pública.
Em relação ao serviço militar é Sala elas Sessões, em 4 de novembro
natUt'al que o Estado ampare inte- de 1943.I

g;-almente o funeionál'io durante o pe- Ca"los da Costa l'ereira - Relator.
nodo ele convocação, assegurando-lhe .1. Batista Pereira.
todos os benefícios e vantagens <lo nubens de Arruda Ramos.

\�al'go! COlHO se CJn exercício esti- �provac1o.esst'. ",XI-43

t"O decreto-lei n. 2.713, de 30 de ou- (ass.) Kerêu Ralltos.
ubro de 1940 (ampliado pelo e1e- PARECER N. 235
creto-I,ei n. 4.548, ele 4-8-42, cujo art. Inocêncio Chaves de Sousa, professor ela
l° teve a redação altel'ada pelo escola de Barra elo Aririú, município de
decretO-lei 11. 4.644. de 2-9-42, seja- Palhoça. pede abono familiar.
nos lícito aCl'eS'centar) elispôs sôbre 2. O requerimento está instruido Com
a stt,Ja\'ão dos s'ervidoi-es elo Estado os documentos exigielos em lei, pelo que
convocados para o serviço militar ou somos pelo seu defet'imento.
Para jWestação de sen'iço obl'igató- Sala elas Sessões, em 4 de novembro
1:'10 .. Segunelo aquele dispositivo, os ele 1943.

.

serv1dores ficarão Ucenciados sem Carlos da Costa Pereira -- PreSIdente
Prejuizo de quaisquer direitos ou Unhens de Arruda Ramos -- Relator.
:;antagens. '.1. Batista Pereira.
AqUí se compreendem o tempo ele Aprovaelo.

padrões maravilhosos, finíssimo acc�omellto das melhores
fábricas do país. são encontraci:as nos balcões da

Casa SANi'A BOS&
Diariamente receoemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

170 Sorteio de resgate, com prêmios, das
Apólices Pernambucanas

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI
RO avisa ao público e, em particular, aos portadores das

Açólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 30 do cor·

rente mês, às lO horas, o 17° sorteio de resgate, com prêmios,
Navarro ·dêsses títulos, de que é a distribuidora.

O sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, à rua 13 de Maio, ns.

33/35, 4° andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes:

Si tem Irritação retal ou hemorra
gias, cuidado! São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgiC3. A Pomada Man Zan lhe
:lará alivio imediato das dôres, gra
ças a urna substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

As
"

«Val-e-Vem »

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qufnta-coluna�,
por mais que pareça teu amI
go; não merece tua el'ltlma um

5-XI-43'.
(ass.) Nerêu Uamos.
Parecer n. 236 -- Frederico

Lins - Idem.
Parecer n. 234 - Tomaz Albino ele

Oliveira - Idem.
Parecer n. 233 - Mal·tinha Regis Mo

reto - Idem.
Parecer n. 229 - Simão Juraszek

Ielem.
Parecer n. 231 - Salvador Tomaz da

Costa -- Idem.
Parecer n. 228

Ataíele -- Idem.
Parecer ri. 230

tas -- Ielem.
Parecer t1. 232 - Bento Aguielo Vieira

-- Ielem.
PAHECER N. 237

Clemente José Schmitt, escrivão de
paz, do distrito de São Peelro de Alcân
tara, requer albano familiar.

2. Funcionário Público é a pessoa le
gaLmente investida em cargo público.
Cargo público é o creado por lei, em nú
mero certo, cotn denominação pt'ópria e
pago pelos cofres elo Estaelo (Estatutos
-- arts. 20 e 30).

O requerente nada percebe elos cofres
do Estado, pelo que de arquivar-se o

pedielo.
Sala das Sessões, em 4 de novembro

ele 1943.
Carlos da Costa Pereira - Presidente.
Rubens de Arruda Ramos -- Relator.
J. Batista Pereira.
Aprovado.
5-XI-43.
(ass.) Nerêu Ramos.
(L<::9L)

Teresa Bezerra de

João José de Frei-

deeperaçõesLondres, 17 CC. P.)
-

-- Por Her- objetivo a Salvo dos ataques aér-eos
hert Hadzick, via rádio-telegráfica, com bases na' Inglaterra; e se é cer

paira "O Estado" - A realização, to haver alguns alvos situados ii

pelas fôrças aéreas norte-ameríca- grande profundidade no contim en

lias, de operações denominadas te, os norte-americanos poderiam
"Operações de vai-e-vem", entre a atingi-los, da mesma forma, com
Inglaterr a e a Rússia, operações seus bombardeiros, de outras zo

estas em que os aviões Iançar iam nas de operações. No que se reí'e
na passagem suas cargas sôbre a Te à Alemanha propriamente dita,
Alemanha, não é tática aprovada mão existe ponto algum do seu ter
pelos círculos aeronáuticos cornpe- ritórío que não possa ser atacado
tentes desta capital, os quais di- desde as bases britânicas por
zem que tall sistema seria útil ape- avioes que voem até os objetivos
nas em certas missões especiais. e regressem aos pontos de parti
Afirmam os referidos círculos que da. Acrescentam os mesmos círcu
não ha necessidade de recorrer � los, que a realização de taas opera
essas "operações de vai-e-vem.", ções equivaâer-ia à duplicação do
pela sim!ples razão de que, atual- r pessoa.l das equipes de abasteci
mente, não existe 110 Reich Illenhum I mantos.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro

1 prêmio de Cr$ 600.000,00
1 li> » Cr$ 50.000,00
2 » » Çr$ 10.000,00
4 J) » Cr$ 5.000,00
5

4

Cr$ 2,000.00}) )}

50 » » Cr$ I 000,00
São nossos representantes. nesta cidade. o BANCO DE

CR�DITO POPULAR E AGRÍGOLA DE SANTA CATA
RINA, -- Rua Trajano n, 16 -- FLORIANÓPOLIS, que estão

encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestar
qualquer informação a respeito dos mesmos.

As dpólices sorteadas serão resgatadas peJo vaJor do res,

pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 50 do art. lo
das instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de
Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35; concorrerão todas as

apólices emitidas.
A. VEIGA FARIA

Di retor da Carte;ra de Títulos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II
Rodolfo lange e Senhora
participam às pessoas de
auc.s Telações que seu filho
.lI.rno contratou casamento
corn a Senhorinha Norma

Ribas Co rncn-qo.
Lajes, 13-11-43.

AFONSO PENA F. C. E CLUBE ATLf:TICO SÃO 'LUIZ, CLUBES QUE chos e bahianos será realizada. do-,COLABORAM NO PROGRESSO ESPORTIVO DE JOINVILE 11?;ingO ,Próximo, no estádio de }''':;-I. . .'.. '" caernbú. 1::... _JOlll1v�le,.� progressista e lllld� cl?ade do no:rte cailan:ne�se ja ga,l-t . --:- Telegramas de São �aulo nO-1gou os prnnen o.s postos do n�sso plogIeS's'l?, esportivo, constituindo-se um ticiarn que -o famoso meia-esquer- _dos centros mars ativos e adiantados do Estado.
'. da Remo pediu dispensa do sele-J�)invHe �resce�1 consideravelrruen íc, tendo,. h� muito, rle�xa�lo. de ser clomado paulista.ti cidade cujos feitos e empreendimentos se limitavam a dois Ul1lCOS no- _ O Hercí lio Luz de Tubarão.mes - nomes, aliás aureolados de gloriosas l radiçôcs : América F. C. e empatou com o Nacional de Por�Caxias F. C. to Alegre pela contagem de 1 ru 1.Hoje, outras agremiações surgem ao lado daqueles antigos batalhe- '

dores, eongl'egand� seus, esforços na luta pela. grallde�a do �sj)orrte 1(:- Healizar-ee-á no próximo dia 19,c.al e,. �e,ntr� elas, justo e dest�ca.\ o Afonso. Pt"l�a, F .. C. e o Unb,? .Atle-I consacrrado ao culto da nossa ban-tj�O Sa� Llll�, que V1eram�ar a vida esportiva joinvilense uma j rsiono-
"

'"

1" D:' "nua mais animada e promissora. deir a, no campo da . C. ., a lua
Helativamcnte novos cm confronto com o Amér-ica e o Caxias, o Bocai uva o sensacional cotejo peboAfonso Pena e o São �uiz já m�üt<? de útil lêem cmpreendirio em favor i lísí.ic.•o entre os homogêneos esquada coletividade espor-tiva de Jo invile. .

eJ.rões do Cr ispim Mim F, C., e Pau-
Tendo à frenle de sua dir eçâo esportistas operosos e sinceros, o' la Ramos F. C., ambos desta capíAfonso Pena há munto se Ílll<PÔS no cenár-io esportivo jo in vi lense como tal.

uma organizaçfiç fadada a grandes destinos. Cultiva. várias Jno'da.lida,-I O "Crispim Mira", re apar eoeráeles e embora �t...:l3::'l o seu forte no fUIt.0bol, ai sociedado paulat inamemte I

desse modo, nos gramados insula-vai se convertendo ,"Jl11,a fonte de novas e preCIOsas real izaçôcs nos v:i-
,.

.' .ep BAHUIJ!U! <lp o+pío:'� o lUUl�;:llU oub 'SJj)18PIAnU seus op SJ.J01JS sor.r li
r es, aipos um lll'terregno_ d� varres

seu presidente, sr. sub�,�'te Santama. meses, C0111 um esquadrão integra-P?ssue ,0 Si�ll.PÚlti�oL:g�.��a]\:�-cele�te um "e�cclel�te esQl1l?drão :Ie do por ótimos elementos, que denfutebol, onde mi litam Va'fLOS �v,s do soccer [oin vilense. E um dos ·tre em breve serão os "cruques ",esteios da Liga Joinvilense de {.('�POl'tos.
. I do Iuteból.

Outro grêmio da nova geraçi���invi len:<;e é o. Clube . Atll'li�o São! Para êste amistoso que realizar-
'

Luiz, onde figur-am os irmãos Oscar e' ''\n,lômo Pereira, Guinl er Schoss- se-á às 15,30 horas da tarde do 19,Iand e outros abnegados trabalhad()res:i'��lém do fu�c]Jól e do basquete, será cobrada a entrada a razão deo São Luiz sc dedica às atividades sociav: e recreativas. Possue um otl-I .

T b'111'0 estádio localizado na avenida GetúliovVargas - a principal arterin I Cr$ 1,00, para auxi 10 a am os os

urbana de 'Joinvile. A construção -da ,Praç!'i de esporte "Getúiio Vargas" I preliantes,é bem o atestado da operosidade e dlJ1a'll1IS'1Il0 da gente tncolor.
Disputa o call1�j)e(J1na.to da 1". Di vi�ão da beneméri�a Liga,'�oinvilel;-' Vencendo ao Lauro Mü)ler, dese de Desportos. E, também, um dos f'undadorcojda Liga Atlética Norte Itajaí, por 3 a 2, ó América, deCatarinense. � Joinville, conquistou o rico troféu, NOSLEN «Interventor Nereu Ramos».

- Domingo último jogaram amis-ALMANAQUE ESPORTIVO I César e Grita, elementos que. fora�11 tosamente. em Joinville, os conjun-"OLiMPICUS" I assediados, resllivcram. a SIÜllalÇUO, tos do Caxias e do Afonso Pena.Desincu:mbindo-se da missão que I
p continuarão no Al1lénc�. I A vitoria sorriu aos caxienses pelalhe fôra confiada pelo sr. Italico TELECO POR B�I� , i apertada contagem de 4 a 3.Ancona Lopez, dil'etor da "Pllbl.ici 'I Assegul'::,,-se que o COl'll1tlalnS est;:! I . - Segunda-feira, Caxias e Sãodadc Sem H.ival", da capital pau- em entC'ndimento.s com o .Ja,?aquara Luiz emp<ltararn por 2 a 2.lista, o nosso companhei'ro de red,,-I cl respeito da trocu de Teleco por i -- A novel Liga Atlética Norteção Nelson Maiia Ma.chado a.cpba I baía. O al"i-negl'o .. �J!lt�ll de eed�r I Catarmense fez realizar, em loin(.le enviar áquele ,iorna'lista in-l scu dianteiro, pagarJa awda ao gre-j viile, mais duas rodadas do Cam

te,resante reportagem sôbr� o fu�i:''' nLio �a,ll'li�ta a quantia de 20 mil

I peonato de Bola a� Cesto, as quaisboI, basquete, remo, volcl, atletls-, erllzelros, acusaram os segUIntes resultados:mo e iatismo catari.nenses, que rle- DEBANDADA NO FLUMINENSE Cachoeira 19, Guarani 18; Amé-verá ser publicada no Almanaque J<lm vintude da medida t0l11ad,1 rica 25, Cruzeiro do Sul 21; Amé-Esportivo "Olímpiclls" de 1944. pela diretoria do Flllminl�nse com o .rica 20; Guaraní 14; Cruzeiro doO QUE T:EM SIDO OS COrrEJOS fito de aumentar o ,valor das ll?,en- Sul 31; Cachoei:'a 23,GAúCHOS X PARANÀENSES salicIa,des C'st:í o tncolor carlOc.a -. Procedente da capital paulista1922 - Gaúchos 1 - Paoranaen- �'meaç.ado de sofrcr ulma verda.del-; chegou ontem. à nossa cidade, o
ses 1. ra. debandada por purtc de grande

I excelente zagueiro Cafelandia, queGaúchos 4 - Pa:ranàenses 2. númcro de só�ios, _ integrou a seleção goiana no cer-1926 - Gaúchos 5 - Paranàcn- MAIS UM GAuCHO NO FUTEBoL

I
tome nacional. C? r_eferido jo?ad�rses 2. SANTISTA ingressou nas h1eIras do Fiquel-1928 - Paranácnses 2 - Gaú- Aguarda-se em S:U1to� a che.ga- I rense.

-

chos O. (�a dO. c.enü:o-ava.nLe ly�.ar,�l? do':

I
-- Reune-se hoje.' às 13 horas, a1939 - Gaúchos 1 - Paranàen- �anto.s, que �n1egroll, as iJJ.ell a� do diretoria do Figueirense.ses 1. Flununense, de Sant Ana do

Llvra-I
,_ Américo, ex-defens.or do San-Gaúchos 4 - Paranàenses 1. mento. tos, firmou compromISSO com o1940 Gaúchos 5 - Paranàen- Os dirigen,tes ela Portuguezal San- Figueirense.ses O. lista deposillam gra'lldes esperan-' _

1943 - Gaúchos 2 - Paratnàen- ças em H.ica,rdo, csperando-se que
ses 1. os tl'eimos a que êle "ai ser subme-
Paranàenses 3 - Gaúchos 1. lido revelem seus predicados.Gaúchos 1 - P'araneenses O. TIM EM FORMA

TREINA HOJE O FIGUEIRENSE Tim demonstrou durall1te o tre!-
Todos os ,iog;.!t!lll'eS tiO esquadrão Ii no. realiza.Jo pela ,seleção ca.rioc�prilncipal do Figlleirense deverão achar-se em ma,glllfIca forma. Lelc

compareoer hoje, à tame, no gra-I e Isaia� também agradaram.mado da rua Bocaiuva, afim de O VASCO NO NORTE
l'ea.1izar rigoroso ex€rcício com ') Vários clubes pernambucanos e
oonjunto do Carava/na dd Ar. haianos demonstraram descjo ,de iO FLAMENGO IRÁ AO NORTE convidar a Vasco parai uma sene
Estão em pleno desenvolvimento de jogos amis.tosos ,no Norte do

as negociações r€feren1es à excur- pa.ís.são do Flamengo ao norte do país, PROPONDO A EXTINÇÃO DO
(Jara a reatlização de 9 partidas em AMADORISMO
Belém, Fortaileza, Recife e Sa.lv'l" Ao que se diz no Rio, o ':ascodor, recebendo o bi-campeão cari)- proporá à Federação l\I�etropohlÍa?::lca a importâlllcia liquida de 150 mil a extinção do alllaclorLsm.� no

tU'1cruzeiros. t.E-ból c8lrioca, cm 'reUlllao a ser
A temporada será levada a efei- [,eallizaela üom o concul'so dos pre-

to em jalneiro de 1944. sidentes dos clubC$ da r,ef�;fida ,FC-IAVANÇO! ,cleração e que lerá pm flln flIta.rt _

Investem os clubes caTiocas con- novos fumos ao futeból guamabari-iira os joga.dores ca,pichalbas e se- no. I
gundo informa a Asapre.ss, Duli, RECORDE DE NATAiÇÃO .1Carioca e Barti,sta esltão em vias de O grande nruda>dor carIOca Paull-
serem conkatrudos. r.ho Fonseca melhorou seu recol'-
REFORÇOS PARA O MADUREIRA de sul-americano de ,nado de cos-

M Ih b t t ,O centro-avante W.iJson, do sele- tas, 100 metros, no tempo de 1 I e orou as ao e .dona.elo goiano, está em entendi- minuto, 9 segundo e 1 quinto.men.fos C0111 o Madupeira.. O REMO CARIOCA Rio, 18 (A. N.) - Com o au-
VáTios clubes paulistas se interes- Confol"'tne já noticiamo,s,. realizou·· mento de vencimentos dos fun-

sam, também, pelo concurso dêsse se domingo ú1timo, na ca,pi.tal da cionários federais, um velhoelemento. Hepública. a última competiçilo marinheiro da Alfândega daPASCOAL NO CANTO DO RIO náutica da temporada de 1943, .

O veterano atalcante Pascoal, que
'

Vencendo 3 pareos e conquL&tan- Baía, Sérgio Lopes de Mesqul
por lllllÍito tempo militou no Bota- do 3 segUindo lugar,es, o Flamengo ta com cêrca de 30 anos de
fogo, insnevcu-se pelo Call1to do se sagrou bi-campeão do remo se�viço público, teve seus ven-Rio, clulbe que conrl:::trá com seu guanabairillo. cimentos aUDlentados de ....concurso na próxima temporada. IPa.scoal fez vários testes e demons- VÁRIAS. . . L 200%. Sérgio ganhava 60� cru-
'Lrou (jule se encontra em excelente Embarcou a�te-�ntem .. pcla l1�a-i zeiros. Com a lei de reaJusta-fopma técnica. nhã, co. 111 de�tIllo :;t capltal pauh,s-I mento, passou a receber 750.'TUDO BEM NO AMÉRICA ta, a rlelega,ç.ao gauCJ]1a de futeboL

Possue 18 filhos dos quais 1 GUm diretor do América infor- - O FIO'fJa:n o, de Novo Ham-I _ .".' 'mou à imprensa carioca, que alvi- burgo, venceu aio Heberle, 'de Ca- sao menor\.,,,, ) ecebendo
. porrUlbro eOl1'srrvará o mesmo quadro xias, po,r 4 a o. I cada Ulll deles 50 cruzeIros,palra a temporada de 1944. Nenhum - '0 vetc!,alno Al�léri�a �caba dei Por conseguinte passa a receelemenlo que atua.1menl[:e milita ijlaS se. sa?rar bl-can1!peao lllVIctO dei ber mensalmente o total de ..fileir.as do grêmio "americano" JOlnvllc.

. I ..'será ccdido a outra agremiaçãe.', _ A primeira partida entrc gau- 1,550 cnlzelros.

ARNO e NORMA
noives

Florianópolis - Lc jes , 13/11/43.

Vva. Julinda Ribas (amargo
tem o prazer de participar
.aos parentes e pessoas ami-'
gas o contrato de casamento
de sua filha Norma com o

Snr. Arno Longe.
Fpolis., 13-11-43

PRDIIITIIIII#fe

CARTAZES
HOJE

CIHE

PRODUZ
ELETRICIDADE

Peça informações a

BENNEL" ADLER LTDA.
R. 24 tle Maio, 32 - Caixa Postal 4542 - S. PaDlo

E_treço Telepático
1/Adler"

ACABAMOS de re-

ceber nova partida
dos famosos aparelhos
WINCHARGER, que

traasfermam a fôrça
de vento em energia
elétrica, sem nenhuma

despeu, podendo acio

nar qualquer aparelho
d:e rádiu ce ainda doze

làmpa41t�iluminaçio

GRATIS! peça este livro

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

•.
DO DIA

5a.felra HOJE

A's 5 e 7.30 horas - Apenas duas sessões devido à grande
metragem:

O Conde de Monte-Cristo
o célebre romance de Alexandre Dumas, que, através dt" ge
rações, tem entusiasmado o universo, Magistral interpretação:
de Robert Donat e Elissa Landi na história de Edmundo Dan
tes, o homem que passou 20 anos numa tortaleza, sonhando,

com o dÍ3 da vingança.
AO REDOR DO MUNDO (Short)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

D. José Gaspar de Afonseca e Silva
(A vida do ilustre prelado e seus imponentes tunt!rais)

Preços 3.30. 2.20 e 1,00 Imp. até 10 anos
------------ --

CINE «(IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Ultima exibição da história de amor com Claudette Colbert e

John Payne. tão inesquecível quanto um romance imorredouro�

Lembra-te daquele dia!
NACIONAL (DFB)
PATHE' NEWS (Jornal)
Livre de Censura

Odeon e no Imperia'l:

da Carochinha
(Desenho Colorido em grande metragem)

ENnE U� CRU lEItO EH sflOS PAlIA O PORTE POSTA[

UZlNAS CIIIMlCAS BRASILEIRAS lTOA
C.POSTA"14 "'ABOTICABA� fST. $.PAULO

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

cOMPLEMENTO
ATUALIDADES RKO

Preço único 1,50.

No
Domingo no

mundo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!���º�o�:�'!,�a �������p�o�n;n�!�'����,���p���den� dO�'��!� I Unimos estilos de finos
��EH-AMEHICANA) -- A l1la�o.r já havia perd id o nos últimos dois 1_ l!]it,imal1lel�,.te, as cosia� da �?,:,a " UOBILIARIOS '

vitórí a al i ..ida na guerra do Paciíi- meses; respostu -- con lusi ve c sa-' Gume, que Ii ca em sentido OpOMO lV.í!l.
co f>oi conseguida, recentemente, tisfatór-ia - eram mais de 600 e o

I à ilha de Nova Bretanha, onde es-

ACABA DE RECEBER Oquando uma fôrça aérea de bom- general Kenncy anunciou, imertra- tá localizado Rabaul., caiu sob
.

o

barrlairos, poderosamente escoldada tamente, que êsse poderoso ataque oontrôle dos Aliados, Essa conquis
e atacando num bloco compacto, tinha marcado a tr-ansição da guer- ta colocou Rabaul numa- distância
Investi u contra a base aérea [apo- ra 110 Pacífico, para nina ofensiva de fácil ataque pelo poder a�reo
nesa de Rabaul, na Nova Bretanha, aliada sem paralelo, das Nações Urnid as. Na zona orre n

outra das precárias defesas do i n i- "O Deus Todo-Poderoso está tal, os úhtirnos redutos da Nova
migo, no Pací1iico Sul e Sudoeste. protegendo as nossas armas", dis-I Georgia foram capturados, �est�n-

O general George C, Ken n ey, co- se o general Douglas MacArlhur, ao do apenas Buka e Bougainville
mandante em chefe das Fôrças Aé- tomar conhecimento dos resuLtados para proteger Rabaul por esse

reas aliadas nessa área, atacou em do ataque aéreo a Rabaul. flanco. .

massa com a maior quantidade de "É uma derrota decisiva e es- "As perdas sofr-idas pelos japo-
aeroplanos jámais empregada em magadora para o inimigo", disse neses, em terra, mar e ar, nos últi
operações aéreas, num único dia, êle. "Mais uma vez, a surpr-esa foi mos meses, não compensam os es

no tcatro da guerra do Pacífico, um f'a l.o r importantíssimo, Em Ra- forços que fizeram para deter a

Essa grande concentcação de baul o inimigo concentrava fôrças ofensiva aliada", declarou o admi
aviões que dominava, pelo menos, para futuros avanços, mas nós des- rante Wild.iarn F: Halsey, comaI?-
umas 80 milhas ao redor do alvo, truimos todas as suas esperanças, dante em chefe elas Fôrças Navais
apanhou o inimigo' de surpresa, Penso que êle não poderá mais Aliadas, no Pacifico Sudoeste. "O
tendo deixado aquela base em rui- usai' aquela base". inimigo apenas experimentou uma

nas Iurn ega ntes. Os aviões despe-
'

Durante mais de 18 meses, o Ja- demonstração de que fortes e tc_r
jaram 350 toneladas de bomba, pão fez uso da base de Rabaul, com r íveis serão os ataques que terao
tendo destruido ou avariado 177 o seu esrplêndido porto e ótimas de enfrentar, daqui para d i ante ".
aviões e afundado três destroycrs, ínstalacões de onde podia mandar Enquanto isso, os submar in os

três navios mercantes, 43 barcaças suprimendos e reforços navais e aliados vão devastando a navega
- ao todo 17,600 preciosas tonela- aéreas, ao rendithado de ilhas que ção

í

ní.m iga.
das do inimigo, constitue o mais avançado arco de O Presidente Hoosevelt dec.laJ:0\1.
Dos cem aviões que tomaram defesa para o Império Japonês, En- recentemente, que durante os últi

parte no ataque, apenas 5 não re- tretanto, com o seu sempre cres- mos seis meses, os Aliados afunda
gressaram. O general Ken.ney acres- cení e poderio, os Aliados foram se ram navios japoneses num total de
centou o númer'o de aviões perdi- infiltrando e destrui.ndo as defesas 750 mil tonéladas .

sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi- Ao tentar esquivar-se às determi.litá·lo devidamente, por correspondência. nacões dos órsrãos de Estatística Mi-
Informações: O. L; ROSA lUar, uma pessoa revela o que é;

Rua Deodoro, 33 -- FLORIANOPOLIS I inimigo do Brasil. E para os inimi·
• .! zos do Brasil. a lei é hnflexiveL

iDo E. Mo).

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

...................................................�
• •
• •

i DI'$,O(O$ ii• •
• •

! o- iJ__,U�;J BrA !• •
• A f

•

: s me rs amos as musices, .corn os mais :
: Famosos arthtas. :
• •

I ÚLTIMAS NOVIDADES !
i Na «RADIOlAR» io •

: Rua Trajano. 6 :
o •
• • •
••••••••e••••••••� .

BAR E IRMftZEM ORI[NT[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.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

..

I VAI FIZER CONCURSO 1
Inspetor. de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
Postalista?

A Escola Universitária de São Paulo

\'
\

•

economIza-se

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

leIos de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

NACIONAIS

CASA MISCELANEA. distr i
buidor a dos Rá.G;oS R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos .
Rua Trajano, 12,

Opor!unidadeBOM E fUTUROSO EMPRECiO DE

, .

umca
CAPITAL

o «Brasil» e
o ((Amazonas»

Estocolmo, (Via aérea) � A Li ..

nha Suécn de Navegação Johnson
recebem recentemente dois novos
transatlânticos mistos de carga e de
passageiros: a moto-nave "Brasil"
de 7.430 toneladas d. v«, construi
da: pelos estaleiros Gõtaverken, e a

moto-nave "Amazonas" de-
"

7.6,10
toneladas, construída pelos

esta,lei-1ros Kockum de Malmo,
O navio "Brasil" é o décimo de

uma série de navios gêmeos, cuja
construção fôra iniciada pelos esta
leiros Gõtaverken em 1935. A to-

, talidads de navios construidos por Iconta destes afinadores pelos esta
Ieirns acima citados, atinge 20 na
vios com 160.000 toneladas, A na t-: Ié movida por dois motores Diesel
que desenvolvem 8.600 HP. Esti
ma-se a sua velocidade com car ..

regamento completo em 16 nós,
Nas viagens de experiência o na
vio atingiu a velociddae de mais de
1S nós.

O navio "Amazonas" é propul
sion::ldo também por dois motores
Liesel, que desenvo,lvern 6,5-W
HP, a 725 rev./min., e ai sua velo
cidade é estimada em 161/2 nós
com cOlTIJpleto ca,rregamenrto. As
acomodações nos navios estão, de
acôrdo com os navios gêmeos, pro
vidos de máximo conforto.

Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível
propriedade, sita no cornêço dos Barreir-os, a um quilômetro apenas

.

da nova Escola de Apcendiz.es Marinheiros. Com 230,000 metr-os qua
drados; tendo muitas .árvores frutífetras de bôa qualidade, como, sejam:
laranjas de umbigo, pêra e bergamota; uva preta 'e branca, maçãs, pe
ras, ameixas, kakis, abacates, mangas, tâmaras, caiús amarelos grados,
go iabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivenda para fa
mília de tratamento, tendo sala, 5 quartos, cópa, cozdnha, dispensa,
banheiro, tanque de lavar interno, instalações sandtárias, água enca
nada e esgotos próprios, Preço de ocasião. Ver e tratar: aos Domin
gos, na mesma, com o seu propr-ietár-io Marcos Mouâcaczel ; e, ,nos dias
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua Conselheir-o Mafra, 26-A. Facilita-se
o pagamento,

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

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

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schmidt, 34 ._ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Seu lilho
•

vai para o Ginásio?
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: Cr. $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro, diàriamente •.

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile, 52.

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

CIA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

tempo e dinheiro
S��Ã���RCtA-;
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ainda é· grande o poderio bélico alemão
Washinsgton, 18 (U. P.) bate e uma força aérea maior do I rio aéreo seiu precedentes, apesar mas mais pesadas. Diz também i ma também que o poderio japo-

Um cronista militare reproduziu- que em 1939, enquanto que o pu- das fortes perdas que lhe têm in- que o Japão conta com dois mi- I nês aumentou tanto em quantida
do dados fornecidos pelo major- derio militar japonês vai, tam- fligido os aliados. Acrescenta que Ihões de homens em idade mili- de como em qualidade e que seu

general Georg'e V. Strong, do Ser- bém, aumentando. Segundo as in- só neste ano os alemães reorgani- i tar, que ainda não foram chama- programa de instrução de pilotos
viço de Informações do Exército, formações do major-general Stron, zaram, reequiparam ou criaram 60 dos ao serviço, e que igual nú- foi acelerado para poder acornpa
expressou que a Alemanha pos- a Alemanha conta com 300 divi- divisões, cada uma das quais pos- mero de rapazes de 17 a 20 não nhar o ritmo da crescente pro
sue três vezes mais forças de com- sões bem adestradas e um pode- sue 600 metralhadoras e 300 ar- foi também recrutados ainda. Ak- clucâo.

Continua a rebelião

Deu origem ao processo uma

queixa apresentada pela mãe do
acusado, viuva Helena Burakouste
de Melo, Em seu requerimento es

crito, no qual pediu a 'abertura do
inquérito, a queixosa declara que
várias vezes fÜli agredída por seu

filho que, afinal, no dia 22 do mês
passado ameaçou-a de morte, com

um revólver. Declara a queixosa
que s-ua nora, Florípedes da Rocha
Melo, espôsa do acusado, também

Correspondentes entre os «Drusos» fO�ft: ��]:��l:�ç��aM,elo está in-Icurso no artigo 147 do Código. P€-
Beirut, 18 (U. P.) - Por Sam e;a igualmente diverso, Havia f?-- nal cuja pena varia ele um a seis

Souki, via radiotelegráfica, espe- ZIS modernos, espingardas de dOIS '

cial palra o ESTADO - Acabo de canos e art:é a·s antigas e r iquissi- meses, ou multa de Cr$ 300,0.0 a

visitar', em companhia de mais mas cimitarras. Finalmente, che- .Cr$ 2.000,'00..
três corr-espondentes, o Q. G. do gamos à tenda do. comamd'ante, que --------------

. €xérci,to Druso, entre as montanhas n-os aguaedava em compamhia de At - I A despesa com o

do Líbano, onde centenas de vo- seus imediatos ajudantes, armados ençao . cinema póde ser ti
Iuntár ios aguerdam o resultado das todos de fuaís-metralhados-as ultr a- roda com a venda de papel velho.
negociações com os frrancClS,es,. re- modernos, tomados em 1941 das tr'o- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Iativas à situacão que o país atra- pas de Vichy. Todos foram unâni- Rua Fncmcísco Tolentino, 3.
vessa. Dessa visita, trago a impres- mes em dizer que [ámaís regressa
são. de que, se os chefes políticos riam a suas casas. enquanto. os che
libaneses não forem postos €m li- fes políricos do. Líbano estivessem
herdade, toda aquela legião de

hO-lpresos.
Mostravam-se impacientes,

mens que vi entrará em luta aber- mas nem por isso deixavam de mar
ta com. 'os f'ramceses, numa região nifestar esperança nos resultados
que lhes é tão conhecida como a nas negociações. Em conjunto, da
própria palma da mão. No cami- vam a impressão de estar plena-

. nho para a região moncanhosa,

po-,
mente confiantes em suais Fôrças.

dern-se observar carros b1inda- Antes da nossa excursão às monta
dos, motocicletas e fôrças as mais nhas, assistimos a uma sessão dos
diversas, mantendo à distância, a Iibeneses de Beirut, os quais, não.
mais estrita vigilância sôhre os podendo r-eunir-se na Câmara, o f'a
mowírnentos dos drusos aos quais zem em diversas casas par ticulares,
se uniram os elementos cr-istão- contmuando assim seus trabalhos,
muculman os. Fomos recebidos com Desta vez, a reunião se processava
certa desc'onfiança, mas esta foi no pátio da casa de um eLos diri
dlesf,eita logo que o noslSü intérprete gentes libaneses mais proeminentes
começou a fala'r. Muitos dos legio- e era alssÍ'sltida por uns 200 simpa-
11á'rios ves:tiam alboronozes, ouúr,os, tizantes. Os correspondentes, ao

calçaiS e botas de nwnltar, e ,ainda entralr, fonam reoebidos com estron
mui,tas outrOls, bl,birtaln,t,es das cid'a- dosa ov,acão por parte da assis,tên-
<Ies, t.rajes de caça. O armamen10 cia.

.

............WwlV" ••• .:..-..w.........• • ...., Pineville, Kentucky,. EE. imputado a Kelley, cujo cabelo
Bolsas modernas na DU., ] 8 (U. P.) - Depois de é castanho, embora as testemu-
CASA ROMANOS submeter-se a uma lavagem de nhas do fato tivessem dito que'

.,._.._....W..........ooh............-••,J·..........._.·......"IJ cabeça, por ordem do Tribunal, o assassino era ruivo. O juiz 01'

Ameacou de morte a e de se comprovar que a côr de denou a suspensão do julga-
própria mãe seu cabel.o era nat�ral, o sol-Imento e que se lavasse a cabe-

Rio (Pelo correio) _ Foi distrí- ?ado Paris Kelly f�I declarado I ça de Kelly para determinar
buido,' para a 9a Vara Criminal, o IJ?-ocente da acus�çao de assaS-I se seu cabelo havia sido tin�i
inquér-ito instaurado no 170 Distri-1 smato na pessoa de Jack [do. Ao comprovar-se que a cor

to Federal comtra o comerciário ICamp�ll, qu� em d�zembro .de ; era natural, Adeterminou-se que:
Vitor Emanuel de Melo. 19�2 fOI abatido a tIros. no m� i o acusado fosse posto em li

tenor de um bar. O cnme fOI berdade.

Apro�it'tP-se
Cairo, 181��'P.) - Com plenos poderes, que lhe tora.n

confiados pelo Coni�� Francês de Libertação Nacional, os ge
neral Oatroux está trl:�lhando com êxito para a solução da
crise política no LíbaJn'g�,� qual se aproxima do fim, segundo l
as últimas informações p�cedentes de Beirut. Não obstante
prosseguir com todas as pre��nções tal estado de trégua arma

da, enquanto se processam as,legociações, o general De Gaulle
manifestou em Argel que "o hcidente está a caminho de ser
resolvido". Como se sabe, os chefes libaneses exigem a SU::L

liberdade e o imediato restabelecír.iento no poder do presiden
te Bessara El Koury, bem como do\.vrimeiro ministro Riad
Sohl e de outros membros do gabiner, que foram presos e en

carcerados pelos franceses logo após b fraoasso do movimento
que chefiavam para a libertação do Líbano.

do fim .a crise libanesa

CONTRA CASPA, : l!
QUEDA DOS CA- I

BELOS E DEMAIS

HECCOES DO
COURO C48HUDO.

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

Abuso por atalhar
Pessoa residente no Estreito

observou que, sempre que um

ônibus ou ou torn ôvel qualquer
atravessa a Ponte e chega ao

outro lado, são assaltados por
menores vagabundos, que se

lhes agarram à traseira e, as

sim, percorrem grande distân
cia da estrada. Às vezes se des
pegam, quando os veículos es

tão em plena velocidade, e fes
tejam a gritos as suas próprios
habilidades ...
A pessoa a que nos referimos

diz que póde muito bem acon

tecer que, numa dessas vezes,
os garotos sejam apanhados
por outro veículo que venha
em sentido contrário, -- e eis aí
uma nota fúnebre a registar,
com mágua para os pais dês
ses menores e dissabores para
o infeliz motorista que o des
tino tornar cornpcsesu no de
sastre.
Uma maior vigilância poli

cial no outro lc.do da Ponte
impedirá, certamente, qualquer
desgraça.

no Líbano
Jerusalém, 18 (U. P.) - O govêrno "rebelde-" libanês es

tabeleceu sua séde em Bikaa, nas vizinhanças de Ballbek. Des
pachos autorizados salientam que os libaneses estão dispostos
a prosseguir resistindo aos franceses, até que seja devolvida a.
autoridade ao govêrno constitucional, preso pelas autoridades,
francesas.

Para marinha mexicana

Cessou a resistência aliada em Leros

Fr·á·cassõíí·u·õ·Íe·iísl'ã
Londres, 18 ,(U. P.) - As

fôrças do general Tito frustra
ram violenta ofensiva das tro
pas nazistas na Eslovânia. Cin
co divisões alemãs atacaram os

guerrilheiros jugoeslavos, mas
sete conseguiram impedir o

prosseguimento da efensíva
alemã, que terminou comple
tamente desbaratada. Outras
informações acrescentam que
na Herzegovina os guerrilhei
ros ocuparam uma localidade
importante, depOis de travar
intenso combate com os na
zistas.

,

Cairo, 18 (U. P.) - Depois de 6 dias de violentos com

bates, cessou a resistência alíada na' ilha de Leros, no mar

Egêu. De acôrdo com informações oficiais, os soldados britá
nicos e italianos tiveram de suspender a luta, \1iante do pode
rio esmagador do inimigo, muitas vezes numéricamente su

perior às fôrças defensoras. Com a reconquista da 'ilha de Le
ros pelos alemães, os Aliados ficam apenas com a ilha La
mos, no mar Egêu, pois perderam a ilha de Cós ocupada logo
após a rendição da Itália. Segundo a emissora de Berlim, ca

pitularam na ilha de Leres 8 mil soldados, dos quais 3 mil
brítânlcos e os restantes italianos. Além disso, foram apreen
didos pelos alemães 130 canhões e grande quantidade de ma
terial bélico.

I Sedas estampadas em cortes

Por ocasião da tr a r.sf'er ênc.j, o e um navio de patru
lha dos EE DU. para o México, re,,1 z a-s e a cer imôm a da tro css
de ban de iras, que a íot ograna [IX;, Pr esen cram-rra oticiais e

marinheiros das duas Nações (Fóto da Inter-Americana).

Reversívels-Zergalbas•

Maravilhoso sortimento na

CASA ROMANOS

,l(-------------------------------

Salvou-o côr dos cabelos

Rua Conselheiro Mafra, 26.

a

lií�m·éras
....

ííô·sIooes--Jõ rá--ÚJ
.....

·rêc·ô·ii·q·iiTsíâliâiArgel, 18 (U.P.) - As tropas aliadas reconquistaram inú
meras posiçôes no monte Croce e na zona de Atessa. As fôrças dos
generais Clark e Montgomery não sómente repeliram os contra-ata

ques lançados pelos nazistas, mas passaram também a atacar vio
lentamente o inimigo. Revelou-se ainda de parte oficial que as fôr
ças aéreas aliadas auxiliaram grandemente as tropas do Quinto e do,
Oitavo Exércitos, a repelirem os ataques inimigos.

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

Qlrrtmia1!í iiâr.t•

(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Em prega-se com vantagem pa
ra combater 88 irregularidade",
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dPSS8!õ1 funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SUA

comprovada eficácia, é muito re

ceitRds. D�ve ser usada com

confiança.

IFLUXO-SEDATINA encontra-se
em toda parte.

r ____...·
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