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Propostas claras
IUO, 23 (A. N.) - o almirante

-Alber to Cunha Pinto, presidente da
Comissão de Metaburgía, fez ciente
aos interessados de que só serão
aceitas, para exploração de cascos

soçobrados, as propostas concreta
e devidamente esclarecidas, isto é,
quando apresentarem valores fi
xos, nomes dos navios, e locais
onde os mesmos se encontrarem.
Não serão objeto de cogitação as

(rue apresentarem regime de per
centagem por parte dos interes
sados.

� Homenagem ao "Zebú" e a "Mossoró"
RECIFE, 23 o: Na) ... FORAM.,ERGUIDAS ESTÁTUAS AO BOI '6ZEBú" E AO PARELHEI
RO '6MOSSORÓ", NO PARQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL. AS REFERIDAS ESTÁTUAS SE·
RÃO INAUGURADAS POR OCASIÃO DA ABERTURA DA TERCEIRA EXPOSiÇÃO DE

ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS.
=-----

Preço de gasolinaRIO 23 (A. N.) - o Conselho
Nacim;a,l de Pe�'r�leo fixou, a _par
tir de sábado údtirno, os seguintes
prê",os para litro de gasolina, gas

puro: em J oinvile 2,78 centavos e

Borianópolis 2,51 centavos. Na,s
localidades que possam ser supri
mi das por mais de um dos citados
centros, prevalecerão se�TIpre. os

prêç,olS qU,e resultarem mais baIXOS.
Nas loca.hdades supridas pelas I�e
ferida's cidades, os fretes serao

acrescidos tão somente das despe
sas de transporte. I H. 8969

63�a:::��I��O:on�m E O povo tem de sujeitar-se Icentracao Fortaleza, (via aérea) - Os propr ietários de padarias e confeita-
Moscou, 23 (D. P.) - Os russos estão obrigando os alemães a bater 'Washington, 23 (D. P,) - A Cruz i rias desta capital, reunidos em convenção coletiva acordaram que, �1I

em retirada na, írente de batalha entre Zhitomir e Korosistev. As mais Vermelha anunciou que mais de I

partir do mês de dezembro, os panificadores cearenses não trabalha
recentes informações procedentes de Moscou confirmam que as íôrç is 460 internados latino-americanos I rào durante a noite, passando o pão da manhã a ser distribuído de vés
do general Vatutin, mediante violentos contra-ataques, desalojaram os na França e na Alemanha recebem I pera. A medida significa gr-ande reivindicação cios operár.ios das in
alemães de três centros povoados e duas elevações estratégicas. Reve- regularmente ais remessas de víve-I dústrías de panificação, ao mesmo tempo que vem beneficiar os empre
leu-se, além disso, que os soldados russos, apoiados nos reforços chega- res dessa instituição. Até 15 de se- gador es, diminuindo os gastos de �lul1linação, decor-rentes do trabalho
dos da retaguarda, prosseguiram avançando na, direção de Zhitomir, a tembro, foram distribuídas 7 mil noturno. ,ij
despeito da> desesperada resistência oposta pelos nazistas. Ainda de acôr- encomendas. Os latino-americanos l;'-I'----------------
(Ir) com despachos fidedignos russos e alemães estão empenhados em internados compreendem 66 para- Só a Secretaria �i'il P d

-

sangrenrta haitalha a 25 qUlilô�etr_os o léste �e Zhit�mir. Nesse combate, guaios, 63 brasileiros e entre 1 e se incel1/ iou ro uçaO russa
decisivo para a sorte de Zhitomir, os alemães estão empregando tôdas 48 distribuídos pelo Chile, Bolívia, RIO, 23 (E.) - O Sarna1nrio que MOSCOU, 23 (U. P,) - A im-
as suas reservas disponíveis. Acredita-se, porém, que os russos poderão Colômbia, Costa Bica, São Domin- os portugueses do,�rasil oferece- prensa �ussa divulga interessantes
inf'liui o derr-ota aos alemães pois se encontram em melhores con- aos Equador 'GuaJtema,la Haiti rarn a CIdade de COImbra (Portu- dados sobre o aumento ela produ-lu igir grave ,,' .

_ tr I"'.
"

,'. '.
'

'I gal) não foi destruido pelo fogo, ção russa nestes últimos 12 meses.dições para reforçar e abastecer, as suas tropas. Sahenta se, �or ou 10
I H;ondUl as, ,Mexlco, NIcar agua, Pe� I como noticiaram algumas agências Os produtos mais beneficiados fo-

l-do, que nestas últimas horas, somente nessa batalha, os alemães sofre- ru, Panama, S. Salvador, Uruguai I telegráfi�as, QU,eilllou-se aPAen,as a I r�m o ferro fundido, cuja produ
ram vários milhares de baixas. I e Venezuela. Secr-etar-ia. O Hd cr da colônia lu-, çao aumentou em 27%; o aumento

sitana forneceu êsses informes, I no aço foi de 12 % e no coque-

V·' P f
A � acrescentand o que o governo por- 17%. As cifras mais importantes"roatas em lena)' ara esmagar as orcas Japonesas tuguês tOl,ll�'rá a si a

lllarnute�r.�o'l �o� tanques e cuja produção nesteU .. I
T' ,do Sanatório, @nC[ua.nto a colônia último ano aumentou em 38% paraIstambul, 23 (U. P.) � Uma di- Pearl-Harbour,23 (U. P,) - As fôrças navais norte-amer-icanas, flue lusa f!0 Brasil continuar-á a enviar os, tanques e 30% [para ,o's aviões.

visão croata chegou a VIena,
.

para desembarcaram nas ilhas Makin e Tarawa, nas Gilbert, iniciaram uma donativos. . Ma nOhcra, para herr HItler ... '
manter a ordem naquela CIdade, acometida geral para esmagar as fôrças japonesas encarregadas de rle-jem vista das frequentes manifesta- fender aqueles baluartes nipônicos. Acredita-se que um dos objetivos I O mistério que envolve Pétainções de rua contra o Reich. Foi 0 imediatos dos norte-amer-icanos seja Butaritari, que é o mais importante L Londres, 23 CC, P.) _ Aumenta o mistério que envolve o marechal
que revelou a emissora de Buda- elo da cadeia de defesas da ilha Mskin, Pétain, chefe do govêrno de Vichi. () diário de Londres "Daily Mail"
peste na base de in,formaçõ� �e- inf'orrnou que alguem, intitulando-se o marechal Pétain, falou pela emis-cebidas da Ausl,ria. É :zfs:�I::�;� Avança Montgmery sobre Alíidena sora de Vichí, para desmenlir os rumores sôbre o paradeiro ,do auxiliar
vez que as autor idades 11, de Foch na guerra, passada. Destacaram as pessoas, que' OUVIram a alo-lizaram tropas estrangerras para I Argel, 23 (D. P,) - As fôrças do Oitavo Exército britânico, que! cuçâo do marechal, ser a voz do mesmo mais clara e enérgica do que demanter a ordem dentro da! ,gran-' se encontram novamente na ofensiva, ocuparam as localidades de Vasto \

cr-stume. Esse fMo suscita a possibilidade de que algum francês, partide Alemanha, da qual a Austría faz Gi.raírdi e Sanpiero, no extremo sul de Sangro. Os soldados do general I dário dos nazistas, tenha falado pelo rádio como se fôsse o próprio ma

p�rte desde que foi anexada por

II Mon,tgOl�ery de�rotaram importante� fôrças inil�lÍgas e estão ava_nçan:lo: rechal Pétain. Além disso, ainda segundo o "Daily Mail", o locutor eraHitler. •

agora sôbre Alf'idena. Na frente OCIdental, continuam as operaçoes das excelente e que não tinham fundamento os rumores sôbre a sua enrer-
patrulhas aliadas, que estão sondando as defesas organizadas nestas úl- I

midade. '

I Umas semanas pelos nazistas. I---------------� _

M k· 1 At cão I � despesa com .oi foi adiado [Em Novonesfoft conqu·lsla de a ln e;': a'rawa enç . CInema p6de ser b" Rio,23 (A. N,) - Em face da LONDRES 23 (D. P.) - A f'r··, (' rada com a venda de papel velho., _ ,
"

.,
s O

"
, Compramos a Cr$ 0,40 O quilo. sItuaçao ele guel'ra, o preSIdente ças p�tt'�ltas do gen�ra,l fTI,to ��.Pearl HalrDour, 23 (U, P.) -:- Os navios. da esquadra norte-ame,rI- RUa Francis(.o Tolentino, 3. Getúlio Vargas aprovou o adiamen- conqms alI am a estaçao erroVJa-

cana, continu3JJll despejando nas Ilhas de Makll1 e Tara:v� novo� :Ol�tll1- to, para 1944, do Segull1do Congres- ria d.e Novonesto e estão entrando
gentes a:fim-de acelerar a c0J?-quista desst�_:; duas pOSIçoes m!l.?0lllcas. Um filho do preso so Pan-Americano de Encrenharia na cldade, A l�ta entre es,tas tro-lnfo�'a-se que amencalnos e ]a:pon,eses es, a_o el1lrpen�a�os em vlOlen-tos

"

b ", pas e os a,lemaes de'Senvo�ve-'secombates na orla marítima das Ilhas, que sa:o ,aSA m�ls llThpOria:n,tes gru- RooseVEU
. .

MlI1as e MetalurgIa!. com grande violência.
pos do arquipélago de Gilbert. �esar da �eslstenC:Ja, que os Japoneses I Berna, 23 (D. P.) - NotICIas de
ofeI'ecem, acredi,ta-se que o alm:r!l�te all11e:lcano �ll�llt,z co�ta c�m pO-, fonte alemã dizem que um filho I O pessoal que apl'ovel·ta a escurI·da-oderosos reCUTSOS que lhe ,pernntIrao dOll1ll1ar o Illlml,go sem brandes d 'd t R 1t'

,.

saorifícios Essas operações fazem parte do vasto plano aliado para

I
o presl en e ooseve e

pnslO-, R' 23 (A N) I
..

d h.
'

.

d 'ai de posições insulares em poder dos nipônicos no Paci- neiro de guerra dos alemães. Se- lO, •. mClan O a campan a contra os que abusamlomper a ca el
, ' ' d" ;- d '_',,,,, ,. ,fico. A navegação aliada mUlto lucrarIa com ISSO, e al__ a Impre�sao ,e gUindo essas lllforma,çoes, tena! 'le do Blac�kout cometendo atos atentonos a moral, a polícia pren�ue 'os

.

a[)oneses desta, vez ponham a sua frota em açaq, parai ll1lrpedlr sido aprision,ado quando em missão d
.

d C b I 33' T' hq . J_ ericana no seu sistema de bases. Um encontro naval na,-
d h b d' 'b R

.

I d eu, nas praIas e opaca ana e panema, casaIs. anto os 0-

qa l::i:UPp���oaJd� PaoCífico poderia ser de resultaidos transcendentais para �d
0111 ar elO s� re o eflc 1, de- mens como as mulheres foram fichados,VI o a uma aterrIssagem orça a. .

o ve.ncedor.
A no-tícia não diz de qual dos 4 N. R. .- Igual campanha está�se fazendo necessária em Flo�

Conserva preciosa Enor�esdanos f_ill_lO_S_de_R_O_OS_�_cl_ts_e_tr_�_a.��r_�_�_�_li_s.������_���������
WINDSOR, Canada, 23 \D. ,P.) Cl no'-1"ncr 93(U P) - Bom- A lu"� pela posse de\ Gomei Mortos em desastres

- É possível encontrar ate pe�o- .ll� ,'5
\.1

,"',
�

:.' ',I In
'. de avia ãolas em la,tas de conservas. ASSIm baI deu os medlOs nor te-amencanos, Mos'col! 23 (D. P.) - Os russos uMrapassa,ram unp01'tan.te cel1tro N I � P_o comprovou a .senhora Hfeb�dey com bases na China, atacaram in- fPrroviario' de KaJi.nkovichi na recrião de GomeI e ocurparam a locali- d ovad orqueb, 1�3 ( ""':1)1'

- O
Brown desta CIdade. A re en a

t 't 1 -, 'l;tal'p5 I ' '. "
.

"
'. eptlta o repu Icano fi J Iam BltA

h
'

adquiriu uma lata de os- tcnsamen e ais ll1S a a,çoes mI 'cJr.de ai 26 kms. ao Iloroes,te de KalinkovlChi. Tal11be1l1 no mesmo setor ler dai Pells'lv'nc' t
. d'se,n ora

d' s na ilha Napancr e em' 1 'd S d cl ,. , I a., Ia, se, e aNIa 0-tra.s e ao abri-la, encontrou en- Japon�sa • - b
i foi oct1Jp11lda a ocahda e de aóSpa, Outros espa lOS acrescentam q�lC, I res do exérc'to tUll p'l t ' Itro' H) pérolas. Alglunas era.m pe- Tze-LI. As bombas lançadas 1)'>10s � CGm os novos êxitos os russos ficar11m em condições de poder atacar Go-

I e

à .1 o o nava
.

h '4 5 de bom I
'

r
r,

, pereceram ontem nOIte em do;squenas, porem aVIa ou
. norte-al111enCanos causara�l1 •

eno -I mel, tambem, pela retalguarda. Nos meios bem irtforl11ados conSIdera-se "I
•

d. ,'_ ,
.tama'nho. Ignora-se o resto da hlS-

mes danos e provocmram lI1CendIOS ' .
' _

..

1
< CI entes de avwçao ocorndos eu:

." I a 'admissível que a

se-,
' . _ lnllnente a declsao da, luta pela posse de Gome .

consequ�ncia d 111' -t I'Lonu, 11 s e
_ '. r. em depósitos de Il1UlmçOes e nos

,

r O au ,CTIlIPO. n-nhora Brown nao tenha Ida, ao. � ,.. • .

N r 11 .-.,._ _ _••� .- _ � w íOrllla�ll de Nova Iorque que outrosllIazem para exigir a subshtUlçao quarteIs mpomcos de apanl,. e·
,'.'

..

dos ricos crusta.ceos, embora a lata gressaram a salvo às suas bases �

eh
'

PRBDa
Cll1CO tllpulantes de lUn.a "Fort.a-

fôsse de "conserva". EiVidente'!llen- todos os aparelhos que pa/rticipa· � apeUS
leza Voadora", que se precipito 1

�;, achou "ela" mais c��venIente ral11 nessas incursões. ao solo, conseguiram sa�var-se lan-
conservar a conserva. çando-se de paraquedas.

Pijames LEMO

Pesadas perdas alemãs em lhitomir

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

Galinhas mais baratas do que aqui
Rio 23 (A. N.) - O coodenador da Mobilização Econômica

indeferiu' o pedido da União dos Varejistas do comércio de carvão
vegetal e quitandas para aumentar o pre<_;o da galinha e frangos,
que continuarão a ser veIldidos de acôrdo com a seguinte tabela:
galinha, 6 cruzeiros o quilo; frango, 6,50 centavos; ?O mercado,
nas feiras livres, em caminhões e pelos ambulantes: gahnha, 5,50 o

quilo; frangos, 6 cruzeiros,
Rua Fel. Schmidl Fone 1629

Mais de 500 alunosSão Paulo, 23 (A. N.) - A es
cola técnical de a.viação, importan
te estabelecimento de formação de
especialistas aeronaut1oos; recente
mente transferido de Miami para
esta capital, iniciou ontem suas ati
vidades, cOl1ltando ja com ma,is, de
500 aJunos il1scrito�, . '

_ .....It\l' -,.••
-

,.•••.-•••
- - ••••� " ••••••••••.- -

.,.

()
na casa

PARAISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Terca .. felra, 23 de Novembro de 1943

1\ duravão da guerra fiiiii*
_mMIJANRCt\p*" %mM-:_WQMiFW

_������:����'��'��i��:; J Vlllns!t�l��:i:7�:�i��U�SO 1
"O Estarlo ") - Quanto durara a . ,. ?presente guerra é uma questão pu- -t Inspetor de GlnaslO.
ramente alemã. Todos os planos CoJetor Federal?
aliados foram traçados com p rc- � Pos t oHs tc ?
cisão matemática. A derrota total II'" i U· ·t F. d �... P I�, iJlc'.'it�Ivel da� �ôrças t9talitaria� 11 t�CO a nnrerSI·, gr!3 e llHO au oja esta bem def'i n id a e nao poderá \l.U .I
ser evitada sejam quais forem os sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi-recursos de que possam lançar Ii td-Io devidamente, por correspondência.mão os alemães e os seus satélites.
A duração da guerra, depende por- Informações: O. L. ROSA

Itanto dos desejos alemães, de quan- Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS
to sangue ainda querem ver derra-
mado. Os exércitos germânicos já i m IllAl!II!WMh díBA.. 'R ML

�:Sa C�Fci\�fl�le�I� at������, u<n�fe€t��l�� Os naZI·stíllS rOllress�Un � rolnnl� �desordenadamente em .todos os se- lI"9 UI U U iitores de luta, deixando os campos -::;;;:;;:;===========;;;;;;,;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;:- .....;;;�de batalha cobertos de cadaveres Lun�lres (Por :Tan, B�lsen - r;,x- outro l.ado, os mesmos 'povos, des- ..

dos seus soldados, As palavras pro- OluslvI�ade elo ç. E. C. para. O: prevenidos de armamentos mas,
nunciadas por Chtn-chibl, de que

I Estado,) - Após tanta propagan-' precavidos e pOl.lcr:)salll1ente, con-
I

to do f) munrlo democrático podia �I.a, apcs taJlt�Is de12IOl1strafocs d.e I \:Ictos de seus d i rci los de VIda c'

já tel: a certeza da vit,ória . fina}, [r�rsa e de aflI'ln���c� d� JJlvencJ,-,lJbcrdade,., edl[,�('aram�sc l1IllItal:-1constiluem a melhor af'irrnad iva so- bI]ld�(�e,. c.oucrcllzd se fllla!l1lenle, mente e Ianç ararn-se a !ut� com .a
hre o destino de Hitler. Tudo o o ar-tificialismo de �11l�1 �açao que, penou de tOdos. os sacrificios. EIS
mais, 'será uma resistência esporá- contra todos. o� prll1cIIPlOS da l�a- en�ao. que surgni a dIferenç.a de I O Conselho De lí ber c t ivo do Tiro de Guerr a
dica dos exércitos nazistas, lima tt.lreza, ela histór-ia e. da ordem so- exeI:cltoS. EIS que se es�lar�ce ° n.' 40 tem a l;onra de convidar as autoridades,contempor ização 'da sua derrota e cial, P, re.len�eu dominar o _mundo desfecho da verd?o(]e e .íustiça d.a,

'f I f d pI"eSSaO e da l nat O 1 j I {1 imprensa, as associações culturais e de classemais U111 estertor da sua agonia. a. rav.es c a orça, a o', . na urcz a, s a �lIlae� ,so roem os

re-jDepende portanto dos alemães, si tll�a'l1la. De 'nada_valem �s. armas na veses a que Iaz iam JUS como auto- e o povo em geral, p o r a a Sessão Solene que se
a �uerra de,verá terminar

iI.nediata-
mao de quem nao. as

U.tll.J
sa. e:m. fa- res de façanhas

mo.'nstruosas
e.

co-.1
realizará no dia 23 do corrente mês, às 20 horas,mente ou si continuará ainda mais vor do bem coletivo e da Iel ici d a- meçam � conh,e�cr as suas desclJ.tas·1 no Teatro Alvaro de CJrvalho, por ocasião daaI uns meses. Os resultados da �le. dos povos, EllIp�lgados c�n� ?S O poderio POlJ,tlC�, }l1oral e .lll�l�tari!l�rra não poderão ser alterados. êxitos eferneros obtidos I�O 1�11CIO dos ah_ados sobrciuiou a I11!stlflca- passagem do 41.° aniversário' de sua existência.

lntler terá de conformar-se, com da guerra con�ra populações lIlcle-1 da pot�ncla gcrl1lanl�a: Os ingleses � """'� """"__�, "__..
11aver Si.:Jo o J11aior tirano de toel,os fesas, os alemaes Ju'lgaram certo o CO'l11Ulllcaram e partICIparam aos, , li

t' f t tIl f'
.

l'
•

]) . o I
-

f
•

1 1
.

E ------·-..-..-----------------....------ -..-,.�_- w .._.._- -�
os tempos e de haver levado uma TllIn ° o a e ,e II1l 1\'0 SO I e a emacs a orça (a (eI110CraClêl. ' -

vez mais á ruina, o seu povo. Illlundo il1.l�iro, Arrogara!1l-s� a em:! os nazista� rc_gressalll a Polônia p_e- C:�.·IN·
"

r;�' ODE.O.N.presas mlliltares de que n,ao ha la sua propna retaguarda e "ao
", exemplo na história c, 1111'ÍrHlos pe- regressando. á Pátria, iI11,plllsi�na

las vitórias, avançaram il1(�isliJ2ta- dos pela fôrça vitoriosa cios aliados
lllente contra todas as cllreçoes, do oriente e pelo próprio eles,tino

ALV"RO RAMO'S I comp�e'tamente embriailados pela I de seus crimes!
11 volupIa do mando ulllve,rsal. De
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Ano Cr$
Semestre Cr$
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Mês Cr$
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No Interior:
Cr$
Cr$
Cr'

70,00
40,,00
20,00
7,00
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25.00
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CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Vão para a
Africa do Norte

Rio, 21 (A. N.) - Seguiram,
ontem por via aérea para Na
tal donde prosseguirão via-

.

ge� para a Ãf!iCa do Norte, os
8rs. Albert Guerin, delegado do
Comité da França Combatente
na Améril'''I do Sul e Louis Ber
trand, representante da agên
cia francesa Independente, Ha
viam êles chegado aquí proce
dentes de Montevidéu e vão
para Argel a chamado do Co
mité Francês de Libertação
Nacional.

10 Estado do Vaticano
S. Paulo (Por Mário de Mi- mentos históricos, os Imensos

randa Valverde, da U. B. J.) .- tesouros de arte e os jardins
Os últimos telegramas que nos maravilhosos, é realçada pela
chegam da Itália, anunciam presença dos famosos guardas
que o único homem que hoje do Papa - a guarda Suiç:,1. que
goza da confiança do povo ita- foi formada no século quinze.
Iiano, neste momento crítico Durante o bombardeio de
de guerra, é o Papa. Roma, o Papa conservou-se e"11
Nem todos sabem que o Va- seus aposentos. Mas Pio XH é

ticano é um Estado índepen- um homem moderno e realís
dente gosando da sua própria ta, Êle foi o responsável pela I

soberania. Apesar de não dispor construção da Estação Trans
de fôrças armadas para sua missara do Vaticano, com apa
defesa, o Vaticano exerce um relho especial de ondas curtas
grande poderio dentro dos con- para pesquizas, e acredita em
selhos das nações. Uma prova utilizar-se de todo e qualquer
de sua independência reside meio cientifico para o benefí-

l 10 número de diplomatas alí cio do cristianismo.

Ll iredencíados, representando É interessante notar que o
mais de 40 Estados diferentes. seu nome - "Pacelli" - sigm-

I O Vaticano é o menor Esta- fica "Paz".
.

I do do mundo, cobrindo menos Hoje, o Papa é o chefe da ci-
que um quarto de uma milha dade do Vaticano com urna in
quadrada. A sua superfície fluência sôbre centenas de mi
exata é 109 geiras com urna lhôes de almas. Um ditador já
população de 450 pessôas. caiu. Outro cairá em breve. O
A impressão da cidade do Vaticano sobreviverá para vêr

Vaticano, o coração da Igcej:11 o fim dos nazistas, os ranátícos
Católica Romana, com os seus -perseguídores da Igreja Cristã.
numerosos edifícios 2 monu- na Alemanha.

Seu filho
•

vai para o Ginásio?
Então, procure prep�rá-Io convenientemente, matriculando

no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes

(E".Rêçtenté do Curso Médio e, atualmente, professor em várias
outras alasses do Colégio Catai'inense).

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 m(1tric�11a.

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

Oroi'a. naclonals e estrangeiras - Homeopatias - Perfumaria.

Artlgol de borracha.
Garant&�e 8 exata obse ..vân�la no receituário médico.

PREÇOS l\{ÓDICOS.

S E .�� A S
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos "'alcões da

Casa SANIA BD A
Diariamente recebemos novidaa@s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

..

-I'
)

UM sorriso radiante é qual flexada de Cupido. E,
claro, para se ter um sorriso radiante é preciso que

se tenha tambem dentes claros e lindos.
Por isso se deve usar o Crêrne Dental Kolynos todos

os dias. Porque Kolynos limpa melhor os dentes, dando
lhes maior brilho e beleza e revelando todo o "feiticeiro"
encanto de seu sorriso.
Embeleze o seu sorriso com Kolynos.

TIRO DE GUERRA N.o 40
CONVITE

A partir de 4a>-feira
CHA DU
o Homem que saiu do
inferno. No programa:
ALOMA, ii virgem pro

metida, com Doroty Lamour e John 8all.

BIR E ftRMIlEM
Rua V. Meireles, 11 ORI[NT[

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Ceb'alinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Sa.lame - Peixe frito, etc. etc.

A Mobiliadora
Refrigeração 'em geral

Sorveteiro s-Refrigeradores-Bo lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

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

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

c;:e:w..... A li JJ'_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C ESTADO- Terca.feira. 23 de Novembro de 1943

27{jLUBE 12 DE AG()STO « SOfRE'E » no dia
de Novembro

/

Enviado pelo interventor federa
em São Paulo foi entregue ao Con
selho Nacional de Geografia o pro-

.

d 1 d d (Por Linton Godfrey - Exclu-jeto e ei Q. nova ivisão admi- S. Paulo (Por P. Xisto, famoso
nistrativa e judiciária daquele Es- comentar.ista brasileiro mundial- sividade do C. E. C. para "O Esta"
tado que vigorará durante o quin- mente conhecido. Exclusivo do C. do")
quênio de 1944-1948. Pelo projeto, E. C. para "O Estad o "} - Os dis- SIDNEY ,,- A Australia já dis-
que já conta com o parecer favo- cursos de Ch ureh I' lI, durante os d

o

1 pen eu até novembro de 1942 maisrave do Conselho Administrativo quatro anos em que detêan em suas
paulista, serão criados mais 32 mãos os destinos da Inglaterra, ele 350 milhões de libras esterhnas
rrrurucrpios, 4'1 distritos e modi- sempre se caracterisaram pela sua no seu auxilio de guerra ás Nações
ficados vários topônimos de cidades franquesa c veracidade. Lembramo- Unidas e no desenvolvimento do
e v�l�s em observancia a,o� dis-j nos bem, quando em 1940

-

assu- seu- programa de defesa contra ')
pOSItIVOS que reg;m a especte. mindo O poder, sabendo ser peri-

I gosa a situação, não teve dúvidas assalto das hordas nipônicas que

P' .,
Em avião, seguiu do Rio para São em promo ler apenas "Sanzue suôr depois de se estabelecerem nas tn-

roP ria})
Paulo o �nge1'lheiro Ulpi��o de I e lagri rnas ". E o seu povo� a�ostu- di::>]� Holandesas, estavam prestes

,

•
Barros, duetor do Dorrrirrio da' mado á liberdade e ás expressões a se lançar sôhre a Austrália. AUnião,acompo.nhado do engenheiro sinceras elos seus dir i gentes, com-

Esteve em nossa redação o sr. Elmar Francisco José Ade�a: �arbosa de Alm.eida, chefe preend eu o que se passava. Traba- transformaçâo da Austrália em ha

Schaden, inspetor geral (no Rio Crande do Sul) da Cia , Cons- da DIvIsa0 de Engcnhana daquela lhou lutou e venceu, Como n in- se de operações contra as fôrças
d C P'·

,

d S P I C AI Diretoria do Ministério da Fazenda.' guen; ignora, todos os anos é esc0- japonesas, custou grandes somastrutora a asa roprra , com se e .ern au o rua vares Inspecionando, os diversos 'serviços lhido um novo Lord Mavor - ou

Penteado. 180, 2.0 andar) pedindo-aos que esclar ecessemos o subordinados à repartição que di- prefeito _ para a oidad'e de Lon-
de dinheiro, que foram aplicadas

público, especialmente, os mumeros prestamistas da referida rige, o sr. Ulpiano de Barros visi- dres. Não poderia haver melhor 10- na modernização de suas defesas

empresa, neste Estado, que ela não deve ser confundida corri a tará ainda o� Estad�s do Paraná, cal do que Guildhall, incendiado costeiras, na aquisição de material

cCia, Organizadora da Casa Própria», que está sendo pro.
Santa Catarma e RIO Grande do pelos nazistas, lembrança viva do hélice e na manutenção das fôr-
Sul. devendo estar de regresso ao poderio d esen íread o de Hitler.

d.L 1 T'b 1 d Se u nça Nacional R' d 16 d d b ;as armadas que operam contra
cessa ill pe o fi una a g ra . 10 no ia e ezem roo para que por ocasião da recepção

- - - - - - - - - - - - - - - - - - d L I M I L d )S japoneses na Nova Guiné e nas

Os alemães retomam Zhítomir Atâqtie-dê�-íâidê ��I�ii:��;�n�a:r���í:i,n�IF�i��flh�r� ��:í:s f��te�����ãO. a�se��l:�r:liapel�:
L d 21 (U P) A·

.

t Ií lt L d 21 CU P) B
causa aliada. A esperança da vitó- japoneses, transfo.rmon-se rapida-orr res, ..

- oS emissoras naZIS as ImI aram-se on res, ..
- om- ria que sempre os ingleses alimen-

�

a repetir a informação da reconquíeta de Zhitomir, sem fazer bardeiros pesados britânicos taram já não existe rn a.is. Agora, .nente em trampolim para os ata

comentários. Além disso, a emissora de Berlim não mais vol- atacaram, à tarde, a zona ocí- como disse Churchibl temos a cer- ques contra, todas as atividades dos

tau a insi-stir na afirmação de que os alemães estavam com- dental da França. O ataque tez a da-yi,tória, que .dará a todo o nipônicos no Pacífico. Graças ú

b
.

K' N°' I 'l't d L d
�

d 45
.

t mundo livre, a f'el icidad e ele viver esplendida colaboração dos austro-'atendo para reconqmstar tev, os circu ?S muu ares e

OD-I, l:lrou ce�ca e minu os sen- nllm ambi'cnte ise,nlo de persegui-
dres acreditJa-se que a reserva alemã sobre a retomada de do o qUInto efetuado nestes, cões ou de assas's,ina,tos. Êsse tom Jianos, a ameaça amarelai foi con-

Zhitomir ilndica ser precária a situação dos nazistas naquele I últimos quatro dias. c�n�iante do d�scurso <10 Primeiro tida definitivamente e agora, (,�;

importante setor da frente oriental. Mll1lsolro ela Gra-BreJI:a,nha, deve ca- aliados são os que ameaçam o ceu-

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,_;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;;-;;;;;;";;;_-;;;;-;;;;-;;;-;;;-;
lar f,undo no eSipirito de todos os tro vital dos japoneses •

. '

I
As anedotas e pIadas aparen· nazista.s que o ouviram. Indica o

temente ingênuas são grande!! estiado de preparação da Ingla,terra
l".._·_·_· ·_·_·.·_·...._-_·_-...-_-..-..-_· ...ov

I N
-

U· I
.

d' t Camisas, Gravatas, Pi]'amesarmas de desagregação mane. e (as açoes ,nH as, e ln Ica am-

jadas pela "quinta.coluna". bém que elas eSltão 'dispostas a Mias das mehores, pelos me-

Séde: eID Londres. Fundos de Reserva excedem: quaisquer sacrificios, para que nores preços só na CASA MIS-
Cr$ 1.200.000.000,00. ��������118(Lu·cDe'dN'ã>'neo da m'ica

��;�;a �:ns(��f)�� ��'��;�a��(:'�ota1i� �!:..�!-!::�!.:.-!�-�--_::!"_�.��.e.�:Sub-Agente: L. ALMEIDA nua Vidal Ramos, l' tarismo. D t -des rUI a por voraz

I!.=.n�u�'n�d��a--d--a�s������-'·---d D t Washington, 21 (U. P.) Neva·--iia-Ês·Pâuba-" Rio Cl:r�,C:2n���.) - Um
as minas o one Z Foi descoberto, pelos norte.. Madrid,22 (U. P.) - Todo o incêndio de enormes propor-
I f d· conte�lll 111all's de 20'\ americanos um sucedâneo da, território da Esp,.anha costinua ções destruI'u, nesta cI'dade

Moscou, 20 (U. P.) - n orma- gran es l111l1as u

Ções chegadas da grande bacl"- milhões de metros cúbicos de á,gua. mica, capaz de substituir êsse sob uma nevasca. A tempera- um prédio que era ,conservado
CQ'l'bol1Ífôl'a do D-onetz, olnde os que formariam um la,go de 30 qui·1 produto em todas as suas apli- tura desceu rapidamente em como reliquia da antiga Pro
a'l.emães ilnlunua,ram e clest�uiram lômetros de cUllnprimenlo por dn- [cações. Destacou-se entretanto todo o país. Em Oviedo, por víncia do Rio de Janeiro. T-ra-
110 l11ina�, indicam que serao pre-, c:? de largura .e quatro de pr,ofun:1 que a descoberta do sucedâneo causa da neve acumulada em ta-se do velho casarão de San-
elso.s 1111lltOS alnos de trabalhos de cl!dade .. Ademals comprovou-se qULI d

. -

d'
.

"'d f' p

l'econstrução. .
cOl1ltinua penetl'alJ1o�o. água n�s n�i - a mICa nao I?1111Ulra _

e Cl<� Alto de pajares, o expresso de ta Luzia, atualmente de pro-
EshllCla,ndo a situação ° prole,o,- nas, sendo necessaflO ex,trallr 4::>0 ma alguma a Importaçao dos Madrid ficou retido na estação priedade da família Manoel

so.r J. Ao LOJ1]oV escr�v� que só as I!,ilhões. de me�ros cúbkos ;ie: Estados Unidos dêsse produto de Busdong. Em algumas 'zo- Portugal. Datava do século
Hllnas pequenas e medias, q�e S')- agll�. ])Is�e lambem que os

enge-j que
lhe vem sendo fornecido nas onde a neve ainda não :XVIII e. possuia ricas decorar,eralll menore,s danos, poderao ser nhcl'l'?s cles€?haram nm�. bomba em grande quantidade pelo apareceu, as chuvas J'á causa- ções de famosos pI'ntores colo-pos,tas etn funcionamento em futu- espeCial vertical para facllltar a
'1 I

ro próximo. Acrescen,ta que as tarefa. ,13rf;l,Sl . raro inundações. niais daquela época.

: :
• • •

IVida Social I!..••••� �••••••
ANIVERSARIOS

Decorre hoje a data aniversário
da srita. Irací Romão Siqueira.

Faz anos hoje a sra. d. Estelina
Cdmara Tolentino.

Transcorre hoje o aniversário
natalício do sr. Cleto de Faria e

Albuquerque, oficial administrati
vo do Ministério do Trabalho.

Faz anos hoje o sr. Carlos da
Costa Pereira, direto da Bibliote
ca pública do Estado. sócio do Ins
tituto Histórico e Geografico de
!!anta Catarina, sócio correspon
dente do Instituto congênere mi
neiro e membro eleito da Acode
mia Catarinense de Letras.
Figura salientíssima da cultura

catarinense, que &le tem sabido
honrar da maneira mais nobre e

brilhante, principalmente no setor
da história regional, onde sua li

ção é escutada com claro acata'
mente, justas serão as homena
gens que hoje receberá dos seus

amigos' e admiradores.

Hoje faz anos o sr. dr.
nheiro Thiers Flemming.

enge-

Fazem anos hoje:
sra. Selma Conceição;
srita. Beatriz da Silveira;
srs. Otavio Schieffler e Paulo

José Vieira;
menina: Teresinha de Jesús Ca

lado Pinto;
meninos' Dalmiro Mafra e Mau

rilo José Abrêu.

VlaJaotesl
Encontra-se em nossa capital

desde sábado o industrial sr." Wal
ter Koch, de Porto Alegre, e Go
vernndor Distrital de Rotary, que
aqui veio afim de visitar os Rota
rys Clubes de nosso Estado, e pre
sidir a assembléia dos mesmos,
reunida desde ontem. O sr. Wal
ter Koch aproveitará sua viagem
para inaugurar os novos clubes
nos cidades de Blumenau e Lagu
na. Apresentamos ao ilustre visi
tante nossos votos de agradável
permanência entre nós.

Depois de longos anos de ausên
cia, regressou a esta' capital, onde
fixará residência, o nosso astima
do conterrél.neo sr. Gustavo Costa,
alto funcionário aposentado dos
Correios e Telégrafos, e cunhado
do sr. capitão Quirino Bento.

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

1 que quando um bebê nasce

de mãe turca e pai francês
a bordo de um navio inglês em

águas territoriais norte-ameri
canas aeus pais podem escolher
para o pimpolho qualquer des
sas quatro nacionalidades.

2 que, segundo o Prof. Tsune-
jiro Ozaki, da Universidade

Imperial de Tóquio, desde que
uma pessoa pensa invariavel
mente em sua língua natal em
bora se veja obrigada a falar
ou.tro idioma, conclue-se que o

homem sempre pensa em ter
mos de palavras e não em ter
mos de imagens, como querem
muitos psicológos.

3 que a idéia da abertura de
um canal no Panamá, ligan

do o Atlél.ntico ao Pacífico, é
muito mais antiga do que se

pensa, pois já em 1551, os es

panhóis, influenciados pelas de
clarações de Vasco Nullez de

v Balboc , estudaram a possibili
dade de construir aquele canal
a-fim-de evitar a longa rota do
Estreito de Magalhães.

4 que as mais antigas obras
de bronze até hoje desco

bertas foram encontradas no

pátio central do antigo palácio
de Gnosso, na ilha de Creta,
construido quinze séculos antes
do nascimento de Cristo.

5 que os romanos, na época da
segunda guerra púnica, isto

é, em fins do século III antes
de Cristo, 'empregavam para a

cordagem de sua frota o espar
to, espécie de gramínea que ain
da hoje se cul+Ivo na Espanha e

no norte da Africao

6 que, dopois de várias horas
de pesquizas infrutíferas, des

cobriu-se recentemente na Tur
quia que um espião p.lemão tra
zia uma importante mensagem
escrita com tinta invisível nos
vi'dros de seus óculos.

Os órgãos da Estatística Militai
êm apôio legal, quando 'ntimam
) produtor e o vendedor a mostrar
• que possuem em seus estabeleeí
lIlentos. (D. E. M.),

Não confundir! «Casa

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
L1MITED

!.-----__,] X
c.::1�=====--==-_...',....-IlIt::=--AtI4j----------------------�y�---------------------------

Irmandãde do Senhor Jtf.Js dos Passos e Hospital de Caridade
PROCiSSÃO DE SANTA CATARINA

De ordem da Provedoria desta Irmandade, convido todos os

nossos Irmãos paro. no dia 25 do corrente, às 15 horas, comparecerem
na Sacristia da Catedral Metropolitana, afim de, revestidos de balan
dráus da nossa Irmandade, acompanharem a Procissão de SANTA
CATARINA,' que sairá daquela Igreja, às 16 horas.

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e Hos
pital de Carida'i,e de Florianópolis, 23 de novembro de 1943_

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

«Sangue, suor.I cooperação iodus-
e lágrimas) trial da Austrália

santo do dia 1

DOMINGO (dia 28)
Pequena «Soirée»
das 19 horas á

noitemeia

23 DE NOVEMBRO

Santa Lucrécia, vir
gem e marUr.

Lucrécia nasceu em Mérida, an

tiga cidade da Espanha, de pais
nobilíssimos e cristãos que desde
a infél.ncia a educaram no santo
temor de Deus e procuraram in
fundir no seu tenro coração o

aborrecimento do mundo e de su
as vaidades. O mundo porém co

meçou a armar laços à sua ino
cência pois era rara e cativante a

sua formosura. Como os propósitos
dos que a requestavam não sur

tissem efeito, foram êsses mesmos

delatá-la ao governador, que era

o cruel Ddcio. Este, vendo a sua

firmeza, e não podendo de modo
algum seduzí-Ia mandou que lhe
cortassem a cabeça, e sua alma
voou para o céu a receber a du
pla corôa do martírio e da virgin
dade.

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltará da Cama Disposto para Tuda

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a: prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Urna simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para t'Udo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: c-, $ 3,00.

I Ecos e Notícias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e ESTADO--Terca·'elra, 23 de Novembro ele '·943

Londres - As autoridades na

i zistas de ocupação, d is.lr ib ui.Ius por
I todos os países europcus, oferecem
em seus dispositivos eloquentes,
amostras do espírito que os anima.
Todas as suas orrlens e medidas só
têm UlIIl obieti vo : submeter os po
vos oprimidos à sua f'éruda. Toda
vi a, o texto dêsses decretos servirá
um dia, Ialvez não muito di stan te.
para o ajuste de contas com os res
ponsáveis pelos crimes que aque
las medidas regulamentavam.
Assim, o decreto publicado sob o

número 405, por exemplo da Co
leção de Leis e reguraruenros do
Protetorado Checo, condena os ju
deus a sofrer o torme n to ria morte
por inanição. A sua letra reza: "É
proibiria que se fali cite aos judeus"
seja por meio de venda ou gr-atui
tamente, frutas frescas, verduras,
pescados frescos ou em conservas.
frutas sêcas, uvas, dôces, aves, su
cos de fruta, marmelada, queijos e
bebidas alcoólicas".

Se juntarmos a essa relação a

carne, em restr ição constante, há
de se inferir que aos filhos de Da
vid se impõe o dilema de se
manterem de ar, corno os cama

leões, ou morrerem de fome.
E' como se alguma espécie de

carne pudesse chegar às mãos da
queles desventurados, a própria
disposição acrescenta: " O Minis
tro da Agr icultura poderá proibir
ou restr-inguir parcialmente, por
ordens especiais, a venda aos ju
deus de víveres sujeitos ao racio
namento".
Não obstante. na realidade, o de

creto número 405 nada têm de ex

cepcional e, muito ao contrário,
antes parece apenais uma cartcatu
ra do regime que a Alemanha im
põe· aos povos europeus, sem exe
cutar os seus "amigos", isto é, às
nações vassaladas.
No dia nove de marco elo corren

te ano o per-iódico eslovaco "Gar
dista" publicou 'O discurso que o
conhecido colaboracionista Sano
Mach pronunciou em Banské B:vs
Itrica, no qual, destoando daqueles
que na Eslováquia protesíam con-

Por m0ti vo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível ira o regime de dieta estrita a qu'e
propriedarle, sita no comêç:o dos B�rre�ros, a um quilômetro apenas se vê submetida a população, afir
da nOVa Escola de Aplrendlz'es Marlllhelros. Com 230.000 metros qua- ma muito seriamente que "o je.ium
draelos; tendo muitas ,árvor,es frutifelras de bôa qualidade, como �ejall1: eles,empenha um papel impo.rtan
laranjas de umbigo, pêra e bergamota; uva preta e branca, maças, pe- tíssilllo na conservacão da saúde
ras, ameixas, kakís, abaoates, mangas, tâmaras, cajús amarelos grad'Üs, dos indivi,duos".

'

o'oiabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivenda para fa- [Indubita.velmente, Sano Mach�ília de tratamento, tendo sala, 5 qua,rtos, cóp:a, coz.inha, dispensa,. deve ser um hl1nwrista. Todavia, o
ballhei['o, tanqu:e de lavar interno, instalações sani,tárias, água enca-

I
1ll'eS,111 o não se dá com os se'us COI11-

nada e esgotos próprios. Preç.o de ocasião. Ver e t1'atar: aos Domin- I

patrió1as, aos quais continuame'll! e
gos na mesma, com o seu proprietário Marcos :Miouwarzel; e, .nos dias dirige duras reprimendas pOlr seúteIs, na Loja "Boa Vista", na rua t;:;;mselh-eiro Mafra, �6-A. Facilita.-se I

queixarem da situacão de fome gc-
(} p�ilWllçntQ, ,-' �çp!H,5ªda,

"

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL
• hiS'S'M�AfIlii'•••

A Maravilha da técnica suíça moderna
Modelo n

' 1 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - IS rubís

Cr$ 275,00
Modelo n

' 2 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - IS rubís

c-s 260,00
Modelo n

' 3 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - IS rubís

c-s 320,00
Modelo n. 4 - Caixa folhada fundo

aço - Ancora IS rubís
Cr$ 390,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetada.

CASA MASETTI
A �,'la dos Bons Relógios

(F ndada em 1890)
,

Rua Semi! 'rio, 131 - S. Paulo
Faça hoje s�u pedido pelo Reem- �
bolso Postal, ou contra chéque. 6

Ultimos estilos de "inos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

dos Móveis)
Modelar)(antiga

«Ler
seccão de móveis d' A

Rua Trojano, 15

\.� -

.

"

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

Oporíunidade
, .

umco
BOM E FUTUROSO EMPREGO DE CAPITAL

fallou vender a Itália em lotesNova Iorque - (Pelo Conde devido ao acelerado da fuga que miaram os exércitos britânicos e

Nicola Fiorenze - Exclusivida- lhes impôs o 8° Exército Britâni-I aliados na Itália, foi a questão do
de do C. E. C. para "O Estado") co, foram queimadas ou destrui- aprovisionamento das popula
- A rapinagem que ,os nazistas das pelas bombas nazistas. Em ções esfomeadas pelos sÍcaríos de
empregaram em território italia- todo o território italiano, a rapi- Hitler. O pão distribuído pelas
no, com a cumplicidade crimino- nagem nazista em tudo deixou autoridades aliadas aos italianos
sa dos remanecentes facistas, atrás, o roubo histórico de Napo- era apanhado com tal sofregui
atingiu as raias do inacreditave!. leão. As tropas alemãs levaram dão que bem denotava os sofri
Em minha cidade natal, a bela consigo todos os mantimentos mentos a que haviam sido subme
Nápoles, os nazistas arrecadaram existentes em território italiano, tidos pela cruel escravidão nazi
tudo quanto representava qual- expondo as populações italianas facista. Felizmente todos os ita
quer parcela de valor e as reli- à mais negra miséria. Uma das lianos estão em vésperas de ser

quias impossíveis de transportar primeiras necessidades que apre- totalmente libertados.

Maquina de escrever
VEnde-se u rr.o de carro gror.de,

completamente nova, propria para
estatistica e manifestos, da-se com

garan tia. T t a ta r pelo telefone
761 nesta. 5 v.-2

Cemíonene I O heroismo de
V d . 5S. o Papaen e-se uma carruone+te , em-

placada, com diversos pertences. I . S_. P�ULO (.C. E. C.) - A intran
Preço de ocasião. Informações na

I SI,gCI'l:,Cl3
de PIO XII perante as exi ..

"Tamancaria Barreiros", na rua gencias e as arrogsncias dos 11a
Conselheiro Mafra. 5v

21
zistas que ocupam Roma tem sido
admirável sob todos os pontos de

VENDEM SE 20 ações da vista. Mantendo a supremacia da.
-

Cia. Siderúr- Igreja e a atitude dos católicos a
; N' O O' <alvo de quausquer ameaças c semgica aCIOnaI, a 47 , O somen- cceio dos perigos que o rodeiam,te o lote. Tratar na r edaçãr 'io XII desempenha seu papel de
ia "Est"do". V.- Is hefe com um heroismo que em-

olga c que entusiasma. A sua pes-

ALUGA-SE A casa sit. oa é lima muralha para a ambição
na ,Avenid, ota.litár ia. O seu dorninío é um

Adolfo Konder n. 3, com am
-bstáculo intransponível. A SUai pu-
ição inatacável. Apezar da saudapio salão para qu alquer rarn: âo de Churchill, também assinada

de negócio, com todos os requi- '01' Roosevelt, S. Santidade perm-i
sitos da higiene. Informações: 'eceu no Vaticano, enfrentando ()

R C h' 1\... 'al'ba,riS!1lO que o ameaçava. Ri-ua onsel erro ..nafra, 42. ler não terá escrúpulos de cnvol-30 v. -15 'er o S. Padre no grande desastre--------------
! que tem atirado a humanidade

Ua'quína uVmenadem-a�{ nteira. No entretanto, as demo-i"'A -racias já estão próximas da San-
quina de costura SINGER, con �. Sé c provavelmente essa grande
:) gavetas Na rua Quin tinr atastrofc será evitada pelas armas

iiadas que marcham rapidamenteBocaiúva (antiga Nestor), n !11 direção á Roma. Montgomery316 - Estreito. 15v. - � 0111 os seus planos estrategicos in-
vencíveis, em breve dará o primei
:0 p215S0 elentro ela capital italiana

, então, tudo estará salvo elas gar�as insolentes e criminosas dos n-r.
zistas.
-..rw-.r.....................- .......�.-_......................-.............v

Comprai na Cf SA MlSCE
_ÁNEA é s ihe- eC(lnO!nIZiP

Atencão,

FLORES NATURAIS
Avisamos aos nossos fregueses que
regulamos os nossos preços aos do
mercado do Paraná:
Lírios a Cr$ 1,00 a duzia
Margaridas;; a Cr$ 0,40» »

'e 500/0 de redução nos preços dos
demais variedades.

FLuRiCULTURA
Rua Felipe Schmidt 47 -- Forre 1469

5 v. -- 2

Decreto sinistro

PIANO

Cozinheira
Precisa-se de uma, que saiba

::ozinhar bem. Ordenado 80 cruzei
coso Praça Pereira e Oliveira, n ' 18

TEhRENO Vende-se
K um, me

lindo 15x50 ms., localizado na

Alameda João Pes sôa. Tratar
com Eugênio Beirão,
Tenatrides n. 3.

Compra-se um piano em parfeina rUé ·to estada de conservação. Ofertas à
rua Deodoro, 17. 15v-6

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.felra HOJE

CINE
HOJE NÃO HAVERA' SESSÃO

AMANHÃ: às 7 30 horas _._ Grandioso espe táculnr de tela
e pa lco:

Na téla: Dorothy Lamour e John Hall no tecnicolor:

ALOMA .- A -Virgem Prometida
No Palco-Est! éia de: CHANDU'

O homem que fS!U do in!erro Mag ía, - Telepatia.-Ventre ..

loquia,
-------------�-- -.-

CINE «(IMPERIAL')
A's 7.30 horas:

Ultima exibição do romance imortal de Alexandre Dumas, que
por gerações tem entusiasmado o u liverso, com Robert

Donat e Elissa Landi:

O Conde de Monte Cristo
e

O, José Gaspar de Afonseca e SilvaPreço único 1,50. Impr. até 10 anos

Domingo no Odeoo : John PaYl'le e Manr,een OHarr. tecnicolor;
; Defensores .da Bandeira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

J....,�D�Te:;.ca.teíra. 23 de �ovem!ro de 1943

IN D I C A D O R M E.D I C O Os chineses querem
-----.......

------DR�--ARAÚ-JO
--

desembarcar no Credito Mútuo Predial
Japão Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de MerSão Francisco, da Cal. (Por Ro-
bert Norton _ Exclusividade do cadorias do Estado.
GEC para "O ESTADO") - As no- Sort-jos nos dias 4 e 18 de cada mês.
ticias sensacionais ocorridas nes- PREMIO MAIOR CR $ 6.250,00ses últhuos meses e refer-endes aos
acontecimentos europeus, têm des- Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.
pertado a atenção do mundo para Médico gratís
a luta que se trava cada vez mais NOTE BEM todas estas vantagens por apenasviolenta no Pacifico e no EX/tremo , Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum-Orien.te. Ní ngucm pôde imaginar o
que vem sucedendo nes-se setôr ela pre Incontinente, Não existe igual. Não reflita e não
guerra. A atuacão dos australianos duvide um só instante. Concorra para o próximo
dos americanos e dos hritànico� sorteio, tenha coüança, que, quando menos esperar, a
tei« excedido a todos os cálculos. sorte virá ao seu encontroOs revezes sofridos pelos japoneses C bliquidaram completarnonto aquele onserve em na memória os dias lt e 18
misticismo que envolvia o herois
mo e a invencibilidade nipônica. A

do aviação aliada não descansa um

dia, uma hora. E de outro lado, es

t�() os chí neses que já cwid en
craram claramente a impossibilida
de dos àmarolos se apossarem cio
ter.ritório co n tincmtal. Hoje, os
chi ns desfrutam de situacãn mui to
superior à que

í

inham al105 atrúz.

�
Ex.int.erno do Serviço do Professor Leoruuas Ferr-eír'a e ex-estagiár io dos Serviços Armados, equipados, munidos e

• do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Perejra Gomes (S. Paulo) preparados técn i cumentc, os chi-o, :.t (Ddp loma de habiljtação do Conselho Nucional de Oftalmologia) . neses já manifestam não só desejos
I Chefe do Serviço de Oftalmologia do Deparcameuto de Saúde e Hosprtuí de Caridade e decisões ele resistir poderosa

Clinica médíco-ch-ürg íca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta men te, como também, de iniciarem
CONSUJ/l'óRIO: Rua Felipe Schmídt, li, Fone 12;;!I - CONSULTAS: Das 15,30 a ofensiva geral. A "segunda Iren-

AlI 18 noras - KESID1l:NCIA: Conselherro �lab-a, 77 - FLORIANÓPOLIS. te" do Oriente como êlcs chamam.
Planejam invadir o Japão com os
seus comandos c as suas tropas es
pecializadas. Mud tos chefes britâ
nicos, oficiais capacitados para ln

Municipal e Hospital vasões, estâo pr-cparand o ativamen-
te os exércitos chineses para a in
vestida. Vencerão êles como vence
rão toelos que lutam pela liberda
ele!
�""m.,.-""""_"""_'_"'_'_"_""""'.-..J

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerrerscameruo e Longa Prática no Rio de Jarieu o

CONSULTAS
- Pela manhã: drartamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

IlibadOS, das 1Ij,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Icua João Pinto u, 7, sobrado -

t'onC: 1.461 - l�e&idência: Rua Presidente Coutinho, �3.·

DR. MARIO WENDHAUSEN
(J)lplomado pela Faculdade Nac. de Medrcína da Universidade do Brasil)

ex.internO do Serv.iço de Clín.ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico

Departamento de Saúde

t'LI:\IC_'\ ,:l!FlDICA - IMol<'stias internas de adultos e ,criall�as. COXSUL'I'óIHO

e IUlSWEJ'iCIA: Rua .Fetrpe Sclunidt '1. :lIl - Te!. 812. COXSGL'l'AS - Das 1(j .às IS.

DR. SAVAS LACERDA

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

de Caridade

CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Hua Vitor lVleireks, 2b - Fone 1.40'5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

Dos

DR. BIASE FARACO
-

Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-Iuteruo, por concurso, da

Assistência Pú hltca de Porto Alegre, Ex-Inter-no de Clínica Médica e Grnecologfa.
AFECÇõ,ES GENITO-URlNÁIUAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

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

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE. 1.648

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

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenorrag ra Aguda e Oronica, sob controle en

doscopíco (URETROSCOPIA) e de íaboraiorio. Aparelhagem elétrica para os trata

.. ,entos especíatizados.
InATERMIA - I"'FRA-VER�1ELHO.

CONSULTAS: Díar-íamente das 14 às III horas.
Rl!;SIDÉNCIA: 'I'rradentes. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Tilrademes, l4. FO]\.(,;: 1.663.

Médico _ Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

I�� Universidade de São Paulo, onde foi
":,,s!stente por vários anos do Serviço
ClrurglCO do Prof. Alípio Correia Neto ---------------

�Prlme!ra Cadeira de Cl!nica Cirúrgica). DR AURvLIO ROTU--LOOro prática na clínica ginecológica do • .c.

�rOf. Sila O. Matos. Assistente do serviÇ.O
h�partos do Prof. Domingos Delascio no

Q�spital Leão XIII".

lnCll"Urgião do estômago e vias biliares,
p �est1l10S delgado e grosso, tiro ide, rins,
,/ Stata e bexiga. Varicocele, hidrocele,

�� e hérnia. Doenças de Senhoras �

CConsultas, Das 9 às 12 horas nu
ClSa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos,
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesícula, útero, ovãrlos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérnias, Wdrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:
aparelhos de gêsso. Opéra n08 Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
H..rl1l'lo: Das 14 As 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as u ríuartas - uuerecãas
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

,DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias in ternas, de Senhoras e CrI·
R:oiças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

li'ellpe Schmldt _ Edifício Amélia Neto
F()ne 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

-

SlDll:NCIA: J Largo Benjamin
Const�nte, 3

�------------ ---------

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
.

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

_DIplomada pela Maternidade
de FlorlanópollB

Atende chamados a qUalqUM
hora

PraÇa da Bandeira, 5'3 - sob.
..... .(4JU.o Lllflo 13 40 IIlllo)

iNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLíNICO

DR. DJALMA
MOElLMANN
'orrnado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

:línica médica em geral, pediatria, doen

as do sistema nervoso, aparelho genito
urmárro do homem e da mulher

vssíste. 'l'écnico: DR. PAUI,O TAVARES
Curso de Rad íolog ía ouníca com o dr.

.Ianoel de Abreu Campanario (São 'Pau

u). Especializado em Higiene e Saúde

-úblíca, pela Universidade do Rio de Ja
.eíro. -- Gabinete de Raio X - Electro
ard íografía clín ica - Metabolismo ba
.a l - Sondagem Duodenal - Gabinete

.e fisioterapia - Laboratório de micros

opru e análise clínica. - Rua Fernando

vtachado, 8. Fone 1.195. - Flor:ianópolls.

OR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

.;Irurgla e Ortopedia. Clínica e Círurgta
·Jo toeax, Partos e doenças de senhoraB.

JONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
lamente das 15 às 17 horas. RESIDEN·
;IA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

Tel, 1461
Homens e Soohoras - Moléstlaa
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárfes das 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X'

Moderna e possante 1l1stalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
l)ulnJOnar, úlceras gástricas e duo
lenais, câncer do estômago, afe
�ões das vias bili ares, rins, etc,
\plica o Plleumo-lorax artificiaJ
,lara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar -- Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.471)

Os portugueses nos
EJitados Unidos

SACRA;\<JENTO, (Calif'ornia)
(Por John da Silva Aguiar. - E�
pecial para a, "INTER-Ai.\1ERICA-1
NA") - ')S veteranos armadores
c construtores navais ele origen- i
portuguesa voltaram às suas tra-

'

.ucionais atividades nos estaleiros
ela Caliíornia, na Costa do Pacifi
co, como parte de sua contribuição
para o estôrço de guerra aliado.
São eles cidadãos amcrlcanos

(file desempenharam importantes
papel na guerra conti-a ai Alerna
r-ha, em 1917-1918. SãQ homens

q'H'.1compreendem mais de 60% dos
trabalhadores dos referidos esta-
lcir<?s fundados ha 40 ano� por dois I: rrnaos procedentes de PICO, nos IAçores - Manuel e Antônio Nunes.
que ainda traba1ham nas suas gi-
�antescns oficinas. I �'-"-_"__-J"_."_-"_-_""-_-_"-_-_-_"""'_-.-"__J".-_-_-_-_-.-"".-.-.- _. - - - - ---

A paixão pelo mar, que caracte.
I izu há várias gerações a familía
i\unes, impeliu os· dois irmãos a, se
tr<llnsformarcm cm notúveis armp
:lores e graneles cooperadores d'.1
(strategia do:; Estados .Unielos.
O avô elos elois Nimes construiu

Larcos de pesca em Pico, dUlranti)
f, século passado. Seu pai era ca,
vitão ele um baleeiro, que operava
,la lairgo de Santo Amaro, e foi
considerado como o mais notável
llarpoador de. seu tempo. A fasci
Ilação ell1 ma� l�vol� Manuel, o. ma,is�'elho dos el.QlS 1r111aos, a partIr pu
:-a lonlge do seu lar, quando con
lava ainda) 17 anos de idade, e di
! igir-se para a cosia da, California,
em 1891.

Os dois irmãos Nunes vivem ago.
ra no helo vale de Sacramento, OD·
de existe uma grande colonia lu
sitana.

DISSO.LVE
A'GORDURA
Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
tréIas de Cinema de HOllywood? Um
médico da California que presta assís
tencia ás estréias e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rápido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drásticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e
energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tornar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
üístr, S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
v��a s<:.� prescrição médica

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

5

....__ aE�� ..

SEJA

·1

Ha sofrimentos
fazem envelhecer. E as

Senhoras, que dêles pa
decem, o sabem muito bem.
Taes são as irregularidades
no funcionamento do deli
cado organismo feminino,
como exc�sos, faltas, pe
riodos dolorosos, que tornam
certas fases do mês um pe·

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

frimentos, que são evitaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.
Regulador, tónico, anti-dolo
raso, o poderoso remedia
traz no nome o resumo de
suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar.

' .. \,

A SÁUDE DÁ MULHER
..."'_-_·u-.-"""". -.-......- ..-_-_._._-_-_-_..-.-_-_._,._,..-.-.-........-.-._. -_M_-_-_,._...,.,..,..,.."..,..,...
� '�

�� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"
Fundada em 1870 - Séde: B A f A
INCENDIOS E TRANSPORTES�.. Capital e reservas

�
o-s 71.€;56.189,20

Cifras do balanço de 1942:
Responsabilidades. . . .. . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. '.. .. . Cr$ 70.681.048,210
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nbs 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 Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo' o território nacional. - Sucursal no

Uruguái. Reguladores de avarias nas pr íucípaís cidades da Amérjca, Europa
e Africa.

AGEN1'E EM FLORIANóPOLIS
C AMP 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-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

.....................................................
• •

I COLUMBIA I
I As mais famosas mUlucas, com os mais I
I Famosos artistas. I. , .

i ULTIMAS NOVIDADES I
! Na (cRADIOLAR» I
i Rua Trajano, 6 I
! .!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 lO ESTADO-Terca.'eira, 23 de Novembro de '·943

Ao grito de: «Lembrai-vos· de Stalingrado!» o ESTADO
:.\IOSCOU, 23 (U. P.) - "Lern- cio da grande ofensiva em julho Não ali naindo o objetivo visado' r • .-

hrni-vos de Staliugrarlo". O éco últirno. Chegou ao fim o impulso os nazisü��, alóru (las' ingentes per� Palmer, rnêd ío esquerdo e Arq�ll- �Amanhã, à noite, jogarão a.

destas palavras com que os coman- da arremetida nazista e não conse-I das que tiveram. comprometeram medes, centro-avc:nte, ambos ln- rníatosurnerrte , os quadros princi
duní es soviót icos ,?xO'rtavam su.as guiram .os a.lemães seu ob.i�ti,'o. Ao I ainda mais a posição de suas tro- tegrantes �a seleçao baíana, estão pais dos clubes paulistas Palmei-
tropas deu novas forças a<D'S defen- contrár io : a custosa reaçao emfra- pas mais para o sul da Ucr âni a, s,e_?do cobíço.dcs pelo Juventus, de ras e Portuguesa de Despertos.
sores russos no setor de Zhitonrir. queceu outros setores tributários �-�....._w.-..-......_..._" Soa Paulo. -Ferreira, centro-media do sele.
Os alemães estão outra vez na de- onde os. russo

.

s estão obtendo nO-I Auxilio do govêrno . -L.usitano � C,:,ce.tão, zaguei.:o c.ionado baíano, e que foi a maior
fensiva c, OITI alguns pontos, .vão vas e siw�ificatiYas vitóri as. A nor- _ I dl�elto � �eIQ-dlrelta �a _seleçao fl�ura do prélic entre os filhos da
cedendo terr-eno as tropas de Va- te de Kr ívoi-Hog, perto de Oher-' paulista I balOn?, I�lclaram neqociuçoes com Boa Terra e os gauchos, recebeu
tulí n, que avançam COI:1 vigor.� 9 v.as�i e [�O .sul de !(rcll!encbug, fJo- S. PAL'L0 (Via aérea) - O in- 10 C?rmth.lans. . ót�ma proposta para ingressar no

llOVO ri 11110 das opera coes em -Zhí- srco es vitais do cotovêlo do Duie- tcrventor federal aSSIl1011 decreto i -'1 ezounnha, o famoso porrteízo IpIranga.

tOl1lil',. onde.
os

naziSlo:l·s.
haviam jr-IPcr, quand'o. a situação dos alema.-es autoriza.nelo

(l go vê rno do Estad�

I! d.ireito gaucho,. e Luiz Viana, cort- -Jaú permanecerá, por mais dois
rompido perigosamente, permite é hoje muito mais grave do que I a conceder no presente exercício, sldera�o � mois cc:mpleto avante anos, na Portuguesa de Desportos.
acreditar que Vartutin, antes do que há uma semana, quando os nazis-l um auxífio de dois milhões de cru- da Bala, mgressarao no S. Paulo. -Ismaél, meia-esquerda da sele.
SI" esperava, estará rehahilitado do i! as iniciaram seu contra-ataque só-I zeiros à Santa Casa de Misericór- -Osval.do, o exce�entEl arqueiro ção mineira, está em negociações
único revés que sofreu desde o iní-I bre o flanco esquerdo de Vatuti n. dia, desta capital. do selecionu do flummense, já fir- com o São Cristóvão.

mou compromisso com o Botafogo. -O conhecido técnico Picabéa f·r.
-A segunda partida baíanos x mará compromisso com o Flu�'gauchos será realizada no próxi- nense.

1

mo domingo. -Palmer e Baíano receberam pro.-o S.P.R., da capital bandeiran postas do Botafogo.
te, empatou com o Botafogo, de -A seleção gaucha, após a te
Campinas, pela contagem de 202. minação dos seus compromiss:s
.�W"""""""' ."'-.- -.-.-_'_-.' !;O certa�e nacional, concederá

revanche ao combinado paranà
ense.

ocupada
-o Palmeiras, de São Paulo, ofa

re�eu 30 mil cruzeiros pelo "pns-
Londres, 23 (U P) A se do excelente médio baía' I'. .

Palmer. . Eemissora de Berlim anuncia A \
, _ .

- Portuguesa Santista eXCUI

•que as f�rças alemãs conqurs- nará .0 �Ioria�ópolis. .taram a Ilha de Samos: AbIgaIl, media do selecionado
M -

"';'" -;__ .-.-.....-_._
- ......., I f�����:::,ád�e���. cobiçado pelo

Ja estao prontos -o. Guarani, de Bagé, venceu ao

R' 23 (A N) J' Brasd, de Pelotas, por 3 a 1.
la, .. a se -Telegramas de S. Paulo infor-

icham prontos para lançamen- mam que o selecionado gaucho,
O ao nlar os novos contra- para o segundo cornp r-orn iaao con -

.orpedeiros "Araguaia" e "A- tra os boícm.os , será o seguinte'
"d t

- Júlio, Alfeu e Vaz, Laertes, Avila'mazonas: , e cons ruçao na- e �bigail, Tesourinha, Rui II, Ilrno,cíonal, de acôrdo com o plano RUl I e Carlito,
do ministro da Marinha.

Esportivo

ri

Samos

PAR A

E C Z
FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÓES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGUr:1L

o rei e BadeglioNova Iorque, 23 (U. P.)
O rei Vitor Manuel exortou no

vamente todos os italianos a
unirem-se na luta contra os

.nazistas. Entrementes, infor
mam de Nápoles que o mare
chal Badoglío está disposto
a retirar seu apóio ao rei se
assim o exigir a opinião púb'J
ca, Talvez por isso o rei u.

Itáli-a tenha designado, para
chefiar o Estado Maior, o ge
neral Chesse.

EPIDEMIA DE COQUELUCHE
Afim de medicar as crianças

atacadas da coqueluche na Ponta
das Canas, distrito da Cachoeira,
neste município, seguiu ontem um

guarda sanitário do Departamento
de Saúde Pública.

Nova fórmula matemática
Porto Alegre, 22 (A. N.) - O pro

fessor Oscar Daudt Filho, advoga
do, engenheiro agronOIIJoO e cate
drMico da Escola de Agronomia,
descobr'iu original formula para
c.alcui[ar a, área e circunferência de
um círculo sem jogalr, nas suas

Iexpressões, com fator apresentado I
por 3,14. A novidade matemátic.a Ifoi e�posta a um Úupo de

p,rofeS-1sores da Escola de Engenharia da
Universidade de Porto Alegre, ten
do sido feitas demonstra,ções pelas
são obtidos os mesmos resultados

Icomo se os cálculos fossem feitos
e.om o auxílio do sinal grego

"PI"'jMorreram queimados
Um filhinho do sr. dr. Edgar

.A.brêu de Oliveira, juiz de direito
da Laguna, e outro do sr. Willy
Gruner, quando brincavam num

galpão cheio de palha, naquela
cidade, tiveram a infeliz idéia de
riscar dentro dele um fósforo. Re
pentino fogo se ateou, então, en
volvendo as duas crianças, que
morreram carbonizadas.

Pintores brasileiros
em Londres

Rio, 23 (E.) Re'alizar-
se�á, no dia 26 do corrrente, às
17 horas, no Palácio Itamara
ti, a entrega solene, feita pelo
ministro Oswaldo Aranha aI)

émbaixador Noel Chalrles, dolil.
trabalhos que compõem a ex

posição da pintura brasileira
contemporânea a ser enviada
para Londres. Essa exposiçãl:,
que é iniciativa de um grupo
de artistas modernos brasilei·
ros, representa uma contri
buição dos nossos pintores ,\

causa da liberdade e da civili
zação, porquanto os quadros
expostos serão vendidos em

Londres em benefício 'da
R. A. F. . . ..;,'1i

o chefe do laseio
britânico

Londres, 23 (U. P.) O
chefe dos fascistas britânicos,
Sir Oswald Mosley, e sua es-·

pósa foram postos em liberda
de em cumprimento a uma re

solução do govêrno. O casal
encontrava-�e recolhido ao

111'esídiQ de llolloway,

Papel moeda ,'O �i��� ��!Rn����estaRio, 23 (A. N.) - Revela-se capital, festeja hoje o 41' aniver
que atualmente a circulação; I sário da sua fur:dação .. Du.ran�e
do papel moeda no Brasil atin-I sua longa e pr-oveí tosc ví do , rrrte i-
.,

. ramente votada aos mais alto.
ge a CIfra c1e,10.277.399.774,oo; lideais patrióticos, essa unidade
sendo enl nunlero de conseguiu dar às fileiras da reser-

124.399.315 as cédulas de 1 a va do nosso exército muitos sol-

1.000 cruzeiros. Em apenas Ul.'l dados, todos eles côncios dos seus

,

1 t'
deveres.

mes louve aumen o na errou- A' atual diretoria do Tiro 40, o

lação da ímportâncía de .... «Estodo» envia calorosos parabens.
193.384.841 cruzeiros.

Irá' a CanoÍnbasA 28 e 29 do corrente o sr. dr.
.'lerêu Ramos, interventor federal
lisitará o município de Canoinhas:
.nrj o govêrno lhe reserva diversos
e expressivas homenagens.
Por essa ocasião, será lançada

1 pedra fundamental da 6a. J:(esi
rêncío da D.E.R., e inaugurado o

ddifício-sede da Prefeitura local.
.-................-.-...-------.---.---.-......- ...............

MAl:HAJJU & elA.

,._...-_._-..��-------..- ........-rJ"'.-_-........._.Jf

At
- I A despe so com o

ençao . cinema pôde ser ti
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

FR.ACOS e

ANt.;'"HCOS
TOMEM

Vinno Creosotauo
"SILVEIRA"

Grande Tónico

\él�QUIO DIZ E
;0, BERLIM REPETE .••

Nova Iorque, 23 (U. P.)
-----

A emissora de Berlim, retrans- O obelisco da vitória
mitindo uma irradiação de FOHTALEZA, (Via aérea)

Em presença d o i nlerventor fede
Tóquio, informou que como ral , do comandante da 10a Hegião
consequência da grande vító- Militar e várias outras altas auto
ria naval japonesa em Bou- ridades civis e milHares, além de

gainville, os Estados Unidos representações eslmlantís de For-
taleza, inaugl:roll-se no dia 19, so

perderam naôa menos de 8 dos lenemenle, o "Obelisco da Viló-
15 porta-aviões em ação ali, ria". construido por iniciativa dos
dos quais 5 afundaram imedia-

I acaelêmicos de Direito. L'saram da

tamen.te e 3 ficaram tão ava-I palavra, durante o a�o, "ários ora-

,,: '. •
_ I dores, todos os quaIs falaram da

�lados" que s?a lepalaçao S8 ;importância simbúlica elo l1lonu-
,orna lmposslvel. mento.

'--------_- -,.;-_- ��___..._ _Mw'

Lâmpadas quebradas
Pedem-nos chamemos a atenção

da D.O.P., secção de Luz, para
dois postes da Praça Quinze, que
há duas semanas estão com as

respectivas lâmpadas quebradas.
Os postes têm os ns. 630 e 632.

AG1l:NClMi E REPRESENTAÇOES
�Ixa pos!;.1 - 37. aua Jolio Pinto _ li.

Florianópolis
iob-a.2:entes nos principais mlUllefplo. do \

30 malandros e um ........................... -��!..�_
«escritório de a ass�lto a�s ba,�eS'advocacia»... li l1

S. PAL'LO, 23 (A. N.) - Trinta naV8J·S de HI'"tlermalandros, que têm mais de 3l
,passagens �ela polícia, . f,lU.ldaran Londres - (Pelo General Ed-

I
nesta capItal um eSCl'ltono de d G S' ..

"Advocacia", "Cadeado", era ()
war . elton - ExclusIvIrlade

advogado "Dr. Mário Monteiro" e I
do C. E. C. para "O Estado")

I dois outros, auxiliares. E daí as, O assalto às bases navais de Hitler
malal�dragens começaram. a smgir I

surgiu como um gralnde fator de
: c os lllcautos a apa.recer. :VIas a po- estratég' d d
llícia de&cobriu-os em tempo e de-. ,la,. q�Jan o o a,taque na-

I '��rl1linOll o fecJ;lalllento do escrit�- zIs:a a HlilSSIa� Algumas horas -de-

11'10
e o recolhlmento dos "causI- pOIS da agressao alemã à Rússia t)

dicos". à pl'isã,�; o?-de ,passarão a· primeiro ministro Churchill prOl;)!:-denollll nar-se Junsrtas. teu todo o 'I' .

I'. aUXI 10 posSlve as tro-

Combo.·o t d I pas soviéticas. Nesse ínterim a

a aca o Hlviação de homba,rdeio bdtânica

:. 1 .: Argel, 23 (U. P.) - Destróieres desempenhou papel de excepcional
britânicos atalcaTam um comboio I relevância. É entreta1nto necessário

Sera-o j·ulOflldos j Adeus, leitores de nazista a cincoenta mi1h�s ao sul �'econh�cer que a RAF estava Já
. <� a» Roma ! de, .Aneona, na costa ?�Iental d;l, ll1cumblda de travar uma grand ..l

Fro�telra It�l�ana, 23 (U. P.). -:-1 BEH�A, 22 (e. P.) _ Os nazis- Ilta.lIa. O co.mbate ,venflcou-se �a I batalha -, a. ba,tall�aI do Atlân,tico.
AnunCIa-se ofiCIalmente em M11ao tas e fasCistas já estão pensando I nOIte elo dw 21. Uma embarrcaçao Desde os ulhmos dIas de junho de
que Ulll Tribunal Especial decretou' em abandonar Homa. Informações foi afundada e outras resultaram 1941, os bombardeiros britânicos
o julgamento dos membros do; r�eliofónicas �Ia �apit�,l. italiana i�-I [',variadas. As un.idades britânicas passarram a perseguir êstes dOIS

C
. : clIcam que o or"ao ofICIal do Pa,rh-. , b'

.

." .

Grande
.

onselho FascIsta que e! do Hepublicano'" Fascista, "II Lavo- nao sofreram danos. o Jehvos -

� ajuda a Russla e �
prOlH1l1Craram em faNor do afalsh- \ '1'0 Fascj�ta", não mais será. edita- colaborar dIreta, e indiretamente
mento de Muss,olini. A informação

I do em HO'l11a. Em sua edi.ção de QUEM PERDEU ! com a Marinha Heal, com a Mari-
acrescenta que o processo terá ini. j ontem, o refer�d,o jorna,l despede- O sr. Euclides Pereira, proprietá. nha 'Mercante e com a avia,ção II,�
cio na primeira semana de dezelll-I!

se' dos SeL\S leItores! destaclllndo rio do «Café Rio Branco», man- vigilância coste' D'
.

, que passara a ser edIl ado no norte I dou depositar na gerência do .

Ira. ai surgIu
1>1'0 e revela qUle ate agora apenas. da Itália. Acredila-se que êsse fa- ESTADO uma pasta, encontl:'Oda neceSSIdade de ser efetlliado o :15'

foram deticlos 5 dos 18 membros ,.to seja ine�ício de que vai começar: sôbre uma cadeira daquele esta. salto às bases navais do nazismo.
que alssistiram à tra,nscendent..J.l i a evacuaçao total dc Roma. I belecimento. Quaren.ta por cento, das operações
reunião do Conselho. Os detidos!' _.....

de bombardeio foram dirigidas
são o conde Ciano, o marechal de' contra objetivos, que como as ba-

Bono,. o n:inistro de .Corporações, I SA l' T G�T J 1�� l' T.! f. )] se� de submalrinos, estaleiros na·

sr. CIan�ttJ, o da Agncultura, sr. l" j '!.... 1 '" �_ vaiS, bases das unidades navais
Parcschi e o administrador do Par- C I germânicas, usinas de aviões t �r'

ont..tm oito D ''''m'''ntos to" "I'COSlido Fascista, sr. Marinelli. Entre � �" ... reslres e navais, faziam parte i,l'-
os 13 que ainda se encontram fora Fósforo, Cálc:o, Vanadato e

tegral da, Baltallha do Atlântico c

daiS garras da policia fascista figll' A ,igllificam grande parte do esfórç,)
ram Dinoü Grandí, Alfieri e Fede!'- rseniato de de guerra nazista contra os russ'.s.

zoni. Sódio, etc. Desde o IllICIO dai guerra rtls

,o-alemã, não obstante as formidá
veis concentrações de tropas 0:1-

zistas, era, necessário reconhecer
que eram in,sttfidenets para o final
vitorioso da caaupanha, Os ale
mães tinham de retirar reforços
em homens e ma,teriaI de ourtrals
partes da Europa" porém o conti
nuo bombardeio da RAF e os peri
gos de uma nova frente, impediram \.
êsse recurso nazista e possibilita ..

rmn �'J'andes vitórias $oviéUcall. -l

Sedas, estam})adas em cortes
Reversíveis -lergalbas

Maravilhoso sortimento na

CASA ROMANOS
Rua Conselheiro Mafra. 26.

A Espanha construirá
navios para a

Argentina

Os Pálidos, DepRuperlido8,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Rliquiticas rece
berão li tunificação �eral

do organismo o

:\1ADRí, 23 (U. P.l � Anuncia-

Ise a possibilidade de que breve
mente se chegue' a tilll aeôl'do para
a construção de navios pa,ta a

Ar-I
gentina, em esbleiros nacionais.
Há tempos, já se encontra Ilestn
capital uma delegacâo argentina e

que tem a seu cargo as negocia-
ções relativas às cD'nstrn�i'i�s, ' .....__!I'II!II "". ..:..
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