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fazer-se bombardeios destruidores
NOVA IORQUE, 20 (U. P.) ---- O.SERVIÇO DE INFORMAçõES DE GUERRA
NOTICIOU QUE O ALTO -COMANDO ALIADO ADVERTIU PELO RÁDIO O POVO
DA FRANÇA DE QUE É IMINENTE UMA CAMPANHA DE BOMBARDEIO,
DESTINADA A DESTRUIR TODAS AS INDúSTRIAS QUE TRABALHAM, EM BE-

NEFíCIO DOS NAZISTAS.
'

=---

Reina máo tempoAngel', 19 (D. P.) - As tropas do
general Monegomery ifepeHram
inumeros conera-ataques lançados
pelos nazistas, que 'sofreram irn
portantes perdas. Na frente ociden
tal da Itádia os soldados do general.
Clark melhoraram as suas posições.
Assdmalarn-se nesse setor . atividades
da antidhar ia naz.ista, Contínua, en

tretanto, o máu ,tempo , que está
'prejudicando o d esemvo lvirnendo ele
operações em grande escala.
�",...... -w-__.-•••".,... -,_-_-._......,.._• ..-w

A acão de Catroux

Rios de sangue italiano Em ação os guerrilheiros italianos J':�f�?d"h��J:�fo�:n����;
Zurique, 20 �D. P.) - Os :1,t�nta.uos cond.in uam :10 norte dia Italla. Berna, 20 (D. P.) _ Notícias, r.iais italianos e ajudados por ex- �;�a��s��e�n�e�5����0 Lí���O, t����A "casa do Fascio" de COlmo, foi totalmente .eI�Sltrul(la po r lllJl�a b.O�I- chegadas a esta capital fazem 5:::-1 pr+sionciros aliados, retiraram-se COI11 os diriW':l�'fes franceses, liba-

ha. Vár-ios Iascistas nela pereceram '. 9 seoretário do Partido �'a:sels a, bel' que tropas alemãs, apoiadas em boa ordem para as montanhas, b 'f'
.

B' t O.

I t I pel morte do C!Ol11ISSanO Ias neses e ,r," .amcos, em eirut,
Pa;voUnl, OI'( enou sa.ngre� �·s represa las

.
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por bombardeiros, lutaram com muitas das quais como o pico ele gr-neral /�ancês expressou sua ple-císta de Fer-r-aa-a, Glllzzoh:m, C�]O corpo fOI �ncontr.�e1o CI lva.1o d e �- dezesseis mil guert-ilheiros italia- Grigma, podem s�r def'erididas por 11:J cO':::,ança em que, por meio de
las, em Urllla. rua d,a. refemda Ol,�,ade. Ne;ssa c�dade, f.ÜI1'a�n fUZI 'UJ os p, -

POS, travando na zona de Como fi poucos soldados armados com me- seu ,tEano, será conseguida are.
las costas VI,nte e C1lllCO oo�hiecldos a,ntI-f'�scls1as, e l11IUl�as outras pes- primeira batalha de importância, 11 d f f I z]' -

I f
.

sôas alcunhadas de cormm ISitas foram detidas como reféns. LO norte da Itália. Os guerrilheiros
�l'a la oras que açam -ago cruza- cO;;íi Iaça� (OS ranceses e nacio-

� "do. I 111,0$ do Líbano.
se retiraram prura as inacessíveis 1,/
I nOIl1 tamh as de Sp luga. Sabe -se que ""-'"--_....--..;-...-................._---....................

-,.;..--(0/;
..J'I-."'-IJ.·'wI.·...I".-_1"o-."'·IJ.-'wI.·.._ -1"..1"o·.J'I·."'·IJ.·'wI.·...I".·.I"o·."'·IJ..'wI.·...-1"..",••"'.........,

juntamente com os guert-idheir ox Na Polo"D,-a, dento o de uma semanacombateram prisioneiros aliados:
An'gora, 19 (D. P.) - A Turquia está em vésperas de tomar Í1_11- fugidos de campos de concentra- Moscou, 19 (D. P.) _

AI�an!lllllarda.s
do gener ail Vatutín, recon-

portantes d�cisõ'es em Iuturo hem p roxnmo. Durante 10 horas e I.ldlela, ção nazistas. quisbar-auu ontem Korosten, c" gararn a ponto situado a menos de 80esteve reunido 001 sessao secreta, o parlamento otomano. O pr esr en-
A b t II f

. .
"

'.�" 1
. a a la, que OI a maaor ern qullômetros da antiga front-� a polonesa. Nos meios bem informadoste lsmet Inonu e o. chefe do. Estado M�IOld es lvena�� P:I es�n �s be t so , escala, desde que os alemães DCU- revelou-se que se o avanço soviético prosseguir com a mesma intensi-a!J.andonaram o recinto depois de termina os 'os principais e a es.

rt da Itália ocorrrcu dade, os russos chegarão à Polônia dentro de uma semama.Os deprulta.dos turc-os resolveram aprovar a atdtude tomada ultimamente parapm °l nTo. e : d', fÁA
•

di f
.

d 1 P rlamento a con r-m on e lesa, quan o as orças
pel? g?vernoC' C?' que ltli1' lcaTQoue .OI! aproIva.1 at Pr e o a ,-

nazistas, apoiadr,ls por hornhal'dei- A Tu qu;
-

p
,

de neutrafere·ncra do al,ro, e'n, Te a ll'rqUIa e a ng ai e ,ra.
lOS pesados, ataeou os '�dcz('sseis r ,a nao O ser

A· d d d L
mil guerrilheiros que se ocultavéllll o . . .

.
Á

ln a a que a e eros 1,a.S montanhas. Apesar de O'l .Ango�a, !" (U. P.) _- A Turql1lla e all\:da d,a Inguatc,rm e, por esse
.

.

aviõps terel11 empregado bombas e rnoblvo, rl2ao e. n�l!,tra na, gue�',ra e,ntre :a Gra-!3r,ert'anhla 'e AIemanha. Essa
l;letralhaduras, os paltrioLas italia-I cleclaraçao fOI feita na sessao ;seC're.ta ,da Camara dos Depu'tados, �eloCa.iro, 20 (Por Leon L. Kay,! �al,tos, afim,�e eliminau' o. últin�o I os oonseguiram refugiar-se n::lS cbr\lweler rureo, SIt. NemenenclOg,lu, segundo revruou o dl,reitor do ]01'

correspondente da' "Dnited Press") ponto de
_ apolO na rot� de IllVU,S9.(; 1l10ntaluha.s de Spluga, situadas ao! nal "T'aJn", d,pu,tado Hurin Yaloin. Ai,nda ,de acôrdo com o mesmo in

- A rendição de Leros deixa redu-I dos Balcas pelo refer�do �llar. . norte de Milão, onde ocupam po- formante, o tittu.lar do EXlterior explicou que as relacões da Turquiazidas as fôrças aliadas no Mai' A q�l�da. rIc Leras nao s,o. cons.lt- siçõcs ]lra.ticmn(;'I1tc inexpugnáveis. com os dema:i{ paises não modificaram de forma sruaS ,obrigações de
Egêu à peqllení.ssima: Uha de .3.1- II1'e seno golp� na estrategIa alta Os glle.rrilheiros, dirigidos por ofi- corren,tes d'll aliança com a Grã-Bretanha.
mos situada a 55 qui,lômetl'Os mais da, como, porem, pode ter tam-
PO �orte, contra, a qual, segundo bém repercussões poht!C�lS..
acredi,tam os observadores, os ale- Apesa�' da tenaz res!�t��mcla alia·
r,.ães lançarão, seus próximos as- ela, apOla,da .em suas llltlmas et�l.

pas por nanos de guerra, que nao
"' - _-- -. -.............. vadIaram eUl desafiar a superiori-

�) dadie aé!:'ca alemã, palra, bombar
cear SlHl'S cabeceiras de ponte, os

bomba.rd,eio's e mctralhamen to,s
n'alizados alVlOes alemães e os

contínuos desemba,rques de reror
ros nazistas que decidiram a sorte
da i.l.r..1'l quase que desde o princi
pio.
As ilnformações irradiadas rh

ilha, nos últimos dials, diziam qUle
os alemães ha,viam lançado fi ba·
talha todas suas fôrças aéreas di�
DOníveis, indushie algumas retira'
das da frente italiana. Os bomha,!'·
r1ei-ros a,lemães de mergulho ataca·
raram incessantemente as tropas
aliadas e �ómente cessavam quando
essas tJ'opas combatiam corpo a

corpo com os altacwntes.
.............__._ _-.-.-.-.-_,._-_- -..

o Q. G. de Musso 1Londres, 1(1 (D. P.) -

MUSSOli-,ni estab?le�eu o se�1 Q. G. el.11 sua

(x-frsiden,c][), particular, . s.Ituada
nOS bosques elo norte da Itália. pa-\rs prevenir novas surpresas, tal
vez semelhanles à que o levou � 1cadeia, o Duce instalou um corpo
especial de vigilância e em todas Ias e�l i-adas lev�ntou barricadas de-
fendIdas por forças armadas. Para

Ium visitante chegar ao Q. G. elo
"Dl1c",.·) - revelou .em Lisboa

.

o IjornalIsta Manuel LIra precisav+-
'conseguir primeiro uma licença

I Ano XXIX
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A Turquia tomará importantes declsões

Vai-se exigir a rendição incondicional
Londres, 19 (D. P.) - Prova,,:,ehnente OhurchiU: Roos,eve'�t e

S.ta1lin r,ealizarão s'eu e'l1'C()ln�,ro o ma,IS brevemente do, que se acredItava
dl1ran,te a con,ferência de Moscou, sendo d,e pn'JSlllil11lil'. que tra�em pla
nos p-al'a serem djscutidps ainda no co,rrente ano - e es:s.a a Il1.formla
cão d,o "rDaily Telegraph" em despacho datado de W'ashl,ng11:on .. OUltra.' '. 1 "N Ch

.

I " r. lUforma,ção s,emel.ba�ntle é :pub1Icad� pe o 'eVi1S r()m�, e ,�cuJo .co
-

res'p'ondente na capl,tlaI nor,te�al11el'llcana ac-rescenta que 'estao pQll ve

l'if1car-s,e grandes a,colnlteCÍ.mentos" e ,êss,e despa,cho traz a no:1a de· ur·
geu,te. O "Da,j.]y Tele'g,ra.ph", em seus, des:p'acho, diz que �alve� .

Chur
�hi\.] Hoosev'elt e S'Í'a1in Vicnhlarll1 a eXp'e'(llr uma declanaçao eXlgmdo a

rell1{jlcão ill1con,dicional da Alemanha, redig.ida em forma semelhante
aos 14 'pOl1,tooS de W-oodrow Wilson.

Afundamento de outro submarino
RIO, 19 (E.) - Noutro aviso, o ministro. Salgado Fil,l!0 fez

o seguinte louvor: "No dia 11 de outubro fmdo um aVIa0 da
unidade volante da Base Aérea de Santa Cruz atacou um sub
lnarino inimigo. A operação efetuada revela a disposição para
a luta lem que se encontra a Fôrça Aérea Brasi!�ira, a?sim te
nho satisfação em louvar o comandante do aVIa0 maJor Teo
filo Otoni de Mendonça e o capitão Geraldo Menezes da Silva,
ficando o sr. comandante da 3a Zona Aérea autorizado a esten-

. der o louvor aos demais componentes da tripulação'''.

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

AGÊNC�A
RUA PEDRO SOARES. 9

Este Relógio

éo

-

PRntEIRO EM PRECISA0!
- conlp rovada oficialmente

Na honrosa companhia dos mais
finos relógios do Mundo, Omega
disputou a célebre Prova Inter
nacional do Observatório de
Teddington. Após comprovarem
a exatidão do seu perfeito fun
cionamento, os famosos técnicos
daquele Instituto afirmaram ofici
almente que o relógio Omega era o

primeiro em precisão. Celebrisan-
. do esse excepcional feito, Omega
criou o Modelo Teddington com

máquina de tipo igual à do que
conquistou tão alto resultado. Nas
boa.s relojoarias o Sr. encontra,
agora, o Modelo Teddingto.n.
Adquira-o e orgulhe-se de possuir
o relógio pulseira de maior pre
cisão - de precisão oficialmente
comprovada.

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

Os rumenos em pâniCO
Zurique, 19 (D. P.) - Chegaram

a Rumânia 500 refugiados da Bes
sarábia, que temem o ava,nço das
fôrças soviéticas. Segundo outras
notícias, também de fonte fidedig
r,H, começou o êxodo da po.pulaçiio
civíl da Moldávia.

o EGA
* Em Teddington, todos os anos é

disputado o recorde de precisão para
relógios de todos os tipos. Êsse re

corde Omega o detem desde [9JJ.

I'ROOUTo DA SOCIÉlÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORLOGERÉ
GENEBRA - SUíÇAOMEGA

r
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frente religios{>�� na .

Alemanha
1

>t.!), IO príncipe Huherto de Loewens-e.
tein - que teve que fu'gir da Ale- [,.,manha hitder ista - faz i.nteressan- \L
tes dec lan'nçôes num recente artigo '
no "New York Herald Tr ibune ". A!
dissolução Forçada do antigo Par-
tido do Centro (do Reichstag) e

dos "partidos nacionalistas p red o
minanteniente protestantes", diz
êle, revelou-se como uma V'errladei-Ira benção palra a consolidação de Iuma frente religiosa, na Alemanha, 1contra o regi me hitleriste. Católi-'
cos e pr-otestantes, desde então, po
diarn achar um terreno COIllUIll,
sem serem Iigaríos pelos compro
misses polítioos de seus chefes.
Afirma que, qua.ndo, há dez anos,
o Cardeal Fauêhaber pregou seu

falmoso se.rmão, na oa,tedral de Mu-
nique, s-ôbre o tema "Judaismo,
Crj�tian,islll1iO e Al'emaJl1ha", foi com
binado que o pu,stl:or da mais ÍI}ll
p,olrt'31n1te igr,ejia pTotestante d,e Mu

nique devieria pregaer sôbre o mes

mo tema. A p'erseguição religiosa
na Alemanha, uniu, desde então,
católicos e prot,eSrtantes, numa "ca
tólioo,protestJante frente de oposi
ção", C·0Il10 se eXiprime o príncipe
Lo,ewen�Leim Éle acredi.ta que es'tta

opo.sição ailiada s·crá ainda impo,r
,laln!e falar nos esfo�ços para aca

ba'r ,a guert�a. - (The Utniverse).

lheiro da UllstraçlJ.o ..·cima, o!l!rece!
lhe, em amável gesto, um càtiee do
e:rcelente aperitivo K NOT, lembr$
_ v. Sia. de &cl'esoent..r, ao agrad.
"'" .. gentileza: ESTE .E 1.411-
BEí'1 O NEY APElUTIVO

PREDIlETO!

UI'! MODUlO OA KIfOTSA.IIID••COI1. é Sé6UIJOS
'-- ITJ..'AI _

oJ-_-...........w_._.....·_-,.....-.-.-.-_·_.,..·.-.-.·.·
"A Bandeira Nacional quando apare

cer em sala ou salão, por motivo de reu·

nlões, coJtlel'ências ou solenidades. fica·
rá estelldida ao 10llgo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es
trela isolada em gyna". (D�cret(}ol�l n.

,,�4�, 4e 11 4, �1IlJào 4e ltal- 4&1. 18,

Mais um «método» nazista Este aluno hcbí
litou-se em es·

crituração mero

cantil, calculas
comerciais. por
tugues pratico, Urnã:Iin"�__/
direito comer

ciai, corresoon
dencio, em sua
casa com estes 4 livros especieliscdes que
dispensam o professor por ser de umo foeili.
dade jamais vista. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos. mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospere, com toda confiança, ce PrQl. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já umo gera·
çõo de alunos e todos estão Irabalhollde. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços Kio modicas e em pe
quenas prestações. Não perderó nem tempo, nem dinheiro I Sá
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar o suo alta habilitação.

}
, \

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos ba1cões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514

fi Alamein mudou a guerraWashington (Por Jack 1 e o espírito de colaboração rei-
?earl. - Serviço Especial da: nante entre as Nações Unidas.
inter-Americana) - No dia 23 I ÁS vésperas da batalha a situa-

I
de outubro de 1942, os solda- ção dos britânicos parecia de
dos do Oitavo Exército coman- sesperadora por falta de
dados pelo General Montgome- aviões, tanques e munição para
ry travavam e venciam a bata- a artilharia anti-tanque que
lha de El Alamein. A SignifiCa-I teria de deter as divisões blin
ção desta vitória foi de imedía-: dadas de Rommel. Navios par!
to apreciada pelas Nações uni-I tiram carregados de modernos

I
das que compreenderam que a tanques da Grã-Bretanha e dos
batalha não marcara apenas o

'

Estados Unidos, enquanto que
fim do sonho nazista de con-

I centenas de aviões servindo-se

I quistar o Egito mas assinalara. : da esplendida base brasileira
,igualmente, o começo da der-·I de Natal saltavam sôbre o
rocada do fragil império nazi- Atlântico e chgavam, em algu
fascista do Norte da África, o, mas dezenas de horas, à frente
que representava mudar o des- I africana de batalha. Também
tino da guerra. Pouco depois

I
de Natal partiram os aviões

I á destruição do Sexto Exército
I

que transportaram os proje-
.. ------ -------- [Alemão às margens do Volga teís-antí-tanques que barra-

II importava
em novo e tremen- ram o avanço aos carros de as-

I
do golpe no poderio militar na- 'salto alemães.
zista que mostrava, assim, as 1 _

I
debilidades e falhas que o

ha-I
,. ���::r�la:ff���f��l!t�� I ��YIRIIESda guerra, ao lado de Stalin- .1

grado, Midway, Bismarck, Tu- �EM SENHOnlilSms, e portanto, como etapa .-;- li
fundamental no processo de tft Noyo Tratamento sem Operação
destruição da poderosa máqui- Após longos esludos foi descoberlo um

na be'll'ca de Hl·tler e seus asso-
medicamenlo vegelal para o trotamen·
to com ótimos resultados de varizes,

ciados. que prejudicam a circulação veno,o.

Esta medicação, na dose de três coihe·

Presentemente, o Oitavo res das de chó ao dio, em 6guo açuco·
rodo, restitue às pernas o seu estodo

Exército, vencedor em El Ala- normal é a belesa estética. Em idênii-o
.

h h d dose debelo os males causados pelos
meln, ac a-se empen a o em momilos hemoidários internos e externes,
lutas dificeis para libertacão inclusive os que songrom. Não enconhan·

". do nos farmócias ou drogarios, peço dire·
da Itália tendo como compa- tomente ao depositório, ex. POSTAL 1674

nheiro de armas o Quinto Exér- (um·oito·sele quotro) São Poulo.

dto norte-americano, coman- HEMO· VIRTUS (Liquide)
dado pelo Gal. Clark. O ânimo
dos soldados que vêm perse-
guindo os nazistas desde as en
costas do Nilo é hoje mais ele
vado do qu� nunca. Nada pó
de abalar-lhes a confiança na
vitória. - Sabem que vencerão
embora reconheçam lealmente
que muito terão que lutar e
sofrer para conquistar o triun- . .

fo final". As magnificas vitó- �ASA MISC��ANEA. disttl.
rias das esplendidas tropas,' b�idora d?s RadlOs,.R. C. A.
russas - afirmou Montgome- Victor, �avulas e DSlcos.
ry - e as atividades de outros Rua Trajano, 12.
exérci tos aliados em todo o

,mundo tornaram certa essa
vitória". Apenas se torna ne
cessário, conclue o chefe mm·
tar britân'ico, que todos os sol
dados nas ilhas de frente e ope
rários nas fábricas, se dedi
quem sem esmorecimento à
(�ausa comum de destruir o na
zismo e o militarismo prussia
no e japonês.
El Alamein, vista à distância

de um ano, é uma lição esplen
dida de quanto póde a decisão

Londres (B. N. S.) - O serviço ncira ti.p-ioamente nazista. Assim,
alemão de trens de patrulha está-se I na NO!J'L�ega, diz o "Svenska Dag- t

I tor nend o notório como um aspecto bladct" professores e illlltel-ectuais
'

ele tentativa germânica de eliminar são obrigados a guardar as linhas
.

as classes profissionais da Europa Ierroviár ias durunue oito horas di á

ocupada, - salienta o jornal sueco rias. Calda caso de sabotagem cons-

tidue uma npor-tun i dade para o

morte dêsses reféns.
Isso é muito s ign ifical ivo de que

os nazi stas, embora saibam que se

aproxima. a irievi Iável derrota, es

tão calda vez maás intensificando a

sua campanha no sentido de eli
minar as classes ruais altas do ter
ritório nâo-ale.nráo. A Alemanha, (
claro, não rcd uz i rá a SlW campanha

"Svansk a Dagblade !" Na Noruega,
como em toda a Europa ocupada,
bandos de patr iótas estã-o coope
ramd o com a RAF no sentido de
destrnir as linhas de abastecimento

c

germêni oas _ comunicações fer
roviárias vitais que l igam o Reicb
aos seus exércitos 1110 estrangeiro e

suprimentos essenci.ais de matérras
primas no território ocupado.

I
O� u'1emães sabem que não po- contra não apenas as classes pro

d em deter essa "ofensiva ferroviá- f.issionais como também co-ntra as

ria", - contudo, estão-se aprovei- raras não-gr rmân i cas ou "inferio
tu n d o dela para servir as suas pró-I re�" antes' que o naz ism o seja in-
pr ias necessidades, - numa ma-I teiramente liqui d ado.

Quando V.S. já não encontrar à venda um novo
fogão ou uma Ianrer na Coleman, Iembrc-c e que
êsses prcductos estão nresenremente ajudando a

fornecer comida quente, calor e luz aos Soldados
da Liberdade, que lutam nos cuctro cantos do
mundo, p3U Q be-m de V.S. Estamos certos de que
cão Iamentará �StC sacriffcio passageiro.
Depoi5 da guerra haverá productos Colema n ainda
mau moderno! e mais perfeitos. Enrrctaruo,
(aumos ludo O que podemos para abastecer os
distribuidores Coleman com as peças necessãri .. s à
boa manurençâo de seus pro duetos Colcman.

Sempre qva predsar ele petas e reparaú;es visito
• distrillUidar (o!emaa mais próximo c!; sua casa

ALVARO RAMOS

As Lanternas e Fogões
Cplemafl

estão auxiliando na
Luta pela liberdade

CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

"A Bandeira Nacional quando' bastea·
da em janela, porta, sacada ou balcAo, fi
eará: ao centro, se isolada; à direita, ..e

IoOUVeI' bandeira de outra naçAo; ao ...en.

tro, 8e figurarem diversas bandeiras,
IJerfazendo número impar; em posição
'Iue mais se aproxime do centro e à di·
reitA deste, se figurando diversas bano
delras, a soma delas formar número paI'.
\s presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Randelra Nacional, bandeh'88 repre.!leDta·
livas de Instituições, corporações ou a8·

soclações". (Decreto·lei n. 4.545, de 31 4.
jlllllll I\� 1114�; - 4J1. �al li. 1),

Represcnlnnies :

L W. MOl:GAN & elA. LTDA.
nua Benjamin Constant , 51 - LO andar - salas 9 a 12
Caixa Posta! 31;·H - Trceíoue. 2-2206 - São Paulo

A pessô& enve
lhecida e aba
tida pela prisAo
de ventre, reJu
venesce, toman
do com regula-

ridade as

RETRATOS

PI LU LAS
DE

BRISTOL

AMPLIAÇÕES de retratos a

crayon, pastel e o leo , Ratra
tos em porcelana. inalte

ráveis para túmlllo�. Retra
tos esmaltados para joias.
Foto·estatuetas em madeira.

Mármores e granitos. Ima

genR e bronzes para

túmulos

Representante: BELARMIN9 CORREIA GOMES
Rua General Bittencourt, 183 - FLORIANÓPOLIS

Seu filho
•

para o Ginásio 1vai
Então, procure prepará-lo convenientemente, matriculando o

no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes

(Ex·Regente do Curso Médio c, 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.

I A Mobiliadora
RE-' frigeração em geral

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

dias-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

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

._-_._-.. _--��--------_.. -_... --.-._��----.-._.--.-.•..------_._---
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VIDA ,SOCIAL
ANIVERSARIOS

Decorre hoje a data natalícia
da gentil srita. Heliéte Rosa, pro
feSlora normalista.

Faz anos hoje a exma. sra. d.
Adelaide Freitas.

FAzem aROS boje:
Transcorre hoje a data natalí

cia das snnhorinhas Dal'l'u e Valda I
C6rdova, filhas da sra. viuva Hen- :
mique Córdova. I

Sras. Virg�nia P6sito e Olga Vian
dI) Luz.
Sritas. Maria José Duarte Silva

II Elvira Coimbra.
Srs, Otávio do Vale e Rud Bayer.
Jovem. Nelson Lopes de Almeida.
meninos. Milton Gevaerd e José

Valério Gouveia.

;VlsitR.s:
Deram-nos o prazer de sua visita

os 111'8. Constantino Gomes e Her
bert J. Landeberg, ambos gerentes
de sucursais da Lin6tipo do Brasil
S. A .. aquele, do Rio de Janeiro,
II êste, de S. Paulo. Gratos.
.,.... ------ ..-'

ADOlFO REIS e FAMIUA

VALDEMAR M. DIAS e

JUPIRA VARGAS DIAS
participam aos seus parentes
e p...oas amigCls o nasci

mento de seu filhinho
I

SAULO-CESAR
Fpolis., 14· 11-943.

19 DE NOVEMBRO

Sanl'a Isabel, rainha
da Hungria

A pompa e fausto da carte real
ia Hungria, em que Isabel nas

C.u, a. joias luzidas galas da Tur
quia em que foi educada desde os

quatro dnos como destinada para
!'ágio e.pa.a do Landgrave, nunca
.nrceram .ôbre seu mimo a mais
lev. dominio.
Vivia sé de· caridade. Aos vinte

o.tlos de idade perdeu o marido;
III bens foram confiscados por
u cunhado, chegando ao ponto

(,� pedir esmolas'de casa em calla.

AII.tou·se na Ordem Terceira de
S, Francisco. Quatro anos da mais
rude p ..rseguição pareceram infi
nito. aos olhos de Deus. que a

chamou ao gozo da eterna g16ria,
a 19 de novembro de 1231.

20 DE NOVEMBRO
S. Felix de Valo.s,

confessor
A cala real de Valois, na Fran

ça, Conta no número dos seus mais
ilultres descendentes a FeHx, fun
.dador com. S.João da Matha, da
esclarecida ordem da Santíssima
Trindade, instituida para a reden
!1�O.dOB cativos.
Mairl tarde ordenou-se e retirou

Ia.o ermo, onde se encontrou
eOlt\ 8.João de Matha, e depoisele terem praticado orações, jejuns,
penit&ncias, favorecidos por admi
l'Qvel visão, resolveram consagrar-'

�Il à. redenção dos cativos obtiveram

dO Papa Inocêncio III a aprovação
a ordem. Em Roma foi fundado

j lt\earno i'nstituto religioso. São
otio da Matha partiu para Ro

. �i ••S. Felix aí ficou, deixando

�ItI chlcípuloa imerso. no pran
ClOa 8S canOa cle idoQ"

o iST�D.O-_Sábado. 20 de Novembro da '943 3

NAPOLES BOMBARDEADA

despedem-se de seus pa
rentes e pessoas de suas

relações, oferecendo-lhes I
seLs préstimos em I

L p_o_r_to__A_J_e_B_r_e_-J!'"_-:: II A importante cidade italiana de Nápoles, quando bombardeada pelos aliados, que,
afinal, a tomaram (Fóto da Inter- Americana).

3 v. - I -"-A-n-a-'H-1e-j-l'a-N-a-c-io-n-a-l-q-U-a-n-d-o-em prés-
t íto ou procissão, não será conduzida em

posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se Isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
"u; à frente e ao centro da testa da co

tuna, dois metros adiante da linha pelas
demrus formadas, se concorrerem três
ou maís bandeira.". (Decreto-lei n. 4.545.
� 1942; - Art. 111. N. IH.
�..---.-_................._....._-...- ............�.-_,._"

V'Ia. Julinda Ribas (amargo
tem o prazer de participar
nos parentes e pessoas o.m i
gos o contrato de casamento
de sua filha Norma com o

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

Rodolfo Lange e Senhora
participam o.s pessoas de
suas relações que seu filho
Arno contratou casamento
com Q. Senhorinha Norma

Ribas Camargo.
Lajes, 13-11-43.

Brutal assassinato!
Londres (B. N. s.) - o brutal

assassina! o, pelas tropas germâni-'
cas, de três sacerdotes icali anos é
n.arr-arlo pelo correspondente de
guerra da "Evening News ' de Lon
dres na frente de 5° exército.
Esses sacerdotes, [uritamentc

com outra, '49· vítimas foram fuzi
ladas como represádia pela rnorte
de um al emâo, Depois dJ!.,::serem
apr-isionados mais ou JY",ifc)s du
rante duas haras n.a I (.1:J'ela de São
jlfiguel, foram l".--?c[os a uma pe
dr eira abandr:;�d'a, onde recebe
"am c]e.scar.g�s de metralhadoras,
tendo sif /' os SN1S COl1JOS Mirados
do altlr:'da pedreira, de uma altura

'

d e �j.;sel1Jta pés. Os padres fuzila
dOF,}'·chaJl.l1avam-se Salvatore An-

. t�Oi]l,. Adr ea Rovelli e Giovani
J1mongl.

.;
Salienãa-sn que êsse terr-ível

.

acomteoimento é sómente o último

i� da larga serie de narrativas con-
\, firmando a cruel per-seguição re-

1 igiosa que se está desencadeiando
nessa parte da Itáhia sob a ocupa
ção germânica.

As anedotas e ptadae aparen
temente ingênuas são grandes
irmas de desagregação mane
'adas pela "qulnta.coluna".
(L. D_ N.).

Tragédia à poria
duma casa

Rio, (Pelo correio) - À rua Car-
'os de Carvalho número 61, tcrreo,
eside Anita Conçalves Coelho, que
.ub-aduga comodos, nann dos quais
norava Diva Bastos, de 28 anos,
�11l companhia de seu espôso Gene
.io Cândido da Silvai Bastos . .Tose

.

\..Ives de Lima, que reside na vízi
rhança, procurou Diva em sua re

.idência, sendo atendido por uma
nnpregada e logo depois por ela
iróprja, com quem entabolou con
-ersação, Poucos instantes após,
alvez atratdo pelos gritos da es-
;losa, correu à porta Genésio, que
íeparou com sua consOIr,tJc· pras
rada a golpes de faca por Alrves
le Lima, sendo, também por êste
'crido com a mesma arma,
Diva, em virtude dos ferimentos

recebidos, morreu no 10caJ, sendo
seu marído removido para o Pron
o Socorro. O cr íminoso tentou f'u
;ir, sendo perseguido pelo clamor .
uúblico até as proximidades da
_:>oolicia Central, onde foi preso por
.rrn iuvestigador. Durante a fuga,
.ançoiu fóra, na rua Carlos de Car
valho, 3J faca de que fizcra uso ..
Logo que foi detido" declarou,

rtpenas, que esta.va calnsado de ser
r:xplorado pelo casal.

1 que os barcos a vela conti-
nuaram a representar um

relevante papel no comércio en

tre a Europa e a China, Japão
e Indias Orientais Inglesas e

Holandesas muito tempo depois
de os vapores já terem sido in
troduzidos naquele roteiro.

ARr�O e NORMA
noives

Florian6polis - Lajes, 13/11/43.

Missas . vespertinasA Sé Apostólica ooncedeu facul
dades eSpeCIaIS piara c.ellebrar a s.

Missa e d'isrtribuir a s. Coormnhão
aios operários franceS!CIS que fioram
levados para t?raba,lhlos forçados na
Alemanha. Es,t,es homens podelll1 co
mungar de tarde. O motivo é o se

gllÍlnte: 0$ aLemães não permitÍlram
que os delj)lorrtados fass'em acolll1pa
nhados piai!' cUIP,elães. EIIl1 CJOl1se

quência dils.to, UJm certo número de
iUcerdOltes franceses f.oll'am para a

Al'emanha como op.eráriOls vohl'l1-
tário's. A esrtes sacerdlotes, pois, o

Salnto PaJdr,e deu o privilégi.o de ce

lebrar Mis'sa d'e tande. Sendo ne

cessário, podem êlles dizer tn�s Mis
s,as aos domingos. Os operáll'ios po
dem receber a s. Oomunhão,

.

de
tlardle. Sacelrd'ot,es e comungantes,
dEJVIelJ11 ab�ter-se de comer e beber

I d tliÍ'runte qUaltro hnras antes da s�
Missra; calso tiVlesS,eTI1 bebido qual
quer c'ousa não-alcoólica, basta· UIDU
hora de Jejum eucarisrtico. - (Ca
thoUc Times).

2 que os al:l.tigos egipcios fo
ram na hist6ria o único povo

que tentou lograr a morte, pre
tendendo negar-lhe absoluta
mente a exist�ncia.

3 que o rio Amazonas despeja
mais água no oceano do que

os oi to maiores rios da Asia
juntos. e o Mississippi mais do
que todos os rios da Europa
reunidos.

4 que 90% dos chineses são,
sempre foram e provavel

mente hão de ser sempre agri
cultores que dependem dos seus

pr6prios produtos agrícolas e

fatalmente morrem de inanição
quando a estação não lhes é
favorável.

5 que até a aparição dos bran ..

cos, mais ou menos há um

século, os Ma6ris, indígenas da
Nova Zelândia, não conheciam
nenhum metal; e que, a-pesar
disso, os seus ornamentos, es

culpidos em madeira ou na pe
dra, eram de surpreendente fei
tio e beleza.

11 rápida reavão do Quinto Exército
Argel, 18 (U. P.) - Em vigo.rosa gressava de uma, operação de re

e rápida reação, as unidades do conhecimento, sofrendo diversas
Quinto Exército r-econquistar-am o baixas. Perto de Santa Croce, pa
terreno perdi do cm consequência truihas do general Clark fizeram
dos contra-ataques aiemâes sôhre o váeios prisinn eiros alemães, Pr-os
Monta de Santa Croce, ao nou-te de seguem as escarannuças de patru
Venafro, ao mesmo tempo que o lhas, o que faz prever para breve
Oitavo Exército obtinha novos o reinicio de operações em grande
progressos, melhouando suas p osi- escala. Em toda a frente italiana
ções no setor de Atessa, o..;_nde mar- persisto o máu tempo, com chuvas
cha por alturas varridas de gélidos e baixa temperatura.
ve'ntos hibernais. As fôrças do ge-
nera]: Clark de'saIojaraU1l o inimigo
dos pontos que havia recolnqulsta
do mediarnte violen:tos contra-ata
ques noas prroximidacles das estra
d<lrS de rüdagem que conduzem ao
norte do exbremo ocidentaJ da li
nha de frente. Uma patrulha ale
mã _f,ai surpreendida nas jmedia
ções do rio GareHalno, quando re-

As autoridad\ls responsáveis peb
fiel execução das Estatísticas MiH
lares podem exigir, sempre que hop
ver dúvida quanto à veracidad� d.
qualquer informação, que cada ln
(ormante prove o que declarou. )<
má-fé constitue crime contra a ...
'n::ranca naciQnal. (D. E. 11_).

6 que os atuais juncos chine
ses, embarcaçõ",s extraor

dinariamente frequentes nas

águas do Yangtsé. são exata
mente iguais aos construidos no

,.c\Jlo XVI.

S ,� NGlTLi-'N(-)Ito- _j�. _ llJl __ __

Contém oito elementos
Fósforo,

tônicos
Cálcio, Vcnadat.o e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Dep::mperfldos,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mãl�S Que Criam,
Crianças Rtlquitkas rece
berão fi tonificação geral

fio organismo o1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor .Sanson do Rio de Janeiro.
CO:NSULTAS: Pela 'inan.hã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua. Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cutso dê ÀJ)erfeililOamento e Longa Prátíca no Rio de Janeuo

()�N�UL'l'AS '- Pelli 1I1��hli: diariamente das 10 às 12 hs., à ta.rde, excepto a.os,.áiJades, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7, sobrado -

"'one: 1.461 - Reeillência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO
"..,.

WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Med ícina da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Serviço de Cl.íJnica Médica Cio Professor Osvaldo Oliveira, medico do

Departamento de Saúde
()L,INICA MÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crtançae. CONSULTÓBIO:

Kua }'el1pe Schmidt n. 38 - Tel. !426 -' HESll.lf,;NCU: Rua Vtseoude de Ouro
Preto n. 70 - Tel. 1523 - HOHARJO - Das 16 às 18 - }'I,ORIAJlíóPOLIS,

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estag iàr io dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereu'a Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospí t/rl de Caridade

Clfní�',;" médtee-cn-ürgfca especializada d� Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSU�:--;(l.�IO: Rna Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUl,TAS: Das 1á,30

... 18 hoeas _:_i':i. -",SID1i:NCIA: COBselheh'o'MafJ;'a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARittt\NDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica "J'.nfantil d� Assistência Municipal e Hospital

'< de Caridade
CUNICA MÉDICA\I\OE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTúRIO: Rua \,�or Meireles, 20 - Fone L40i)
Consultas das 10 à� 12 c das 14 às 15 horas

HESIDENCIA: Rua Man:.\·hal Guilherme, 5. Fone 783
-----------------------------�,

DR. BIASE, FARACO
,

(»hef", do Serviço de Sífilis do CentJ·o de & úde - Ex-interno, por concurso, da

Assistência Pública de Porto Alegre, Ex,jnLel'U� de Clínica Médica e Ginecologia.
AFECÇõES G�NITO-URINÁRIAS - SíF.I.\ IS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-ViIOLEoTAS
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46

RESID1!:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

DR. LAURO DA'URA
DOENÇAS DE SENHORAS - vd.s URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital F'em ln íno.
'Pratamento moderno da Blenorragia Aguda e Or-onica, sob controle en

doscopico (URETHOSCOPIA) e de labor ató ri'o. Aparelhagem �trica para os trata
mentes especíalízados,

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Dlar-íamerrte das 14 às 18 horas.
RESIDÊNCIA: Tiradrentes, 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: TIradentes. 14. FONE: 1.663.

DR. SAULO RAMOS
Jilspectalista em moléstias. de senhorae -

Pal't68.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, 'Vesicula, 6.tero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERINEO - Hérhla!l, bJdroeele, ve

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de lIomorroldes e varizes - Fracturas!

aparellioe de I!'êsso. Opéra nos Hospitais
de FlõHanópolls.

Pra� Pereira li OIlTeira, 10. Fono, 1.009.
HeráFfo: Dai! 14 :à8 16 horas, diarIamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Ja.neiro.
Vi as urinárias - Operações
C01\Sult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, do.a 16 hs. em diante
- ReBid: Vida.l Ra.m�s, 66.

Fqne 1067.

O·R. REMIGIO
CL1�ICA MÉDICA

Moléstias internas; de senhoras e Crl

angas em Geral. CONSULTóRIO: Rua

J'eUpe Sohmidt - Edifício Amélia Neto.

Fone 1592,9 às 12 e 14 às 17 horas. RE,
SID�CIA: ') LClrgo Benja.min

Constante, 3

DR� ROLDÃO CONSONI'" " I

HELENA CHAVES SOUSA
IlNFIlR:&DJmA OBSHTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de FlorfániSp0ú8
Ateade cbamadOll' a Q.uüqufll'

'hora'
Praea d. Bandeira, 53 - .ob.

.Itr. ,(�tIp .L...�� 11 df M.Io)

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO! CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

S a n� uenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·

. TO, FOSFOROS,CAlCIO
ETC_!

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.pauperado.,
E'4jot.do., Anêmico., Mã ••
qu. criom Migrai, Criança.
raquíticII, rec.b.rio • tenl-
ficlçio gl,.1 do organismo

COI'l1 O

53 fioue n 01
Llc. D.N S.P. O' 199, de 1921

ESTE AlUNO
abilitou-se e m e s c r j.
lu ração me rca n t i I,
c a l c u l o s , português •

. direito comercial
e c o r r e s p o n d ê n c i a �!iC'cu.ü'Ii7"'E -:::C11�:ut;;';:I;:__-'"
:::;e�u: I����s �ou".: i·=m=wll=rt�I��f!rI'A
dispensam professor. 11II1U1I1I1UI1lI1I1-1I1 A

� _._

Sou professo r ha 25 anos. mas nunca vi isto. Peça prospet o ao

prO"1Brando, Caixa 137ti S. Paulo. Escola registrada sob n.o 548 em 191H.
Abililou uma geração de alunos e lodos trabalham. Junte envelope selado,
endereço claro. Preços modicas. Se abilitará em ti mêses: terá direito H UBl

Certificado especialista em contabilidade: tic ará em ordem e satisfeito.

COMPREM PUO REEMBOLSO POSTA.L
L.afJj·�gnr���\-W�(tef1tP'f.,emkPlb"".""

F'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospttaís europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen
cas do sistema nervoso, aparelho geníto

urtnérío do homem e da mulher
\ssíste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Radíología Clfnica com o dr

\'-[anoel de Abreu Campanar ío (São Pau

lo). Espec iallzado em Higiene e Saúde
PÚ'blica, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. -- Gabinete de Raio X - Electro

carctliografia cllnica - Metabolismo ba
-ta l - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

�ubia e análise clínica. - Rua FeJ:'lllando
Machado, 8. Fone 1.195. - FlorianópollB.

I,

OJ{. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clinlca e Cirur�a
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
rtamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN,
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR� AGRIPA DE FARIA
CLlNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

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

Consultas diárias das 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro! RAIOS X
l\Ioderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pullllOnar, úlceras gástricas e duo
depais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
-\plica o Pncumo-torax artificia.l
para o tratamento da Tuberculose
Pu;lmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Schmidlt
Das 1:1 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Tel6l!IlQe 1.475

�.c�� :bt.T�PILULAS DB

REU1ER
�r

que ���:!�uar atolllago '1
o es

� �=----��
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Os esquecidosTalvez em consequência
da designação genérica de
"inativos", que pressupõe
condição de parasitismo, os

aposentados têm sido inva
riavelmente excluídos de to
das as leis de melhoria de
vencimentos.
Assim acaba de acontecer

]iS
uma vez, Para êles, o

de reto do dia 10 apenas es
t elece ,o direito do salário-

-

família, vantagem que a
bem 'poucos aproveitará,
porquanto os velhos servi
dores

.

só excepcionalmente
ainda terão a seu cargo os

filhos menores abrangidos
por aquele regime. /

Como assinalamos, havia
o precedente. Nunca o Esta
do ao acorrer em amparo do
funcionalismo assoberbado,
julgou âeoer considerar a

situação dos eeus antigos
servidores, muitos âos quais
aposentados por invalidez
contraída em trabalho e a

cuja eubsistência decorosa
não é justo deixar de prover.

Se o funcionário em exer
cício faz jus á solicitude do
Estado porque trabalha
para êle, o aposentado não
o faz menos - porque para
éle já trabalhou. .. . _ .....

Neste momento, quando,
o ipoder público foi mais lon
ge que no passado, esten
dendo as providências legais
do aumento de salário ti-s pró
prias empresas particulares,
justificar-se-ia que, também
no tocante aos aposentados,
a lei atual inovasse. Prati
caria com isso um ato de
coerência.
(Diário de Notícias, do

Rio).

"P}jRFECTA"
'A Maravilha da téenka suiça moderna

Modelo ri' 1 -- "Poldí t" •• Caixa aço
inoxidavel -- Ancora· 15 rubís

Cr$ 340,00
Modelo n

' 2 .' "Perfecta" -- Caixa fo.
lhada -- Ancora 15 rubis

c-s 390,00
Modelo n

'

3 •• "Perfecta.· -. Caixa. oco

ino�idavel Ancora. 15 rub'is
Cr$ 340,00

IMPORTANTE ._ Cada. relógio leva
certificado de garantia., e rioo estoio

de ma.deira. ma.rcheta.da..
-

CASA MASETTI
A Casa dos Bon s Relógios

(Fundada em 1890
Rua Seminário, 131 - S. Paulo
Faça hoje seu pedido pelo Reembôlso

Posta.l. ou contra. chéque

Seja

---

'"'eressa a 8 efl'rc 10 "",",eres:
Na edolescenda, na

idade adulta, na "idade
criti(a", as irregularida
des no funcionamento do
organismo ecerrétem para
a mulher uma infinidade
de deres e (Ontratem·
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as
que usam A SAUOE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti·doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor
malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no
nome o resumo de suas
virtudes.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA,

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

Capital e reservas , , "........... Cr$

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina Ida Universidade de -São Paulo, onde foi

Assistente por vários anos do Ser'll'iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Currela Neto -----------------------

(Prlmélra Cadeira de Clínica Cirúrgica) DR AURÉLIO ROTU-LOCom prática 'na cJ.ínica ginecológica do •

Prof. iiila O. Matos. Assístente do serviço
de partos do ·Prof. Domingos Delascio no

"Hogpital Leão XIII".
Cirurgtlio de estômago e vias bHiareD,

, Intestinos delgado e grosso, tlroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
vll.rlzes e hérnia.' Ji)oenças de Senhoras E;
partos.
Consultas. Do.a 9 às 12 hora.s nu

Ca.sa de Saúde Sõ.o Sebastião.
.. , Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

.,.,. .._..-.-.- - - -_._ __......,._._ .,.._ _.o._.._..__.,""'"
;. - .. '

< COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"
..

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Responsabili.dades . ,., Cr$ 4.999.477.500,58
ReceHa .. ' .. " , _ , . , .. Cr$ 70.681.048,2,;)
Ativo .,.. ..,. . , , Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2:)
Responsabilidades . , Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) _................. Cr$

.

23.742.657,44
DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Fre1re de CarV'alho, Dr. Francisco

de Sã e Anísio Massorra.
Agências e sub--agências em todo o território nacional. - Sueul'sal no

Uruguãi. Reguladores de avarias nas pritl'CÍpais cidades da América, Europa
e África,

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A l\f P O S L O B O & C I A. - Rua Felil)e Schmidt, n. ,39 .

� Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
� SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

( NAU. BRU�QUE, LAGES E RIO DO SUL
,......"...�·'AT:.J"a.-".-�.W..·ti'ti'",......,.·"••·.-.......w_.........&V...,..A.. 4 "".,?"

7UI56.189,20
Cifras do balanço de 1942:
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Quer nos estudos, quer
na prática dos esportes,
o rapaz moderno póde
orientar as suas ativi
dades, por um relógio
NORMA.
Belos e elegantes, pre
cisos e fortes, estes
famosos relógios suiços,
dão inteira satisfação.�\\\��
NORMAMAS CHEGARÁ SEMPRE À HORA

5

NORMALIZA o SEU TEMPOSE TIVER UM RELÓGIO NORMA

Standard

c��a!!r���m��ar!�!�:aIC�!��ê��O�a���o A angustiosa situação morar�J!�!!:�u�n� !e�!�.
Apólices Pern�mbucanas'

e ml-II-tar da Alemanha �ytt��:�!a:d�:�:sa�áC;����' �ot��:�
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI- tura: _moinhos, �otocic1etas" re-

I
.

d d parhçao de rncidefrc , automovel,�O a visa ao púb ico e, em particular, aos porta ores as
terrenos bateria de alumínio

Ailólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 30 do cor- NEW YOH.K, novembro - .I ln- . Hoje - o quadro é o mais d eso-
para chapelaria, prensas, a1ambi-r

. ter-Amer-icana, por especial acôrrlo lador possível; qualquer comentá- d
-

rente mês, às lo horas, o 17° sorteio de resgate, com prêmios, com o "New York Times") _ Ci- rio, por mais inofensivo que seja, qu�, tr�tores, semeadeira __�_.lrroz,
dêsses títulos. de que é a distribuidora. tando a op in ião de fontes de infor- pód e custar a vida de uma pessoa, gUllhotInas, etc;,:,._ J',r'"

O sorteio serâ realizado no Edifício da Matriz da Caixa mação, cuja autoridade não pócle nas malhas da Gestapo, que o inter- COMPRAM-SE �.'
'

Econômica Federal do Rio de Janeiro, à rua 13 de Maio, ns. ser posta em dúvdda, o grande [or- pretará como derrotismo e, em lu- Motores elétri:;Ss, cofre, dínamo,. nal americano "The New York Ti- gar dos 14 Princípios de Wílson, I33/35,4· andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios segumtes :
mes

" chega à conclusão de que, J. expectativa de vlnganca das na- balança de concha, motocic eta,
�

� defibradeir;:, penteador e motor
1 prêmio de Cr$ 600.000,00 embora o moral do soldado alemão, ções que foram massacradas e opri- marítimr de 5 H.P. a 61eo.

Cr$ 50.000,00
nas diversas í'rentes de combate midas pelo tacão nazista. Info",,�:;�ções à rua Deodoro 35,» - ainda pareça elevado, todas notí- O medo dessas consequências e com,' i��L. Alves, que se encarrega• Cr$ 10.000,00 cias procedentes do inter-ior da do caetigo inevi lável é que faz com da d;bmpra e venda de qualquer» Cr$ 5.000,00 Alemanha são concórdes em que o que os alemães contínuern a l'l1br ob.'/'t:o.

Cr$ 2.000,00 povo gerruân.ico os.tá cansado de com energia (declara alinda aqmele ..,..rr'J.h _)}
guerr-a e desiludido. Todos sabem jornal de New York). E êsse medo

C
- ....» Cr$ 1.000,00 que a «uerra está pendida; compre- é a nota dominante na atual pro- amlOnel.leendem que os milhões de mortos, uaganda nazista. Mas até

qUa.nd�
.São nossos representantes. , nesta cidade, o BANCO DE inclusive 4.000.000 de alemães, com ,nedo alimentará essas energias,:' e Vende·se urna. cnrn ionebte , em-

CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA DE, SANTA CATA- os quais Hatler prometeu tornar iá não existe nenhuma esper�/a? placada, co�_dlversos per'tancea.
RINA, - Rua Trajano n. 16 - FLORIANOPOLIS, que estão produtivas e ferteis as terras cori- Juando a Inglaterra, a Rússia, Es- �reço de o�aslao. I�fo�;naçoes na

quistadas, foram sacrificados em adas Úmidos e os outros aliados Tamanc?,rla BarreIros, na rua

encarregados' da venda dos títulos e habilitados a prestar vão. Constatam isso com a aproxi- .of'reram os seus ree,\ses, no prin- Coriselhe iro Mafra. 5v·2
qualquer informação a respeito dos mesmos, mação cio estrugir das arruas rus- cip io da guerra, sabiam que, se

VENDEM SEAs apólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do res sas, através elo Dnieper; percebem oudessern manter-se, enquanto pre- _

_

pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 50 do art. I ( isso pelo rugir dos canhões aliados, 'Jaravam a mohi lizaçâo, aproveitan-
E d d nas proximidades de Roma; e sentem do as energias e matérias primas,daI inatruções em Vi20r baixadas pelo Govêrno do sta o te

isso, com a própr+a exper-iência e no esforço de guerra e acelerando
Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas as os sofrimentos pessoais, como em 'I producâo de todas as Nacões
apólices emitidas. \Jl8, em wi rtud e dos efeitos dos Unidas, não só se �úllvariam, como

A. VEIGA FARIA bornbard aios aliados às suas cida- esmagariam o inimigo.
Diretor da Carteira de Títulos eles. Essa esperança deu-lhes fôrçasMias há gr-ande diferença, diz o para receber as más noticias ini

"New York Times", entre 1918 e ciais sem nenhum desânimo ou

11943. Ao conbrár io do regime de desfalecimento. Mas os alemães
'terror estabelecido por Hirnrnler, testemunham os seus reveses, de
não apenas nas áreas conquistadas, pois de constatar que as suas fon
mas até na própria Alemanha, o re- tes estão esgotadas e as suas reser

gime do Kaiser, mesmo durante a vas extinguindo-se.
guerra, era mais liberal e oferecia Enquanto os soldados alemães tive
mais liberdade de. pensamento. ram êsse moral elevado (continua o

lOs alemães ainda tinham as suas "New York Timels"), haverá lutas
organ.izações paa-tidáeias, através violentas e, talvez, a guerra ainda
das quais podiam agir e manifestar seja longa e árdua ; mas ais nolí
as suas idéas; depois, tiveram os cias, que nos vêm, diariamente,
14 Pr-incípios de Wilson, que lhes das frentes russa e italdana- estão
nroporcionar enn a volta do traba- selando definitivamente a sorte da
lho e às atividades honestas, com Alemanha de Hitler.
esperanças de melhor futur.o.

1
2
4
5

50 "

�

�esolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira. T1JnO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PABCELADAMEMTE,

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

r

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
lalçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INOtJSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A,
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telefon. 1634
Expediente: O.. 8 is 1i • da. 14 a. 17 h•.

-----

Q, K, ,TUeIO

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

Dror;u oadenais e oatrangelras - Homeopatias - Perfumaria.

ArtIgolI de borracha.
Garaat&8e a exata observância no receltnãrlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de im6veis;

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

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

Cia. VODstru·tora da Casa Própria
(Não tem sorteios nem pontos!)

'Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é
possivel obter «casa pr6pria».

PETISCOS - Rol l-rnops - Herrings - Pickles - Cama· Precisa-se de uma, que saiba
de cozinhar bem. Ordenado 80 cruzei-rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos ros , Praça Pereira e Oliveira, n' 18

tainha fumadas - Pernil --, Pasteis - Empadas
Salame - Peixe frito, etc. etc.

BAR E ARMftZEM ORI(NT(

20 ações da
Cia. Siderúr

gica Nacional, a 470,00 somen
te o lote. Tratar na redação
do "Estado". V.- 15

ALUGA-SE A casa sita
na Avenida

Rua V. Meireles, 11

I VAI FAZER CONCURSO 1
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
PostraHsto?

A Escola Universitária de São Paulo
sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá hobí

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

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

Adolfo Konder n. 3, com am

plo salão para qu alquer ramo

de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações;
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -15

.. FPF' AAMH*

U" - Vende-se
p,..aquIDft uma má

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

316 - Estreito. l Sv, - 3

PIANO
Compra-se um piano em perfei

to estada de conservação. Ofertas à
rua Deodoro, 17. 15v-6

Cozinheira

OportunidadeBOM E fUTUROSO EMPRE<iO DE CAPITAL

, .

umco

TERRENO Vende-se
um, me

dindo ISxSO ms., localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na rua
Tenatrides n. 3.

Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível
propriedade, sita no cornêço dos Barreiros, a um quilômetro apenas
da nova Escola de Alplrendiz'es Marinheiros. Com 230.000 metros qua�
elrados; tendo mui,tas ,á'rvor.es frutifelras de bôa qualidade, como sejam:
laranjas de umbigo, pêra e bergamota; uva preta e branca, maçãs, pe
ras, ameixas, l,akís, abacates, mangas, tâmaras, cajús amarelos 'grados,
goiabas e outra.s mais. Com uma g,rande e confo.rtáv,el viV'enda pa'ra fa
mília de tratamento, tendo sala, 5 qualrtos, cÓpia, cozlinha, disp,ensa,
banheko, tanqu:e de lavar interno, instalações sanirtá'l'i,as, água enca
nada e esgotos próprios. Pt1eço de oca,sião. Ve,r e tl'atar: aos ,Domin
gos, na mesma, com o seu prÜ'prietário Marcos Mioll'liJarzel; e, )lOS dias
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua C::�mselheko Mafra, 26-A. Facilita-'se
o pagwmento.

"$:1,5' P'D ri.'_ MES

I

COM MENSALIDADE TA�O
ECONÔMICA PODE ESTUDAR
PELO CORREIO UMA PROFIS'

\--., SÃO LUCRATIVA �
.

COM fRCIO' BANCARIO'FARMACIA
RÁDIO' COSTURA· PROFESSOR

_ JORNALISMO-PUBLICIDADE
�EÇA FOLHETOS GAATIS
ASSOCIAÇAà EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 589·S.PAULO
.NOM E - � -.c o

R U A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "

LOCALIDADE. , _

ESTADO _

A Estatística Miniar, destinada ;lo
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 011
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.Subtrair-lhe apôfo é trabalhar (mo.
Ir. O Drull e. p.r ..., {D. & II.).
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Raspou a barba,
deixou de fumar

só bebe água •••Lisboa, 20 (D. P.) - O conde
Dino Grandi acaba de chega'r a
esta ca,pHal, procedente da peque
na cidade de Via,na, sirtuada no nor
te do pais, onde residia com sUa
eSiPôsa e filhos. Angora, 19 (ü. P.) � O ministro
Segundo se a,lluncia, o conde es- elo Exterior da Turquia, senhor Me

tá em más condicões econômicns ncme'l1ciogllJ, cüllfel'encioll com o
e scroÍa StlU espôs� (jiUe1ll provê à embaix':1!rIor alemâo barão von Pa-

peno Hevelol1-Sc oficiall.mente quemanllte,nçã,o e s'll.�tenta a familia. o chanceler turco afirmou ao di-a cOlide deixou de fumar, só to- j:lomata na.zista que, na co,nf�rênArgel, 19 (U. P.) - Guerrilhei·, 111a água e UpOl1 a ba.rba. Sabe-se cia de Moscou:, não foi decidido te
;-os ,iug_oeslavos e soldados·

.
nazi�- � que está escrevendo umas l11emó- a Turquia deveria enltrar ,na guer

tas estao empenhados em vlOlen,ta. . �. ra. Foi discutida, entretanto, a:
batalha, nos arredores do porto de nas, porem nao dese,J,a ser entre- questão de que tal coisa seria útilSpl)l�lt.l) Ilá costa dQ Adt'ültiço, I viSitado pelos jopna1i�t!.l,�, • FIQS Aliado�1

Prepara-se
novomente

Valulin para passar
t I,sados

em avançar palra o sul sôbre

a aque [) estrada que v..i para Odessa, os
alemães também estão dispostos

de reforços ria rctagnarda, o gc- h manter a todo o custo essa úl tr
i.cral Vatutin já conseguiu deter má! via de comunicação das fôrças
o ímirnrao e agora se está prepa-I de

von Mannestein, Ainda segundo
r-ando para passar novamente ao os mesmos inf'ormemtes, é de se

ataque. Acredita-se, porém, em esperar que os combates ao sul de
Moscou que está imbnenl e

moral
Zhitornir atinjam violencia tão

grande batalha de aniquilamento grande quanto os de Krivoi-Rog e
na região de Zhitomir. E isso, I Melitopol, que f'orarn coenparados
[arque,· se os russos estão interes- à famosa batalha de Estalingrado.

ao
Moscou, 18 (U. P.) Os ale-

mâes lnnçarum ] O divisões blinda
tias motor-izadas e de infantaria
nus seus contrn-ataques na ZOll<J
de Zhimotir. Diante do poderio das
f'órças naz istas, repr-esentadas por
150 mil homens concentrados em

pe-queno setor, os russos tivcr arn
de retroceder. Mas, com a chegada

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R

ESPINHAS,
A 5,
ETC.NUNCR EXISTIU IGUJ:ll

A maior frota aérea enviada contra a Alemanha
Londres, 19 (U. P.) - 1.200 ,bOm-j Ludw.ishave,n. Com a incursão de

hardeiros pesados aliados esti ve- ontem, a HAF completou () nona
rnm Ol1tt�/ll sôhr e a Alemanha, aht-I gbssilJlo bombardeio de Berlim, que
canelo vior('.:'"{,�_l1lente Berlim e Lud- : recebeu a desagradável visita de
wishavcn. Salic >« que toram cau- côrca de 800 dos mais pesados
sados enormes dan�� Berlim. Em- quadr i-cnotor es britânicos. A pró
bora ll1C1nOIS intenso, -também foi I pri a agência aleniã DNB, ao co

violento o ataque da RAF '{outra a Imel1ttar o ataque, deixa entrever

importante base naVia.I ale[,�:' 'de I
que foi sumamente intenso. Deve-

ôsCàlón·cos··e·ü-1tiiíêiêíiCfà··deMõsCõuNova Iorque, ,20 (U. P.) - O se-"I Por seu turno, John Foster Dul-'
manário católico "commonw,eal-I f", presidente da Ooarussão Pró
th " publica um editor ial, no qual Pa,: Justa e Duradoura, do Canse
se so.lidar iza com os acórdãos da

Ilha
1 ioderaI das Igrejas, manifestou

Conferência Trtpáotlte de Moscou. que os -icordos de Moscou são "um
Diz que o primeiro e indispensá- passo n�táYel para a realização da

vel esfôrço p:ara. alcançar uma �az I' ordem inrternacional".
duradoura "e cnar uma atmosfera •

de confianca bôa vo,n�ade e a atua- Leros e as IIh2ls do
ção hones,t"a,' entre a RússtÍ'à, Grã- Dodecaneso
Bretanha e ESJta.uos-Unidlos". Nova Iorque, 19 (U. P.) - A rá-

Essa ma,nifes,l,açã,o coincide com. dio de Berlim anunciou que, prati
decla'rações similares do ConslClho I camente, tod·àJS as �lhas do Dodeca
Federal das Igrejas, a qUáll �br.an- I ne:o esrtão a�ora em po�er do�s ale

ge as seitas protestantes l11aJS nn-. maes, em Vl'sta da capltul,açao de

pnrtantes. I Le.ro,s.

se destacar que Ioram tantos os

apa relh os aliados em ação sôbre
a Alemanha, que saíram do ar to
das as emissoras do "eixo", dos
países bálficos e do norte da Fran
ça. Segundo informações extra-ofi
ciais, Iorarn Iançadas sôbre a Ale
manha cerca ele 2 mil toneladas de
bombas explosívas e incendiárias.
Deixaram de regressar às suas ba
ses 32 dos bombardeiros atacantes.
Londres, 19 (U. P.) - O Minis

tério ela Aviação britânico revelou
que a fôrça aérea que .atacou, na

noite passada, BerJ.in? e Ludwisha
ven, foi. a maior até hoje enviada
par a atacar a Alemanha nazista.
.,._-_.....J".-.-.-.-_..-_....-.-.- -�-......_..- ..._.J

At
- I A despe;;a com o

e n ça o . cinema póde ser ti
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

ANTIGO PREPARADO INGLt::S
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOSVIoração de águas I A questão libanesa
Hio 20 (" Estado") - O Depar-I Se v. S. conhece alguma pessôa que soo

ta11ledto Naciona.l de Saúdc vem Londres, 19 (D. P.) - A Grã- fra de congestão catarral ou aturdimen·

fazendo por j,ntel'luédio de seu ór -
J Bretanha e os Estados Unidos soli- to, recorte este aviso e leve-Ih·o.

gilo cOll�petentc, a vedfica.ção regl< I ri tara�l1 ao govêrno. d� l\l'gel !l exo"1 O catarro ..
o aturdimento e a dificu\·

h'd' e sÍ!;temática dos indices elor- reraçao do funclOnano frances rei;" I
dade de OUVIr são provocados por uma

medricas das aguas, de .aib:,!steci- pons�v�l l?elo "tren�e'lldo êrr? di-I ê�fermid�de constit:,cional. Por essa ra·

menlos fornecidas as caplÍars dos nlol1lHJÍlco' que motIvou a cnse do zao, dedIcou-se mUlto tempo ao estudo

diversos Es,ta-dos ,e pelos qua:is se Líbà'llO. Es,sa aftif1mação foi fei1a de um tônico suave e eficaz para com·

<Jferem as condições de sua pure,,;a l'xtra-ofici:.;,hnente por um téc'l:ico bater os males causados pela afecção ca

sanitá,ria. Ainda agora, à yistàl dos hritânico em assuntos do PrÓXUl](l tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

últimos dados recebidos. r.cab� o Oriente. De acôrdo com o mesmo plenamente vitoriosa e tem proporciona·
diretor do D. N. S. de aconse�har, informante, será dificil ao f(1)- do alívio a muitos sofredores. é conheci

aos diretores de saúde de dois E<;-: V(;]1r10 de Argel Clllll[dr o pedi,lo do sob o nome de PARMINT e está à

tarIos do Norte e tlim do Sul, a ime· i alia'rlc:, porquàl?to () comissário venda em todas as farmácias e drogarias.
d

..

i'ata dO�'açã,o d� ágiua �e .abaste-I· fl'ances
cm Bell'.ut! sr: :Tc.�n Hell�,l1i Logo nas primeiras doses, Parmint ali·

cimento as refendas capltals. ,lssegUl'a que fOI o plOpllO COl1ll'" via a cabeça, a congestão e o aturdimen·

N. R. � Qual será o '''Estado dl. J Fralr.cês q1le orôenoLl a prisão dos to catarrais, enquanto o ouvido se resta

Sul" ? dirigenles libaneses. beleoe prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.
Sendo muitos os males do ouvido pro·

vocados diretamente pelo catarro. pode
se evitá·lo com Parmint.Sedàs estampadas em cortes

Reversíveis,. Zergalbas
Maravilhoso sortimento na

Reduzindo o consumo
da carne

Rio, 20 (A. N.) - Atendendo 11
sugestão do coordenador do Abas
tecimento, desta capital, CÜ'l11aE-

I
Jante Ernani do Amalral Peixoto,
os restaurantes, hotf'i.s e pensões
\'ão fa,zel' UIll racioinamen,to es,pon
taneo da ca'l�ne. Assim, as segundas
c qlünta�f'eiras alPl'esentarão ape
nas um prato à balse dêsse produ
to, o (il1e illlportará l1l�l11a economia
de cêrca de' vinte por cento no
consumo atual.

ROMANOSCASA
Rua Conselheiro Mafra, 26.

EVACUANDO SOfiA Manobra envolvente Comprai na CA SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Londres, 19 W. P.) - A� al1to- Londres, 19 (U. P.) - O com!.-

!'idades búlgaras cGmeçaram (�lllli('ado �leIlliio admite (fllle (JS exél'
('VaClUll' a cidad,� de Sofia, recente- ci tos russos ltllClaralll pengosa
]11cnte bamba,rdeada pela aviação manobra cnvolvente do sudoeste
norle-americana. De :1lcôrdo com til' Nevei para o sul. Acredita,-se
uma inf,ol'mação ;transmitida pela cm Londres que essa operação
cmissora de BerlIm, grande parte 'f'1ll por objetivo lanç(lI' uma ofen
da noplllação era retirada de So- siv:l coorelenada sôhrl' Vitehsk,
fia 'devida à impossibilidade d�s jl1ntamente com as fôrças que ala
n3,zlsta,s de defenderem aqn�la CI- cam diretamente desde (J leste.
dade em caso de ata,ques aereos- .........

····.--::-····r·A-d;:;;;';;"·���Atençao . cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisc..o Tolentino. 3.

Atacando Creta e

observando Rodes
Cairo, 1S (U. P.) - Bombardei

ros al,i'adlols a,taoararll1 inúmm'os o'b
jetivos miililtares si,tuadlos na ilba
d'e Creta. Foi também a'Íacad,o uni

nav,io de abaslteoi'l11c<ntos. Além dis
soO, foram realizad-os vôos de reco

�l<b,ecjmento a,rmado em R1oldes.

EM: SPALATO

Alta de' preçosA notícia «ie que vão ser

aumentados, em Porto Alegre,
os preços dos aéneros de
primeira necessidade sugere
lima observação que precisa
ser ouvida pelos que têm a
incumbência da defesa da
bolsa do povo.

Se há, poruenlura, ali qual
quer motivo aceitável para
se elevar o custo de qualquer
artigo de procedência de 011-
tros Estados, não existe, po
rém, para .se vender 'mais
caro os produtos fornecidos,
em grande escala, pela la
voura rioçrandense,

Os 'consumidores deverão
paqar mais, dora em diante,
pela farinha de mandioca e

pelo arroz. Ninquem com

preende a cansa da elevacão
desses' produtos.

"

É sabido que os plantado
res de mandioca do Rio
Grande do SIII se dirigiram,
liá pOIlCO tempo, ao govêrno
da República pedindo-lhe
lavores para êsse ramo de
cultura amplamente desen
volvido alí. Aleqaoam êles
que Ia intensificação dessa
laoonra era devida precisa
mente à promessa animadora
tia mistura com a farinha de
trigo. Suprimida 11 adiciio
obrigatória ao rIJão comulll. a
mandioca sofreria Ia crise fa ..

tal da super-produção, Corno
é possível, pois, eleoar-se o

preço da farinha em seme
lhante siiuacão?
A falta Ide' transporte inuo

cada sempre peu.s explora
dores do pouo para a alta de
preços deveria concorrer,
nesse caso, para a baixa, em

virtude da retencão de stocks
por âiiic uldades de etnbar
ques . .A i está 11/11 caso que de-

.

ve ser bem examinado pelos
poderes ,públicos, oiim de
evitar q1le a exploração m�
dre e se estenda, sempre
agravada. aos demais centros
consllmidores do país.
("Corr,eio da Manhã").

& Netícías
o sr. Bom Américo de Carvalho,

oficial administrativo, classe H, da
Delegacia Fiscal do Tesouro Na
cional em Santa Catarina, foi re.
movido para a Recebedoria Fede
ral em S. Paulo.

•

Foi transferido do 20' B. C. para
o 14' B.C. o sr, capitão Domingos
da Costa Lino Sobrinho. que há
tempos serviu no 13' B.C., de
Ioinville.

•

Estará amanhã de plan tão Q
Farmácia da Fé, na rua Trajano.

•

Desde ante-ontem, encontram-se
nesta capital, procedentes de lain
ville, os srs. Arnaldo Moreira
Douat, Aurino Soares e Adernar
Garcia, respectivamente prefeito
municipal daquela cidade, diretor
da «A Notícia» e diretor da fá
brica de carreteis Santa Terezinha.

" -�

êiNÊMA·Aô'AitLÍV:àÊ·...........
Conforme se anunciára, efetuou-se, on

tem, no largo ela Alfândega, a projeção
cinematográfica do Escritório de Coorde
nação Inter-Americana, sob ·0 patr'ocínjr,
de "O Estado" e em homenagem ao Dia
ela Bandeira. z

Aquele local ficou repleto vários mi
lhares de pessoas o ocupavam. comprimi
.Ias, vendo-se até curiosos nas ruas que
a lí desembocavam ..

A exibição dos interessantíssimos fil
nes agradou em cheio. e, 'segundo nos
declar-ou espontaneamente o sr. Eurico
Hosterno, a quem e�tá afeto o serviço
de filmes, foi essa a projeção que, até
agora. atraiu maior número de especta
dores.

HOje, às 20 horas, no estádio "Adolfo
'(onder", o Escritório de Coordenação
Inter-Americana fará projeção pública
le uma interessante coleção de filmes,

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

o ESTADO Esportivu
Várias

Com o. realição de mais duas
partidas prossegue, amanhã, c

certame nacional de futeból.
-Em Niterói. jogarão mineiros x

flumineneses e em S. Paulo, gau
chos x bahianos.
-O Hercilio Luz, de Tubarão, ba

ter-se-á amanhã, contra o Nacio
nal, de P. Alegre.
-O centro-media Zarzur foi con

vocado para os treinos do selecio
nado paulista.
-o S. Paulo já tem em seu po

ler um compromisso do centro
avante Baia, a grande revelação
3.0 campeonato de 1943.

CARTAZES DO DIA
No ODEON, às 16 e às 19,30 horas,

ixlb ir-se-â o os filmes: "A Vênus do Caba
'é", com CaroJe Landis e César Romero;
'Dois bicudos não se beijam", com Mary
VIartin e Jack Benny; "Guerra aos gangs
ers", ·com Irene Harvey e Kent Taylor;
'Comp!. Nacional"; "Serenata Comunica
tiva" e "Ao redor do Mundo". Prêços
2,20 - 1,50 - 1,00. Impr. até 10 anos,

No Cine IlVrPERIAL, às 19,30 horas,
exibir-se·ão: "O Conde de Monte-Cristo",
�om Elissa Landi e Robert Dcmat; D.
José Gasllar de Afonseca e Silva"; "Ao
redor do :\iundo"; "A voz do Mundo".
Preço 1,50. Impr. até 10 anos.

O "MARTIM FRANCISCO"
Para comemorar o batismo do avião

"Martim Francisco", doado' pelos funcio
nários do Ministério da Fazenda à Fôrça
Aérea Brasileira, reuniu-se, ontem, na
DelegaCia FiScal do Tesouro Nacional o
funcionalismo dêsse Ministério p;ra
conforme solenidade idêntica 'realizad�
à mesma hora em todo o país, festejar'
êsse patriótico acontecimento.
Presentes todos os Chefes de Serviço e,

bem assim, a quase totalidade dos fun
cionários fazendários, sob a presidên.cia
do dr, Antônio de Andrade Cal'l1eiro,
foi dado início à solenidade, tendo sido
convidado para fazer uso da panvra o
dr. a�hon da Gama Lobo d'Eça, procura
dor fIscal da Fazenda Nacional em Santa
Catarina.
Finda a oraçã'o do dr. procurador, o Sl',

delegado fiscal agradeceu o compal>eci
menta de todos os que alí se achavam,
e encerrou a solenidade.

NO SACO DOS LIMõES
Aman hã à tarde, no Saco dos Limões,

encontra-se-ão, em jôgo amistoso (que
nem por isso deixará de 'ser renhido):
as equipes do "Ipiranga", local, e do "Na
cional", do Estreito.

R�INHA DOS ESTUDANTESHOJe, com iníciO às 22 horas se reali.
zará, no Lira Tênis Clube, a festiva ce
rimônia da coroação da "Rainha dos Es
tudantes". recentemente eleita em con
curso promovido pelo. Diretório Acadê
mico com o apôio da imprensa local. Os
bilhetes de mesas reservadas estão à ven
da na Joalheria Moritz, e o produto se
destina à aquisição do pedestal do busto
de José Boiteux, fundador da Faculdadede Direito.

El\'I SÃO PEDRO
O "Primavera", de S. Pedro de ,Alcân

tara, que no domingo, passado derrotou
pr 3xl a "Barroso", vai amanhã bater-se
com o "Flamengo", da cidade da Palho
ça. O jôgo será em S, Pedro,

LEITE CARíSSIMO!
Braz Sousa e outros pediram ao sr.

dr. Nerêu Rumos, interventor federal, au
mento no preço do leite. Foi-lhes dado o
seguinte despaCho: "Arquive-se, por não
poder ser aumentado o prêço, que já
é dos anais altos do Brasil".
............;;-

- ............._..._.._.._. -w........ _

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

«A Soberana»
Na conceituada casa "A Sobera

na", recentemente adquirida
pela grande e esclarecida firma
Moritz & Cio., - - como todos os

sábado acontece, haverá hoje à
venda a famosa massa de talha
rim preparada com a excelente
farinha de sêmola, >

para cuja fa
bricação aquela firma mandou vir
recentemente de S. Paulo um téc'
nico especialista. E' produto de

e preço acessível' além de saboroso
e muito alimentício não devendo
faltar nos "menus" familiares de
domin(1o.

chanceler
afirmou

o turco
"..••••- ..w.w.w _••••••••_.�••�. �."rII'J

Ilhas ocupadasLondres, 19 (U. P.) - A emis
s<ira ele �erlim anunciou a ocupa,
�·�o, da Ilha de Mikaria, no mar
Egeu, por fôrças navais nazistas.A ilha de Mikaria estava! guarnecida por sol��dbS italianos, dos qllaisforam é.!pnslonados 240. Além dis
so, de acôrdo com a mesma fon te
de_ informações, os fascistJs ale
lllaes ocupmral11 também as ilhaS
de Lipuo f$ Patson, ao norte de Le·
H).!j, ____4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Poderosa frota concentrada no Indico
NOVA IORQUE, 21 (U. P.) --- A GRÃ�URETANHA CONCENTROU PODEROSA FROTA DE COMBATE NO OCEANO. íNDI..
CO, INTEGRADA POR 4 OU 5 COURAÇADOS E 3 OU 4 PORTA-AVIõES E GRANDE NúMERO DE UNIDADES MENO ..

RES. FOI o QUE INFOnMOU A EMISSORA DE TÔQUIO. AO QUE PARECE, A ESQUADRA BRITÂNICA DEVERÁ UNIR.
SE ÀS FORÇAS NAVAIS NORTE-AMERICANAS PARA INICIAR OPERAÇÕES CONJUNTAS, EM GRANDE ESCALA, CONTRA

IMPORTANTES POSICõES JAPONESAS.. �

Acôrdo entre o Vati
cano· e os alemães
Nova Iorque, 21 (U. P.)

Foi assinado acôrdo, entre o
Vaticano e as autoridades ale
mãs, para que sejam transpor
tados para a Santa-Sé todos os

objetos de arte pertencentes à
Igreja e que se encontrem nas
zonas italianas ocupadas pelos
nazistas. Essa informacão foi

I transmitida pela emissora de
Berlim.

Fra quê pressa 1 ...

Rio, 21 (E.) - Informam de
Curitiba que foram inaugura
dos mais quatorze quilômetros
do ramal de Barra Bonita, no
rumo das minas de carvão ali
existentes, Essa linha foi pla
nejada no tempo do govêrno de
Vence�lau Braz, c�m a finali-l O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATA HI� A
dade de exploraçao daquele I Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
combustível, em virtude da --------------.--------------
.então escassez do produto I
estrangeiro. Em vez de o ramal Ano XXIX Iser executado aceleradamente,
foi sendo construido com Ienti- G I Ddao e sucessivas interrupções. ra. II e
Resultado: passaram trinta
anos, estourou a segunda con

flagração, que já vai descan
bando para o epílogo e a ponta
dos trilhos daquela estrada não

Iatingiu ainda as jazidas, cujo I

produto se proclama como

melhor do pais.

IFlorianó;>olis-SEgJnda-feira, 22 de Novembro de 1-943

meios estudantis d�"elotas<

Porto Alegr-e, 21 (U. P.) - Ten- ii ali, professores esses que, aliás, I s�lv�u . e�';àr àql�ela, cidade o. aca-
do chegado ao conhecimento do ,iú haviam sido atacados na recente dêrnicc r',��lro LlUZ Costa, p.resldenI "Correio do Povo" que graves Assembléia Democrática Estudan- te da �'l1lao Estadl�al de, Estudan

i acontecimentos se teriam rcgi stra- til, realizada nesta capital. A acusa- t,es. Ali chegando, t!sse Iider eslu
í do na cidade de Pelotas, nos meios ç'ão provocou protestos da repre- ianfil .entrou Imediatamente C!ll

I
estudantis, procurou aquele d i ári o sentaçáo da Escola Normal "Asc·� en,len.dll�lel1lto com a Federação
cOl1lunic�r-sc telefonicamente com Bra�.il", pr�sel1te. à referida se.s.. )�O, A.caeleJn:l�a de Pelola�, pro�urand�aquela cirlnd e e colher os etcm cn- que,

í

ncoutincnti, abandonou ,_' rc- e�cOlntIal. uma s,oluç�o. pala o ln

I
tos necessários ao csclarecnuen!» cinto. lavrando o seu. protesy:f. ]-;;s- cidentc, _J1]n'to a.os. dirigentcs da
elo assunto, que já alcançára rl')1I.:I'-' se fato or iainou outros inc-: entes Feder-ação ��adC<l�llca de Pelotas,

. cussã o nesta caipi tal. Segundo «s rcgistrando�se ainda I'·· alrit� C�1J11 a par-ticipação de r-epresenta
'dados que lhe [oi. pussí vcl conse-' 00111 o presid�.nte do �ú('y. o da Li- çoes dos estabelecimentos de en sr-

Igll.ir,
tais acoi1te�il1l('ntos se descri- ga de Defesa

Nacion.,.al/
e Pelotas, ����.";2J_��.:......_............. ,__._...- .....

rolaram da scguíntc inancn-a : i coronel Január io CoeZ o da Costa. INSTAlAfÕES DESTRUIDASHá poucos dias, promovida pela i Esses aconlecime>lJf s como é �

! Fe.d.eraç.ão Acaclên�ic� .de 1'I:lot.a5, natL:ral,_ provocaram' lll{l amt.Jiente Cairo, 21 (U. P.) - Caças e

I [,01 rcal izurla na Bibl iotéca Pública ele tensao nos meios estudantis pe- bombardeiros médios aliados

I
dali, uma sessão, que teve grande lotenscs, tendo chegado ao co nhe- destruíram as instalações Ierconcorrência. Durante. os cle�ates,' cil�lenlo das au.t�dades educado- roviárias de Mektovich, na Ju-foram acusados de. íntcgrallstas, nais, nesta cap ital, pelo que o go-

Ip.
elos estudantes, dOIS professorcs vôrno do Estado afim de evitar goeslávia, durante violento

da Escola Normal "Assis Brasil", CIO nscquõnc
í

as d�sagradáveis, re- ataque.

N. 8968

Gaulle Agitados os

Em Pagpano
Argel, 21 (U. P.) - O Oitavo

Exército britânico penetrou na
localidade de Pagpano a 8 qui
lômetros ao nordeste de Ates
sa. A povoação ocupada pelos
soldados de Montgomery esta
situada a 8 quilômetros ao sul
do rio Sangro e a 19 quilôme
tros da costa do ma:r Adríánco.

A corveta «Fernandes
Vieira»

Rio, 21 (A. N.) - A Orga- Faz anos hoje o sr. general Char-
-

H' L les De Gaulle, o eminente cidadãonizaçao ennque age cons- francês, quê, diante do triste
truiu e entregou à Armada colapso militar de seu país -- fenô
brasileira a corveta "Fernan- meno que surpreendeu o mundo e

des Vieira". O ato da entrega fez sangrar o coração dos inúme

efetuou-se ontem achando-se I ros e sinceros amigos da F'ro riçn
>-

.' .

tid <' encarnou, desde a, primeira hora,presente o almirante Ans 1 e..... o espir-i to de resistência e o pro-
Guilhem. pósito tenaz de reerguer a grande'

nação para a etapa da vitória e °

Berlim nega reconstrução do mundo.
Ainda é cedo para se poder per-

Madrid, 21 (U. P.) - O cor- ceber. entre a ossatura macabra
dos cidades destruidas e o fumo

resp?nde,l(te em Be!lim ;:0 :res- esbraseado das batalhas. quais as

pertíno Informacíones dISSe causas primárias e últimas do
que � Wil�elmstrasse" =. «dé�.ô.cle» �u� feriu a sua nobr� e

mentíu versoes de que o mare- hero�ca prí tr io ,
_

a quem o d9stmo

chal J?étain havia renunciado conhou a rrussuo de. mar;ter no
.

' mundo a graça e o br ilho do es-

.acres�entando que tais rumo- pírito latino - vibrátil, compreen-
res sao absurdos. sivo e generoso.

Os Brasileiros, que sempre ama

ram a França animadora da Li
berdade dos tempos modernos,
esperam que um dia se faça luz
sôbre o doloroso misterio; mas de
uma coisa estão êles certos, a sa

ber: que, sem De Gaulle, a resis
tência não teria assumido a inque
brantável verticalidade que lhe deu
forma, fôrça e ideal definido.
Por esta data, O ESTADO sauda

1 o grande general gaulês.

Safra de açúcarRio Branco, Minas Gerais,
22 (A. N.) - Pelas 5 usinas
dêste município, que é o maior
centro açucareiro de Minas
Gerais, foram produzidas cer
�a de 150.000 sacas de acúcar
na corrente safra.

�

Samos teria sido ocupadaLondres, 21 (U. P.) - A emissora de Marrocos informou
que fôrças alemãs invadiram a ilha de Samos, no mar Egêu,
que se encontra em poder de tropas britânicas e italianas. Os
círculos oficiais de Londres revelaram desconhecer completa
mente essa informação divulgada pela emissora marroquina.
Admitiu-se, entretanto, de parte oficial britânica, que a guar
nição aliada naquela ilha era muito pequena e possívelme .te
já se tinha retirado da mesma, palra ocupar novas posições.

rcõii·gõieüiis-:-j�·eies-······ii Stores - Passadeiras I• APARELHOS INGLESES I
I para jantar, chá e café I: O maior sortimento! Os menores pre�os! na I
I A MODELAR I....................................................

'_'
• � � �' f "1 • ,� • ..,,� I' ;...... ,� ,,,.

.. ·HA_MMs. �E .UM q'!ARTO DE S�<;U_LO D/ST_R/8U/DORES MUNDIAIS DE PRODUTOS,'B�AS_U:�íR��· ..j,,�.... •• :
_ " �'In" .:-. "I •

�
,
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- usando composto «A, Patrôa» I
BOLOS BONITOS e saborosos são
feitos com Composto «A Patrôa»,
insuperávelproduto fabricado pe
la Swift do Brasil! De contextura
macia, torna fácii bater bolos que
ficam mais crescidos e mais sabo
rosos. E por não conter umidade,
o Composto «A Patrôa» evita
que a massa fique empastada
e cheia de bolhas � tornando

fácil, portanto, acer
tar o «ponto». Ex
perimente-o hoje!

Alegre os aniversários. enfeitando sua mesa
com bolos feitos com Composto «A Patrôa», que é
ótimo, econômico, e ideal também para as frituras.

COMPOSTO

* Poupando metais, o Composto «A
Patrôa» vende-se agora também em

caixetas higienicamente protegidas.

UM PRODUTO DA

Swift do Brasil J.W.T.
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A atuação das mulheres
fôrcas armadas

Nova Iorque, NOVenl�l'O - ('Por Ela ajudou a selecionar o prirne iro
Dorothy Adelson - Copyright da grupo elas W.ACS e quando o almíran
INTER-AMERICANA) - Há, neste te Waesche convidou-a para a Guarda
país, o ..

slogan" de que toda mulher, da Costa, .� estava servindo, como te
operando em qualquer setor das Iôr- nente das IVAVES, numa escola de
ças armadas, está no lugar de um ho- radio.
mem, servindo numa das frentes de A major Ruth Cheney Streeter, de
combate. Por êsse motivo, quase to- 47 anos, comandante da Reserva Fe
das as norte-americanas estão rleíxan- minina dos Fuzileiros, é mãe de três
do a sua tradicional imunidade m i li- filhos, todos servindo nas fôrças ar
tal' e se alistando para o serviço ati- madas dos Estados Unidos, e ele uma
·vo. filha, que apreneleu a voar, em 1940,
Centenas de tarefas, algumas exi- recebendo o hrevet dois anos depois;

gindo bastante técnica e experiêncía, é a única mulher, no seu Estado, que
são agora desempenhadas por m u lha- faz parte da Comissão de Aviação.
res, que formam as cinco importantes O número das componentes da Re
unidades, dentro das forças armadas servil Feminina dos F'uz ilci rns (Ma
dos Estados Unidos. rines) é ele 18.000 e mais LOOO orí-
No Exército, as mulheres são de- ciais; servem em postos não cornba-

I signadas por ,VACS CWomen's Arrny tentes, substituindo os homens, afim
Corps ) : na Marinha, WAVES ( wo- de que êstes possam ser enviados pa-

Anúncios mediante contráto men's Auxiliary Volunteers for Emer- ra as frentes de combate.
gency Service); no pa tru lhamento A Sra. Nancy Harkness Love, co-
das costas, SPARS; no COI'PO de Fu- mandante das IVAFS ," vUlen's Au
zileiros Navais (�arines), simples- xiliary Forry íng Squadron ) ainda é
mente MARINES; na Fôrça Aérea, jovem, bonita e uma habil piloto. Con-
WAFS CWomen's Auxiliar}' Fei-i-yíng ta apenas 28 anos de idade, tem dois
Squadron). anos de experiência como aviadora e
As chefes ou comandantes dessas já registra 1200 horas de vôo.

unidades femininas são mulheres Como há dificuldade em se encon

competentes, muito cultas e conheci- tiar bons pilotos, organizaram-se
das pela comprovada experiência, "\VAFS, para que os aviadores possam
personificando o esfôrço elas america- servil' nos diversos fronts; além de
nas na conquista do elevado lugar outras olnígacões, as 'WAFS conduzem
que galgaram, tanto na vida pública, os aparelhos elas fábricas para as suas

Hitler alarmado com como nas atividades sociais e elo lar. hases de vôo, dentro dos Estados Uni-
_. A Sra. Oveta Culp Hobby, por exern- dos.

a Imoralidade «ta nlo. ele 37 anos, comandante das Em virtude ele serem, grandes as

sua juventude
-

\:-1 ,VA�S: o primeiro cou t igen te militar cx ígêuc ías para a sua aceitação, as

Nova York _ (De Robert NO!'... tem in íno �os _Estados alBdos, rr�ado IVAFS constituem o corpo auxiliar de
'I em 1942, e mae de dOIS f!lhos í

ilha menor número de componentes, mas
!lon - Exclusividade do C. E. C. l�e um advogado e parlament�.r do é o mais bem selecionado. As candi
para "O Estado") - É de tal for- ),' 1tado de Texas, e esposa de um ex- datas devem ter de 21 a 35 anos, pos
ma baixo o nível moral atingido gô �i'rnadol' também dêsse Estado. A su ír licença para vôos civis, ter pelo

pela juventude nazista, que Hitler Sra.\ 7.veta é bacharel em direito, .au- menos 500 horas de vôo e grande ex-

tora l'i'. um livro sôbre legislação e já periê teia em pilotar aviões, através
está profundamente alarmado pelo fez pa?" da Câmara de Deputados do do pais.
Huno que vão seguindo as tendeu- T�xas ', j�sua !� de of.ício na viela PÍl- Nascida em Michigan e educada no

das das "suas grandes esperanças bl ica e dtl.'s mais bonitas e che ia de Vassar College, a Sra. Love contava

do futuro". A imoralidade dissemi ..
brilhantes serviços prestados il cole- apenas 21 anos de idade, quando fez
tivielade: Presidente da Liga das uma viagem pelo país, para o "Bureau

nou-se por entre os jovens alemães, Eleitoras do Texas; diretora ele rádio of Ai!' Couunerce ", tocando nas prín
apresentando um estado de depru- e de jornal; e fundadora do "Women's cipais cidades.
vação verdadeiramente impressio- Interest Section ", do Bureau ele Re- Ela e o seu marido têm muito de

nante. Diminuem sensivelmente os lações Públicas elo Departamento de comum. Êle é o tenente-coronel Robert IGuerra. N. Lave, sub-chefe do Estado Maior .. IIiI*"""""""IB!=n::""""""''''·....,.-.._'''''''''',-......e III..ii
casamentos, cujas ceremonias são Hoje, as mulheres sob o comando do"Ai!' 'I'ransport Command ".
substituidas por orgias desenf'rea- da coronel Hobby, r'lue no princípio A cooperação feminina é muito bem

das, nas quais predominam 115 bebi- eram apenas 25.000, ascendem a aceita, tanto pelos civ ís como pelos
das, os uniformes e os hinos nazis- 150.000. Êsse número poderá ser au- soldados. As autoridades militares

rnentado, por futura autorização pre- põem sempre em destaque a dedica
tas. A concepção de familia prepara- sindencial. pois as vagas do Exército, ção e coragem dessas mulheres que,
se para emigrar da Alemanha e dr)!' que subirão até 6.000.000, poderão ser dando oportunidade para que os ho

países dominados pelos nazistas. preench ídas por mulheres. mens possam seguir para as linhas de

Recentemente, o ditador nazista Para ser aceita pelo IVACS, a can- frente, contrtbuem da maneira mais

referindo-se a êsse estado de con-
d idata deve ter de 20 a 50 anos de ida- 1.;_a_�_1!_�_�_c-a_-_�a_2_���.:��__;J;.• .::�:.�::;:....,de, saúde perfeita, bom nivel intelec- +

sas, acusou severamente o prof. tual, excelente carater e não ter sob' ;---...... ,

Rosemberg como responsável pelos sua responsábilidade nenhuma pessôa GRATIS! pl!Ça este livro
desmandos morais a que se entre _ menor de 14 anos. As WACS servem _

ga atualmente a sua mocidade. I� tanto no front interno como no exter-
no, Muitas mulheres, ao se inscreve

quando recordamos as palavras de rem, pedem para servil' nas regiões
ironia com que Hitler, se referia de além-mar.
:i. juventude britânica como uma Dos 628 serviços especializados do

geração fraca e debilitada, a ([11a1 Exército, as WACS já desempenham
, . ..

mais de 150 e espera-se que dentro emestá hoje derrubando o misticís- pouco estejam desempenhando 400.
mo da superior idade racial alemã, I As WAVES, equivalentes, na Marí
não podemos menos de sorrir com nha, às WACS, estão sob o comando
amargue-a diante do aspéto desola- da .tenente lV!ildred lVIcAfee, uma das

. . maIS concettuadas educadoras dador que a Juventude nazista apre- América do Norte. Quando a Armada
senta ao mundo civilizado. A tare- organizou o seu Corpo de Auxiliares
fa da reeducação da juventude ale- Femininos, em Julho de 1942, Miss
mã, naturalmente será para a, Tn- McFee, então Deã do Wellesley Col
:"1 • lege, foi escolhida para preparar asfi-laterra e seus. ah�d_o� um do� :pro- candidatas, de acôrdo com as exigên-"lemas de maIS dIfICIl soluça0. cias da Marinha.

A comandante McAfee tem Ullla bri-
lhante carreira, como deã e como pro- CompraI na Cf'. SA MISCE
fessora. Graduou-se, aos 20 anos ele ida- LÃNEA é saber economizar'de, com distinção, pelo Vassar College,
recebendo, ainda, diplomas de mais
seis universidades. DepOis de uma
'carreira no magistério, o Wellesley
College, no Estado de Massachusetts
convidou-a para Deã.

'

Como comandante das WAVES
lVIiss McAfee superintende e organiz�
os treinamentos e preparo intensivos
das candidatas, transformando-as em.

competentes membros do "Women's
Auxiliary Volunteers for Emergency
Services",
A princípio, o limite de inscrições

era de 10.000, mas a cooperação das
WAVES foi de tanta utilidade e efi
ciência, que para os fins de 1944, êsse
limite será elevado para 91.000.
Cada IVAVE, como se dá com os

que servem, regularmente, na Mari
nha, dedica-se a um serviço espeCial;
dentre as centenas de serviços, em

que elas deverão substituir os ho
mens, incluem-se: fabricação de para
quedas, reparos de aviões e instrução
com peças automáticas de artilharia.
Como a comandante McAfee, das

WAVES, a tenente Dorothy C. Strat
ton, que dirige as SPARS (Coast
Guard IVomen's Reserve) também se
ded ica ao magistério e era professora
de PsiCOlogia da universitade de Punl
due; a�ém disso, ainda tem diplomas
de outras sete universidades.
A comandante Stratton é de grande

talento e se consagra a muitas atIvi
dades, desde a poesia até à organiza
ção de legiões militares femininas.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Til. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr'
Cr'
Cr'

70,00
40,.00
20,00
7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo. não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
lliliza Pb'';:!J conceitos emiti,

.1
dos nos a�-v.i.��S assinados

.........",..

Quando algném, tal come (I êBv.
lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em (Lmável gesto. um cálice do
excolente aperitivo KNOT, lembre.i, 8e V. Sia. de acrescentar. ,!O agrade-
oe, .. gentileza:E$lEE 1.411-
Bf:'''1 () NElI APEí?/TIVO

:. i'i}!i/"l.El(J1

l;fDl�t�1(//'1MaDuro DAKI10TLt 1/'10. Cal'!. é SE6UliOS
.__ B";J••u..á --.J

nas

.....

OI'ERTA ESPECIAL
PNEUS PA.RA BICICLETAS

ORION FAZÃO
28 x 11/2 OU 3/4 a Cr$ 35,00

ORION lIJRAME
x 1 3/8 28 x 1 1/2 28 x

x 1 3/8 26 x 1 1/2 26 x

24 x 1 1/2 a �I'$ 30,50

28
26

CONSULTEM-NOS PARA

&
PEDIDOS

�RNtÃO

/.

MI'(jUEL (filARA
Rua General Osorto. 131 - SÃO PAULO

,

FtHUtV@W.?Mimn"i·

IH.
I

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FIN ANCIAMENTO - para construções;
PIN1'URAS - internas e externas de prédios, para

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

·Cia. Construtora da Própriapontos!)
Casa

(Não tem sorteios nem

Vá à rua Felipe Schmid t, 44. e verifi que
possivel obter «casa própria».

como é

BAR E ARMftZEM
Rua V. ORI[NT[

PETISCOS - Roll·mops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de,
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas--
" Salame - Peixe frito, etc. etc.

A Democracia a estrêla que
guiará Iodos os povos

São Paulo (Por Cid Elmano Cardim - Exclusividade do C. E. L
para "O ESTADO") - A repetiçao nesta guerra de todos os fe
nomenos provocados pela hecatombe de 1914, na qual também OSo

alemães implantaram nos territórios por onde marchavam a mais
abjéta e criminosa de todas as políticas, provocará por certo utn.

movimento universal no sentido de impedir a permanente ameaça.
totalitária. Os sofrimentos infligidos à Humanidade pelos ditadores.
que inexcrupulosamente têm sacrificado à sua insaciavel sanha cri-
minosa, os mais elementares direitos .dos povos, permanecerão in
deléveis atravez os séculos para mostrar às novas gerações o ÚllÍcc)<
regime capaz de conservar a felicidade e a justiça no mundo. A de
mocracia empenhou-se na mais rude luta de toda a sua existência�

Ora. L. GALHARDO-Ex- porém sobreviverá e ressurgirá ainda mais forte para prevalecer
médica do Centro Espírita contra o regime de opressão e de escravidão que Hitler pretendia-Luz, Caridade e Amor, co- d I Ad' I Iimplantar no novo mun o a emão. emocraCla ta qua uma es·-
munica a mudança do seu .

consult6rio para a Rua Bue- trela brilhante permanecerá indefinidamente no nosso firmamento
nos Aires, 220 - 1" andar, e por ela se guiarão todos ospovos da posteridade. A luz que adqui
Ri0 de Janeiro, onde passa a riu pela sua heróica resistência às fôrças malignas dos totalitários,.
oferecer os seus préstimos. jamais se apagará. Ela continuará guiando a Humanidade para (J,

Escreva detalhadamente -- caminho da felicidade suprema de viver num regime de liberdade e
nome, idade, endereço e en-

velope selado para a res- de justiça. À Inglaterra e aos seus aliados cabe a glória de haver
posta. I conservado a existência dessa nova estrela do mundo.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas noS balcões da

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514

,

e
DOENÇAS DO GADO

E REMÉDIOS

",PART'.fNTOe OE 0"""«;0

�.,�
ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊlOS PARA o PORTE POSTAI

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.P05T'1.1� .JABOTlÇAijAL EST. S.PAULO

'I' _._ _-_,._-_._ "'J

40s sofredores
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()LITBE 12 DE AGOSTO « SOIRE'E » DO
de Novembro
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rv;d;"s;cl�ill Ç!d�,�����a��H,p�id�'�!��!!� !p,,�,�,���"��u� p�,�!!i! r��;:t�:�:p�::��:�:••••o... .9HOfSHIIJ: bert Radzigh, via radio-telegráfica,! ao mesmo tempo que lhe solicita- poderia sucedê-lo no govêrno da ros britânica atacaram ínten-

ANIVERSÁRIOS especial para "O Estado" - Ainda varn que lesse 'Outro redigido pejos I França. O "Jourual de Génêve
' samehte, a localidade de Le

que a renúncia de Pétain não ha,ja alemães, e a, polícia ser impoten- revelou que o discurso de Pétain, verkusen, situada nos arredo
sido confirmada, depr-eende-se dos I te palra manter a ordem, é prova- proibido pelos alemães, não só f'a- res de Colônia. O ataque foi
despachos chegados a essa capital vel que as autoridades nazistas lava na nova constituição que esta- efetuado por algumas cente
que o chefe do govêrno francês de ocupação se hajam disposto a va sendo preparada, mas, sobret,,! nas de bombardeiros, que lan
está agora reduzido à condição de tomar as redeas do govêrno, em se- do, destacava a necessidade de çaram grande quantidade de
prisioneiro de Laval, em C0I153- guida ao desmoronamento da orga- uma sucessão normal no caso de bombas explosivas e incendiá
quência dos esforços que ultima- nização do regime de Vichí. Se os seu falecimento. Pela nova consti- rias sôbre os objetivos milita
mente vinha readizando para ern- alemães entrarem em choque aber- tuição, o marechal Pétain procurava res de Leverkusen. Ieevelou-se

, :s:'assa hoje, o aniversár�o nata- prestar cunho democrático à StH to com o marechal, é possível que impedir que, no caso de sua morte, que outras formações aéreas
11ClO da prendada serrhcr-í to ce�í-I

.. - I A

t
lia Nicoleli, sobrinha do sr. dr. po_lJtlca de cOla,b,oraçao com os ale- Lava! passe a desempenhar aberta-I o poder politico fosse disputado britânicas atacaram ou ros ob-

César Sarbri, resi:len te em Lajes. maes, esforços esses que culmina- mente o papel de "gamlcitcr ", POH-' contrariamente aos desejos ela As- je!ivos situados ,na Renânia.
A

. . I tentati d N b
anI�ersarlante, ,!ue. possu e um

I' r�l11 com a entatíva a promulga- do-se assim ponto Ii nal à chama- sembléia Nacional ele 10 ele julho ao regressaram as suas ases

vasto CIrculo dp. anugumhas, rece- çao ele uma nova lei constitucio- da "política de colaboração". U de 1940 e caísse nas mãos ele Pier- 5 dos bombardeiros atacantes.
beI'á delas, certamente muitas I I di 1

- .

felicitações.
r na, no rscurso que he nao fOI comentarista político do "News re LavaI. O 'primeiro parúgraf'o da

'II:er11liti�IO pronunciar. Seg.un?o in- Chronicle" apresenta uma possível constíutiçâo, que seria promulgada, A t
-

Transc:>rre, hoje, o c n iversdr io Jormaçoes, O marechal Pétain en- explicação do motivo pelo qual Pé- dia após o discurso, afirmava, que e n ç a o
natalício da gentil e graciosa se- contr-a-sr- em sua residência, vigiar: ta in pretendeu dar volta ao Jen.e o poder constitucional voltaria ao FLORES NATURAIS
nhorita II ta Cecília . Lobo. A on i - I I A

. -

versariante será, por certo, muito
uo pe os alemães e impedido de à última hora" devolvendo a auto- Senado e à Câmara de Deputados, VIsamos aos noss.PK'.cregueses que

.cumprimentada. qualquer comun icaçâo com seus ridade à Assembléia Nacional, de- reun.idos em Assembléia Nacional. regulamos os nopJs pre!os aos do
mercado do Pn_<aná:

minislros e colaboradores. A pro- c:laranclo esta sua sucessora em 1u- No segundo par'ágrafo, o marechal Lírios .�� Cr$ 1.00 a duzia

?ecorre h oje o dia natalício da pósito, O correspondente do "Dailv gar de Lavai, a quem havia desig- Péfain anulava todos os decretos Margaridas a Cr$ 0,40» »

-srlta. Marla de Lourdes Frag030. Tclegraph ", reproduzindo despa .. nado para tal função em 1942. DiZ que comprometiam o poder da As- e 50% de redução nos preços das
--

I I "D h
demais variedade·s.

F h '. I
c 10 ( O euts Nachrischten O comentarista em questão que o scmbléia Nacional no exercício de

po'vaozasa.nos oj e a s r i trr , Zu.lc amo Buero ", diz que o ministro elo Tl'a-
F L U R I C U L TU R A

. espírito do marechal deve ter sírio' seus direitos ao contrôle do poder Lua Felipe Schmidt 47 .- Fone 1469

II:ulho .

renunciou e cita notícias da profundamente inf'luenciado pela consti lucional. E no terceiro e
- 5 v.

-- 1

f'�;�d!aÂ�a��:, d:Ca��::�1 ,.- ��';:�:"�",;:;u���g�: :�;:�o:o,�: �:�:�;:�:� � :ci��:�it�, :�",O :,"eh�' :::�j: o ":'"�:��::�dõêt:�"��, ,��;:11: ;;:-a:-o-------d
......

e---·---g---u
....

·e---r
....

r---J.-I--b---a---s'"Fazem anos hoje os meninos
marechal, entre êles, alguns gene- fe do govêrno de Vichí seria [ul- presente decreto. Segundo d{1/pa- 11"

::Uton Amaral Farias e Oduvaldo
r a is. Acrescenta que em vista de gado assim que a, França fosse li- chos de Madri, não existem)nd'o"'-

:Ramos. Pétain não ler podido pronunciar bertada. O marechail Pétain, segun- mações oficiais sôbre a flnúnci::t Londres, 19 (U. P.) - Os guerr-i-
----------------------=--.-_:::.__:= ,do deixam transparecer as i nf'or- do marechal Pétain, l11?(/as ver- lheiros jugoeslavos do general Ti to

r�

�'h
- . _{...7.. der-rotaram duas impor-tantes colu-

.'

'''���I1l"
# V p

(mações, é considerado prisioneiro, soes qur- c_trcula:l1.. esla / ba,sead:1� Inas
inimigas .na Dal1l11áci�, oClUlJjail-

) � E R F E I TO! : como o rei LeopoJodo da Bélgica. em revclaçoes fedas por cu'cuJos co, em seguida, a localIdade de

:_
__.4:;;")_)r � ��

Estocolmo, 21 (U. P.) - No dis- dignos de crédito. O embruixador S]alna. Outros despachos oficia,:s

"""
curso que não poude pronLlinciar, o francês em Madri, declarou não ter adiantam que elementos patriot,as

deslruíram ilIllpor1ia'nle mina d�
marechal Pétatin prometia ao povo nenhuma no;ticia afic·ial sôb['e a carviio na zona de Jankovac, a

P d francês uma constituição em que renúncia e a prisão de Pétain. qua,l era utilizada pelos nazista.s.
ro uto científico paro embelezar os seios

Hormo Vivos n.' I para os saias pequenos ou flacidos
Hormo VIVOS n.' 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à sa6de - F6rmula de absoluta confiança.
A venda em Florianopolis nas Farmacias Moderna
Rauliveira e da Fé - Em Bluroenau: Farmacia�
Sanitas 6 Odin - Em Itaiaí: Farmacia Sanra
Terezinha.

dia 27

Nesta data decorre o natalício
da exrno . sra. d. India Fernandes
Wood", espôsa do sr. dr. Tomaz
Woods, alto funcionária do Minis
tério da Agricultura. Gozando de
alta estima nas rodas sociais da
capital, a aniversariante receberá
.hoje muitos parabens.

a marcha dos russu faz tremer os Balcãs
Madrid, 21 (U. P.) - Infor- ordenou o reforçamento da exércitos russos para o rio Bug

mações dignas de crédito pro- guarnição da Bucovina e que e Dniester e devido a que se

·C ·

b d
' cedentes de Vichí indicam que outras unidades foram envia- soube terem os alemães ordena

i arne maIs arata o que aquI s� desenv�lve com �rande 1'<1- ,d�s á fronteira da Trans!lv.l do a seu comando que todos os

li' 22 (A N)' pldez a CrIse nos paIses balca- ma. grandes depósitos militares e

-

10,
_

. .
- O. assIs-te�te do Setor da Carne faz

sa-I nicas
e que se espera para Essa atividade tem lugar em oficinas de reparos sejam reti-

. b�� que, �ao est�ndo maIS :m VI�?r algumas tabelas de 'pre- muito breve importantes dec:i- vista do· rápido avanço dos rados de Lemberg e Odessa.
ç �e cal ne bovma verd� am.d� afllXadas nos açougues, �o os, sões nos terrenos diplomáticos

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

segumtes os preços atuaIS: fIle sem osso Or$ 4,60; filet com e militar. .. Pa-O especl·al para O soldado brasile.· roab� 3,?0; carne de p,rimeira qualidade sem osso 4,60; carne de I Dá-se grande importància á
primeIra com osso 3,50; carne de segunda sem osso 2,80; car- visita que a princesa Bibe3co, Rio, 22 (A. N.) - O correspondente de um vespertino 10-
ne de segunda com osso 2,20; carne de terceira apenas com da Rlumânia, efetuou a Anca cal em São Paulo revela que o professor Flranklin de Moura

osso. da peç_a 1,70� osso 50 centavos. As carnes de primeira ra. A nobre rumena pertellce
I Campos, lente da Faculdade de Medicina, trabalhando sob 0;3

q��hdade sao: cha, pato, lagarto, alcatre, filé, capa de filé e a família dos Asquith, da In- Duspícios do Fundo de Pesquisas, acaba de concluir importante
pa, de segunda: ass��; e de tercei,ra: costelas de aba e peito. g-laterra, e é muito inteligente, estudo. sôbre a alimentação dos soldados do corpo expedicio
O peso de carne solICItado pelo consumWor não poderá ser possuindo valiosas relacõc3 di- nário. Trata-se de um tipo especial de pão que o soldado po

com�l��ado com carne, de qualidade iI1ferior. Nas -entil'egas a plomáticas. Diz-se que a�prince- derá lévar consigo e lhe dará vitaminas, proteinas e sais mi
d.omICIlIO, o preço sera aumentado de 10 centavos por quilo. sa Bibesco procura fazer com- nerais, e o qual, molhado em água ou café, cOinstitue vigorosa

preender aos rumenos qnal se-,
refeição. Além disso é enriquecido com leite em pó e fosfato

Irá
a posição �e,'s�u país no ca-

tric�lcicO.'
além de todas ,a� substâncias d� ql�e necessi�a o or

so de que se mICIaSSem sonda- gamsmo humano. É de facIl transpo�te, nao e quebradIço nem

gens de paz. I friável e póde durar meses no embornal do soldado. Os seus

, Informações procedentes da estudos foram remetidos ao Departamento de Saúde do Exér

Hungria, por outro lado, indi- cito, juntamente com outros, relativos a tablétes à base de ba·
cam reinar grande anciedade nana e óleo delndê, também alimento poderoso, que dá ao or-

em Budapeste e que o govêrno ganismo excepcional dose de resistência.

TIRO DE GUERRA N.o 40
CONVITE

I
O Conselho Deliberativo do Tiro de Guerra

n.< 40 tem a honra de convidar as autoridades
a imprensa, as associações culturais e de class�
e o povo em geral, para a Sessão Solene que se

I
realizará no dia 23

.

do corrente mês, às 20 horas,
no Teatro Alvaro de Carvalho, por ocasião da
passagem do 41.0 aniversário de sua existência.
'----

Para deter a cunhá cravada pelOS nazistas
I Moscou, 21 (U. P.) - Pode-

lmações
de Vichi, por outro la

. rosas reforços russos foram quedistas e tropas especializa- do, acrescentam que os russos
--- enviados para o setor de Zhito- das russas estabeleceram no- desencadearam outra ofensiva

f I·
· ·

t- d S
mil', afim de deter a cunha in- vas cabeças-de-ponte no Dnie· ao oéste de Smolensk. Segundo

a a O sr mlDIS ro a ul·ça traduzida pelos nazistas na di- per, na zona de Cherkassi e a mesma fonte de informações,
.

•
,

reção de Kiev. As mais reeen- agora estão avançando sôbre as vanguardas blindadas sovié-
tes informações indicam que I as principais defesas inimigas ticas já se encontram bem pró
ao norte e ao sudéste de Zhito- : nesse setor. Acredita-se que es- ximas de Orsha, que está alrF'

mir chegaram poderosas tro-\ sa ofensiva soviética em ChE..r- tamente ameaçada. Admitem

pas blindadas soviéticas, que kassi aliviará grandemente a ainda os informantes de Vichí
se destinam a investir sôbre os pressão alemã na frente de Zhi- que a pressão soviética aumen

flancos da �unha nazista..�To.s tomir e servir�, ta!,llbém, CC:l1�o:1 t,ou. consideravelmente, nestas I

meios bem mformados SOVletl- ponto-de-partlda para deCIdIr ultimas horas, na frente de
cos, salienta-se que a penetra- a batalha de Krivoi-Rog. Infor- ,Rechitsa.
ção alemã em Zhitomir já pra-
ticamente bloqueada, será Incorporaçãocompletamente detida dentro -

_M... '__.....

I
dos próximos dias. A emissora Curitiba,21 (A. N.) - O Juizo de Direito da comarca de Gua-
de Moscou, por sua parte, reve- rapuava mandou publicar um edital de citação de Francisco de San

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED lou que os russos se acham em- ta Maria, sua mulher e a Companhia Nacional de Papet e Celulose.

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem: penhado� em novas operações! com prazo de 60 dias, na ação movida naquele Juizo pelo Estado

I
de ofenSIva ao norte e ao sul d P , d

.

f I d d FCr$ 1.200.000.000,00. de Kiev ou' seja nas vizinhan- r
o arana para cancelamento o regIstro a so e posse a azen-

Sub-Agente: L. ALMEIDA Uua Vida) Ramos', 19
'

-

d G' 't dI'" l'ncorporada fr d I
cas de GomeI e nos arredores a uavIrova, SI ua a naque e mumcIplO, e au u en�

.._,.---......., ...==_..."'''''_'''''''.....··__...=..M...' ...''"'''''..-=-,.�� .." ....._"'-._... de Cherkassi. Fôrças de para- tamente ao patrimônio da citada empresa.

V
Rio, 22 (A N.) - O novo ministro da Suica no Brasil, sr.

aneton, acaba de fazer as primeiras declarações� em público, fa
-lando numa grande reumão de suiços. Disse o ministro que o Brasil
foi descoberto duas vezes, em 1.500 e em 1943, pela Europa, que
só agora compreende a importância do nosso país. Depois da guer
ra, acentuou, o Brasil será o país de maior interêsse econômico para

� Europa e nenhum outro poderá obter maiores vantagens do que
ele no intercâmbio com o velho mundo. fraudulenta

-
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Nada compromete tanto a bôa aparência de um

cavalheiro como o apresentar-se com a barba por

fazer; �arbear-se com Gillette é tão fácil, rápido e

econorrnco, que realmente não há justificativa para
os que se descuidam no barbear diário. Habitue-se

p�is: a fazer a barba todos os dias. Isto terá, se�
d�vlda, .uma influência decisiva no seu sucesso - na
vida SOCIal e nos negócios. Adquira um aparelho Gil
lette Tech e exija sempre lâminas Gillette Azullegíti
tnas - duráveis e abso-
lutamente assépticas. :@)::::::':\::::i::

:::: TENHO PRESTIGIO IJE fATO :f
t E UM fUTURO QUE PRO/r1ETE••• :t
::

TODO HOMEM j)E RNO TRATO ::::

::t
FAZ A BARBA COM Gll.l.ETTE! .::::.

ette
Caixa Poetal 1797 • Rio de Laneiro IA-G-II'

A infantaria ainda \é a rainha das armaslr'·_;""·_·_�"_·"-'····�
....e••

-;-
;\lOVA 1'0I\K" nuvembro de 1943 -

. -
O qi.e estava provado em Ba- ! Banco do Brasil I_ Pelo ;'v!:.l,lor .(,eneral �au'� B. ;'vI�- �o Bazooka; .howJtzer de tos mln.11 t aun e na Hússia foi conf'irmado • :

]onc. _ Copyr ight da INTER-AME- Seu pessoal inclue tropas de en,gt:- ,l,a Alrica, na Sici l ia e na Itália. •

HICANA, em cornhinnçâo C0111 o Jl!l<lria para colocação e destn,',! ienrto deI ido [�on!llJel na Baixarla : •

1'.:EWSWEEK) _ A vitória nesta Çl,O de minas inimigas. Quanto à (':IiU·ra o Gencruil Montsromerv re-'·
.f:uerra só pode .�cr conseguida pv- inf'antaria trunsport.uía pelos are�,1 pudiou as opiniões Ll'úI�eas

.

que-I·
Ia derrota das torças de terra! uos l' paraqucdista, sa« os mesmos co- lJr:lIJdo a linha de batalha nazista I;
]lO�SOS i nirnigos e nos Sel!� pró- Joc�dos no ponto de l�l,la. 'pelosl" repeliu :) Ici!o na Linha Mnreth.!:
Jl!'1?5. cioml_nl�)s. N�l. conquista rJ'l :t,,]()�S, mas lu.lalll CO!110 i nf'antcs o Gcnr-rnl Eisenhower reafirmou.
vitória H !l1lantana. . desempenha depois da descida.

. .

,) papel soberano do infante irro.u- :
.um papel llnportantlsslmo. . M�s, o rlesonvol vimen

í

o de

llIawrl
};endo com um ataque de infanta- O

Pensando em termos da infanta- significado na inf'untari a. é ai equr- ria na colina (509 e em Djebel B,m,:
>rim equipada com as armas obsole- pe de comb.at�, consistindo no regi- Aoukaz na Tunisia.

.

: •
1:::5 da, última guerra (esmagadas 1;lento. de Infanlana e o batalháa l Em toruo das disputndas C2'!.H-

peJa� blitz de Hitler na Polonia e de a�:lIlIlLina de ('a;1]>1)(' para apôio, I �'.:" de Jó,olile de Sa.n-rno a, lllfant;J-:.na França) , alguns teem afirmado Op�1 ando; depois de lima quebra na do (,eneral Clark' absorveu o

-que a in,fanta!'ü>. a rainha das ,'1'- 1l:�lOr, SO)) OI'dc�s diretas .do co- choque .das pontas de lança de aço iluas, esta definitivamente morta e mandante da inlanta riu regi onaü e dos nuz istas e depois desfechou um

enterrada. Mas, o fato principal o capaz d.e travar Ema batalha sepa- ataque fulminante nas colmas cue :

-que tem sido esquecido é que o vi- r ada e independente. Nu: Turquia ., dominavam Nápoles,
-

I
torioso exército de Hitler era com art ilharia e a inf'nntrnia funciona- Em todos os casos a vitória foi

[Iosto de 25 divisões blindadas, 10 ram quusí como unia unidade. conquistarla pelo ataque da inf'an- i

divisões motorizadas e 265 di vi- "Homens cobertos de fumaça, lari'.i, r,:.loiad') por intenso IJOlllbar-1
s?es quasi inteiramente de Infanta- apr,�senta:ncto as mn rcas da ba�a'l dcio aéreo e de urt ilhnri a. !
na. n�a , os mfa!1tes amcrrcanos e f'ili- Quando f'ór abaixada a cortina

'

Para conquistar sua vitória, Hi- umos sobr-eviveram aos mais seve- no fina] desta guerra. muitos mi-jLler de�enYol\'ell .I�ovas armas .de ."os choques de batalha lWS bura- .hõcs rfe infantes <l.meriealnos, C'J-

Li itz-kr-ieg : o aVIa0, o tank, a 1\1- C'JS de B�itqal1 e sucurub irum ape- l·prtp5 <{(' sangue e de la.llla, dele-I
Ú'ntana molorizada e a artilharia, il:"S IJrl'llll'lOS pda nUlo inclemente riio scu "itol'ios') "tac[l�e e com as \

aUllentall,do assim Y3stamente "ti::! fOllle. pontas de suas baionetas 1raçarãoll1l<_>bilidadc, O]!,; krio de fogo, o ..
Nfl meio dos destroços dus er!i· () destino das nações no rola,r ,k

TalO de ação ( u dh;�rlle. Com esta hel'Os derrLlIbados nas ruas de SLI- tt-mpo. I
equipe infantaria _ tank _ artilh::lria 1ll1grado, a infa.'ltaria con.servou·se Rl,�.rirmariio a velha verdade
111otorizada e ar, varreu toda a Eu- f�rllle ('()1�tra as mais. decididas que o "homem perrllan,ece o instr '"

Topa com ao sua conquista _ unta forças nazIstas e depOIS desfecha,- lI1('nto fundamental da c'mcrra". O

<:onquista em que a massa do sel, ram a sua vitorio�a (;ontra-ofensi- inf�lnte permanece como'" f.) "rande
<'xército de terra: da blitzkrieg foi va. soldado.

'"

(e ainda é) da infanta,ria. Hoje 'J

.grosso das tropas de combate nos

campos ele batalha do mundo, in
dUlS1.ve no nos;;o, é composto de
ipfaataria. A vitória para ai Al1ll'
rica será deterlllinada pela habili-Ida de dos nossos infantes. apoiados
pela, nossa esp.lendiela artilhaTia e

pela fôrça aérea tatiea, para manu·

tenção da linha de batalha na de·
fesll'. e, apoiada pela. mesma indis-
r.ensável coberlura dos bombar
deios aéreos c ele artilharia, para
quebrar a linha de batalha do ini
migo.

É vel'dade que a. inff)ntaria de
1918 não poderia' responder ao tes
te, mas nossa infantaria de hoj·:
yode realizar os feitos da infanta
ria de 1918. Sua orga.nização pas
sou por uma completa revolução;
\Seu poder de fogo e mobilidade fu
�'am _ya's.tamenle aumenLldos; a

lll1iportancta de sua missão de bata
lha tão acentuada, que, como rle
darou o Assistente do Secretário
da Guerra" John McCloy, o traha
]Iw ele um comandante da infanta-
ria. sob as condições modernas ;"
lilUlto mais complexo do que de
<[l!!alquer oulro em fôrças terrestres
('u aéreas".
As armas da infanta.ria in.cluem·

o fuzil semi-automático "G2rand"
(três vezes mais eficiente que qual-
([uer outro fuzil). o fuzil automáti
co, a granada de mão e o morteir'J
o fuzi_l comum e o mosquetão, os
morteIros de 60 e 81 mm; metra-
lha_doras ?e cal ibre 30 e 50; C;1,-
1'hoes an tl-tanks, inclusive o fa111o-. NOTA: A

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro

teios anuais. ::
Seus juros de 5% ao ano, pagáveis por meio de cupôes, de 6 em 6 meses, Iem 31 de janeiro a 31 de julho de ca.da ano, está!o isentos de quaisquer im- ,

postos, taxas, selos, contribuiçCles ou outras tributações federais, estaduais •.
ou municipais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938.

Preferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou Jjlrevilegiada e .'podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRIMINAlS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE MENORES, •

!
. óHFAOS E lJ\'TERDIT06: e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- :.

• TAÇõES DOS EMPR!C:STIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS

i·: PELO BANCO.
• São ·negociáveis em qualquer parte do território nacional e cotadas em

I..
BOLSA.

Agências no Estado de Santa Catarina: iPLOItlANóPOLlS, JOINVILE, BLUl\IENAU, CRUZEIRO, TUllARA.O •
E MAFRA •

:• EXPEDrENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. :-
•

Aos sábados: das 9.30 às 11 horas. :
• Endereço telegráfico - SATELLITE •
• Gerência 1614 •
• •
.. TELEFONES: Contadoria 1114 •
• •

I
.,. .

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

VAI FDZER CONCURSO 1
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
/ Postn lista?

A Escola Universitária de São Paulo
sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi.

litá-lo devidamente, por correspondência.
\

Informocões: O. L. ROSA
Rua Deodoro, -33 - FLORIANOPOLIS

•

para o Ginásio 1Seu filho vai
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,

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile,
diàriamente,

52.

primeira mensalidade será paga no ato da matrícula.

Sociedade Anônima
Capital _ •........... Cr$ 100.000.000,00
Fundo d€ reserva e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50

Agências e correspondentes em todo o país
EXECUTA TOnAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

Abona, em conta corrente, OS seguintes juros:
AGl1:",CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juros ,COMERCIAL SE�1 LDlITE) ,

Dep. limitados (limite de CrS 50.000,00) .

Dep. populares (idem de Cr S 10.000,00) .

Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tam

bém de quaisquer importâncias).

2% a/a
3'"10 a/a
4lfo a/a

3.5% a/aeon. avisó pr évio de 30 dias .

idem de (;O dias . 4% a/a
4,5% a/aidem de 90 dias .. '

He[Jósitos a pl"a:w - fixo

por 6 meses - . .. . ..
.

.

por 12 meses ', .

4% a/a
5% a/a

COM RENDA MENSAL
por 6 3.5% a/ameses

por 12 meses 4,5% a/a
f,E'I.'RAS IPOTECARfAS

As letras hipotec{\"ias emitidas pel4J BANCO DO BRASIL, dos valores de

Cr$ 100.00. Cr$ 200.00. Cr$ 500,00, Cr$ 1.000.00 e Cr$ 5.000,00. teem por ga
rantia: OS MóVElS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE

RESERVA.

Opor!u\lidade
, .

unlca
BOM E fUTUROSO EMPREGO DE CAPITAL

Por I1I0tiv{) de relirada desta Capital, vende-se grande e aprazível
propriedade, sita no comêço dos Barreiros, a um quilômetro apenas
da nova Escola de �p'rendizes Marinheiros. Com 230.000 melros qua
drados; tenclü muHas ,árvores frutífe,ras de bôa qualidade, 'como sejam:
laranjas de umbigo, pêra e bergal1lota; uva preta e branca, maçãs, pe-,
ras, ameixas, kakís, abacates, mangas, tâmaras, cajús .amarelos grados,
goiabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivCtnda para fa
mília de tratamento, tendo sala, 5 quartos, cóp.a, cOZtÍnha, dispensa,
banhei1ro, tanque de lavar interno, instalações sanitárias, água enca

nada e esgotos próprios. P'I"eç'o de ocasião. Ver e tratar: aos Domin
gos, na mesma, com o seu proprietário Marcos MioU!lmrzel; e, ,nos dias.·
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua C:::mselheiro Mafra, 26-A. Facilita--se;
o pagamento.
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c eSTADO- Segunda.feira, 2 2 �e Novembro de '943
.LX

5

LO::\'J)HES. novcurbro -- (lNTEH- Luidos em Londres.
AMhHICA!\'A) - Por John Weston Quando "pio a guerra, o jovem
- Toda a má sorte popularmente \,y inant não hesitou por um 1110-

aSSOl'i:lCÜI ,10 número 13 OC()!'!'�1l u.cn lo entre a carr'ei ra que preteu
com o jovem tenente John G. WJ- dia seguir e o cumprimento do de
nanl Jr., no seu 13° "raiei" contra ver pura com a pátria. Sem cspe
.(. território ocupado da Europa. r<i1' peja c.onc1usão do ano letivo,

O jovem tenenle John G. Winanl »bandouou os estudos parar seguir I
Jr., filho do embaixador dos Est..-] O� passos ele seu pai, que na Pri- \:
t.llS Unidos nu, Grã Bretanha, j'"j lIll'il';r Grande Guerra roi cornan
-dado CO)110 desaparecido depois c1 .. dnnte de uma esquadrilha de ob
:\\ln ataque contra a Europa ocupa- servação.
-lia, ao lado de mais outros 9 tripu- Ao completar o curso regular de
lArs de ';UH Fortaleza Voadora. aviarão (I:. Escola de Aeronáutica.
Ds pilot(;s que regrcsseram dês- Mili t"a r, o jovem Winant foi envia

"e ataque af irmaram que os aviões do para a Florida, afim de ades-
nazistas dispararam granadas-roo Irar-se 110 manejo das poderosas
1;11ete5 contra o bombardeiro do' Fortalezas Voadoras. Esse adestra
tenente Wiuanl. Apenas () para- monto foi completado no mais cur
-quedas foram vistos saltarem eh lo Dr:lZO pussivel, batendo todos
aviâc atingido. Os caças alemães Os rccords dos demais estudantes.

t, mctralharum 3 dos sobreviventes e Imediatamente após a conclusão
vcll rram para atacar novamente a do curso, foi envie.do para a Oitu-
grande forta leza. va FÔ]'ç'�1 Aérea Americana, com
Foi essa a segunda vez que o buses na Tn,glaterra.

tenente Winant foi dado como de- Emhor-a sua intcligencia e sua
saparecid». Lm agôsl o último. el e cultura alijassem de seu espirito
voou C0111 a esquadr-ilha que bom- .rualuuer inclinação para acreditar

V d]larc!eoll Hegensburg, na! Alemanha, em superstições, Winant sempre "ompras e eu as I1iegnindo depois em direção ao ter- participou da ogeriza de quasi to- U
r.tório africano. Seu aparelho foi dos os amer-icanos contra o núme- VENDEM�SE

I
.() único a acompanhar o lider da, ro 13. Ao se preparar parai o seu Casas, máquinas de costura e

, _f:sqnadrilha durante todo o percur- último vôo de bombardeio, decla- indústrias diversas, cofres, motores O (1'100"0"''-. da "'''cas� proprla ......'SQ até a África. Uma bala! nazis.ta l'OU ao ofic.ial de sua. base: "Não elétricos e para máquina de cos- ".I,,, ,�U ."
{jestruiu O conlrôle do leme de sua chamem essa operação de missão tura: _mOinhos. �otocicletas,: re- Rio, 20 ("Esta.do").- O procu-j seus acionistas, à vista. e a prazo;máquina, mas o tenente Winant I;, n. Será melhor chamar de ruis- parbçao de rno.dedro , automovel. rador Kruel de Mor-ais acaba de compra e venda de imoveis, loteaCOn.seguiu ainda conduzir a Furta- são 12-B". terrenos bat�ria de alumíni.o apresentar denuncia, capitulando ruento e venda de terrenos a vista!eza Voadora sôhre mais de 300 Informado de que o seu oficial para chapelarIa, prensas. alambl- nos incisos 7 e 9 d,o decreto-lei n. e a prazo, obras de llrrba,nisl11o etc.milhas de território inimigo pode- superior ia a uma: igreja ,o jovem que. tratores, semeadeira de arroz, llU9 os delitos praticados por Ma- A enhuma dessas atividades seIosamente defendido. Winant pediu ainda: "Reze por guilhotinas, etc. Ilnel Dias, proprietári'o da padaria dedicou a companhia, pois passou
-
O tenente \\'in�l\nt era um dos Il:im, por favor", e logo depois de- -...- "Bela, Vista", de Santo André, ne5- com as "siderurgicas" ai fazer ne-lovens americanos Upicos, que pr:.:- colava. com � ua Fortaleza. COMPRAM·SE se Estado Antônio Dias e Antônio �:ócio mais lucrativo sem qualquerferiu forjar sua carreira com o A batalha de que participou o jo- Motores elétricos. cofre. dí';lamo. Ferreira. ESclarrece a denuncia que dispenddo de capital" ve'IJ.densvl op-pró,Pric esfôrçu e iniciativa. A vem tenente \Vinant foi a mais fe- balança de concha, motocIcleta, .1:1 �iJd8de de Belo Horizonte os �'ões de ações ()Jll que alllUncbwamaIOr parte de sua vida, ele a pas- I'OZ de (jlwlntas se travaram sOOre defibradeira, penteador, e motor acusados constitlLiram a sociedade fulsamente um capital de 15 mi-Sl,U, noa'; regiões montanhosas de a Europa

�

ocupada. Centenas ele marítimo de 5 H.P. a oleo. rnol1lma "Cia. Organizadora. da lbões de cruzeiros.N_ HampSlhire, na Novar Inglater- Focke - \Vulfs e Messerschmídts Informações ci rua Deodoro 35, Ca'sa Próprila", cCrm O capital d') Os acusados, assim, lesail'am a• ,onde seu pai ascendeu pelo pró- atacaram as formações americanas, I com A.L. Alves. que se encarrega Cr$ 150 ..000.00, para "a aquisição economia POíPular em máis de 124t,r�� eSfôrço. à vida púb,lica. O e11l-
.
() capitiio Louis VV. Dolan, qlW da. compra e venda �e qualquer ou construção de c.asa própria para mil cruzeiros.DIXador WlI1ant, que e advoga.do, }.:i1otav.1 outra! Forta.leza Voadora, obJe::o. . _

Brv1ll em três legislaturas de Ne\\' :tl'innoll: - "Ao apr0ximarmo-nns,ampshire e três vezes foi gover.. rle nossos objetivos, contei cêrca To'qUI-O anunCl-ali�dor do estado. Posteriormente, de 42 caças que se lançavam em
(lJrigia o Depa'rtamento Intern.aJClo- IlI)S��' perseguição. Caiam come, ...

nal do Trabalho, em Genova, até moscas abatidas por todos os Il,- Nova Iorque, 19 (U. P.) - A
que o pre�iclpnte Hoo�evelt o cha- dos, l1l!lS nem por isso diminuia a emis'sora de Tóquio anu.nc·i,ou quenioa aos Esta,dos Unidos para ;llltensidade ria luta. Fugiram >\s·· aVliões }aponeSles atacaram um COl1l

�Cll�ar a presidência do Programp �-:Il\ que' SL' flproximaJ'am os nOSS0S boio aliacl10 ao .largo (lo eabo de To-e Seguro Social. Em 1941, foi no- enças Thul1derboit. O ,J.lallluc foi1neado cmklixador dos Estados coro.ado de êxito". rokill1a, na ilha de BougaÍ'nvj.]],e. Se-
-- ------- gundo os nipônicos, os aviões a,ta-

oail1tes fo,r-ml1 in.terceptaldos por
trinta e em seguida por cem apare
lhos aliados. Foram ·aflJlndad'os 3
traJl1S1l)O,rtes e um

� destróier llorte-

a>lllerieano, segundo dedarou a Iemissora de Tóquio.

I A monstruosa des
Itruicão das Univeíisi

dade!> e&nopéias
(Por Jan Bolsen - Exclusivida

de do C. E. C. palra "O Estado").
LONDHES - Os nazis las corno

vc rtla.deir os "defcnsores" da culru
ra eur-opéa não podiam deixar de
assi nalar na Itál ia, a passagem das
modernas hordas de barbaras e de
vandalos que obedecem ás ordens
de Hitler. A exemplo do' que os

nazistas têm feito cm todos os paí
ses ocupados da Europa, queiman
do universidades, nr razando as

melhor-es bibliotecas dai Europa e

queimando os molhares livros anti
gos e contemporancos, [JS tropas de

ocupação da Itália antcs de aban
donarcm a cidade de Nápoles cer

cada, pejos exércitos brilânicos e

aliados, num requinte do maior
barbarismo puzcrum fogo ú bela
Universidade de Nápoles. Si consi-
dcrarrnos que ato de represa lia
motivou esse atentado contra, c,

cultur-a universal, poderemos ava

Ii ar com justiça o verdadeiro carú
ler do pDVO formado na escola {!(j
nncioual-socialismo alemão. Um
nazista" quando atravessava uma

rua fronteira áá Universidade, 110

domingo 19 de sctcmb ro, foi mor;o

a tiros por desconhecidos. Nâo
obstante, nos domingos não haver
aulas e portanto a Universidade cs

tal' apenas entregue á guarda dos
seus zeladores, os nazistas ai incen
diaram e com ela foram queima
dos mais de 200.000 livros célebres.

- muhas vezes quer dizer

*IiXllOSE! PENSE
na Axilose! Talvez

esteja arruinando o seu fu
turo. Comece desde hoje a

usar o Sabonete SALUS. Que
deliciosa sensação de asseio e

bem estar após o banho l De
sodorante enérgico e protetol
da pele, SALUS assegura higie
ne completa - livra de preo

cupações!

"AXllOSE é o cheira df"sagra
c

é
v e l, prit1cipalmente das

e xí tn e, prov cc a do pela fermen
r eçiio do SUOr

Mesmo perdendo alguns minutos

Econômico! �',r\\\\1------- -�'k:=::::::::: '---r;�===-

",i.Ji
"'-,' �, Evite a AXILOSE -

:>�) para não ser evitado'14.104 ---------

.Morreu pela Pátria

seu tempo será bem compensado si v.s.
si tornar vendedor de folhinhas. Impor
tante fábrica, com variado estoque de cro
mos, aceita representantes, viajantes e
vendedores para todas as cidades do país.
MOSTRUÁRIO A CRI1:DITO. EXCE

LENTES CONDIÇÕES.
GARANTIMOS LUCRO
CERTO E ADIANTA·
MENTODE COMISÕES •

'1

ESTAMOS TRABALHANDO
PELO 'BRASil

A Mobiliadora

(.,3

J!j/�nor/ceus as

�as protetorQS I

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

dios - Móve; s finos - Tapeçaria

I
�Ã-s-a-n-e-d�-o-ta-s-e-p--Ia-d-a-s-a-p-a-r-e�n-.Z. S. BATrISTOTTI temente ingênuas são grande�Rua Felipe $chmidt, 34 .. - (. Postal, 173 -- Fone, 1549 armas de desagregação mane.

FLORIANOPOLRS -- SANTA CATARINA ,illcfs!'l nela "quinta-coluna".
.........__.. • (L. D. N.)'. l �-_------..;

Mantendo

SUPRIR as forças aéreas do Brasil de
gasolina e lubrificantes especialisados é
ama missão a que TEXACO vem devo
tando todos os recursos passiveis.

Esta colaboração de nossa Companhia,
para (Ja defesa e o progresso do Brasil, é
algo de que sentimos o mais profundo orgu
lho, não sómente pelo privilégio de con

tribuir para a segurança deste pais como

ainda pelo atestado que ela constitue da
alta qualidade dos produtos TEXACO. Na
guerra, como na Paz, abastecendo aviões
e automoveis ou lubrificando industrias e

ferrovias, TEXACO fez sempre, de seu

nome, um símbolo vivo de serviço efi
ciente e alta qualidade.

VlNTE E OITO ANOS

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêntico NILO LÃUS
HOje e amanhã será a sua preferida

Oroaras nacionais e estrangeiras - Homeopatias - PerfumaM....

Artigos de borracha.
Garante-se 8 exata obs,ervância no receituário

PREÇOS MÓDICOS.
médico.

Vva. Julinda Ribas (amargo Rodolfo lange e Senhora
participam às pessoas de
suas relações que seu filho
Arno contratou casamento
com a Senhorinha Norma

Ribas Camargo.
Lajes, 13·11-43.

tem o prazer de participar
aos parentes e pessoas ami
gos o contrato de casamento
de sua filha Norma com o

Snr. Arno Lange.
FpoJis., 13-11-43

ARNO e NORMA
noivos

Florianópolis - Lajes, 13/11/43 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Menos carne e menos leite; 10c!������od����fg�� o

pore�m ma-Is aves e vegeta-Is ticos, os bahianos venceram aos A p resentacão de
,l gaúchos pela expressiva contagem

" , " ,Ide 3 a O. Renda: S1.61�.cruzeir�s, Nossi.l Senhora
WA.SHING ro�! nov�ll1bro T -, uma quantidade menor na pnl11él-1 No estadio de Noterol, prel.íu- Era costume na antiga lei cori-

(Serviço telegraí ico do New '\ ork ra metade do ano, e, no segundo . ram ontem, novamente, as r-ep r-e -

sagrar os filhos ao serviço do Tem'
Times" especial para a,

"INTE�{-II
»emestre possivelmente maior de I' sentações de Minas Gerais e Esta· plo ; e não só 'os meninos como se

A1VlERICANA") - Os civis arneri .. que em 1943. do do Rio. De uma partida inte- deu cem Samuel, mas tcmhám as
I t

-

h' C f I f
' ,

b d d mXISTÉRIO DA IIl!\RINHA
('anOS prova veuuen e serao o nga- .arnes rescas e .a ICIHIOS em ressante e muito em isputa a, meninas, pois que também as rnu C"pita"ia dos Por-tos <lo Estado de
COS a comer menos ca_rne eH? 1��4, I quantidade menor do que no �'H<) o placard acusou o re:,,,ltado de lheres t inho.rn no TelUplo lugarr-s Santa Catruiua
(. ai carne que comerao sera dlfe-,. corrente. I um a um, ficando, dê sse modo, sep6.rados e ocupações distintas, EDITAL

rente, sob alguns aspectos, da que Assim, d,eclara ,o Bu;rea,u of Agr�', I eliminada do campeonat.o brasile.i' como sa deduz na história doqu e-
a) - Os reservistas da Armada de la

t II 1 L I t 1 d M ca.egoría. das classes de 18 a -14 anos,
copsumlram 110 corr-eu e, afl:o -;-'1 ,'11 ura, JOc�n'ÜI�lICS, a uie a; nac,IS- ro a se eção representativa. e l' la di toso mulher, que foi Ana a isto é, os nascidos de 10 ele janeiro ele
fOI O que revelou c: Bureau of �g_"l-I n.al sera mais rica rio que em 19�;::· nas Gerais. O selecionado do E�. profetisa, Maria no templo e em 1899 a :31 de dezembro de 192.�, resi-

(:u.ltura! ECOI1<.)ill!CS. As previsoes I 1939 CI11 tod, 0,5 OS cl emcn tos n:111'1 ti- ta.do do Rio lutará, assim, no pro- qualquer outra parte é pilar
den tes no Estado de Santa Catarina, ele-

i t I f d d t t I d
que veráo receber de 18 de novembro a 10

ei as pe o r� err
.

o epa,r ame n I)

I' V�)S c�senClaIS; c, c:om cxceçao I a xirno omingo, com os

ce.arenses,! nunca esmorona; sempre virgem, ele dezembro a ficha de apresentação na

podem �er aSSIm r,esUIllldas: VI tamina A, e rI�) �cldo aS,corblco, o A renda foi de 51.295 cruzeiros. difundindo por toda parte o per' Capitania dos Portos cio mesmo Estado

I
Cer�als: -Haverá em abundanl e

I �,o,nteud,() vltaml,I1lCo., e nlll.1,e.,r�t d,,� fume. das celestiais virtudes.
em Florianópolis e entregarão a referi-

t d I ' 1 t 1 t ' ,

suas da ficha elevidamente preenchida, de la
(,ll�n! ar e. " 1I11en ,>_s consunur os se! a pe n Em P'\rto Alegre Tal e o mistério da apresentação a 30 ele dezembro no mesmo local, com

Gatl!�lha;�, t °t vos'r ���Itas fres�lal s e
� me11�04�}ao gra nde quanto em 1941 O Grêmio Porto Alegre derrotou de Maria no templo, e a razão 3 caderneta ele reservista, para ser nes-

vege aIS, ua a as" erjao e ervr H��; I I �'-.
, G A B' 3 2 da presente festividade, sem

re!
ta aposto o ,DOmpetet;�e ,visto, d,e acôrdo

na mesma, quantidade que a regrs- A escassez de carne e de lat ici- o remio age, por a .

dô d d MP com o "",gumte hor âr
í

o: d ías uteís das
., I d . t 194" I' I " " ", ti I' 1 ..) "

cara e oce aos evotos e a- ü hor-as as 11 horas e das 14 horas às
�I ac a uran e . Lo. I JOS r ec uziru ", quan !( ac e ne C l'

Em Curl'tl'ba ria Santíssima 16 hor-as e aos sábados elas 9 ás 11
Gorduras alimentícias e óleos no 'Iorias, proteina c caleio, mas o en-

.

horas,
J},eSmO nivel das rações dos Úlli'll'iClUecimento do pão de farinha de I O Britâ.nia abateu o Ferroviario, 22 DE NOVEMBRO

b) - !'S Emprêsas e Companhias ele-
, i cr t

'

,", I l.r ib '-1 4 3 Navegação com sede nesta capiurl, re-
mos meses., t rigo rar a uma, ",I al,H e con II UI por a . S Cecilia patro a dos ceberão fichas ele apresen.tação ],""";1
Frutas C vegetais em conserva: �a() de ferro e vitamina B. • , n seus empregados reservistas ela Ar-mada

, Fm rar annola mús icos e as en t.regiacão, seguc.rlo estabelectdo
.............................................OG•••••

f·1
.

'

acima. na. Capitania dOS.
Portos.do.Esta-

• • O Ip íro.nqc , de Carangola, em· Cecília era ric tu ro.l de Roma e do oe Santa Ca tarma em FlonaJl0poJ1.3

I D"I'iSC'10\S' i �a:o� com o Vasco, do Rio, por

���;::;;����a�!:!:�:Si��â.::��;� ':l�f�:::f]Ji��I�;à�:�i�:��I;���:��:���
• 1"- J.' \1 ) • S poucos anos consagrou a sua vir- Sldentes nesue Esbado e não subordi-

• "-'. � i J. Em antes tude à Jesús Cristo Por' . nado� a_ Erl1<prês;;:s_ ou C.ompanhias <1e
• I' • A Portuguesa Santista venceu

lmpOSl Na\"eg�çao, r-eceberao a fIcha de ap_re-
• \ " • ção dos pais, concedeu a mão a ;,'enLaçao no prazo sup"a na Capitania,
• • o Comercial por 3 a 1. Valeriano, cidadão de grande pres dos Portos do Estado de Santa Catari-
• • I í na em FlorianópoLis ou em suas Dele-
• C ('--) I {JM ]3 1A·'

,
t gio em Roma. Conver·tido por gacias ele São Francisco e Itajaí e Agên-

• : Em Llm'Hra sua espôsa, recebeu o batismo pe eia de Lagu,na e a entl'egarão_ na mes-
• ........,.1"

.1 O Palmeira da capital paulista, las mãos do Papa Urbano, vindo I11n Capltal1la, D"'l

.

.eg,aclas e AgenCIa aCI-
• • '. I d L' J ' C' t O ma C'.ltadas de 16 a 30 ele elezembro, de-
• As f •

derrotou o Intel'naC10na , e l' a morrer por esus rlS O. pre- vielal1llen(Je preenchidas, com a cadel'n�-

I mais amosas mUSicas, com OS mais CD meira, por S a 1. feito Almáchio quis confiscar os ta de reservista, na qual será aposto o

• f J
· bens de Cecília, mas está já os l'espeNivo "isto.

•

UI LTIMAamSosos \,�\:�rtíV5taIsD'ADES
•

II tinha dado aos pobres. Sabendo o d) - �s residentes er�l outros Est.a-

., _

• Em Montevidéo elos em trall,slto, rec.eberao a mesma fi·

I : Vencendo ao Penarol, por 3 a 1, �r:�:so :!�i�ai:c;�\: er�ist����i�:� �1�� :,;�iao �ape'����� �!t�fJ���S iâêl�t���
· ·

Q
· lo Nacional sagrou·se campeão de seus bens, mandou J:ô a num cO\l1elições pe10 próprio. que apresen,la-

•

N'a « RAD I'\'!' LA R·'» •• uruguaio de 1943. rá ;,ua caelernet� ele reservista na quat
• banho de água a fever e depois sera aposto o V]sto,
• : mandou que lhe cortassem a co· e) - Todos os reservistas das classes
• �. Em João Pessoa b acima eleverão compa,rccer a esta Capi-
: Rua TraI-ano, 6 • Em jogo realizado ontem, o Na- eça. tania no dia 16 de de:ilembro às 7 horas,

• • 'J P b Oapil,ania dos Portos elo EsWdo ele
• • cional F.C., de oão essoa, o teve Santa Oanarina. Floril3'nópotios, 18 de n{)-

• • brilhante vitoria sobre o Ipiranga Bolsas modernas na vembro ele 19.43,
•••••••••••••••••_ F.C. da Saco dos Limões, pelo CASA ROMANOS PIíJ�io da Fonseca Mendonça Cabral

,

d Capl<tao de Fragata da R. Rm" CapItão
score de 3 a 1. O team vence or

I
dos Portos

Destruições na Alemanha �s::;i:�=�imNe�;::�it�:��a/oã�z;: CARTAZE:S
.

Zurique, 20 (U. P.) - Informa-sle de bôa fonte que, segundo esrta- vedo, Turibio, Indalecio, Abilio,
.

DO DIAtís,liC>lS ofioia,is alemãs, a llestruiçã10 das cidades germânicas acusa as \ João II. Nereu ":_Mario.
.

f),egllill1tes porccll,tagens: I-Ia,mbu'rgo e Dll�seldm'f, 70 �G; Esscn (i0 (10; REMOColônia, H�mov,er _e Manhei-n Kas,seJ, 80 _9'0; Mlll�ique, 30 0/(; Berlill:, Rio, 22 (A.N) • Re:llizou.se on'

S%. De dOIS 111l1hoes ele hambru.rgueses, so 700 mIl permanecem na CI- tem na praia de Santa Luzia a

da.t1e. Voltaram a fu,l1oionar ,sete l,inhas de boncles e também as illsta- prova de remo denominada "15 de
novembro", com a participação de
guarnições paulistcs. Foi a seguin
+a a coiocação geral dos concur·

rentes: I' lugar .- Natação e Re·
gatas; 2' -- Botafogo; 3' São Pau-

110; 4' Guanabara; 5' Internacio-
nal: 6' São C ris tóvão; 7' .. Vasco;
IS' . Botafogo (guarni�ão_ de no�o�).9' .. Vasco; 10' AssoclOçao Atleh
8 São Paulo.

]ações i ndustriais e porluáriaJS, bem como 'Ü>s estaleiros "V'OSIS". Seis
ce,ntas pessôas p,erderam seus };a-res na Holanda, por causa elos bombar·
deios, 320 mil na Alsácia e 150 nül na Dinamarca.

o Homem que saíu do
inferno. No programa:
ALOM4, a virgem pro

metida, com Doroty tamour e �obn Hall.

CINE ODEON
A partir de 4a ,-feira

,

eHANOU
ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles; 18

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.�42
Entrega a domicílio

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

santo do dia
ESCOLA DE APREXDIZES

nVUUl.\'HEmos

21 DE NOVEMBRO

Not�,
Estão aber-tas na Escola ele Aprendtzes

Marinheiros dêste Estado, a partir do
dia l0 do corr-ente, até 30 de dezembro,
as inscrições para matr ícula, em cará ter
extruordinárío.
Tôdas as informações podem ser obti

elas na Escola, na Capitania dos Portos,
lias Delegacias e Agências e nas Prefeitu
ras Munic ipa is de todo Estado.
\'ictorino da Silva lIIaia - Capitão de

Corveta - comandante. (7391)

2a.telra HOJE

CINE
A's 5

mundo
e 7 1/2 horas

da carochinhaNo
(Mr. Bug ,goes to Town)

A. célebre criação de Max Fleischer. em grande metragem e

inteirélmtnte em "Tecntcolor". Uma deliciosa histÓria em que
os insétos am m sotrem, vivem como seres humanos Um deli-.

cioso r>�ssei(J pelo mundo encantado da carochinha.
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
VIVA LA CONGA (Desenho Popeye)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidac'es)

Recomend&d) para crianças. Maiores de 5 anos poderão
entraI' sozinhas.

----------�----�

CINE «IMPERIAL"
A's 7,30 horas:

Robert Donat e Elissa Landi continúam o sucesso esmagador.
sucesso êlse, que, êlpesar dos

I

pesares, não foi evi.ado:

O Conde de Monte Cristo
20 anos numa fortaleza, sotrendo os maiores martírios, e

'sonhando com a vingança Assim aconteceu com Edmundo
Dantes

D� José Gaspar de Afonseca e Silva
CAVERNA HOTEL (Desenhe)

Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

4a, teira no Odeor,. Na téla:
Joo Hall e Dorothy Lamour em:

ALOMA
(Tecnicolor)

No Palco CHANDU'. o homem que sa!u do interno,

-

Ternos
Façalll comprOJnlSSOI

QUINZE N. 11

de -tropicais, linhos, brins e
urna visita. se:m

PRAÇA

casemiras.

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be ...

líssimo sortimento de verão.
Variado sortilnento de sedas.

«A Exposição»
.. ,

a
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INDICADOR
7

MÉ.DICO
[)R. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSlíLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

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

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vilar Meireles. 2(j - Fon e l-!05
Consultas das 10 às 12 e das 1-1 as 15 horas

RESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme. 5. Fone 783
_--------------,.,-_. -,

DR. BIASE FARACO
Chefe do Serviço de Sít'iJis do Cenn-o ele Saúde - .Ex-Inter-no, por ("onCU1�SO, da

Assistência Pública de �.)OI'\O Aleg re, Ex-Inter-no de Clínica 1\Iédica e (;inecologia.
AFECÇõES GENITO·URINÁRIAS - SíFILIS - DOEl\'ÇAS DA PELE

RAIOS I"iFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
COXSULTAS: das 15,30 às 18 horas, Rua F, Scimidt, 46

RESIDÊ]\'CIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FOC\TE. 1.648

DR� LAURO DAURA
DOE;-.;rÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratan'Lento especiaUzado das af=cções do Aparelho Genital Feminino,
TraLam.ento moderno da Blenovrag ia Aguda e Oron ica, sob controle en

ríoscopico (URETROSCOPIA) e de labora tór-ío. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especializados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: 'I'irad'en tes. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: TilTadentes, 14. FONE: 1.663.

DR. SAULO RAMOS

ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLIVIANN

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDO�IINAL: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERINEO - Hérnias, hldrocele, Vil

ricocele. Trat.;mento scm dor e operacão
;de Hemorroldes e varizes - Fracturas:

aparelhos de 2'êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Herárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

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

Atende diariamente às !l.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR.

DR� REMIGIO Cirurgia e Ortopedia. Clfnlca e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CLíNICA MÉDICA CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
Moléstias internas, de Senhoras e Cri· riamente das 15 às 17 horas. RESIDl!lN.

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.
Velipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· DR. AGRIPA DE FARIASIDl!lNCIA: J Largo Benjamin

\
DR. RO�Dlote'C�NSONI

CLíNICA M:€DICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias

ENFERMEIRA OBS�TRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Atende' chamados a qualquM
hora

, Praça da Bandeira, 53 /- 'lobo

L (ADtlltO Lar2'o 13 de Maio)

!

ltalian��I.!��c!nandO Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
�

S. Paulo (C. E. C.) - A quéda
de Mussolini creou situações extra
nhas para a Itál ia e p,ara os italia
nos. Mussolini não se deteve dean-

Adquira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAMEMTE,
com as V,ANTAGENS da compra à vista,

servindo-se do
,

SISTEMA CREDIARIO KNOT
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt. 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Das 8 i� 12 • dai 14 àl 17 h •.

----_

O. K, STUOIO

Não
,

e liquidação
M!W.MN� III.aIllllll IiIII!II_�__•

o proprietário

CASA N

S. Paulo (C. E. C.) - Os grandes
ataques aéreos con tra a Al em a- r ;. IIII! .aIIlIIiI IlU�. •
nha e territó'�ios ocupados, deno- i
minados, pelos, hri Iâni co s como

"major attac ks ", lêm intl i re
í

amen
te provocado () maí 01' êx ito em to
das as operações aliadas da Euro
pa e possivelruente rcper cutí d o i
sensivelmente na campanha da
África e na frente oriental. 'Um

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

VENbl\ eESPECIAL
g a n h a n do a,,r,;..enas os descontos

Nova modalidade r;)?e Ira revolucionar a praça
NOVIDADES EX(rsl�'

IVAS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAS e m80 SEDAS a preços de CHITAS!ti .

Aguaraem, pOIS, a reabertura da

C<:lSa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

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

�

Cél'sa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

te de esorupulos ,polHkos ou pa-Rua Vital' Meireles. 24. Fone 1447 ., .

L
. .

DR MADE I RA NEVES I �:l����:� S:l�SÇ���l�aCt:�����:0�:n:l�1�� t amto se uf'anav.a ser o mais devota-
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS Iüo defensor. Aliado ao ma i or i ni-

Curso de Auer teíccamento e Longa Prãtica no Rio de Janeil'o

I mâgo "não só do P{)VO da Itália co-
t:ONSUL'l'AS - Pela manhã; diariamente das 10 às 12 hs .• à tarde, excepto aos lHO do mundo inteir-o, o "duce"
""badOS, (�as 16,30 �s. 18, horas

-

C�NSULTÓRI.O: RU: João Pinto B. 7, sobrado -Ip�r questões pessoais 'l�ão se i n ti-
t'olle: 1.461 - Re!OldenCla: Rua PreSidente Coutmho, ,.,3.

I ruidou de esquecer o brio, o pudor,
----. a decência e recolher-se ao antro

DR. MARIO WENDHAUSEN ,'naZis,ta. Hoje, a batalh a torna-se
(Uiplomaáo pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Br�si!) :ho.cante e ll1'Üns.t�uolsa. O norte,

l<�x-intel'no do Ser v íço de Clbn ica Médica do Professor Osvaldo Olrverr-a, médico do italiano, empobrecido, csnuagad o,
Departamento de Saúde

," I f'aruimto, 'sepultada e mendigo, ati-
CJ.íXU.'A. :ílÉ[HCA. - ,:\foI<'stias In.ter-nas de adultos e .cl'ianças. COXSUL'I'óIHO ra-se contra o povo do sul Iestr i-

e f{l!}SIUíi:l\'CIA: Rua ,Felipe Schrn id t ·n. as - Te). 812. COXS'CLT.\S -,nas ,16.h JS. I
di' di'

l I li

I'
o, c .ucotea o, c esmoronado e

DR SAVAS LACERDA mortifi.cado pe!os barbar-ismos que
• Ihe deixaram unp ostos as tropas

Ex-interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiãrio dos Serviços II r,ec,uadas, do nazi-fascismo. ES,'ta,mosdo dr, Gab!'iel de Andrade (RIO) e dr. Per-eir-a Gomes (S. Paulo) , . " ,

(Ddplorna de habi litação do Conselho Nacional de Of'tajmologia) ,el�1 ves·pe�'�s ti e a�s:sl.]]· a reS�lI:·e.l-Chefe di> Servtço de Of talmotogta do Departamento de Saúde e HO�Plt:ll de Carfdade iça0 da !�aha sob a égide da VrtO�1 aClinlca médico-cn-úrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, NariZ e Garganta

I
do heróico :vr'Üntgomery e entao,

". 18 hor-as - I{ESIDÉNCIA: Consethetro MaIo.'". 77 - FLORIAXóPOLIS. veremos cessadas as lutas fratrici-CONSUVl'óRIO: nua Felipe Schmidt, 8, Foue 1259 - CONSULTAS: Das 15.30 das da tão histór-ica península,I berco da civilizado! ,

I·
..

I
�-"'-.r.-.."_"'_""",,_"-""' '_"_"_"_""""""�� IMunicipal e Hospital

F'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
cas do sistema nervoso, aparelho genito

ur+nárto do homem e da mulher
\sslste. '1'<"cnico: DR. PAULO '.rAVARES desses grandcs ataques cons ist e
Curso de Radlolog ia ClInica com o dr. quasi sempre no arremesso de ..

Manoel de Abreu Campanario (São Pau- 1.000 tonel adas de bombas de to-
lo'). Especializado em Higiene e Saúde tlos os c l ib O

.

1 1Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

I'
'. ' a I res. penal o (e sua

Ineiro. -- Gabinete de Raio X - Electro- duração oxcila entre 25 e 30 minu
car0iografia clínica - Metabolismo ba- tos, d urun.te os quais são lançadas
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete 10 grandes cargas de bombas cada
de fisioterapia - Laboratório de micros- mimuto. Essas carssas 011 e za acopia e análise clíníca. - Rua Fernando . .

'" '" m
.

Machado, 8. Fone 1.195. _ Florianópolis. atiaigir a bombas de quatro e oito
toneladas, oa-cla uma e são vu!lgar
,mel1lte chamada.s "'desllllancha
ql�ar'teirões". Veja.mos o resultado
c],e um desses raides giga1ntlesc'Üs da
RAF contra a Europa ocu!pada:
Forall11 completamente desmantela
dos os sis,temas ferl'oviál'jo,s do nor
,te dia ItállÍa e deSJtruidas duas fá
bricals de subma.ri'l1os e de aviões.
:Esse aItaque repI'lesentou nada me
nos de 1.300 milhas de vôo, reali
zadaiS em temlpo tempestuoso. Des
sa inClIDsão dleixariam de I'Iegressar
,sómen.te 7 aviões da RAF. Uma ob-

Médico - Cirurgião -- Parteiro Nervosas - Moléstias Mentais servação se faz neccssáda, :E que
Formado pela Faculdade de Medicina

I Consultas diárias das 3 a medi,da que foram sendo amplia-da Universidade de São Paulo, onde !oiAssistente por vãrios anos do SerV'lço horas em diante dos 'os ataques da av'iação britâni-Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
t.(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DR AURÉLIO ROTU-LO ca, aumen ou enl proporcão a 1n

C{)m prática na clínica ginecológica do • tensidade das defesas l1Ia�,istas nosProf. SUa O. Matos. Assi,stente do serviç,o
de partos do Prof. Domingos Delascio no Médico _ Ciruraião _ Parteiro lJerritódos vi,sados pela aviação bri-"Hospital Leão XIII". fio r' AI' d' " .

Cirurgião do estômago e vias biliares, R A lOS X
"

amca." �m ISSQ, .esses major
intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins, Moderna e possante in:stalação aJttacks tem detel'lThll1laclo a I!eces-pró&tata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
Vólrizes e hé.rnia. Doenças de Senhoras � de 200 MA. $idla.de do.s nazisltas deslocar con,ti-
1>artos. Diagnóstico precoce da tuberculose nuamente as suas res'erVias aéreasConsultas, Das 9 às 12 horas nu pulmonar, úlceras gástricas e duo-
Casa de Saúde São Sebastião. denais, câncer do estômagG, afe- !para OIS pontos mais visados pela

Opera na Casa de Saúde ções das vias biliares, rins, etc. RAF, impedindo a abertura de no-
São Sebastião Aplica o Pneumo-torax artificial :va.s fr,entes de guerl'a terrestre.

nara o tratamento da TuberculoseHELENA CHAVES SOUSA Pulmonar - Tratamentos moder-
nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur·
tas. Raios Infra-Ve'rmelhos 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

NACIONAIS

Algarisr.,os prodígio
S" S de srande
ataque aéreo

....,._- _._ - •••••- - -_ _- _._._._••••-JOoJ"t

AGENCIA EM
S, PAULO

RUA 15 DE NO
VEMBRO·l50·S,·
fONE 2-220%

MAQUINAS PARA CAn -

ARROZ • MILHO, • MAN·
DlOCA - ALGODAo • LA
BANJA·MAMONA
FIO DE SEDA· FIBRAS

",
"

�I Fundada em 1870 - Séde: B A I A

i Capital e reserv�������?�.. �. ������.��.���
< Cifras do balanço de 1942:

� Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,58
� Receita ,." .,.. . Cr$ 70.681.048,20
.. Abivo ,... . Cr$ 105.961.917,70

S,nistros pagos nos úLtimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades ,. , Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Fretre de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território naciorual. - Sucursal no

Uruguãi. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Africa.

AGENTE E1\'I FLORIANóPOLIS
C A 1\'1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

� SUB-AGEN�i�� :�htt-UGi:�:�G��B:�t8,DI6�ttí, BLUME·

( \
� ..",.,...,.-.-......-_._-...- .._-_-..-.-...-_-...-.-_..-......-.-....-.-....-.-...........-.-..""_-_-.........._

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

71.€356.189,20
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..Cãi um avião perto �do Rio
Rio, 20 (A. N.) -- Ontem, cêrca

das 17 horas, um avião-transporte
norte americano, viajando com

destino ao Rio, caíu sôbre a Serra,
mais ou menos a 30 milhas desta
capital. O avião conduzia 14 'pas
sageiro", e uma tripulação de 4
pessoas. Todos os passageiros e

tripulantes morrerram. O aparelho
ficou inutilizado. Entre os passa
geiros estava o senhor América
D'Estefano, de nacionalidade bra
sileira e residente em São Paulb.
Ignora-se a causa do sinistro.

Rio, 21 (A. N.) -- Foram inuma
dos nesta capital os; restos mortais
das vítimas do desastre ocorrido
com um

. avião norte-americano,
que caíu a 30 milhas desta cidade,

Magnifico golpe
nOrie·americano

Washington. 22 [U. P.] -- Os de
sembarques norte-americanos nas

I
ilhas Morin e Iarawa constituem
o primeiro passo para a libertação
das Filipinas. Na opinião dos obser
vadores militares, das ilhas Gil
ber-t , os norte-americanos saltarão
para as ilhas Marshall e,. depois
da ocupação de Truk, estarão com

seu flanco direito protegido, o que
lhes per�tirá o ataque às Fili·
pinos. At. -la de acôrdo com os

mesmos informantes está-se apro
ximando o momento em que os

Aliados abandonarão a tática de
atacar ilha por ilha e passarão a

investir diretamente contra pontos
decisivos do Japão.

Maquina de escrever
Vende-se uma de carro gran(l P.,

cornple tc.merrte nova, propria. pa�
estatística e manifestos, da-se com \
garantia. Tr o tc r pelo telefone ...
761 nesta. 5 v. - I •

É MAIS QDE UM
NOME, É UM
'iIld:BOLOI
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRAT .....-

MENTO DA

Em Kbalkis
Cairo,20 (U. P.) - Bombar

deiros pesados britânicos ata
caram a zona de Knalkis na
Grécia. As bombas lançadas
pelos aliados causaram inten
sa explosão e provocaram um

grande incêndio.

A explicacáo foi aceita
Washington, 21 (U. P.)

Os Estados-Unidos aceitaram
a explicação do govêrno espa
nhol de que a mensagem de fe
licitação, enviada ao govêrno
filipino criado pelos japonesesnão significava o reconheci�
mentodo mesmo pela Espanha.Essa informação foi transmítí
da oficialmente pelo Departamento de Estado norte-ameri
cano.

A caverna

dos ventos uivantes em Miami
NAS proximidades de Miami, em meio

aos campos planos e ensolarados
da Flórida, ergue-se êste original edi-·
ficio, de paredes lisas, altas e sem ja
nelas, como se fosse uma velha forta
leza medieval. Cá fóra, a paz suave; o
silêncio amigo dos climas sub-tropicais.
No seu interior, porém, rugem e sibi
lam terríveis furacões, criados pelas
hélices movidas por possantes motores
de 4.000 cavalos, que ali estão sendo
provados para a seguir serem usados
nos rápidos aviões "Clipper" que cru

zam sem cessar os céus do continente.
Para manter-se, nele, um ambiente su

portável pelos engenheiros e operários
que ali trabalham, para dissipar o calor
gerado pelos motores, para proporcío-

nar temperaturas adequadas às expe
riências, fazia· se necessário um perfeito
sistema de condicionamento de ar. Por
isso, neste como em inúmeros outros
casos em que se requer uma instalação
de ar condicionado ou de refrigeração
industrial, de acôrdo com os mais altos
padrões, foi escolhido o equipamento
General Electric.
Atualmente, os engenheiros de ar con-

dicionado e refrigeração da General
Electric estão empregando todo o seu

talento na solução dos problemas cria
dos pela guerra, Dêsse modo, surgem
inúmeros conhecimentos novos e novos

processos industriais, mais eficientes e

mais econômicos, que irão contribuir

para um melhor padrão de saúde e

confôrto, quando a Paz voltar sôbre
a Terra.

GENERAL_ELECTRIC
(

J.WoT.
•

PETlal111
11111[111

Sedas estampadas em cortes
Reversívels-Zergalbas

Maravilhoso sortimento na

CO.IRA CISPA,
QUEDa DOS CA·
BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO
COURO CABELUDO.

CASA ROMANOS
l'Ó�ICO C�píLAR
P.OR E,XCHÊNCI,A

I.

Rua Conselheiro Mafra. 26. NOVOS AVANCOS II I
-

d I-h
III A f

������ lh:.r��, 6�ta�� �'rcito Pb�Wâ: N SO uçao o caso I aDes
Deve-se «educar» a Alemanha

nico conseguiram atravessar ° Argel, 21 (U. P.) - O caso do Líbano aproxima-se de SO
rio Sangro, na frente central lução, a qual será baseada na liberdade dos dirigentes libane-

Nova Iorque, 21 (U. P.) - Emil Ludwig, conhecido escritor doa Itália depois de �nflingir sé- S'HS presos pelos franceses. Revelou-se que os mesmos não
alemão publicou um novo livro intitulado "Como tr t I

na derrota aos nazistas. Infor- serão reímtegrados em seus postos, sendo possível, também, a
_ ,,' o.,

a ar os a e- mam ainda de Argel que os
maes , n� qual expressa qu� o ReIch fOI re.sponsavel pela guerra soldados do general Montgo- destituição do com'issário francês, sr. Helleu.

��:�u:a�ae�: s��eo�;:�z:d�a::�:t:e:or���Ig;;: ��[:i�c:n�I;;�� ��fJa��up:r:�t:r��an�;�; r.·Vloré-iífâ···ííátãlbà···_···��f��f::������d:J��:�7::nha, confiscar suas armas e controlar o teatro, a literatura e a edu- avanços. O Quinto Exército do Moscou, 21 (U, P.) - Fôrças Cherkassi, a meio caminho en

cação. Ludwig diz: também que Hitler como conquistador vencido genera! Clark, por s�a _parte, de paraquedistas, guerrilheiros, tire Kiev e Kremenchug, na

kserá assassinado pelos próprios alemães provavelmente pelos "Jun- mdeeslphe010tloOudaasteSnuaazs aPtOI'vSII'dÇoaedse' daa l ...._·-··_-···-.-·
..

_·_�··.---
.._·

....
_---_..."._·_--- margem oriental do Dnieper.

ers
" .

'd
'

. Bolsas mo: ernas na Russos e alemães estão empe�
, ou SUICI ar-se-a. artilharia inimiga. ! CASA" , NOS nhados em violenta batalha-
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