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LONDRES, 24 (U� PJ SI. COMEÇARÁ ESTA SEMANA A CONFERÊNCIA EN ..

TRE CHURCHILL E ROOSEVELT, NA QUAL ESTARA PAESENTE, SEGUNDO
SE ACREDITA, O CHEFE DO GOVÊRNO RUSSO, SR. JOSEPH STALIN� FOI, O
QUE INFORMOU A'EMISSORA DE VICHí,' DiZEN DO ...SEBASEADA EM FON·_

TES FIDE'DIGNAS ALIADA

z.�Benes e Stalin
Londres, 24 (U. P.) - O presi

dente Eç'uardo Be,nes da Checoeslo
váquia vai cunferênciar com Sta
lin. Informa.ntes oficiais checos di
zem que o dirigente da Checoeslo
váquia deverá conferência r sôbre
uma aliança milHar, entre os doi s
paises, contra a Alemanha. Benes
discutiria também com os gover
nantes russos vários problemas da
guerra e de pos,t-gllerra relaciona
do's com a EUl'Cypa Central e Orien
latI. Nos mesmos círculos conside·
rou-se prematura a informação
transmitida pelo "Daily Telegra
ph", segundo a qúal o senhor Erlu
ardo Benes já havia chegado a Mos
CCH!.

Ladrões artistas, ou
artistas ladrões 1 ...
Lisboa, 23 (U. P.) - Audaciosos

individuas tentaram roubar do jar
dim da casa-museu de Teixeira Lo

pes uma reprodução em bronze da

estátua "Flor Agres.te", da autor.ía

de Sop,res Reis, a qual chegaram (l

tirar do pedestal, abandonando-a

depois devido ao seu excessivo p,e-
50. Em consequência, foi ordenado
o recolhimento de todas as obras
M arte que decoram aquele jar- Ano XXIX

_ "Pjim.

N�o-v-a-d-e-rr-ofa alemã na Rússia 1ft mais violentaMoscou, 24 (U. P.) - Os russos infligiram nova derrota
alemães ao sul de Kremenchug depois de ViO-/ Londres, 23 �-q. P.) � Di- 'I a mais violenta incursão ore- d cu , na Fr-i cd r ich-Strasse e na Ale

esmagadora aos
O t de Ber'lirn ] tuada pela RAF contra Ber- xandcr-Platz. As bombas destrui

lento combate que durou 3 dias. Os nazistas perderam grande vers s qual' �Iroes. , . . ._ rum () edifício da companhia sueca
.

I b '1' ofreram além disso enormes' foram convertidos em Imensas Ilnll. Na opirnao dos observa- ele fósforos d istamte apenas algu-quantidade de matena e LCO e. s . � -. , .

d rl
_ . ..

f'
, .

A t f toguetras em consequencia G "ores, a reaçao mirmga 01 pe- mas centenas de metros da chance-perdas em combatentes. s mais recen es 111 ormaçoes acres-
B

.

]
.

1 t i
centam que os russos abriram ampla brecha nas linhas ale- ataque efetuado, ontem à noite, queria, uma vez que as nuvens )laria. �ste ralc,' o �llals nevas. auor

Pelas forcas aéreas britânicas baixas permitiram que o at:::,-/
ele quantos. ate hoje ,foram de�enmãs, avançaram vinte quilômetros e chegaram a um ponto si- •. _ . cadeados sobre a capital cio Reich,

tuado na zona de Krivoi-Rog. Os alemães encontram-se em contra a capital alema. Segun- que fosse realizado de surpre-, causou muitas vítimas e tremenda
do cálculos extra-oficiais, mais sa. Ainda de acôrdo com ob- I destrui cão. Vár-ios edifícios minisplena retirada depois de perder, pelo. menos, 4 mil soldados
de 2 milhões de quilos de bOla-I servadores militares de Lon- {criD,'" on,�le pontificam os e�1,�fesmortos e número ainda maio.r de feridos e prisioneirüs. bas explosivas e incendiárias dres, foram arrasadas ínúme- da,�(-gang l1a�lsta foram d an íf ica-

•. . I ,. . tl;,� Ol.l destruidos pelas ul tra-p o-
Il Bulgar r·la aprox,·ma se dos Itll'ldos foram lançadas sobre BerlnIl ras fábricas de Berlim duran- ,Ii'ntes bombas ele 4 mil quilos. Na
11 -, R\ (ii por uma formação aérea int\�-I te o "raid" na noite passada.1illanhã de hoje, o trânsito ainda es-

Estocolmo, 24 CC. P.) - A Bulgár-ia deseja entra. em entendimeu-! grada por 600 ou 700 bornbar-j Deixaram de regressar às surá' lava parali:�aclo, o que obr-igou toda
tos imediatamente com as Nações Unidas. Informações de Budapeste deiros do tipo mais pesado. Al- bases 26 dos bombardeiros a pOPll!ac.aoO a procl�raId' a pe, Sll�S, '_..' ]" 1

' ih 1 '.- ocupaçoes. comunica o a ernao
i.rdicam que uma delegação militar da Btr gana c llegoll, no sa ac o, a, guns dos grandes avioes ata- atacantes. reconhece indiretamente que os pi-
Angora, afim-de entrar em contacto com representantes br-itânicos e; cantes lançaram sobre Berlim Estocnlnuo, 24 (C. P.) _ Novas lo�os da HAF agírarnà _vontade, ao

norte-ameri'canos. Os círculos informantes de Budapeste destacam que as famosas bombas de 4 tone- notícias sôbre () recenle bornbar- af'irrnar que as condições para ,a
a noticia referida foi recebida com grande interêsse em diversos POJl- \ ladas, capazes de destruir (luar- rlei o de Berlim rcvclum que as, ,le- (�efesa da capi�a� e:am ontell� l?a,r-•

_

" "
'

, (f! ,', ,/ "", I "
. .x . .

O d gações da Suécia c da Einlând ia licularrnente dlfIcel.s. Sel�1 dUV1( a,tos dos Balcas. Acredita-se que a Bulgár-ia está tentanuo, ao

Il1CSI1I0j,tenoes Inteiros. ataque ,e
f" 'I tru i d 1 b b da os alemães se refenram as nuvens

.. ..' , . . . oram (es -I'Lll fl Il S peras om as ,,' ,
..

'.

'.'

tljmpo, um acôrdo

com" a, Hus,Sla
o mais ra:PI�al1lente poss ivel. ontem a

nOI,
te fOI considerado

I RAF .. Também for,am atingidas as bai::as" que preJl1dlcaY�i11l �. llll,ra
>

'

!t II" da Dinumarcu e da i<hmgna. As anti-aérea. O ataque foi .consldel a-

Contra a' II·berlaça-o d'o ({,Uitler Dr' It�n�, PO»,I,�!�:l�"b��l,'lOl�I,e,�:'le,S�I���a(\��el�,"���l,l��� �;,,�I.,l,),���n�r�R�g��odate��I�:f;!�,e ����IH U UI.· 11 ,rDl)] todq () ccntro de Ber-lim sob nao so vlllm�u a populaça? �IVl.l,ri escombros. 'A ((e\7 às-iao: :'i'r'fel "praJ corno danificou insubstituíveisI

Londres, 24 (U. P.) _ Mil Câmara dos Comuns, onde pro-, rios querem que Mosley seja no .. n� .....������e:"_d�':�i!l��i�{����t�;':::i!:_ .. � .. .._...

operários britânicos, representan�1 teAstaram c:ntra a.decisão do"g�-I vamente pre�oA"" "O fascista nú- PRIMO CARN�RA TAl VEZ SEJA. EXECUTADOdo 20 mil trabalhadores de todo I vemo de por em liberdade o HI- 'I' mero um britânico deve voltar
"

"� J
t··

-

de, , .' _" . _ "

"l\r LONDF�ES, 24 (U. P.) - No ICla-Se que o ex-campeao
p�IS, efetuaram vanas man�festa- tl:r d� Gra-Br�tanl:a , como tam-I para, a pnsao, ao sairemos

box, o peso-pesado italiano Primo Carnera, foi apris�on�do pe-
çoes de protesto na manha de ?em e conhecIdo SIr Oswald Mos� I daqUi ehquant� �?sley �,ão for los nazistas, como integrante de um grupo de g�ernlh.elros na

ontem, contra a libertação do di� ;ey. Os trabalhadores empunha-I novamente detido. �, Entre� fronteira italiana. Acrescenta-se que Carnera sera possIvelmen
rigente fascista sir Oswald Mos- 'Iam cartazes em que se lIam as guem-nos Mosley, o HItler britâ- te executado.

ley. Os manifestantes foram à seguintes legendas: "Os opercí.-! nico". A-I-vr-P-L-I-A-Ç-A---O-D-O--L-A-R-G-p-D-E-,ESTÃO SUJEITOS A DES-
S. FRANCISCO I CONTOSERA BOM ALIADO COI··nCI·deAuC·la registrada eU1 Londres Rio, 24 (A. N.) - A Prefei- I Rio, 24 (A. N.) - O ministro

Rio, 24 (A. N.) - O vesper- ; tum vai ampliar, o largo do, da Justiça esclareceu que tam-tino "O Globo", divulgando da- _

t f d b' b d C,

'd d LONDHES, 23 (C. P.) - Coincidindo C0111 a liberlação do líder Sao Francisco, rans orman 0- i em os mem ros os ons€-
dos completos �o�re a, 'VI a o

fasci'sta, britânico, sir Os\.valdo Nlos1ey, assim1sse lIilla o,nde de anti- O em grande praça tendo ao lhos Administrativos Estaduais
engenheIro Amenco Destefano, semitismo. Nos subúrbios londrinos de Golders-Green. onde reside o centro uma igreja do mesmo

I estão sujeitos ao desconto de
que sucumbiu em desastre de 'maior número de judeus alemães refugia,dos, as fachadas das casas de

nome. 13 % para o bonus de guerra.avião com o aparelho naval comércio (!e hebreus �areceram pintàdas com as �etr�s '.'p-.T", lr,�c.a-
norte-americano acentua que das COIll1 p;che, com melO metro de altura, e as qUaIS Slgllll!caJll: pe- T" A.

di'
-

de famt'lt'a'
, . .' recam os Judeus". !-4m torno o sa arloembora educado na Italla e fI-I o

LONDRES, 24 (li. P.) _ As autorida·des britânicas tomaram ill1e- �
lho de italianos, aquele grande cliatas medidas para reprimir a propa�a,nda a:ntí-sem.ita na I�glaterra, Rio 24 (A N) _ O salário de família será concedido me
técnico brasileiro era tão devb- :que r�bentou .si.ml�lta.neall1ente com a hbertaçao do lrder f�sclsta Mos-l d' t h bTt

.

-'
do 'nteressados despachada pelas autor i-t d

'

r d a onto de ley. AI,nda hO'Je fOI dlvlügado. um panne�o, prova�do que nao _passa de mn e alI açao SI, '
. ..a � a �ausa a m a, p. mito a afirma<tiva de que os .ludeus dO!l1Jina'l1l as flllanças e a Imprensa I dades competentes e sera cassado ao serVIdor ou matIvo queser mdICad? pelas autorI�a.d�s ,hritânicas. O panfleto em questão prova, en�re _?utras .coisas, que �ã.o comprovadamente descurar da subsistência e educação dos

norte-amerIcanas para dIrIgIr rarissimos os ju.deus ocupall1C!o póstos .de dlreçao na lll'lpre�sa �nta- dependentes. A invalidez que caracterisa a independência é
as obras de defesa do nordeste, n�c.a; quanto ao B�'l1cO ?a Inglate�ra, �flrn�a o pa1nfleto .que nao ha um

a incapacidade total e permanente para o trabalho o funcio-
em Alagoas so Judeu em sua dlr�torJa e Que, O?S 1;)0 diretores da �o]sa, :�penas 1!cr11 ,., - , •

'f" d
.,

.

é israelita. Mais a.dwnte, as 4a1utondades cllam a parltclpaçao dos, JU- nano que fIzer declaraçao de famIlla com ma e, sera emItI-
deus no esforço belico, afirmando que 50 mil deles estão nas fileiras, do ou dispensado a bem do serviço público, tendo cassada a sua
sendo que na RAF há 8 mil israelitas. Finalroente, informa o pa,nfleto aposentadoria ou disponibilidade sem prejuizo da responsao�icial que, na lista d.?s condecoraodos, qu.e se dis,Unguiram na evacua- b'lidade civil e do p�ocedimento 'criminalçao de Dunquerque, figuram maIs de 30 Judeus. 1 .'

..................................................... LABORATORIOS !GANHAM DUM LADO, PER-
� ; Rio, 24 (A. N.) - O diretor DEM DO OUTRO
: Congoleuns Tapetes : do Serviço Nacional de Saúde Porto Alegre, 24 (A. N.)
8

,- : Pública, sr. Barros Barreto, A classe dos garçons, beneficia·: • determinou que seja feito com- da agora com a lei do salário
: .

SI P d·
: pleto e minucioso levantamen- mínimo, acha-se prejudicada

: ore's... assa eiras: to de todos os laboratórios de I com a diminuição de montante
� : produtos químicos e farmacêu- das gorgetas. Os garçons vão
: : ticos existentes no país. pleitear a concessão de 10 ;;;".• APARELHOS INGLESES •

i para jantar, chá e café I Estão em crise os advogados: o maior sortimento! Os menores preços! na : RIO, 24 (A. N.) - Os advogados cariocas reuniram-se on-
., ;\ MOT)-U"iLA 'H

• tem em seu Instituto para estudar as medidas tendentes a

: ....._� _ I� : atender a situação angustiosa em que se encontram. Alegam! t que, em virtude da' guerra, sofrem crise sem precedentes, pois1I••••e IHM o MJtj).G e �..., seus proventos ficaram reduzidos de 50 a 60%. Foi sugerida e

P d I
'

t
-

R
f; encaminhada ao ministro do Trabalho a idéia da criação do

er eu-se o el e que Ia para o 10 Instituto de Pensões e Aposentadorias dos advogados.
RIO, 23 (A. N.) - Ontem à noite d�scarrilou um trem misto I, ·d d t I f-Ihentre as estações de Governador Portela e Morro Azul, tom- t efl O quon O entava sa var a I a

bando vários carros, inclusive alguns que traziam leite para o São Paulo, 24 (E.) - Interpondo-se entre a filha e o ex
Rio. A linha ficou impedida, tendo sido l1:ecessário �onstruir namorado, quando êste agredia a tiros, foi gravemente ferido
uma variante para dar passagem aos demaIS trens. Nao houve à bala, em pleno peito, o sexagenário Vicente Guarelli residen ..

vítimas, mas os danos materiais são elevados. te na Vila Carrão.
. �_' j

CARTEIRAS DE MOTO
RISTAS

I Florial1ópolis-·Quarta.feira, 24 de Novembro de 1943 I

Rio, 24 (A. N.) - O Conse
lho Nacional do Trabalho resol
veu prorrogar até 31 de dezem
bro de 1944 o prazo que termi
naria em dezembro de 43, para
a troca definitiva das antigas
carteiras de motoristas pela
Carteira Nacional de Motoris
tas.

o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

H. 8970 Comprai na Cf SA MISCE
LANEA é s aber econ orntzar

"

Incursao da RDf contra Berlim

NADA DE AUMENTO!
Rio, 24 (A. N.) - O coorde

nador da Mobilização Econô
mica entrará em entendimen
tos diretos com o interventor
borneles, para harmonizar a
Politica dos preços no Rio
Grande do Sul com as diretri
Zes governamentais, visando
llão permitir a maiaração dos
�esmos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 O eS'ADO-Cuarta .. 'elra, 24 Cle Novembro de 1943
'

._ '"7711=n1?1JJJatBJtltf1' r· .,......'1.,., UIfli6lt*Pgtppm •

Por que Bit ler não I

invadiu a Sui�a 1 I i :-_ _ _ �Nova, Iorque (Por Maurice I ! •
Chandler -

Excl.usivida,de do

I
� ._ i, s

,.

.

-

O '$
:c, E, C, para "O Estado") - A (Fóto Ln ter-Arne r icon o ) � I.

C" E ;t , (" •
crnça ocupa na ,uropa, uma po-u fi'.
s�çiio devél'a: intere.s�ante em

r:la-I ���O rOn'Ufhdl-r' {(f�S� Dt'�nri� '1Il)\ :
I '" \ I :

çao aos naz istas. Si fiada pratíc..• · �\� II I· II II li "U u I I g UI I IS ': ' �:
mente pelas tropas totalitárias, não "

li' Francisco Jose'
19

(-, :,

I hrcvi
. -

I I Jsteve em nossa red açj o o sr. Elrn a r -

-@JU1\.11=31-A.PO( e so ,reVIver s�nao coopcranc o Scha den, inspetor geral (no Rio Crande do SUl) da c». Cons : \._.;...-I l \t L •embora involuntariamente com os I
d CP" , , ,

S P 1 (A' " ..
int . trutora a asa ropr ia , com s ec e em au o I ua vare s I) f •nazistas. Na verdade, 111 eressa ' I A •Penteado. 180, 2.0 andar ) pedindo-rios que esclar e cessernos c·! e. s mais erno s es musices, com os mers •tanto à Alemanha, como aos 'Outros •

países bcliger antes, manter êsse re- público. especialmente, os inúmeros prestamistas da referidcll famosos artistas. •
empresa, neste Estado, que e l a não deve ser confundida cc rn 2 f • " •

f'ugio de guerra. em pleno coração ,4) ULTIMAS f,TOVIDADE S •«Cia Organizad.ora da Casa Própria», q.ue está sendo pro '" �...da Europa" Além disso a Suiça re- _" ecessada pelo Tr ibun al da Segurança Nacional.

!,,' Na «,R .[)!OlA.R» .:.presenta nos países beligerantes os
""

interesses rio inimigo - e sempre A d
- -

�c �e�e��u u�ua guardiã Sill�P�t�C�, . pro ucco omerrccmc i 'Rua Trajano, fi :.apr�C!3(:d _PaI, todos os aldvcIsa:lV�'1 HIO _ (Por Francisco Paili -

I no teria sido pcssivol - pergunta- i !Mas a Suíça interessa aos nazistas i Copvrigh! da I�TER-A:.\IEIUC.A::'oIA) ,se - sob a violência cios govérn os ". ..

sob outros pontos de vista. As co-! -- O sr. Charle.s Wilson, vice-prc-, totalitários, quando a disciplina iil0••••.,.oee••••••••••••e•• l&e.a••c.8ul..es••••••••oo....

nnmicações entre a Alemanha e a I �idc�,te do Exterior da Pr,otlução, popula.r, J?as r:laS COJllO na,.'; of i c i-
Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e Hosnital. de CarirladeA .trí ;- Iif'icei r it I· ,I de Gucrru, acaba, de anun.clar que I nas, nao c srnao a orrlem Imposta i"UiS J la SdO (J icers e 1mI 3( as <li dentro em breve os Estados Unidos pelo terror?

alguns passos c desfiladeiros crava- produzirão um aviâo de cinco em i A Alemanha c o Jnpâo tentaram PROCiSSÃO DE SANYA CATARINA
cios nas cadeias rios Alpes, Os me- cinco minutos. A produçâo

í

ota! I fazcr crer HI) mun d o que as rl emo
lhcres desfiladeiros e vários tuneis aeronáutica, nos últ im os 21 meses; cracias não tinham fôrças para

1 tIS' E terminados em 30 de setembro do opor-se ao "ci x o ", exatamenteexce en es, paS�aJl� p_: a mça.· <.';- \ ano em curso, at i ngi u a 1 J 0,000 porque Iuld ava disciplina aos po-
sas comurncaçoes sao facultadas : aviões. vos livres. O Presidente Hcosevelt
aos alemães para fins "não mili-! Em mensagem de Ano-Bem ao no en ln n lo, rr spnn d cu �I intr i g«
tares", A afirmação suiça de que i Congresso dos Estarlos GEidos, ao inc'pta dos eixictas com as cifras

-

te' I 'd f ',raiar do :1Il0 de 1943, assim sc ex- iii :1j)onlad�ls, Os diversos �ctorcsnao nam. (UV1 a e� ,azer v�ar I prilll ia o P]'('si(lentc Frankl i n H.o�- 'ou agrupamcl!los d e um pO\'fJ Ji
suas ferrOVias e tunelS lIlternaclO- s('"elt: "::\ão é minha intcncão in- vrc - disse o chefe dcmocrútico
nalis à menor agrcssão nazista, na-' �inll[l]' que de\'ClllOS estar "plcna- alllcricano � sabem vencer as suas

turallllcllte inclinou. os alemãcs a Illlcnte satisfei,tos com () progresso c1ivergência� políticas c econômi-
-

't f' 't
- '. I da nossa producão, nem hojc, nem cas cm tempo de crise c são capa-nao ln er el'lr na SI uaçao Interna no mês que vê,ni, nem jámais", zes de trabalhar harmonio.samente

daquele Eslado. I Queria dizer com isso o graneL' I a conquista de um objetivo co-
------------- I chefe das democracias lllnid,h� qu,' mum.

repousa justamcnte no esfôl'�o I)'�_. A produção nOI'lr-americana de
lico dos Estad,os Unidos a csúeran,- gnena não representa só llll1 elogio
��a de "itória completa. As fábricas! á capacidade indus,trial, à il1lteli
são tão neces'sárias quanto as trin- gência e à técnica dos seus ho
cheiras. Fabricar um avião dc mens; ya-](?, também como Ulll elo
bombardeio é tarefa tão essencial' gio ao regime de liberdade s'ob o
como g9rantir lJIma das rúbricas,' qual prospera, desde Thomaz Jef
na J'ctagllal'da, depende exatamente I ferson, a pres.tigiosa república de
o êxi.to das operações nas frentes Lincoln, Só a liberdade e o desejo
de c,omba,le, de resguardá-la contra üs ataques
Veja-se que a preocupação má- dos govêrnos de a,l'bítrio scriam

xima de Hiller, nos paises subme- ca:pazes (le transfol'mar os Estados
tirlos à sua bota totalitúria, é o

re-1unidos
numa só vontadc, em tôrno

erutmnento de operários para as de um só ideal. Só 'I liberdadc,
indúslrias ele gucwa, Hitler niio com efeilo, tem fôl"ça para ünir os
<]lIer soldaclos, porque parecc con-I homens, unindo, ao mesmo tem
yencid.o de Cjue bastam os alemães IPo, corações e cQ;noCÍl'ncias,
para fa�er. face às fÔl'fa_s da li�Jer-1 Não nos cansamos de afirmar
da�le; ele 'ql�er Oij)erar!o�, Con- que a disciplina obtida pelos go
qlllstou, p�r !SSO, a ,PolonI3, a Ho-I vêl'l1oS de fôrç.a não() é discip,]ina:
1:1l1da, a Belglca, a l<rança, e cscra- é medo ao castigo, Sob o govêrno

I y!soll-as: �,té as mulheres ,são �n-
I
de :\Iussolini, na Ilália, COlIJO o de

I YJada� a fO!'Ç:l p:1ra as usucas l,n- Adolfo Hitler, na Alemanha, em

,Cl}'I�lbJ(Jas de preparar o 1Il,üel'wl vez de disciplina é manifestaçãohe,I,�'co dos n�zlstas! de v,a.ntaode conciente, o que quer
1\ Ycr(!:Jdelra�llente pro�li�ios,() o dizer que é um fenômeno gen'Uina-1psf()rço mdus'tnal da Amenca do mente democrMico.

Norte, :\To ano passaclo, fabricou 56
mil veículos de combatc, j,s�o, tan
fIues e artílbaria l1lCl'l:orizada; 670
mil mctralhadoras, 21 mil canhões
anti-a(:rt'f's; 12 bilhões e qubhpn
tos mllbões de cartuchos para, ar
mtls [le mão; 181 milh6es de pro
,ielis de artilharia.- A produção de
metralhadoras cm 1942 foi seis ve

zcs maior que a de 19<11; a de ca

nhões, igua,lmente seis vezes maior
que a d� 41; a de cartuchos, cinco
vezes mais; a de pro,idis dc aoI'ti
Ilharia, doze vezes. No ano pas.sado,
fo'ram construi'dos 48 mil aviõ'es
militares; só num mês, em dezem
COJlslrnirlos 48 mil aviões 'nilita
res; só num mês, em dezembro,
cinco mil e quinhentos!
Tôo espctacul[\,r e,sfôrço ameJ'ica-

I o ESTADO
Diário Vespertino

Anú ncí os medi a nt e contrato

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. posta) 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Númer-o avulso Cr' o.so

No lnterior :
Ano Cr$ 8().()(I
Semestre c-s 45.()O
Tr-imestre Cr� 25.1)(1

Os o r ig in a is, mesmo nâ o pu

I
blícad os. não serão d evnlv i.

dos,

A di reção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti,

I
-�.�������

dos nos art igos ass i narlos

unndo alguém, tal como.tl osVa.
Ih.iro da ilustraçl'.O a·cima, oferecei'
lhe, em o.mavel gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, 1embr;;.

l oe V. Sino de o.cre8centnr, ao agrade,
cer n gentileza:ESíEJf 7.41'1-
Bfi'1 {J NElI APEt7ITIVO

fJREIJIJ.ETfJ!

!":;�\iJI
l/tt p!;o[)uro [)A KI10rS.A.llfiJ-/OI1. êH6URO$
,__ ITJ••U.II �

Não tenÍlss dõvlda em de·
nunciar um "qufnta.coInna�,
por mais que pareça teu smt·
�o; não merece tua estIma um

k'J,l!lQ't !l.. lítfl•.(1- Jl. �,l,

ESPAÇO VITAL NAZiSTA ....

____________________________�____J x

DOMINGO (dia 28) 1
Pequena «Soirée»
das 19 horas ii

noitemeia

De ordem da Provedoria desta Irmandade, convido todos os

nossos Irmãos paro, no dia 25 do corrente, às 15 horas, comparecerem
Cio Sacristia da Catedral Metropolitana, afim de, revestidos de bolori
.lr ciu s do nossa Irmandade, acompanharem a Procissão de SANTA
::::ATARINA, que sairá daquela Igreja, às 16 horas,

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e Hos
pital de Caridade de Florianópolis, 23 de noveItlbro de 1943.

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário,

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO (le que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PAltCELADAMEMTE,

co;m as V,ANTAGEN.3 da compra à, vista,
servindo-se do

,

CREDIARIOSISTEMA KNOT I',

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 - Salll 5 - Telefon. 1634
Expediente: Das 8 à, 12 e das 14 às 17 h,.

O. K, STUDIO

SEp.�AS
padrões, maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos" ra1cões da

S IA BD A
Diariamente recebemos novidaops

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·( LIVRO OPORTUNO
o EstADO-Quarta.felra. 24 de Novembro d. 1943

Rio (Pelo coronel Lima FigueiredJ
(DiV1ulgaç,ão do Bureau Interestaduaí de
lmprensa) - Sou um amante das boas
biografia« e por isso habituei-me a ler
tudo que tem aparecido de Emil Lu
dwig. desde que tive diante dos olhos
seu "Napo leão" tão bom e tão comple
to quanto o de Dmitry Merejkovsky.
por ter sido êsse meu primeiro contac
to com Ludwíg assás atraente e pro
veitosos, fui daí em diante prazeírosa
mente "devorando" os seus outros Ll

vros à medida que iam surgtndo: Lin
coln' Gt!llhel1ll1e II, Bismarck, Rinden
bun::. Goethe, Roosev�lt e até a histó
rta de um rio - O Nilo,
Tanto quanto Ludwig aprecio Stefan

Zweig, o encantador analista da psique
humana· que se imortalizou em Joseph
F'ouohé 'Maria Stuart, além de outros
estudos' reveladores de muita cultura e

muito gênio.
Nas' observações que fiz das obras

dos dois gr-andes judeus, pude irnag í
nas como êles constroem os andaímes
para a edificação dos seus monumentos,
podendo mesmo estabelecer eu um esta
Ião velo qual comparo os livros de ou

tros autores.
Nas Iívrnr-Ias, todae as' vezes que as

vlslto nas horas de folga, vejo em ex

pos:,:1o dois volumes: GARlBALDI E
BEAUJ\{ARCHAIS, ambos de Paul Fris
{'hauer, e comigo mesmo tornava o com

proml.!'so de lê-los, para, conhecer a

t.écnlca do novo retratista de vistas cé
lebres.

E5rt.avam as cousas neste pé, quando
sal a lume "Presidente Vargas" do Au
tal' que eu almejava conhecer. �ure.
a Op0I·tunidade pelos cabelos e nao é

deixei escapar. Consegui o livro e <.il�
pus-me a lê-lo avidamente. Logo de irn

cio sen ti que minha atenção estava tão
filme COTllO um navio bem ancorado em

fundo sólido. As páglnae iam sendo,
uun.a a Uma, examinadas e quando era

necessário fazer uma parada, eu bus
cava anclosamente o momento de reco-

meçar a leltJur.l.
.

.

O sr. Paul Frischauer e antes de mais

nada um profundo psicólogo. 11:1e não

perquiriu apenas a alma do Presidente,
aprofundou..se também no estudo da

personalidade das testemumhas com as

quais conversou mínucíosamente. E �
sim teve na sua argumentação uma dl
t'etrlz segura que lhe permitiu dozar
nas cenas principais as cõres mais for
tes, os meios tom; e as sombras.
Em todo o livro não se lobriga uma

aIlnnativa que não esteja alícerçada
em uma observação exata. Quando não
está seguro da veracidade do f'âto que
se prende à vida do biografado, regista
o somente, sem -utilizá-lo para tecer as

mal'has tias suas consideraçoes.
Além do estudo psicológico e dos bem

dirigidoS Ln-terrogatórlos que fez, Fris
chauer não despresou os oenârios e a

qoontidade Imensa de personagens que
neles sé movimentavam dando o am

biente eX!âto, ou melhor .a nuança local
aos acontecimentos que Ia descrever,
Estribado em iInl'o=ções adqmTldas,

uma diretamente da boca de pessoas
quallfioaidas e outras de leitura fe itas,
percorreu todos os lugares onde VIvera
Getúlio Vargas na sua infância, na do-
J,escência e jã homem feito.

. .

EsquadrinhOU as regiões suhnas in

teressadas, ora crmver-sando com va

queiros, com a gente do povo, com le
trados e doutores, frequentando as es

tâ.ncias as casas, OS clubes e os luga
f'es por' ande passau Getúl'io Vargas,
a-fim-de determinar tJuOo que poderia
ter inilu1do na formação do homem que
êle estu4ava. A terra com suas pt:ada·
rias !infindas. O carat.er desconfIado,
afoito e sincero do gaúcho. As bulas ar

dimtes da 1l011tica provinciana, onde os

partidos' se formam no seio das gran
detl fam]lias.
Da análise do conjugado terra e ho

'mem nascem mll'itas relações camuns
aos habitantes dI! uma mesma região. O
fator getrhumano agiu na personaJ:ldade
do ptesid.ente. E o Autor tirou dêl� par
tido a.o gizar o arcabouço do seu IncOI1

futllvel Livro. .

Finó,g . que foi a leitura, posso dIZer
que P,aul Frischaruer se empare�ha com

os dois piógrafos meus favoritos no as

sunto, pois êle como êstes faz viver seu

persanag'e'l11 no agiltar dos acontecimen
tos Que en�laram a vida de sua famí
lia, do Eieu rincão, do seu Estado e da
sua gI'an.cte Pátria.
O estilo é suave como a água de ar

�oio deslizando em álveo de areia. Len
� Frisohauer tem.,se o sabor dos eS'
critos de Somerset Maugham .

.AgradA totalmente a obra e nela se

aprende muita cousa. Ha entretanto al
guns senões, máxime porque o Autor
fel! obra de fol�o em curto tempo e,
por v� qUiçá se deixou influenciar
por aJguem que, de idéia preconoebid�.
blll vale+ sua opinião, quebrando o crl

têrlo de' Imparciallldade orientador do
conjUnto. Entre ourtra'8 passagens .cito a

que se reflere ao Dr. José Amérleo de
..urn�irla, brasileiro ilustre, honrado sob
todos OS títulos e que multo faz no go·
v4rno da Paraíba e com6 Ministro da
Viação a' Obras Públ:il:as. 'Gente de boa
f�, gell.t� patrió,tlcs" ,tem que amar

muito o Dr. Jose Alnérlro.
OUtJro lapso, que poderia aliás ter �i-I <10 Córrl.g'ido na revisão, é de fundo hls-

\ t6riéo. De fMo, o Autor claudica aqui e

a�l. principal:mente qUllndo fala no emé
I�to Francisco G.l!cério e no bravo Flo
rtano Pe!:JroOO, além, de transferir para
11 caval,aI'ia o eX-oBIpitão de engenh?ria
Luiz Carlos Prestes. Esses pequeninos
nomatlos bem podem ser rápida e habil
mente corrigidas, em nova edição, em

I1n�a naéiOl'lal au estrangeira.
� "vox populi" que ninguem é capaz

de a,priot<lsticament.e dizer qual o ca

rinho, qual a orientação do ?residente
em fa� de um acontecimento poUtico
ou administrativo que exige o pronun
ciamento do mais aHo podi!r do pais.
t>r, Cetúlio í! O ma'labariSta, é um teve
UJma norma firme e coerente de proce
der. DeSde menllno soube quando avan
tat', Quando recuar, quandO permane
cer na posiçl1o conquistada. Reouou ao
desistir de ser solidado. Manteve-se firme
Mo aceitando o cargo de Chefe de Po
lida que lhe fora oferecido pelo Dr.
1l0l'g'es de MedeirOll. E ava.nçou dasas
I$ombradamente jogando-se com seu Es
tado l1a arrancada il'loriosa dê 1930, no

julglamento da r-evolução de 1932 e dos
l'notl.n$ de 1935 e 1938, no admiraval
ro!Jpe branco de 1937 e na declaração de
guerra à Itália e à Alêmanha.

S6 um \tomem ta,lliado por inspiração
diVina 'para conduzir seu povo poderia
}:lOSsuio.' tão notJa.vel senso de éqU'iHbrio.

'10 pensàmoo,to de Getúlio Vargas,
tlia Frloohauer, estava dividido êm três
l;!etores: nUll11 dêles estava a política,
em outró a filosofia e no terceiro, a li
teratura. A politica náo se resumia, pa
ra êloê, sotnente nO$ altos e baixos dos
pro.blel1l!lll d<e hoje te do amanhll. Re·
��, cedo, quê o elem6t'1,to n,al6
�l'tM\Ot, tt elmento �""'_tal da
"fitlf. li • ,��II'A�te aOI "�tI!\"

FERIDO EM COMBATE

Soldados de Tio Sam f!onduzem em uma maca um cama

rada ferido durante um ataque às poarçoes japonesas do
Pacifico Sul Ocidental. (i: óto da Inter-Americana).

1 que cêrco de 250.000 visitan-
tes percorrem anublmente o

Museu Botâ.nico da Universidade
de Harvard só para admirar a

magnífica coleção de flores de
vidro modeladas por Leopoldo
e Rodolfo Blaschka.

2 que a Dinamarca. em 1792,
foi o primeiro país do mun

do o abolir a escravatura em
suas colônias.

3 que, certa vez, em Was-
hington, o diretor da repar

tição de patentes de invenções
alvitrou a extinção da citada
secção oficial porque «tudo o

que se podia inventar já fBra
inventado».

4 que as três virtudes teoló-
gicas são fé, esperança e ca

ridade; e que as quatro virtu
des cordiais são pr-udêricíc , jus
tiça, fortaleza de ânimo e tem
perança.

5 que, segundo George Ber-
nard Shaw. o célebre humo

rista irlandês, o avestruz é o

melhor símbolo da neutralidade,
pois aquela ave, quando vê a

aproximação de um grave peri
go. limita-.se a enterrar a cabe

1-
�

ça na areia e esperar. .:

6 que, das pessoas que a (ti-
naram a Declaração d"{In

dependência dos Estados c/Uni
dos, oito tinham nascido fora
dêsse país e dezoito eram de
origem não inglesa, sendo ape
nas a outra metade composta
de legítimas cidadãos norte-ame
ricanos descendentes dos Píl
grims e dos Quakers.

"..,....._,••_.__••-,_-.-_-.-.,_._-_-.:-_-....._._..""'W
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Camisas, Gravatas, Pijame E

Mias das mehores, pelos me

DOres preços só na CASA MI S
CELANEA - Rua Trajano, 12

Um mundo melhor
Teremos um mundo melhor

depois da guerra!?
Eis ai uma pergunta que mui

ta gente já fez a si mesma, mas
a que, com certeza, não soube
responder satisfatÓriamente.
Sim, porque para, se dar res

posta, maJis ou menos aceitável,
precisamos saber, antes ,de tudo,
o que queremos dizer com essa

expressão "um mundo melhor"
Sem ser pessimista, des.de já,

para começar, devo declarar
que não creio "num mundo me

lhor", po,rque quem diz "mun
do melhor" pressupõe que o
mundo de agora seja bom e isso
não é verdalde, pelo menos en

quanto andrurmos na fila da
manteiga ou levantando-n,os de
madrugada para conseguir um

quilo de carne e passa,r pela
vergonha de encontrar o alçou
gue fechado e vazio.
Ademais, devemos reconhecer

que o mundo não póde ser me
lhor para todos igualmente.
Qmmdo está para nós, não está
para os outros.
Para, um comerciante deshu

nesto, o mundo ideal será alC[üe
le onide o.s seus lucros s,e possam
multiplicar impunemente. Ma�
isto é o inferno 'da freguesia.
Eu n,ão me atrevo a deseja!"

um mUlndo melhor, sem qoe
fique preliminarmente esclareci
do êsse ponto importantíssimo
de se saber "melhor" panl
quem?
Sim, porque não é preciso es

pera,r pelo fim da guerrru para
que o mundo fique melhor. Ago
ra, neste momento, com guerra
e tudo, êlc está sendo melhor
para muito'!;_ Mas não é isso o

que se quer. Pelo con.trário, é
iss,Q o que não se quer.
Eu desconfio muito dêsses se

nhores de bons sen.timentos que
andam muito aflitos com as

perspectivas do futuro e nos
convidam para trabalhall'mos
para a construção de llli1 mun,dn
melhor. f:sses pândegos querem
um mundo melhor, mas para
êles ...
tu não tenho ilusões com o

mundo melhor, Dar-me-ei pOi'
muito satis,f'ei.to, se o mundo de
após-guerra for menos ruim do
qu� êste que temos pela f.rente.

BARÃO PE ITARARt

santo do dia

, que sua f1nalidade consiste na" real í-

VIDA;açao dos desejos e necessidades vitais
lo maior númer-o possive l de cidadãos I- às vezes, até, contra a vontade de-
es, quando antecipa e prevê suas ne
-essídades e desejos futuros. Mas ape-
,;ar-de ter conhecido (rnáu grado sua
iouca idade), em ambientes diversos,
1000ens completamente diferentes, uns
das outros (ou, talvez por Jsso mesmo),
procurava um sistema que lhe per-mi
cisse classificar os homens. Lia obras
(j.e filosofia, para poder sondar o mun- Hoje festeja seu aniversarlO a
lo vago dos sentimentos e idéias dos exma·. sra. Naír Caldeira Gonzaga.jovens que o rodeavam e o seu pró-
xrIo"..
Getúlio Vargas vê a .pof ítica, como a

Jefiniu Sarmiento - aquilo que educa c
constrói. E desde que se sentou na
.urut prestdencial outra causa não fez
lo que 'sanear, educar e construir.
Jamais deixou de lado as idéias e os

.deals da juventude, taivez lembrando
se das campanhas que travara ainda
-apazinho não só .nas colunas de "O
Debate" como em plena pr-aça pública.
E por isso Getúlio Vargas quer junto
ie si os universitários, pulsando de en
uusíãsmo junto ao seu coração, perden
lo alguns exageros e apoiando-os na
consecução de todas as suas aspirações.
:'>Ia mocidade brasileira terá o Pr-estd en-
te a mágica alavanca que el'eval'á o Bra- ,.,.-_-_._._._._ -

_••••-.-_- .

si! à posíçáo que lhe compete no ccn
certo das demais nações do globo.
Quem ler o livro de Paul Fr-íschauer,

ficará quer-endo mais ao Presidente
Vargas. A obra é oportuna e preencherá
ma finalidade, mesmo que contra ela
se ergam os saudosistas.
w........·.·_-.-.·..........__••.._,.............

SO,CIAL
ANIVERSARIOS

Decorre hoje a data natalícia
da exrno , sra. Haidê do Nascim.n
to Machado.

24 DE NOVEMBRO

s. João de Cruz,
confessor

Este santo nasceu em Outiveros,
vila do distrito ,8 Bispado de A
vila, na Espanha. Os seus pais
eram pobres e humildes de condi
ção, mas eram ccnvcccrnente cren

tes e de uma honestidade a toda
prova. João era o mais moço dos
três irmãos e desde crianças co'

meçou a dar assinaladas provas
de virtudes. Aos 24 anos tomou o

hábito de Carmelita em Medina
dei Campo. Aí encontrou vida tão
penitente e mortificada que era o

assombro dos demai's religiosos.
Antes de acabar seus dias deu
princípio à reforma dos Carmeli
tas no convento de Durnelo, onde
sua alma. subiu ao céu para rece

ber a recompensa dos seus maus
tratos e penitências vGluntáriaJ
aqui na terra.
w.-�"'''''.-._'''-...-.-.J'

Faz anos hoje o sr_ Válter Lon
ge, tesoureiro da agência do Ban
co do Brcstl.

Fazem anos hoje:
srs. Joaquim Neves, Mustafa Ipê

e Silva, João Jaques Boiteux e

Feliciano Marques Guimarães;
sritas. Maria Cordeiro Dutra e

Dinorá Correia;
menino: Dorí Mafra.

Londres, (B. N. S.) -e-e- O aumen
lo de atividade da artilharia do lP
exército britânico nal fren.te da, Itú
lia póde atemorizar os alemães, diz
() correspondente especial do "Dai
lv 'I'elegraph" _ Desde El-Alameín
que êles tiveram boa razão de sa
ber que a barragem pesada dos ca

nhões ingleses constituiu sempre 'J

'�reludio eventual de uma irresist"
vel ofensiva geral pelas tropas do
Gen. Montgomery. Presentemente a

intensida.de dos bombardeiros bri
tân.icos está apenas varrendo as po
sições avançadas de metralhadoras
r baterias de morteiros inimigos,
Um tenente inglês' que se achava
com os seus homens, sob a prote
ção de urn mur-o de pedra, a um

quarto de milha da mais próxima
posição de rnetraílhadoras alemães,
fez a seguinte narrativa:
"Nunca, vimos igual. Quando co

meçou o nosso bombardeio, cada
urna das metralhadoras inimigas
foi envolvida pelo fogo. Uma, apó-
11Itr� foi silenciada nos dez minu
tos seguintes. Não tiveram a me
por. oportunidade de agir. E qua,l:
:10 no's precipitamos, os homens
�urgiram com as mãos palra o alh
afim de renderem-se". :E:sses boUl
bardeios arrazadores" são dispen.
rHosos no que diz respeito às mL'"

lIções, mas não !há duas opinj(iE'�
(;m conÍl'ário quanto ao seu efeitn"
E-m forçalr um objetivo imediato. E
')S seus arra,zad'�res resulbdos sô
I1re as tropas germânicas, que os

eXiperimentam slbendo que os sems
canhões não são crupazes de dar
!lma resposta adequada à artilha,
,'ia britânica, fa.zem-se sen,tir cm
todo 'o Exército aIemão, conclue 0

correspondente.

Extraviou-se
a caderneta da Caixa Econômi
ca Federal n' 20.336, extraida
em nome de João Mitterer, re
sidente na Comarca de Cam-

pos-Novos
.............._ ........

MACHADO & CIA.
AG1I:NCI;;'S E REPRESENTAÇõES
alx8 postAI - 37. Rna Jollo Pinto - I)

Flortanópou.
, ..b-QJrente. DOS principais mtmlcfplo. d ..

ESTADO
,. _ w _

_ _- • ..-..--..-..-- • _••••- .

CARlAZES DO DIA
HOJE 4a.felra HOJ':

fIIa·..·_·_..·_-_·.·.·_·_·_-_-_·_-...._-....-.·.,.-_...........,

SRs.DENTISTAS

i,�,,'OlSO� POSll\'
PREÇOS MODICOS

.

SO�Tr'M[NTO INCOMPA�AV[L

�liciflftSTA�PREtOS--
����Ã�18mnSETTI{J 7tt.dIwJ,êffl /Peti4qf2f�
i�EMINAQIO 151-135 ·e�IXA lVI' S. PAULO.:,'1:', '. ,"

Aos sofredores
Ora, L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, .220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os 'seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope selado para. a. reli

POltCl!

(lHE
A's 7,30 horas:

Gra.dioso Espetaculo de TéIa e Palco
Na téla

Dorothy Lamour e John Hall no

ALOMA _- A Virgem
No Palco Sensacicnal Estréia de:

C H A N D U'

técnicolor:

Prometida

o Romem que !!aíu do inferno. Magia. - Telepatia.-Ventro·
loquia.

COMPLEMENTO NACIONA� (DFB Nat,)
G. OLSÉN E SUA ORCHESTRA (Short)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: 3,30 2,20 e 1,00. Livre de'! Censura

(Necessaria a apresentação das cadernetas de Estudar.tes)
_....-------���- ---

(IME «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Delicioso puseio pelo mundo encantado da Carochinha. Céle
bre criação de Max Flaischer, em grande metragem e inteira

ment� colNida:

No mundo da carochinha
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
VIVA LA CONGA (Desenho Popeye)

Preço: 1,50 único, "Recomendado para crianças)
Amanhã: Bruce Cabot e Constance Cummings em:

Tropél de bárbaros
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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': Depois de tantos anos de bem servir ao público :
': A tradicional CASA MACEDOMIA :1• apresenta, - pela primeiro vez - a sua ..
I- •

!: Grande liquidação de Natal! :
• •

: Toda a Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIUADA! :.
• Tecidos lisos e estornpodos serão vendidos por •
• •
.. PREÇOS MARAVILHOSO� 1 •
O ..
• Roupas broncos, perfumarias, bôlsos, cintos. meios, bijuterias, lãs em •
A novelos, roupinhos poro crianças, rou po s de jersey, botões, fiii flores. presentes, fantasios •

i UM MUNDO DE COISAS BONITAS :• •

: por preços de Papai NoeIl :
: Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe! :
: Uma só oportunidade para :
: COMPRIR E fiCAR sanSfEITO! :
: Começa no di�� 1.0 de dezembro. não esqueça! :

i CASA MACEDONIA I• A Casa que mais vende e melhor atende •

: 8 ,'" Rua Trajano ,." 8 :
· �

••••••••••••••••••• o.��•• &�•••••••••

a língua alemã'-arma chécai
Londres, (Por .TlRl HRONEK, I servir-se de bondes e ônibus". E,

famoso autor checo, para Press ln- 'no dia seguinte, bondes e ônibus
f,onnation e "O ESTADO" I ci rcol aram vazios. Certa vez roí
No seu número de 4 de setembro anúnciado que o pr odúto liquido

de 1940, o "Der Neue Tag", jornal de deterrnínado dia do ser-viço pú
alemão editado em Praga, decla- blico de trânsito seria doado ao So-
r ou, com azedume, que os checos corro de Inverno Alemão. E só
estropiavam o alemão por uma for- apar-eceram passageir os germân i
ma que revelava grande falta de. coso Tais demonstr-ações são uma

respeito pela língua do Reich. De espécie de plebiscito nacional con
fato, isso foi patenteado quando os tra os alemães, e, ao mesmo tempo.
nazistas ordenaram que todas as UIll exercício de união patriótica.
Intormacões dadas ao público sais- Os festivais alemães constí tueiu
sem pr-imeiro em Alemão. De forma ótimas oportunidades para demons
alguma, o idioma 'poderia, or-iginal- t rações chécas, O povo exprime o

mente, possuir todos os absurdos próprio sentimento não cotrupare
que os checos nele d escobr irnm. cendo às cerimônias. No dia 15 de
Avisos e cartazes eram frequente- 'março, aniversário da ocupação da
mente estragados, ou rasgados, alte- Checoslováquia, comemorado pe
rando-se-lhes os dizeres. Os ale- los alemães com estardalhaço, fo
mães tentar-am debalde, pôr fim a ram vistos na principal via púb-lica

Itais insultos, determinando que, de Praga, .a Vaclavské Narnesti, on- ......._.._-..._......- ...........- ......-.-......- ........- ............."""

nos distritos em que eles se verífi- ele havia urna parada de tropas ale- .

cassem, ? toque de recolher fôsse mães, apenas oficiais nazistas com Ira v?cês ...

" E lerll1i'n�,,;aill1 COI1l as

dado mais cedo., .

seus hóspedes e sudetos alemães, Isegl!lJ1tes palavras: Espero que
Nos bondes e ônibus de Praga, que haviam gozado a redução de

I
voces tenhaan compreendido per

os nomes das estações devem ser preço das passagens, Entrementes, f'entamente ... "Não era preciso mais
proferido,'; primeiro em alemão, de- os habítantes checos da, cidade pois até as creanças já sabem en

pois em Chéco, Pois bem: as COI1- anuem,. em massa, ao cais do Hio I tender meras sugestões, palavras
dutores divertem-se a valer estro- Vitava. a·fim de aiPreciar o

dege]o'lveladas
e olhares furtivos.

piando os nomes alemães. Os ché- Ao escurecer, houve uma marcha Os estudanres de todos os cur sos,
COS acos·tumaram-se a isso, e as "au f'lambeau ". Segundo comunica- do pr'imár io ao super-ior, .teem
brincadeiras dos condutores são dos germânicos, os checos aclama- lop1nião formada a respeito de ma

acolhidas com grandes gargalha- ram os soldados e os oficiais: no i n if'estos e manifestações naz istas, e Idas, sobretudo quando entre os entanto. coutrar imnente a tais in-I expr innem o próprio desprezo de
passageiTos há algum a,l�mã() íar- formações os poucos transeuntes maneira muito sutil. Logo no início
dado. PIada das boas fOI a de um checos que se achavam nas ruas I de 1941, os alunos de uma I escola
condutor 'que exortou uma fBa de não se descobr-iram à passagem das secundária de Jilmnice. na parte
espera a entrar, inteir inha, num tropas. E como os alemães quises- leste da Boêmia "celebraram" à
bonde super-lotado, COTIl estas pa- sem obrigá-los a tirar os chapéu, sua maneira. Fiz er-ani, à tesoura,
lavras: "Vamos I que aqlú. o espaÇ>o daí resn)itou tumultos, COlHO de cos- de{;ora��ões de papel semelhantes à
vita,l .está sobramdo ... " tume. Cruz de ferro aJemã. Depois, tomo

Os veiculas têm, cootinuamenie, Nos es.tabelecimentos de ensino se improvizasse uma fôrça, um cios
servido C0lll10 motivo de mainife,sta- devia ser lidG para os al,tmos um estudautes, ll1lliscanwdo-se de Hi
ções anti-'nazislas..AboHral11:se .

a manifesto s(}�,re a significação da Uer, grotes'cament.e pregou as de
nlílior parte d?s :�n3!dos nacwml1t darta Mas, mullos pro:fes�ores come.

-

cora.ções. no� cole'éps. TncaP.aze�
de

IEm �.olnsequejnCla, a p,ropagan(la çaTa1l1 por um esdarecllnento pes-I suportar bnncaJdet,ras desse .Iãez,<conchlchada espalhou a pa]av,ra de soa.]: "Lev3m.tern-se! Vocês vão os alemães p,relloeram os estudan
ordem: "amanhá ,ninguc<m deverá ouvir que ... " ou "Temos de ler pa- tes e fecha.ram a e&ca!.a.

Ao.

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as le18 na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

fascistas alemães presos
j

Longa fila de soldados nazistas capturados pelas fôrças
dos EE. UU. se dirige para um campo de concentração ao

desembarcar dos transportes. Fotografia radio-transmitida·
Q Washington, desde Argel, (F6to .0 Inter-Americana) ..

,._........_..._..--_...._......_....--_._....._....-_-__..-_........._..-.-.-_-_...-.-.....- ....- .._.....�

��� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
.

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

�
�

Capital e reservas Cr$

�
71.1156.189,20

Cifras do balanço de 1942:

Responsabtlídades ..' Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .. ' . . .. Cor$ 70.681.048;20
Ativo . Cr$ 105.961.917.,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.007,2')
Responsabilidades . . .. . c-s 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamf'ilo dUlt.ra Frehre de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anísio Massor ra. ,

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucur\Slal. no
Uruguái. Reguladores de avarias nas pr-íucípaís cidades da América, Europa
(' Africa .

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A lU P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 30
Caixa Postal II. 19 - Telefone UJ83 - End, 'I'elegr, "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJA!, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

TENHA
TEM, SIFILIS OU REU-

MATISMO DA MESViA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

131t�1:&§]r:J:A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO'
O FI�ado, O Baço, o Coração, o Estômago, (,8
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda �lo >

Ca
belo, Anemia, Abôrtos e fllZ os íudlvíduos idiotas,

Inofensivo 80 organismo. Agradavel'

Icomo um Iicôr
O ELIXIR 914 estê aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar ne tratamento dá SUiHa e Reumatismo

da mesma origemFaLAM CELEBRlDADES MÉDICASSobre o \ preparado ELIXIR A composição e o sabor, a
«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -1:114., re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma 'de
os casos de indicaçAo .apro- faell manejo para o públicoprlada (sifilis em varias de IUO combate á sUtil"'. 'Qualldasuas manlfest ICÔtltl) 08 resul- dei que fl'equentl'!1nente' a
tados têm SIaO s8tisfatoriot!, proveito no Ambulatorio da
pOis !>Ao rapidos e duraveit'. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. SUvestre PISSY,

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIp. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILL}� (Marca

economiza-se tempo e din'neiro
regi�H.) c:,��Ã���I?Ct'AtESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maquina de escrever
Vende-se uma de carro grande,

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

garantia. Trctor pelo telefone
761 nesta. 5 v.-3

o EST���LOs�sportiyo A AgoniaEm nossa longa experiência com o futebol, lembramo-nos de dois d Jdesses casos típicos que se passaram na seleção brasileira. a sm aEm 1937, em Buenos Aires, no ccrtamen sul-americano, tínhamos
como centco-avantc Carvalho Leite, naquela época sofrendo do seu ve- ,
lho mal de uma das 'Pernas. Jogava, arrastando a perna, todas as vezes. Aliviada em Poucos Minutos
Era permitida, porém, a substituição dos jogadores. Assim Carvalho Em poucos minutos a nova receita -

Leit t 20' t denoi isti CI
.

d istí Mendaco - começa a circular no sangue,er e a na va 11l1nU os e epois uesis la', aro que SI pUI esse resis Ir aliviando os acessos e os ataques da asmaos 90 minutos outra seria sua atuação. Com o expediente da substitui- ou bronquite, Em pouco tempo é possivcl
ção, foi remediaria sua presença no quadro. Mas, é verdade que si, ao dormir bem, respirando livre e iacilmente.

, ,

I C J i l f" 'f it ti 1 d "Mendaco alivia-o, mesmo que o mal sejainves (e . .c: e is icamcnte uuper elo, ivessemos eva 00 um OUtro antigo, porque dissolve e remove o mucuscentro-avante categorizado, não chegar-íamos à grave crise de atacante que obstrúe as vias respíratorlas, minando
final, pois nos últimos dois jogos (contra os argentinos) não fizemos a sua energia, arrulnando sua saúde, la-

I
. zenrlo-o Se" ti r-se prematuramente velho.um único goa , e que .nus poderia ter dado a vitoria, .. Faltou-nos um Mendaco (em tido tanto êxito qUlf.._se ore-Carvalho Leite, em bom estado físico, ou Ulll ouiíro campeão que pudes- rece com a garantia d� dar ao paciente

se ser um real valor no centro da linha atacante. respiração livre e facil rapidamente e com
l,leto alivio do sofrimento da asma em pouO outro caso foi o de Domingos, na' estréia do Brasil na III Copa cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em

do Mundo. O celebre zagueiro "colored" desde a vcsper a estava febri- qualquer rai-macta. A nossa garantia é a

do citante, Lembramos que sugerimos aos dirigentes enviassem para a .-:i- sua maior proteção,
dado do jogo (os brasi lciros estavam hospedados no Interior), na noite .... a 'IHIl ..:J a Ao A�a�:,:::.mde sábado, também o zagueiro direito, reserva, Jaú. Foi () que se deu. -4ti.I. 119 aJ!ilU �
Apesar de enfermo, Domingos teve que jogar e quasi causou a ruína AGORA TAMBEM A CR $ 10,00do nosso quadro, Com o �,gLliaceiro que caiu, durantc boa parte da par-
tida, Domingos piorou. A maioria dos 5 goals dos adversários foi de- "".w.....• .... - ........_-_........�.-.....__.._..._

vido às suas precárias condições. A teimosia em confiar em Domingos,
febricitante, e .n ão no reserva, quasi motivou nossa, eliminação, no 10
jogo!

No mesmo campeonato, jogos após, tivemos um ,grande contraste a
esst» atitude, e que contribuiu decisivamente na nossa derrota, contra a
Itália. Assim é que não se forçou a inclusão de Lcôuidus, vítima de uma

distenção no jogo anterior. Na verdade, o acidente com Leónidas foi
sério e não podia jogar em tais condições, Mas, em vista das círcunstãn
cias, não seria melhor arriscar sua participação, em desespero de causa?

DR ARMANDO VAI vRIO DE ASSIS Sua presença entre os companheiros, naquela tarde fatidica, era irupe-
• .LB I..

.

riosa, em primeiro lugar por motivos psicologicos. Sua ausericia foi Ulll
Municipal e Hospital desastre, que começou pela qncbra do moral do "onze". t.

FLORES
Arriscou-se Domingos numa Ipartida facil, mas não aventuramos AVlsamos aos nossos fregueses que

Leónidas, muito embora, repetimos, suas condições fossem dificeis e seu regulamos os nosso,s preços aos do
rendimento prova.vclmente limitado. me�c?do do Parana:

.

(Da tese: "A importância da vigilância médica no esporte brasi- Lír-ios a Cr$ 1,00 a duaíci
leiro")

./1 Margaridas a Cr$ 0,40» »
.

O L I M P I CUS ,t/ e 50% de redução nos preços das
DEMOCRACIA FUTEBOLíSTICA INGLESA J demais variedades.

EIll questões de esporte são e cavalheirismo ii Ing!aterra foi ,'fs,em_ I F.L O R 1 C .U L TU R A
prc das prllllelra. s a dar o bom exemplo. A loura Alhion sabe ili,,",IlhvaJ" Rua Fehpe Schrníd t 47 -- Fone 1469

Chefe do Serviço dI' Sífilis do Centro de Saúde - ;Ex·interno, por concurso, da
b' I

'

iad 1"
.

O 1+ 1 5 v -- 3. _,

!\l-dO G' I' O esporte so os prrsrnas (a maus. varra a e egancia, s resu ta os c as .

Assistência !'ública de Porto AI_egre, EX'lIlte�no de Chmca e ica e , meco ogla� pugnas Iutcbólisticus, por exemplo, não são o veículo principal de todos
AFECÇõES GENITO-URINARIAS - SIFILIS - DOENÇAS DA PELE

os esforços em conjunto. Para êles se irá na medida do possivel, mas
RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-ViIOLETAS I nunca esquecem os ingleses os planos intermcdiários, que incluem ele-

CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F, Scimidt, 46 gância e desprendimento, capazes de levar às vitórias honrosas ou às
RESID1l:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE, 1.648 briosos derrotas. Paulo de Verbena, O cintilante crônica paulistano, ora

na Inglaterra servindo de locutor na B, B. C, de Londres, em corres

pondência a .um vespertino relata da seguinte forma um encontro de
futeból realizado em plena guerra - Inglaterr-a x País de Galles.

"Tivemos - diz PUlulo de Verbena - Ulll encontro internacional de,
Iuteból, talvez o mais sensacional desde o início da g'âerra - Inglater- VENDEM SE 20 ações da
ra contra, País' de Gallcs. Os ingleses eram os favoritos indiscutiveis,

-

-

Cia , Siderúr-
mesmo p.orque os ingleses, que �laviam vencido a mesm� prova há 3 gica Nacional, a 470,00 sõrnen-amos atrás, se apresentaram dcsl alcados de 3 granrles Jogadores � I t I t T t d

-

I Bryn, Leslie .Iones-�e·H()pkjns..
•. -

e�. o e.
"

ra ar na. re açao
O Imperial Stadilllll de Wambley regula, com o de. São Paulo. Capa- r do Estado. V.- 16

cidade máxima de 75 a 80 mil pessoas. Círculo fecharlo c com arquiban
cadas cobertas dos dois lados principa1is do campo, O es,tádio estava
cerca,rlo com grandes bandeiras, entre' as quais duas do Brasil.

Gramado fofo e umic1o, como só se encontram na Inglaterra e naJ
Escócia, Os jogadores aqui trazem número nas costas para poderem ser
bem distinguidos individualmente.

Jogo pes,Hlo, sem ser bruto. Tnlvez tão rápido ([ua,nto aJO noss'Ü, o

que não era a tática britânica de outros tempos, COlll escapadas fulmi
na.ntes e alguli1l jogo pessoal. Vi duas "bicicletas", ainda que não perfei
tas quaa1Lo as de Leónidas, mas que demonstram a agilidade dos joga

le Hemorroidas e varizes - Fractnras: dores,
.parelhos de gêsso. Opéi'a nos Hospitais Os torcedores animados, aplaudindo frequentemente, em unânimi- Vende- sede Florianópolis. dade, jogad.as de alllbos os la,dos. O juiz também recebeu algumas vaias, Máquinat'raça Pel'tira e OUveira, 10. Fone, 1.0-09, lllas as Yf',ia's por aqui não siio um "UI" e não um "i" como no Brasil. uma má
'«.rárlo: DaB H As 16 horas, dial·lamente. Venceram os ingleses por 8 a 3. :\Iesmo assim, foi um grande jogo quina de costura SINGER, com

c os galeses (lisputaram a partida com folego e al�illlo, até o úl�imo mi- 5 gavetas, Na rua QuintiIJoHELENA CHAVES SOUSA nuto. Hà _um de,talhe q,uc vale a pena: ?er conhec�do" porque so na, �n- Bocaiúva (antiga Nestor), n.glaterra ele sena paSSIveI. Como no fmal do prJ111elrO tempo, lIDl JO- ..

gador rio Pais de Galles - Ivo1' Po'"vel -, .quebroul a clavicula e

co.1110 I'
316 - Estrelto. lSv, - 4

os galeses não tinhalll uma boa reserv"l, Ja que todas estavam esgota-
das pelos 3 t!tulares que faltaram, uma reServa inglesa - Mortensen - Cozl-nhel-ravestiu a camisa dos adversários e veiu pa,ra- o ca,1llIpo. Jogou tanto que
fez uun ponto para o País de· Galles, O fato não é inédito porque, rlu- Precisa-se de uma, que saiba
rante a primeira guerra, em um jogo Inglaterra x Escócia" em NewcaoS- cozinhar bem. Ordenado 80 cruzei
tle, Ulll escocês - Pearson - es.teve na mesma situação e ajudou os ros. Praça Pereira e Oliveira, n' 18
ingleses a vencer o seu próprio CJuadro".

Esse eloquente episódio que, data venia, tramscrevemos, dá bem TERRENO Vende-se
i(lé!�, dos principios po,rque se norteiam os inglese. s nas cOll1petições eS-j . �m, me-
pOlhvas, , , ,_, " dIOdo 15xSO ms., local!zado naQuando aSSIstIremos no BrasIl a tao brilhante espetaclllo digno de, AI d J

-

P
,

T tlima civilização esportiva tão adialntada ? I ame a oao essoa. ra ar

ANGELO CALABRESE com Eugênio Beirão, na rua
Tenatrides n 3.

INDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de 'Janeiro.
COlNSuLTAS: Pela manhã, 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

, Curso de Anerreíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeir-o
CONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
sãbados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

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

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

Ex·interno do Serv.iço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico
Departamento de Saúde

C],íNICA ;llÉDICA - ,iUoli'stias internas de adultos e ci-íauças. COXSUUl'ó!ll.O
e HJ;;Slnl!::\'CJA: Rua .Pelrpe Schmidt n. ;JS - Tel. 812, CONSUJ/l'.-\S - Das 1G às t x,

DR. SAVAS LACERDA
Ex-int.erno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços.

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S, Paulo)
(Diploma de habil itação do Conselho Nactorral de Oftalmologia)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depariamento de Saúde e Hosptt rl de Caridade
Ctíuíca ruédtco-cn-ürgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
(;ONSU],TÓRIO: Rua Feljpe Scbmidt, 8, É'one 1259 - CONSULTAS: Das 15,;JO

� II! horas - HESIDl!:NCIA: Oouselben:o Mab:a, 77 - FLOHIA...'ióPOLIS.

Dos Serviços de Clínica Infantrl da Assistência
de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2li - Fone 1.4U'5

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

DR. BIASE FARACO

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

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino,
Tratam.ento moderno da Blenorrag íu Aguda e Oron.íca, sob controle en

doscopíco (URETROSCOPIA) e de Iabora tor.o. Aparelhagem elétrica para os trata
.. .entos especializados,

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO,
CONSULTAS: DiariamE'lll'te das 14 às 18 horas,
RESIDÉNCIA: Tiradentes; 7 (Sobrado),
CONSULTóRIO: Tilradentes, 14. FOJ\};.: 1.663,

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

lNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstl� de senhOl'as -

Partos.
\LTA CIRURGIA ABDOMINAl,: e.tô·

'uago, ..ealcula, útet'O, ovários, apênrllce,
'umor6S, etc. - CIRURGIA PLASTICA
1)0 PEltlNEO - Hérnias, hldrocele, v&Formado pela Universiciade de Genebra

Com prática nos hospttais europeus
Cllnica médica em geral, pediatria, doen·

ças do sistema nervoso, aparelho genito·
urinário do homem e da mulher

Assiste. �'écnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Rad:Ologia Clínica com o dr,

Manoel de Abreu Campanario (Slio Pau

lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
n�iro. -- Gabinete de Raio X - Electro·

cardiografia clinica - Metabolismo ba,
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de mi.cros·

copia e análise clínica, - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. -- Florianópolis,

,'icocele. Tratamento sem dor e operação

ENFERMEIRA OBSTÉTRJC.�
(Parteira)

Olplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Atende chamados a qoahlu,,"
hora

Praça da Bandeira, 53 - 8ob.
(Antigo Larlto 13 de MalolDR. REMIGIO

CLíNICA MÉDICA ·Or. Newton L. d'Avila
- Médico -Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em GElraI. CONSULTóRIO: Rua

lí'eUpe Schmidt - Edifício Amélia Neto
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE·

SIDll:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

E:x-interno da Assistência Municipal
a do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo.

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

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

Resid: Vidal Ramos. 66.
Fone 1067.

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clinlca e Cirurgia
do tOl'ax. Partos e doenças de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
.

rlamente das 15 às 17 horas. RESID1l:N·
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

OR. AURÉLIO ROTotO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tubereulose II
mlmonar, úlceras gástricas e duo
lenais, cáncer do estômago, are
�ões das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
"ara o tratamento da Tubçrculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Schmidlt
Das \I às 12 hrs" e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

fii[ROLDÃOCONSONl
�Iédico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicin�da U::Jiversidade de São Paulo, onde fOI

Assistente por vários anos do Serv.iço
C( lrúrgico do Prof, Alípio Correia Neto
Primeira Cadeira de CIÍl!lica Cirúrgica),Com prática na clínica ginecológica do

, �rOf, SUa O. Matos. Assistente do servi«o
..tpartos do Prof. Domingos DelasclO no
n�SPital Leão XIII".
lnCll'UrgUlo do estómago e vias biliares,
p �tinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
,,� i

ta ta e bexiga, Varicocele, hidrocelA.,

�� e hérnia, Doenças de Senhoras E:

,,�onsultas; Das.9 às 12 .�oras nuVQ8a de Saude Silo Sebasbao.
Opera na.1Jasa de Saúde

_. S.ii\}. Sebastião
�::::::::;:q:; i1:;;;;;;;;;;;::;;;;;;:;:::-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';';;;;;;

ilil ITHEDeONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

po LlMITED
, éde' em Londres. Fundos de Reserva excedem:
,o .

I
•

Cr$ 1.200.000.000,00.
SIl o-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

:.t�"'-__l ""----'_-----

é liquidação
o proprietário da

CASA NATAL
Não

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu excll:lsivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2a• feira proxima, uma

VENOi\ ESPECIAL
gar, bando apenas os descontos

Nova modalidade que Ira revclucionrf a praça
NOVIDADES EXClUSIVAS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS!

Aguardem, pois, a reabertura da

Casa Natal

Atencão...

NATURAIS

Camionette
Vende-se uma camionette, em

placada, com diversos pertences.
Preço de ocasião. Informações na

"Tamancaria Barreiros", na rua
Conselheiro Mafra. 5v·3

Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.
Novos Preços.

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

Casa. Natal
Rua Felipe Schmidt,20

ALUGA-SE A casa sita
na Avenida

Adolfo Konder n. 3, com am.·
pIo salão para qu alquer ramo
de negócio, com todos os requi.
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -16

.-_....._-..............�. .J"_-_-_....._....._._._-_-_-......"J

PIANO
Compra-se um piano em perfei.

to estad0 de conservação. Ofertas à
rua Deodoro, 17. 15v-7

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, F05FOROS,CALCIO

ETC.!'
TONICO DO CEREBRO

TONiCO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Oepluperldo.,
E'Cjotldo., Anêmico., Mãe.
que criem M,grol, Criença.
nquíticI., receberão I toni-
ficlção ger.1 do org.nismo

co", O

58 ngoB n 01
Llc, D.N.S.P. n' 199, da 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'o ESTADO-auarta.felra� 24 ele Novembro d9 1943

Inlensas chuvas na frente italiana Misteriosas explosões . em Londres
Argel, 24 (U. P.) - Corrtl- considerou exageradas as nott- O corr-espondente Lewis Haw- tal' convencido de que a explosão alcance ou por uma bornba-plana-.

nua estacionário a batalha na 1 das que circulam sobre o lan- kins telegrafava 110 dia, 20, de Lon- não se deve à ação inimiga. Il(lor ccnlrolada pelo rádio.

Itália, eIU consequência das
I

çamento de uma ofensiva bri- dres, o seguinte: "Uma explosâo
-

"Era exatamente uma, cena da Ningucrn ouviu o zumbido do
intensas chuvas que transtor- i tânica e da revelação de que misteriosa - a terceira que se vc- J Blitzkrieg"

- declara uma "teste- projeti l, nem encontrou" estilhaços
maram a frente de luta e.Hl1 várias localidades montanho- ri fica em Londres esta semana - munha da explosão, que destruiu ou outros sinais que indiquem que

verdadeiro atoleiro. Os rios e
I
sas foram capturadas pelos que destruiu um edifício de cinco as vidraças num raio de 400 jrur- o edifício tenha sido atacado do

riachos transbordaram, difi-' britânicos, que avançaram de andares no bair-ro de Soho, a noiãe elas, ! exterior.
cultando não só a travessia 15 a 20 quilômetros em pouco passada foi seguida, hoje, pela, notí- Oficialmente, as explosões fc-' Os pilotos dizem que até mesmo

mas também as comunícacões
'

mais de 48 horas. cia, igualmente mister-iosa, de que ram. atribui das a defeitos nos con- um avião estratosfér-ico poderia ser

aliadas. Acredita-se que
�

en-I Argel, 24 (U. P.) - Bom- aviões alemães bombardearam a dutos de gás. O edifício que ontem ouvido pelos rúdio-localizadores.

quanto não passar o período I
bardeiros aliados atacaram o' capital b.ritânica,

embora não se explodiu estava situado numa rua,
.... ----- ...........---------..-------.-.,..�

das chuvas não se registrarão l,JOrt,o
de Civitá Vecchia e ins- livessem avistado aviões 1105 Ct?US principalmente dedicada ai firmas

jFALECEU
EMINENTE NA-

grandes operações militares na: talações ferroviárias dos arre- desta cidade, nem soassem as se-: cincruatogrúf icas, inclusive labo- TURALISTA

península ital�ana. Sómente: d?res de Fabiano. Informam r('ias. de alarme .anti�aér��.. I ratório_s, e hú queJ!: �l�gira ql�e a Rio, 23 (A. N.) - Aos 70
nos pontos mais elevados no-; ainda de Argel que outras for- A Ialla de explJealçao of'icial p.r-a explosâu se tenha, iniciado ali. anos de idade, faleceu, ontem,
ta-se atividade maior, a qual mações aéreas atacaram Cia- a explosão levantou a suspe ila r.c Entre as teorias que admitem o O eminente naturalista .padre
entretanto, não chega a ser

I' piano
e as posições terrestres que uma das armas secretas - hú ,,,';0 de "armas sccretas ", está a de, Celestino Grozet, superior pro

importante. O comando do Oi- inimigas em Lanciano e F'os- muito prom ct idas peja Alcmnnh» que ,,' expiosâo póde ter sido can-
I
vincial dos Missionários de

tavo Exército, por sua vez, cesia. -:- .tenha :�ido usada, mas o Minis-, sada por UIll aviâo c:-tratosféricl) I Nossa Senhora de La Salette,
feno d a Segurança Interna diz es- Junkcrs, por um canhão de longo no Brasil.

Procurando um teso3ro há 5 anos
Quito, 24 (U. P.) - Sete cida- i nca nsavc lmcn!c, desde há cinco

dãos norte-americanos, cinco lu .. 1110S. OS exploradores recusaram

mcns e duas mulheres, foram loca .. revelar os resultados até agora oh-
Iizados em misteriosa região dos tidos.
Andes equatorianos, por detrás de ...............--..............._......_._. • .......

Rua, dedicados à tarefai ele desco- RETlRAM·SE OS RUMENOS DA
brir fabuloso tesouro, escondido FRENTE ORIENTAL
pelos indigr-nns no caminho incaí- . Berna, 24 (U. P,) - Informa-se
co, que, partindo das montanhas que imediatamente depois da CO"1-

nevadas, ia até Cuzco, Os expedi- Icrênciu que· mantiveram Hitler e

cio��rios, de.clararmn que vh:em n,::11
o primeiro m�nistro rumcno

Anl�-Iregrao há cinco anos e explicaram ncsci \..a Humània começou a r('LJ- .-

J�:' i�����dO L�a������Sof�;b:ll���� �'I�I�·n/:h(;sie��a{Ol;���e���l� j:�n�t::c�:�:11 . sl·gnifl"caç2o da luta pela posse das I-lhas GI·lberlpelos espanhóis, que queriam apo- do a Ode -sa uma divisão daquela ii ! II I II I ,

derar-se de suas riquezas. Sabedo- naclonalida e.

I
Washington. 24 (C P.) - A

I
tá apoiada pelas ma is pod erosas : da campanha era provocar arunde

-

res disso, seus súditos esconderam A informação acrescenta que H,- ocupacão l.las ilha,5 (�il�e�'t pelos f?rças até_ J:oje emp regnd as pelos .bataêha naval entre as r1uas"'püdl'
entr e as rochas seus tesouros, que !ler concordou na rctirarla das [1',)- l1orte-aJlleJ.'lc;unos C () JIllCIO_ da ar- Estados I n i d os, desde Penr l Har- I rosas Irotas, deolarando: "Até agf'-

_
.

_

rancada direta contr-n o Japão atra-I bour. Em sua longa l)'JIl'�tra, o ('0- ra, porem, os japoneses não se an i-
são os que os aventureiros buscam pas 111l11enas. cm troca, de Il11POI-lvés do Pacífico Central. Essas pa- ronel Knox disse ainda que (':.Itra Illlaralll a abandonar a sua toca".

A'"
........._-......

-::-..-I·J'A-d;�p--:;;;·-�o
tantos quan l irlade dAc cereais e ])(.-I'la"ras d,o secrc!àrio da :\I�ri�h,a. I fi.na!id�de da pl:e�entc ofcnsi vu era Quanto à marcha das operações n i

tençao trolco que a Ruruânia havia en- Frank Knox, sao claro JI1dlCIO dlllUI11111' em varras centenas fie arqulpélago de Gilbrrt informa-se
• cinema póde ser ti· t bé I" til ilh I' I I hasteei Ivindo à I lúl ia antes da, capi íu!a- arn .em f e mn nen cs ( esem )�rc,.[ue 1111 as a.s mnas (e a ,astecllllf'l1- que a l./ta cüntinlla;. é tal porémroda com a venda de papel velho. '

II H 1 II F I I tIL d 1-' I,,_ 1,' <
- I nas I las jV1ar� 1:1,. l� 3m [) a 1111- �s. amO!'lcanas �o sm ot'!� e o a- [) PO( cno norte-amel'lcano, que tn-

Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. çao (�std naç�o. ,prensa, o SI.'. h.nox salIent.oll que a c1f1CO. Em seglllda (")]}fW!1l,O.ll , a
I elo o arquipélago deverá caír nD

Rua Francis(.o Tolentino, 3. t I f tIl b
__ _ _ ,___ __ ÃCÔRDO ENTRE 'BRASILE

a ua o enslva nor e-amel'lcana es- crença gera (C que 0ulro o ,jetIv(l decorror de uma semana.

A FEROZ HELENA EE. UNIDOS
Estocolmo, 24 (U. P.) - A ULTIUA HORA 1 AVIÃO ESPECIAL I CENTR.'O RECREATIVO

-polícia berlinense deteve on- Rio, 24 (A. N.) - Em pre- 1"'.11 K., Rio, 24 (A. N.) - Telegrama Recife, 24 (A. N.) - Foi ofi-
tem a feroz Helena Müller, sença do ministro Osvaldo Ara-

E'SPORTIVA :'procedente de São .P�ulo infor-; �.ia!�ente inaugurado .em Pi-
acusada de ter envenenado 3 nha e do embaixador Caffery, L I ma que foram sollcItados ao JIPIO Ú "Naval RecreatIOn Cen-
maridos e 2 de seus filhos. He- realizar-se-á hoje no Itamaratí

_

,.

r Instituto de Pesquisas Tecnico- ter" da marinha estaduniden-
lena, que já foi cinco vezes ao �. assinatu�a de um acôrdo e�- I

CA;\IPEOXATO DE A;\IADOHES, lógicas de São Paulo os estu- se. O novo centro recreativo
juiz de paz, teve a sua carreira �le o B,rasIl, e os �stados Um-I' "

I dos nécessári.os para a. constru- dispõe de quadras de tênis, ba-dos pala plOssegulmento das Elll reunião realizada ontem \ -

d
-

interrompida quando tentava: I
. ".

<

çao um aVIa0 espeCial desti- seball, pista para corridas de
desvencilhar-se de seu 50 espô-, obras,d� saneame1!to dos vales nOlte na sede da F. C.]) 101 sor-, nado à prática de paraquedis- cavalo, salão de música e área
SOo Justificando seu feio hábi- amazon.lco e do RIO. Doce, sen- I

teado na presen.ça d(�,s rcpresentan- mo. : para projeção cinematográfica.
to de matar os maridos Hele- i do realI�adas conjuntamente tes �los clubes II1SCl'Ilos os segUIn-I
na declarou que todos � mal- !pelos dOIS governos. jtes .lO�()s: , !III-------IIII---...cIEi-- IIIIII1IIII_IUMIIlP'2i4i1!all!li!

tratavam; e que envenenara DR \
'

D�a 28 as �4 11Or:ls

Ifilhos, receiando que herdas- .Instltuto ue Edncaç�ao x Crispim
sem os vícios paternos. Além .Mlra.

, As 16 horasdessas acusações, pesa ainda E mu DOENÇA
'11'f' a Helena alemã a acusa- MUITO PERIG,OSA Independencia x Paula Hamos.

cão de ter tentado matar a ir- PAlU .A. FAMILlA Dia 5 às 14 horas I

mã e um sobrinho.
E PARA .A. RAÇA Lopes Yieira x Yil6ri:l. I

Às !ti horas
CARROS OFICIAIS

Rio, 24 (A. N.) - Vai estu
dada por iniciativa do canse-Ilho Nacional de Trânsito uma
nova forma de identificação de

.

O
todos os carros oficiais que cir
culam no território nacional.

SANGTTENOL
Contêm oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Dep�uperlido§,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Rttquiticas rece·
berão li tonHicação �eflil

do organi!ó1IDO

'IIlaLIII
1�III[aIR

CONTU caspa,
QumA DOS CA·
BELOS E DEMAIS

AHCCOES DO
COURO CABELUDO.

--

Sedas estampa das, em cortes

FILHO DO PRESIDENTE Bocaíuva x CUl'Ítibanos.
ROOSEVELT Dia 19 às 14 horas

Newark, 24 (U. P.) - A se- América x Co.rintians, I

nhora Roosevelt, comentando! Todos os jogos �ão eliminatórias.
NA ESTRADA DE SMOLENSK -

d H ILondres, 24 (U. P.) _ Se- 3: versao e que seu filh? el- '�os ont1�os dn'l�lingos seguintes, rea-
llOt se achava em poder dos IJzar-se-ao os .logos entre os vence- Escolagundo a emissora de Berlim, I

-

dI'ti!a emaes, ec arou o segull1 ,8
\ dores do primeiro embate e o se-

gigantesca batalha que durou "Tive notícias suas há poueos gunrlo, e assim sucessivamente_ Acha-se aberta a matrícula pa-
sete dias chegou hoje a seu ter- d' '1 I 'd d ."

E
mo na estrada de Smolensk

iaS e, ao qu� pareCe, e e E'.e en- Os quadros qlle forem sendo der- \ ra.?s can i atos C1VIS a scolar

.
_ contrava mUlto bem". rotados n:;ío mais poderão disputar MIlItar de :R.ealeng'o, no .a�o. �e

DIZem os alemaes que nessa I'
" 1944. o prazo para o lnSCrlçao

batalha intervreram 34 divi- PrestIgIa o Govêrno e IUI i o campeona,to da categona de ama- encerrar se-á a 30 de dezembro do
- .

't' 6 b' d d 1 d á dores no corrente ano. corrente ano. As instruções refe-
SOS SOVle lCas e nga �s e

J
c ass� 8rma 88, - ou ser" Fazemos, votos quo a jovem ra- rentes a eSlsa matrícula foram pu'

tanques, que foram contidos e um quinta - colunlata". (I... paz' I 1 I' b ]' t' blicadas pelo "Diázio Oficial" da
h ht

' ,la( a (O ama( orlSIllO pe o IS 1-
'

rchaçados pela Wer mac. D. N.). .
. I' 'h' 1 '" t., d' tJnião, em 18 de setembro de

co I nsu aI, sal a 10111 dI as la 1- 1943, bem como em pottaria do
çôes do flltehó] barriga-yerde, pre- sr. Ministro da Guerra, sob n.

senteando ao numCl'OSO público 2.789, de 17 de novembr. fluente.
que por certo acorrerá ao es,tádio
"Dr. Adolfo Konder", eO<ln bonitas
partidas. Vejamos!

Reversíveis,.Zergalbas
Caravana do Ar x Figueirense

Dia 12 às 14 ho'ras
Avaí x Vera Cruz.

Às j(j horas

Maravilhoso sortimF.nto na

Militar Prolevão de filmes
o Instituto Brasil-Esta :los Uni.

dos fará realizar para seus asso

ciados, hoje às 4 e 7,30 horas,
sessões cinema tográficb.s, com a

apresentação de novos filmes, re
comendando não ser permitido a
entrada de crianças na 2' sessão.

At·;����
..

r:f:��;�;�:�t�roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.
_.-.-.-_-_-_-_-.;r_-......... -..-..-_-.-.-................,.

Grande Tónico

,.
Bolsas modernas na

CASA ROMANOS FRACOS e

ANÊMICOS�----...... - ................ - ....... �--...- ...........,

o �oI'\hecido médio parandense
Pizzato telegrafol\ ao sr. Orlando
Scarpélli, dinamico presidente do
Figueirense, comunicando que es

tarcf I'\estC1 capital nos primeiros
dias da pr6lCima semana.

O exceleI'\te craque, que por lon·
go tempo iI'\ tegrou o esquadrão,
principal do Clube Atlético Para
nQcnse, fixará resideI'\cia entre n6s,
ingressando nas fileiras do Figuei
renSe.
-O Figueirense realizou ontem,

fi tarde, I'\O gramado da rua Bo·
caiuva, rigoroso exercido de con·

junto.
O "apronto" da rapaziada alvi·

I'\egra agradou em cheio I me�BCeI'\
d,Q destaque Q Çl.t4a9QO cio� joq,,'

dores Américo, Xavier, Calico, Ca
·felandia, Jalmo e Chin�s.
-Xavier II, irmão do ótimo

"meia" Xavier, que atuava no

centro da linda média do conjun
to do Luzitania, de' Taubate, es

tá sendo esperado nesta capital.
O referido jogodor ser.:í experi-

mentado no Figueirense. EVACUADOS DE SAMOS
·Vencendo ao Fluminense por Cairo, 24 (U. P.) - O Esta-

46 Cl 42, o São Pa�lo, s�grou se do Maior aliado infOlma quevencedor do «TorneIO Tnangular há vários dias foram'" '-'acua-da Bola ao Cesto». -

._

-Laurindo, o excelente zagueiro

I
�as� sem perdas, as g�r' uçoes

da seleção goiana, ingressou na ItalIana, grega e britâla i, que
Portugue�a de Desportos. se encontravam na illt' ,ie Sa�

.

·Anunc1am .de Soo .Paulo que os I mos. Por essa ocasião ,lgunsJogadores bQlaI'\os S11va, Palmer, 1 t
" ;S \

Luzitano e Cacetão já firmaram I e emen os CIVIS tambe foram
compromisllo com O Corinthicms. evacuados. "

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


