
A SORTE DA GUERR MUDOU

Von

correspondente sueco: "A des-j para transformar Berlim num só
truição foi tremenda. Goering es- amontoado de escombros. E já
tá furibundo. Isso é contra o di- chegaram à conclusão de que 25
reito internacional". Em Lon-" raids

"

como o de segunda-lei
dres os técnicos estão de lalj" em ra serão bastantes para arrazar

punho para cálcular quant..!s ata- a Méca do nazismo, até o último
aues como êsses são n�essários poste.
OJ"J"........_...._._._._._._-_...._._. t-·...-·-·-·-----...---..._,.--...- ...---.--·-...-·-·-...,..·.·.". - .. �-"'o6

�:I::ei��:e��� re���te:mbo�::�� 1\viões britâ,ilcos atacam um comboio
bairros a atmosfera e irrespira- Londres, 25 (U. P.) - Grande navio petroleiro e vários

navios de guerra e de transporte do "eixo" foram afundadosvel, devido ao calor que se des- ou avariados em águas costeiras da Holanda pelas forças aé
prende dos escombros. Não resta reas britânicas. Os navios inimigos, que navegavam em com
mais a menor dúvida de que os hoio, fortemente escoltados, não conseguiram escapar ao tenaz
dois "raids

"
- sobretudo o pri- ataque aliado. Os aviões britânicos atingiram em cheio o pe

meiro - devastaram a capit d troleiro naztsta, que afundou rapidamente. Além disso, toram
incendiadas três unidades de escolta e avariados três merda Reich. Chegam informações cantes.

de que quase todas as organiza- A
- .. ... - t d dR....

-

re:entemente as ,��st�ições Impost�s a c.e_rtas" pessoas consi�eradas ções suecas tom filiais em Ber-I slDgUtiar ali U e a umanlft
ate agora como indignas do serviço militar . Essa alteraçao des- lim foram atingidas. Como as Londres, 25 (U. P.) - A Rumânia, em pleno conflito,tinou-se a permitir a mobilização de várias dezenas de milhares de I

bombas não leva� enderêco ISSO a bandonou a economia de guerra. Foi levantado o racionamen
homens para as fileiras da "Wehrmarcht". f d

> •

to de víveres e de gasolina, o que é visto por uma autoridadecon Irma que, gran e. ,�rea ce�- britânica como sinal evidente de que aquele país satélite se

f
-

sente-se [á amoeaçado
trai �a metropole fOI coventn- prepara para desertar da guerra. Há indícios, por outra parte,

�; apao . zada . Uma testemunha do ata- ce que a Rumân ia também cogita da evacuação da Bessarábla,
Nova Iorque, 25 (U. P.) - "Os desembarques norte-ame- que de segunda-feira disse a um prevendo a possigilidade de uma irrupção dos russos.

�c����::a���a;a;�l���o�tr:o%��� �� ��{;::i�n�i��'���?'�11 Berll·m sob as bombas da R"F 27 de novembro-Essa r�velação �oi feita pelo porta-,�oz .da marinha de guerra N I Rio, 26 (A, N.) - No próximo dia
do Japao, atraves da emissora de Toqmo. Segundo o mesmo

I Londres 24 (U. P.) _ As fôrças aéreas aliadas perderam I 27, do c?r.rente transcorrerá maIs um

declarante, a marinha japonesa está preparada para empe- 20 aparelho; em seu ataque da noite de ontem contra Berlim al1lveI'�ano da fracassada mtentona
h t d b t

-

d d .
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comunista de 1935, quando pereceramn ar-se eu: remen 06 ?�m a es com o grosso A

a esqua Ia Embora o ataque fosse menos intenso que o da noite anterior, heroicamente em defesa da liberdade.
norte-ame:1canll: no Paclflc�. O porta-voz japones acrescentou foi também sumamente violento. 1nformações fidedignas re- vários oficiais e soldados brasileiros.
que a marrnha japonesa esta encarregada de defender, a qual- velam que foram lançadas 350 bombas de duas toneladas só- A Nação não esqueceu êste sacrifício
quer preço, o anel das defesas do império nipônico. . ,. de seus bravos filhos, os quais tom

bre BerIim alem de outras de calibre menor. Outros despachos baram para que não sucumbissem a

b t Ih procedentes de Berna adiantam que morreram 25.000 alemães ordem e a legalidade. Interpretando
a a a em consequência dos dois últimos ataques da RAF, e nos quais a grati�ão dos verd�deiros patr íótas,

_ . -. o Exército promovera expressIvas ho-foram lançados mais de 5 milhões de qutlos de bombas contra menagens á memória dos mar tires da
Berlim. trágica jornada de 27 de novembro

de 1935. Nesse sentido, o Ministro da
..._·.·.·.·.·...·_._._...·_-...• ..._._......-.·.·_._,.__·.·._..._·......_w� ...- ..........--.---,. Guerra designou o coronel Paulo de

Figueiredo, tenente-coronel Jaime
Nair de Albuquerque o capitão José
Sales para constituírem a Comissão
encarregada de organizar o programa
das homenagens póstumas a serem

prestadas aos oficiais e praças víti
mas daquele movimento. Essa cerímô
-nía terá lugar no cemitério de São
João Batista, às 1,0 horas daquele dia.

Para a so�uCão do
C2!!i.O Ubanês

Argel, 25 (U. P.) -- Infor- Ano XXIX
ma-se extra-oficialmente, em
bôa fonte, que o Comité Fran- Lá

4

dcês de Libertação Nacional re- se foram as

125 r� fi Sintegrou nos cargos os minis-I b�iqÍoas ! « UI »
tros libaneses que se achavam Rio, 25 (A. N.) - Prosse-]
detidos. Como foi divulgado, I guindo a fiscalização sôbre gê
êsses ministros haviam sido li-

I
neros alimentícios, as autorí

bertados, mas não reempossa-' dades sanitárias inutilizaram,
dos em seus postos. Ao ser con- hoje, no cáis do porto, 50 tone
firmada a informação, repre- Iladas de batatas estragadas,
senta um gesto de conciliação procedentes de Pelotas e que se
dos franceses para a solução achavam a bordo do navio
integral da crise do Líbano. "Herval".

Pontos ocupados

LONDRES, 25 (U. P.) --- "A SORTE DA GUERRA MUDOU COMPLETAMENTE PARA O LADO DAS NAÇõES UNIDAS, QUE
SE ENCONTRAM EMPENHADAS EM I nu RAS BATALHAS EM PRÓL DA LIBERDADE". FOI o QUE AFIRMOU o REI JORGE
SEXTQ EM' MENSAGEM À CAMARA DOS PARES, ANUNCIANDO A PRORROGAÇ ÃO no PERIODO DE SESSõES DO PAR ..

LAMENTO BRITÂNICO. o REI ACRESCENTOU EM SUA MENSAGEM QUE o CRESCENTE PODÉRIO DAS NAÇõES UNI
DAS PERMITIU QUE OS ALIADOS CONQUISTASSEM, A INICIATIVA DA LUTA E SE LANÇASSEM À OFENSIVA EM TO-

DAS AS PARTES DO MUNDO.

Petroleiro destruido
Argel, 25 (U. P.) - Fôrças

aéreas aliadas afundaram, em

águas do Mediterrâneo mais
um navio eixista, carregado de
petróleo. A unidade eíxísta re
ferida foi alcançada e destrui
da ao largo de Liorna, próximo
da costa italiana.

Argel, 25 (U. P.) - Na Itá
lia, o Oitavo Exército Britâni
co, depois de .conquistar a es

tação de Alfedena e a cidade
de San Angelo, capturou as lo
calidades de Carracotta, Castel
del Guidie, Pescopenataro e

Montenero. Apesar do máu
tempo, as tropas de Montgo
mery estão em movimento e
submetem a contínuo bombar
deio as posições nazistas.
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maiS, e Berlim será destruida
Estocolmo, 25 (U. P.) - As

localidades vizinhas capital do
Reich estão abarrotadas de gente
que abandona Berlim à procura
de sossêgo para seus bombardea
dos nervos. A imprensa sueca no"

ticia ainda com grande destaque

ft mobilização do desespêroEstocolmo, 26 (U. P.) - A Alemanha nazista continua a mo

bilizar desesperadamente todas as reservas da nação, tanto econô
micas como militares, para a frente oriental. Informações proceden
tes de Berlim adiantam que estão sendo organizadas novas divisões
nazistas, as quais, depois de curto período de treinamento, são en

viadas para a frente de batalha. Ainda segundo assinalou um cor

respondente sueco na capital alemã, Himmler e Heiktel alteraram)

o

'Mannestein joga tudo à
Moscou, 25 (U. P.) - O marechal nazista von Mannestein

está mesmo disposto a jogar toda a sua carreira na batalha de lhi
tomir. Terrível pressão está sendo exercida sôbre as tropas do ge
neral russo Vatirtin, entre lhitomir e Kiev. É talo ímpeto da reação
nazista, que os russos vêm recuando lentamente nesse setor, para
logo depois quebrar a arrogância do marechal do Reich. Segund� a

emissora de Berlim, os nazistas tomaram mais duas cidades, Brus
hilof e- Chernaiakov, distantes, respectivamente, 30 e 50 e 12 qui
lômetros e a léste e norte de lhitomir. Diga-se, porém, que, em

vista do supremo esforço da reação de von Mannestein e dos con

tingentes que emprega, seus .modestos progressos revelam o ponto
de debilidade a que chegou a Werharma,cht. Por outra parte, os

alemães estão pagando juros altissimos nesta operação, pois já ti
veram, em dez dias de batalha, mais de 30 mil homens mortos e

mil tanques destruidos. Soube-se, ademais, que o general Vatutin
está reagrupando suas fôrças e recebendo reforços, visando, sem

dúvida, "traçar novo plano de retirada" para von Mannestein,
quando achar oportuno.

Chapéus PRADA
Pijames LEMO

Rua Fel. Schmidt Fone 1629

na casa Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

Declaracõc:s de familia'
Rio, 25 (A. N.) - Segundo'

se anuncia, o govêrno manda
rá imprimir fórmulas destina
das às declarações de família,

«estrela» do fascl·smo Ipara que todo o funcionalismo
federal e os inativos de todo o

Nova Iorque, 25 (U. P.) - Mussolini estrelará no próxí- Brasil as preencham a tempo
mo sábado outro ato de "rnar-ionettes ", presidindo, em Roma, de permitir o pagamento do
a reunião do novo gabinete fascista. A notícia dessa reunião salário de família a partir de
foi dada pela emissora de Berlim, acrescentando que seriam dezembro próximo vindouro.
então formados os tribunais especiais para processar os de
sertores fascistas.

Ir1"J"oo _._._._. _ _-_ _ _-_ _..- _.-•••- •••--.-•••-_....

o PARAISO

Mussolini, a

l\fuita carne de boi foi do Brasil

Comunicado nazista
Londres, 25 (U. P.) - O co

municado de guerra nazista
revelou que tropas alemãs en
volveram poderosas fôrças so
víétlcas ao oéste de Kiev.

Novo acôrdo
Rio, 25 (A. N.) - Está sen

do negociado novo acôrdo en
tre os Estados Unidos e o Bra
sil, visando maiores facilidades
ao intercâmbio de mercadorias.

Serão embaixadas
Rio, 25 (E.) - Informam da

cidade canadense de Montreal
que a representação do Brasil
no Canadá e a representação
do Canadá no Brasil vão ser
elevadas à categoria de embai
xadas.

Washington, 25 (D. P.) - A substancial contribuição do
Brasil ao esforço de guerra das Nações Unidas foi posta em

destaque, hoje, pelo Departamento da Agricultura dos Estados
Unidos. Divulgou aquele Departamento os fornecimentos bra
sileiros de carne-de-boi no ano passado, salientando o extraor
dinário aumento havido nessas exportações. Informou ainda �

Departamento que o Brasil foi provavelmente o segundo ex

portador de carne da América do Sul, no ano passado, enquan
to ocupava o quarto lugar antes da guerra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr"
Cr$
Cr,

70,00
40.00
20,00
7.00
0.30

80,00
45,00
25.00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu,
blícados, não serão devolvi.

dos.

I.

I
A direção não se responsa
Jjiliza pelos coneeítos emiti.
dos nos artigos assinados

Mous parturiens
Washington novembro

(COMENTÁRIO DA INTER-AME
RICANA) - Segundo notícias ofi
ciais de procedência aliada, cessou
toda a resisifência na ilha de Le
ros por pan-te das tropas inglesas c
italianas, Trata-se de um pequeno
revés a registrar no conjunto da
nossa ação guerr-ele-a que em nada
influe no resultado final dos acon

tecimentos. E os próprios alemães
no-lo confirmam, dando através de
sua propaganda um realce verda
deiramente desproporcí onad o ao
triunfo de suas tropas em Leras, "

1riunfo que o nosso comando se

aprestou a reconhecer, com lealda
de e sem demora.
Leros, com efeito, é uma imsigni

ficante vantagem para compensar
um ano i,ninterrurr>to de fracassos.
,Perdemos, aH, UJIlla das várias ilhas.
d·o Dodecaneso, que as tropas alia
das haviam libel'taido quando da
Il'endição da Ltália, mas, em com

pensação, os russos já estão baten
do estrondosamente às portas da
Polônia, os anglo-americanos apro
ximando-se, cada vez mais, de Ro
ma, depois de terem libertado, sem
quaJque.r desnível na sua Unha
triunfadora, toda a faixa african:l
do Mediteraâneo e as ilhas italia
Jllas que separam a Península do
üontinente Negro, a aviação a.Jiada
reduzindo a um montão de escom
!bros todos os grandes centros de,
jndúsllfÍa bélica da Alema:nha, e a
marinha dos ESltados Unidos e da
'Grã-Bretanha, que 'nunca deixou de
:ser a senhara do·s mares, pil'oduzin
do aos submarinos piratas um des
.gaste de qne estes jámais se pode
Tão restabelecer. Como se vê. Leras
é bCllll pOUlca cousa, mesmo com

'Í,nstrum':llto de pl'orpaganda, paTa
de!rmentIr a realidade dos triunfos
·obtidos pelas Nações Unidas desde
que esfas 'começaram a sua contra
ofensiva, em todas as frentes.
Seguindo as sábia·s advelrtênci as

<Ias srs. Roosevel:t e Churclhill, c.on
vém por mais uma vez de s'Oibre
:aviso as nossas retaguardas contra
·os o.timismos .ex·ces'Sivos, não para
ahes levarmos a certeza do triunfo
convicção, aliás, que nunca lhe�
faJrtou, mas para nã,o se deixaTem
'Cl_1r.eqar nas malhas dessa guerra
dIflgIda de dep,ressão psico.lógica

. que já está sendo o "mons partu
:riens" de Leros, a qual, na propa
ganda do dr. Goebbels, está éxce
<lendo, em inútil fa,ntasia, as pro
'Porções da famosa fábula.

O Natal está muito perto, para
aue celebremos nele a terminaçãoda guerra. Mas o Natal do triunfo

- êste ou o de qualquer ano vin
douro - já nos pertence. Poderão
Idizer o mesmo- os triunfadores ele
Leros? E isto é o que importa.

,

I·VI a o a ra � 18 U[ranlani
•

Moscou, novembro (De Ralph Par- se acelerando o ritmo dos assaltos se- Os exércitos Que forçaram a traves-

ker, Correspondente do" New York rá poasívct impedir que o inimigo exe- sía do Dn ieper e capturaram Kiev, as

Times" Conyright da Inter-America- eute seus planos de destruição. pontas de lança blindadas QlW estão
na) - Os espectadores dos cinemas A destruição das cidades russas rompendo através da grande curva do
de Moscou tomaram abrutamente co- parece ter, do ponto de vista nazista, Dnieper, os veteranos de Staltng rado
nhecimento do fato de Que, não obs- um objet.vo müita r. O exército ale- que quebraram as garras de aço ale
tante estar o exército russo libertan- ",;In (li� a. imprensa russa, deseja l<1- mãs em torno de Melitopol, e os re

do a Ucrânia, essa terra de abundãn- ficultnr o avanço russo ci-sando vas- gimentos do norte, onde o inverno
cia e prosperidade, está hoje trans- tas zonas d o tcl'Í'<L arrazada. As po- está endurecendo o terreno, que es

formada numa sombra do que fôra l�lll:.Lçê'es loca is são conduzidas para tão martelando em vários pontos a

outrora, a retaguarda, porque os alemães se debilitada frente nazista entre Mos-

Alexander Dovzhenko, que realizou ressentem de uma grande escassez de cou e o Báltico - esses soldados rus-

o célebre filme "Terra", onde a câ- poteneial humano. sos estão lutando com um duplo ob
mara focalizava voluptuosamente os Além disso, há evidentes s in.ris de jetivo, salva�' seus irmãos e suas cí
ricos campos de trigo, a vegetação que, como perderam a esperança de dades enquanto ainda há tempo e

sempre verde daquelas imensas pla- vitória, os alemães têm seguido na destruir o exército alemão.
n ícies, Que realizou também o famo- Rússia uma pol ít íca segundo a qual Eles poderão alcançar o segundo
80 "Schmrs ", outro soberbo documen- visam :1 -Ieva stacâo total das Z0P:lS objetivo e fracassar no primeiro, mas

tár ío sóbre a vida das populacões abandonadas, tanto 1)01' motivos port- nesse caso os problemas de paz serão
ucranianas, documentou agora a -tra- ticos de longo alcance, como também decuplicados, E somente poderão al-
gédia da Ucrân ia. visando objetivos militares imediatos. cançar ambos os objetivos se os ale-
E, nas vésperas de sua partida para E em parte alguma a política de mães forem obrigados a retirar rapí-

o campo' de batalha de Kiev, êle decla- destruição nazista têm sido exccutadn damente suas tropas da frente russa,

I'OU ao autor dêste artigo: "Tenho mais impiedosa e implacavelmente do Os russos não têni poupado sacrí
agora de filmar a segunda parte da que na Ucrânia, É evidente que o ini- ficios. Suas táticas audaciosas no sul
tragédia ". migo deseja causal' à Rússia ferimen- prometem salvar pelo menos uma par
A guerra, segundo se acredita nes- tos tão profundos Que os mesmos te- te da Ucrânia da desolação,

ta capital, poderá reduzir de 12 mi- nham efeitos geopolíticos. E acredí- O comando alemão está em risco de
lhões a 15 milhões ele homens a po- ta-se aqui que o que o inimigo fez em perder to elas as posições no saliente
pulação de 40.000.000 da Ucrânia, an- Kharkov, e em Kiev, fará também em Kremenchug-Odessa. A queda de Kiev
tes que o inimigo seja expulso para Cracovia. Praga, Riga e Vilna, e que tornou muito mais dificil a defesa elo
além dos Ca.rpatos. A guerra, que des- a história de Nápoles será repetida centro da Ucrânia e o início do inver
tru iu a maior parte das cidades ucra- em Budapest e Brunn. no, que promete ser bastante rigoroso,
níanas a léste do Dnieper, poderá A destruição feita pelos nazistas na tornará ainda maior a ameaça que pe-
l'nOel'Var para Zh

í

torn ir, Berri.chev, bacia elo Don, em Kharkov e todo o sa sôbre os exércitos nazistas.
Kamenets Podolsk. Kherson, Nikola vale do Dn ieper poderá ser consirle A perda de GomeI, por outro lado,
vev, Oclessa, Lwow e Prazernysal uma rada como uma decidida tentativa poderá obrigar os nazistas a sair em
sorte ainda peor. elos nazistas para cr iar um verdadcíro IlloS desolados pantanos do Pripet.
'. O mundo inteiro já está informado deserto entre a Rússia e o território Acredita-se também que, no norte. o

CL' que as cidades do Dnieper, desde alemão; e os nazistas sabem muito inimigo poderá ser expulso para a li
Ki ..v e Zaporozhye, foram impiedosa através de sua experiência )rópri::-. nha do Dvina, entre Riga e Witebsk.
e s. tematicamente destruída pelos que Ideias estranhas e perigosas são As folhas elo outono estão caindo
alernaes em retirada. Sabe-s'.' além geradas no cáos. nos jardins de Kiev. O outono foi ex-

disso que os alemães estão 'usando Os- exércitos l'USSOS estão agora pro- cepcionalmente sêco em toda a Rús
uma nova espécie de minas de ação Iundamente internados na ucrânia.l sia .. É iminente o início do inverno e

retardada de porcelana, que não po- Na retaguarda de seu movimento para

10
exército alemão não têm nenhuma

dem ser descobertas pelos sapadores. léste, a Rússia se vê a braços com os linha previamente preparada para on

detetores. 011 cães especializados fio enormes problemas referentes ao bem de recuar.

exército russo.
'

estar material e moral das populações. Durante as últimas semanas, as I

Quando a imprensa russa apelou que retratam à primeira vista as hu- talhas travadas desde GomeI até à
para a conferência tripartite para milhações por que passaram. A tare- costa do Mar Azov se tornaram mais
procurar meios i,e acelerar a vitória fa se torna ainda mais dificil porque fluidas à medida que as táticas rUSS8';

aliada, foi a sorte da Ucrânia que in- as casas desses camponeses foram ficaram mais livres. Tudo índ íea q.'".
flamou a imaginação dos jornalistas; I destruidas pelos exércitos nazistas em depo is ele uma fase de guerra rle pu
pois todos compreendem que apenas retirada. sições, será iniciada novamente a

guena de movimento.

I
Mas o inimigo dispõe ainda de uma

bôa margem de tempo para causal'

enormes destruições na sua retirada.
Ê justamente essa margem de tempo

I
que os russos estão procurando elimi
nar, Eles compreendem que os seus

aliados podem desempenhar um im
portante papel auxiliando-os a vencer

, ,________ essa luta e salvar a acrân ia, e prova-
velmente outras reg lõer; ocupadas, pe
lo menos de parte do trágico perigo

Grandes e pequenas
nacões

)

". w.�..,

Atencão...

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

e 50% de redução nos preços dos
demais variedades.

F L O R I C, U L T U R A
Rua Felipe Schmidt 47 -- Fone 14611

5 v. -- 4.-

Cemlonette
Vende·se uma camionette, em

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

"Tamancaria Barreiros", na rUI1_

Conselheiro Mafra. 5v·4·

V1H\lDEM SE 20 ações da
DIli -

Cia. Siderúr-
grc a Nacional, a 470,00 sõmen-

).te o lote. Tratar na redação
do "Est&do". V.- ll<�

A casa sita
na Avenida

THE LONDON & LANCASHIRE INSUR�CE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'

OFERTA ESPECIAL
PNEUS PARA. BICiCLETAS

que as ameara.

Ca rmsas, Gravatas, Pijarnes
Mias das m ehor es. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CELANEA - Ruo T'r a iano: l�

Lundl'l's - (Por Herbert Lind
say Mac Grove - Exclusividade do
C. E. C. para "O Estado") - As
relações entre as grandes e peque,
111'JS l1ações, obedecendo a um pla
no de igualdade entre os seus di,
rei.tos, parecem encaminhar-se ago
ra para uma completa soluc:.10. DÁ
fícil é de surpor-se que alguma das
pequenns nações, depois de haver
sido precipitada UC' redemoinho (la.
guerra, pretenda I futuramente re

colher-se novamente HI, antiga e

perniciosa política d(J isolamento.
Também não subsistirá nenhuma
política que tente colocar o s�n

naís. ilndi10 por uma independên
cia! precária, nos dois lados da b'l
]:lnça, aproveita.lldo-se assim da ri
validade nos seus vizinhos mail;
poderosos. A estrita - neutralidade
será banida do panorama político
e o "sta.tus quo alnte beIlum" foi
sepultado ·no desgraçado verão de
1940. Realizam-se atualmente nesta
capital, varIas conversações IH>

sentido de assegurar-se para o fu
turo, a "dete.rminl1.ção própria" e
h· "independência" a todas as na

ções' sejam elas, grandes ou pe
lluenas. Isso implica segundo
prevê a Carta do Atlântico - ql1e
a independência deverá ser regida
pelru interdependência e interpreta
da de forma à permitir que a mul
tiplicidadE' (!DoS nações possa ocu

par um lugar �ill1itado no espaço
vital européu, sem persistir um

choque permanente contra a segu
rança e o bem €sltar de todas as na

ções. As diretivas que as Nações
U!lJc!?,s imprimirão à nova políti
ca da Europa, deverão constituir
uma garantia formal. da libertação
do medo e da! necessidade para 0S

povos europeus, que iantas priv;l
ções já atra,yessaram.

Ado.ro Konder n. 3, com am

plo s a iâo para qu alquer ramo

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

30 v. -11'

U'"
- Vende-se

IY.laqulna uma má-
quina de costura SINGER, com
5 gavetas. Na rua Quin tino
Bocaiúva (antiga Nestor), n ...

316 - Estreito. ISv. - s,.

Cozinheira
Precisa·se de uma, que saiba-<.

cozinhar bem. Ordenado 80 cruzei
ros. Praça Pereira e Oliveira. n' 18.

TERRENO Vende·se
um, me

dindo 15xSO ms., localizado na'

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na ru�'

Tenatrides n 3.
r.·.·.·.·.·.·.·_-..·.·.....· ....· ..··....····...··-...·.._�

PIANO

ORIOM FAZÃO
28 X 11/2 OU 3/4 a Cr$ 35,00

ORION ARAME
28 x 11/2 28 x

1 1/2
28x
26x

1 3/8
1 3/8 26 x

\

24 x 1 1/2 a

26 x

Cr$ 30,50

Compra-se um piano em perfei-'
to estade de conservação. Ofertas à
rua Deodoro, 17. lSv-lf.,

u'a máquina re

gistradora -Na
tionab, tipo 726, nova, por
Cr$ 5.000,00. Informações na'

gerência do «Estado». V-L

Vende-se

ÓTIMA RESI
DENCIA, com>

grande jardim e pomar, ao ladO'>
da Estação Agronomica. Tratar
na Rua Trajano n° 7.

15 v. alto 1

Vende-se

ADOLFO REIS e FAMíLIA
despedem-se de seus pa
rentes e pessoas de suas

relações, oferecendo-lhes
seus préstimos em

Porto Alegre

CONSULTEM-NOS PARA PEDIDOS

&MIGUEL CHIARA iRMÃO

3 v,,

Rua General Osorio. 131 - SÃO PAULO,

•

Ja.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'l'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo .

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. Vonstrutora da Vasa
(Não tem sorteios' nem Própriapontos!)

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique
pO,ssivel obter «casa própria».

como é
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E' . inútil tentar a cODtiDua�ão da guerraLONDRES, 25 (u. P.) --- DIZ-SE QUE OS RECENTES ATAQUES AÉREOS CONTRA BERLIM SÃO ,CONSIOERADOS COMO
UMA PRELIMINAR AO APÊLO QUE OS LíDERES ALIADOS DIRIGIRÃO AO POVO DO REIeH? A-FIM-DE QUE ÊSTE
EXIJA DOS SEUS CHEFES A RENDIÇÃO INCONDICIONAL. ANTES DE SER LANÇADO O ATAQUE FINAL CONTRA A
FORTALEZA DE HITLER, AS NAÇÕES UNIDAS DESEJAM DEMONSTRAR À ALEMANHA QUE É INúTIL TENTAR ELA

A CONTINUAÇÃO DA GUERRA.
<; a.•••••••••••••Ge.4iI_

lVida Sociall: :.......� .8......
ANIVERSARIOS

Faz anos hoje a exrno . sra. Ma'
ria José Rila.

Decorre hoje a data natalícia
da gentil srita. Laura Cardoso,
filha do nosso prezado conterrâneo
sr. Manoel Felix Cardoso.

O menino Estefano, filho do sr.

Nicolau Estefano Sovas, comerci
ante, faz anos hoje.

Casamentos:
Na residência dos pais da noiva,

na rua Felipe Schmidt, 95, nesta

Capital, realizou-se ontem, o en

lace matrimonial do sr. Antônio
de Pádua Pereira, prefeito muni
cipal de Biguo.ssú, com a gentil
senhorita Cacilda dos Santos, di
leta filha do sr. Antônio Lúcio dos
Santos e de dona Marta Ahrenz
dcs So.r.t os. O ato foi paraninfado:
no civil pelo noivo: dr. Rogério
Vieira e exma. espôsa dona Cel
mira Serrão Vieira, e pela noiva:
sr. Francisco Moura Junior e sua

exrna. espôga dona Aurea Leal
Moura. No religioso pela noivo: sr.
Antônio Lúcio dos Santos e sua

exma. espôsc ." e pela noiva: sr.

luvêncio Cicffi e dona Maria Pe
reira Sirnas, espôsa do ar . Geral
-d irto José de Simas.

Clubes:
"NOITE DE SÃO SILVETRE"
Já se encontra em elaboração,

cuja antecedência é por si um in
dicativo do interêsse que se lhe
está atribuindo, o extenso e ma

'gnifico programa da próxima Noi-
te de São Silvestre no "Clube Do
ze-.
Segundo nos foi informado, to

mará parta na referida festa de
31 da dez�mbro o conhecido e pre5-'tigiado "Bloco X", que então apre
zentará um atraente desfile' de
lIurpresas divel'SQs, a capricho es

colhidas.
Tiío feliz inieiativa e tão cuido

.. sos preparativos levam nos a crer

-venha a constituir .aquele baila
uma da,s mais antên-tica's 'vitórias
da atual diretoria do conceituado

.. oe velho «Doa••.

Festejos de Natal
Maceió, 25 (E.) - A autori

dade competente proibiu que
os organizadores das festas de
Natal recrutem mocinhas me
nores de 18 anos de idade para

, os folguedos denominados
"Pastoris".

1 que antes do
í

nicí o de um

duelo entre os cavalheiros da
Idade Média era tradicão er

guer a viseira do elmo a--fim-de
se reconhecerem um ao outro;
e que foi êsse costume que ori
ginou o hábito moderno de se

tirar o chapéu como sinal de
cavalheirismo e respeito.

2 que, de acôrdo com a fé mo.ho-
metano, todo «verdadeiro

crente» na terra. ao morrer,
será recompensado, depois de
sua entrada no paraiso, com
um harém de 72 dansarinas de
«olhos negros», dotadas tôdas
elas de eterna beleza e juven
tude e que lhe pertencer·ão para
sempre; e que, no entanto, para
as mulheres nada é prometido
no paraiso mahometano.

Descendente de uma nobre fa
mília italiana, foi Silvestre man-

dado para Bo!onhe para estudar '"
direito. Mas, sentiu-se chamado .t'...... I'Io-_o"I-_"'-....""..._-I'Io_o"I-."'....'J'-IoI_·....1'10__".·."'-101.·....1'10-_0"1__"'-101.- 1'10-.""...."'-101._....1'10__""·_"'-101.-..._1'10-_""·_"'-.... ,,,..,..........-_..............._____.._.._--.

para o estado eclesiástico, e a in- O t d
- Ab:lignação do pai não pôde impedir. S ra OS O navIo em soço ro .....

que o filho se fizesse padre. Por I
causa de sua fi(1ntidade foi feito Argel, 26 (U,P.) -- São pouco dig.nos 'de confiança os despe'
cônego e, como tal, fez um bem chos sabre a renúncia do marechal Pétain, O deletrado francês An
imenso ao povo. Certo dia viu o dré Philip afirmou que "Pétain e LavaI. mesmo que tentem justificar
cadaver desfigurado de um homem se no 6ltimo minuto, já estão condenados. como tr-a.idores, pelo Comité
que era céiebre por tsua formosu- e por todós os francesas_ Os ratos que abandonam um navio que se

ra. Profundamento impressionado está afundando não deixam de ser ratos" -- terminou 'dizendo o se

Silvestre disse: "Eu sou o que t}1 nhor André Philip.
foate; o que tu és, eu o lIerei-. Es-

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

�::��do�����ri��:d�� �:n��do� Começou' o ataque ás ilhas Marshalldistinções, e retirou-se para tarn

lugar ermo perto do monte Fano. Pea!'l Harbour, 26 (U,P) .- Fo!'çes aéreas norte ameriCCUila8
Lá construiu uma igreja em hon- atacaram, intensamente, diversa5 ilhas do grupo das laluit, per
ra de s. Bento e pôs os fundamen tencente (lO arquipélago dCll Marshall. O ataq1.le foi realizado com

tos paro a Congreqa�iio dos Sil pleno 3xito.
.

'vestrmos, Seu zelo e &U_a hum�l
dade provocaram contra êle a

sanha do inferno. Ma's, confiado
em Maria Santíssima venceu. En
treqou sua alma ao Criador no

dia 26 de novembro de 1267.

MACHADO & CIA.
AG:eNcu.s Jil RJilPRilSJilNTACl0i18

ClÓXa postal - 37. R'Ra .JolI.o PbIto - 5,

Florlan6poU.
Sub-qentea 1l0tl priDdpa1s m_lefploa do

ESTADO

.. -
..�......- ....-_,.,_-._.........._.-._",.......".-.:"J"._J

Fez a volta do mundo
Rio, 25 (A. N.) - Passagei

ro do "clipper", seguiu para
Buenos Aires o comerciante As anedotas e piadas aparea
hondurense Zamuel Rubén temente ingênuas são grande.
Gross, chegado ao Rio de Ja.. armas de desagregação mane

neiro no dia 15 a bordo do va- jadss pela "quinta-coluna".
por sueco "Grippholm", como (L. D. N.).
repatriado de um campo de ---_--------
concentração nipônico. Da ca- Guerrilheiros belgas
pital argentina prosseguirá) nas florestas das
viagem para Honduras, pelo Ardenas
Pacífico, realizando assim a Nova Iorque, novembro - (1'1-
volta do mundo para conseguir teraliado) - Bandos de patriotas
chegar ao seu país. O ii;i;',erá- que refugiaram-se nas montanhas
rio por êle seguido é êste: de de Arderias afim de escaparem aos

.Kobe a Murmazão, a bordo do decretos alemães referentes ao

navio japonês "Teia-Marú"; trabalho forçado e deportações 'es

de Murmazâo ao Rio de Janei- tão agora exercendo com o consen

ro, pelo "Gripsholm"; do rio a timento da, população, os direitos
Buenos Aires e, dalí, para Hon- de polícia e requisição que em tem

duras. ])0 de guerre pertencem ao exerci
lo nacional. Os guerrilheiros na

maior parte são constituídos por

operários e estudantes que agora
estão armados com 'metralhadoras,
espingardas, e revolveres.
Aldeias e fa.zendas isolada/s são

ocasionalmente visitadas por pe
quenos grupos armados ,que faziam
a re([uisição de viveres necessárir,s.
Em troca do que recebe, o leadfT'
dós' gucrrilhei'ros entrega aos f;1-
zendeiros um "recibo de requisi
ção" que permit1rá a quallquer p 1;

SÔ:1 conseguir uma indeniza,ção de
pois da guerra.

o diado

3 que a bauxita, argila da qual
se extrai aluminio, tem êsse

nome porque foi na ald�ia d.
Les Baux, na França, que ela
pela primeira vez foi encontrada
no mundo.

santo

4 que, na época de Cristo, o

mundo conhecido pos.suia
uma popwloçdo de ape.n-as 50
milhões de habitantes.

25 D::: NOVEMBRO

Santa Catarina, pro
telara dos estu

dantes
Foi Alexandria, no Egito, que

teve a honra de ser o berco dessa
virgem e mal'tir. Seus pai; eram

da maisr.obre es tirpe e muito ricos;
vendo que a filha possuia vários
dotes de córação, e sobre tudo a I

inteligência, dedícco-cm-rio ao es-Itudo das ciências profanos na uni
versidc.de, mas:sun pôrem de lado
a sua formação religiosa e moral.
O imperador Maximino II, que
protegia o culto dos falsos «�uses,
pediu audiência a Catarina para
tratar de matéria religiosa. Con
vocou cincoenta filósofos, des mais
entendidos do império, para dis
putaram com ela; esta convenceu

os de que não há senão um só Deus
verdadesro, a quem todos lhe de
vem o culto encomendado pela re

ligião cristã. Os lIábios deram-se
por vencidos e assim morreram

mártires sob a ordem do impera
dor. Catarina foi açoitada e suas

feridos forarn rasgadas com
uma roda de navalhes; por fim
cortaram-lhe a cabeça.

5 que, no s�ulo XVIII, os

jesuitas estabeleceram no

Paraguai um Estado próprio,
que foi reconhecido como nação
independente; e que êsse Es-tacto.
teocrático possuía um eY..9rcito e

mantave a sua soberania por
qua'se 100 a.nos.

6 que mais de m·etade da hu-
manidade viva na Asia; mas

que, não obstante ê-SBe fato,
aquele continente' muito po
bre em recursos nCltuJ'O.is, pois
possue Clpenas 7 a, 8 .poe ,.centç
das reservas carboniferas. me
nos de 10 por cento do ferro, e

apenas 17 por cerrto da ensrg.ia
hidráulica do mu·ndo,

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

=

s.
Z6 DE NOVEMBRO

Silvestre, Abade

I ,

FILHA I MAE I AVO I
-

To,das devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia

VIEIRA;
EVITARA DORES

as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa-

r/:_�.
r a combliter 88 irregularidades

r.;.X� das fllnçijeR periódica� dRs !!Ie-

.(.....
����'l.), nhGr.

RS, E calmaute e regulador
AVOÇ(;'�T d(:lFRfi!'l fUDç�eR.

--"Y'*-<"··��� FLUXO·�EDATINA, pell!. SUEi

f_.:;;.--.t: .,_",(----..,11'... c()mp "d f' á' é
.

�'_,<'J,���r,� f 'j\, .
•

flJ' a a � IC Cla, mUlto re-

:::---..""i::/ � 'o, celta da. Dp,ve �er usada com

�""Z- ��<'[�. \� '.\ confianCR.
�� ...!-n,;\ .' ;/'- FLUXO-SEDATTNA
"?1lt" X\"�;\..-_ x - encontra-se
{",·:'F(Uü\ )MAt em toda parte,

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

! OOM�-;;;m�dia 28)I
Pequena «8oirée»
das l� horas á
mtià. noite

SerVir; de ingresso o talão
do mês corrente.

_RijaNova Iorque, 25 (U. P.)
A parte norte do EstacU.1 de No
va Iorque foi varrida 'Dor tre-

I
mendo temporal de mwe, que
matou, pelo menos, 9 pessoas.
Há muitas outras defl.llpareci
das e grande número de' feri-

_............. ._____ dos.

------- -�

nevasca

x

Ieeiláo
Na terça-feira (dia 30), às 19 ho

ras, na casa n? 59 da rua Padre Ro
ma, será vendido em leilão o se

guinte: 1 máquina de es-crever da
reputada marca Remington, cano
de 18 poJeg. e 120 espaços; Guar
da-louça, guarda-comida, 2 mesas
para cozinhas, 11 cadeiras, 3 guar
da-roupas com espelhos e 3 ditos
sem espelhos, 4 camas patentes
com estrado de molas e colchão;
1 dormitório para casal (cama,
luvatór io penteadeira, guarda-rou
pa de 3 portas e espêlho de cristal) ;
mobília de sala de visita, cadeira
preguiçosa, cadeir-a de cr ian ça, bi
dê, mesas de centro, cabide para
quarto, estrad os para banheiro, es

tante, carinho de cri anca, cômoda
com 3 gavetas, louças, "vielros, 1
violino, uma porca de raça com 3
meses de

í

dade, e muitas outras
miudezas.
�-_-_..-_-.-_-_..._-.-_-.-_-_-_-_-...-_-.-_M.-._J

Inspetor de Fazenda
Tendo sido exonerado Bertoldo

Michels do cargo de auxiliar de
inspetor de Fazenda, Foi nomear!(J

para substitui-lo Teoc1omiw Fa
gundes Lemos e, ao mesmo tem

po, desigpado para servir na ga_
zona, cum sede ClU Joim'jle.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Casa dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

A vida infernal de Hitler
.' I levanta-se às 6 da manhã e 1'e-1 as pressas, a 1 e meia da tarde.

Estocolm� (VIa aérea) -

colhe-se muito tarde, às vezes Tem particular predileção pe-
Quando HItler del:l�:ava seu às 2 da manhã. Aparentemen- lo chá - aguardente para os

I q��rtel-general pa�a, Ir a �u= f te precisa de dormir pouco. I britânicos.111ch,
,

o que �e verifícou a .�u i 1 _ Conferencia com seus Pela tarde recebe, outra vez,
,

mas vezes, fe-lo por aVIa0, generais a respeito da situa- os ministros e altos dignatá-
com gra�1de p:'oteçao de caças'l ção militar, o que é feito ge· rios do partido nazista, queAdolf HItler �, provavelme��,: ralmente pelas 8 horas da ma- são, a miúde, convocados para
o homem mais beEI pro.te!?l. o i nhã. Suas relações com os ge-! sessões prolongadas.
�o n�undo e, talvez, o mars

ma-I· nerais são meia frias. �asfl8, I O jantar é geralmente con-;cessl;el. com êles mais de 2 horas e, I posto de dOIS pratos e chá,Alem de seu corpo de guat! frequentemente, faz ouvir sua
f
sucedido por uma conferên�iada pessoal, do S. S:' composto voz excitada. I com o Estado-Maior a respeítoele 50,0 homens, HItler dispõe I 2 _ Depois da conferência da situação militar.

t�mbem d: uma Gestapo esp:" militar. Hitler se dedica aos
I As últimas notícias da fren

cial � unidades .de l:fant:l'l� I negócios de Estado e recebe I te são entregues a Hitler por
que f icam e�taclOn3J. as en

I seus ministros. Mesmo no
i volta da meia-noite.

tro de. l�m ra�o a:Proxlmadox d:� quartel general, na linha de
I Hitler tem andado mal-hu

no mmimo, .� m�has, de e e
" frente, êle se mostra interes- morado, dando a impressão de.

I C:111
o contrôle e to as ,.�,- sado nos negócios mais trí- estar constantemente cansado

Illvssoas �ue. ent�a�1 na a\"� viais e atarefado com a reso-, de tantas conferências, nas
onde esltad l;,lFstalla o ,� qual' e lução de detalhes, vai almocar,' quais fala muito".
genera o ue rrer .,

Qualquer pessoa que é rece

bida por Hitler, seja general
ou estadista, ministro alemão

Ca-es defensores 'das ou chefe de partido, tem se111-
.

pre que ser revistado antes de

N
-

U íd entrar,

açoes, nl as Entre os nazistas, Himmler
Nova Iorque (Via Aérea) _ Uma I e Goebbels são os mais Ire-

parte das f'ôrcas armadas dos Esta- sim o lrabalho de um centro de J'C· quentes visitantes de Hitle>',
dos Unidos que tem permanecido I crutnmento de voluntá rios. Goering que foi um dos mais
até agora sem quase nenhuma pu- Estes animais são submetidos a regulares frequentadores de
bticidadc, nuas que merece a adrni- \ um cS{�rupulo50 exame que deter- todas as conferências de Hi-'

O d da-ação e o reconhecimento de todos: mina n;'_o só o estudo de saúde do

p ri ni a emós, é constituída pelos cães que, I convocado, como também as suas tler, nestes últimos meses tem .
. O

.

U .Jarlo a tado com (JS soldados ia11-· aptidões para a heróica carreira aparecido com. maiores inter-
ques, estão combatendo eficiente- I mititar.. eH. t vez definitivamente válos. Êle tem o seu próprio BOM E FUTUROSO EMPREGO DE CAPITAL
mente em Iodas as linhas de freno aceitos, subnietcm-se a um adestra- 'Por motivo de r-et íruda desta Cap ital, vende-se grande e aprazível
les da democracia. merrto especial, de modo a suirom quartel general que é o da propriedade, sita no comêço dos Barre íros , a um quilômetro apenas
, Não é 1)oi5, sem muitas razões bem disciplinados, aptos a cbcdc- "Luftwaffe". da nova Escola de Ap,rendi.zes Marinheiros, Com 230,000 metros .quacn!i.crétas que a sabedoria popular 'CeI' com prontidão e conhecedores Fontes bem intormadas di- drados ; tendo muitas ,árvores frutifeeas de bôa qualidade, corno sejam ;

intitula este animal o maior amigo do 1110111ento em que (levem atacar, zern que os dias no quartel ge- laranjas dc umbigo, pêra e hergamota ; uva preta ,e branca, maçãs, pe
do homem, Agora, quando o desti- e da nranei ra CO!110 devem f'az er. ras, ameixas, kakis, abacates, mangas, tâmaras, cajús amarelos grados,
no deste homem está passando pela Parte desse adestramento consiste neral de Hrtler correm da se- goiabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivenda para Ia
mais cruel e duru prova de fogo da em familiarizá-los com os soldados guínte maneira: rnilia de tratamento, tendo sala,' 5 quartos, cópia, cozinha, dispensa,
Ii istória, os cães ocupam os seus dos quais serão companheiros, seno

'

"Hitler que além de uma ir- banhe iro, tanque ele lavar interno, instalações sanitárías, água enca

:lug!1res no eal�lpo de batalha, ser- I do essencial para o S'!.J·VÍl,'O que rítacão permanente na zar- nada e esgotos própr-ios. Preço d,e ocasião. Ver e tratar: aos Dom�n
vind0 de sentl!1elas, exploradores uns t' outros trabalhem cm perLcl··, t -

t
'

b

t gos, na mesma, com o seu proprietário Marcos MiOUK<arzel; e, ,nos (has
etc, ta Ilarmônia, gan a, nao es eve senam.en e úteis, na Loja "Boa Vista", na rua C:::mselheÍofo Mafra, 26·A. Facílita-se

A maioria dos cães que ingres- Esses cães são recrutados enlre doente p,estes últin10s meses, o pagamento.
sam nas fôreas armadas são de pro-' as mais variadas ('astas; pÜ'rém os .----, ,-------------------------

]}riedade pÚI'licular, e muitos' detes célebres mastins, os' cães policiais, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• �-I

.são convocados através da

organi'-Ios
(/aneses, os aircdales ingl.cses,'I' •z.ação ,cl.l.amada .,"Cã�S. para.a defe- q�)(; vem a s.'er Ulll (,l'llzalnen�o de

.<;0". Esta ,IOl:gamzaeao envia um caes de caca (' de ,buf;C'a. sao os! Depol·s de, tantos .anos de bem servl·r ao pu"blt·co ••quesHonúriu '!l'Ü dono, fazendo as- mais procuJ·ado.s. 'IV'

1'··B·····
..··..

········....,d···
..·....

B······�······Io••i: A tradicional CASA MACEDOHIA •
.

.

anco O rasi I! apresenta, - peJ� primeira vez - a sua i! Socied'ade Anônima li: Grande liquitJação de Natal! i�::ld�'r�����,;j'�'bl;�':�;�����'���':::::::::::::::::: ��: l.���:���:���:��, ..
-

!,.. '.,' T.Qda a 'Secção
-

de 'BRINQUEDOS SERA' .LIQUIDADA! ••,,\gêJ,,:ias e correspondentes em bodo o país W
llaEçUTA TODAS AS OPERAçõES' BANC:.(RIAS • Tecidos lisos e es.tainpado'.s, serão vendidos por .�Abona. em conta corrente, os seguintes jun,s:

., AG�NCIA LOCAL ,- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3 ' • .. •
�:�: ��n;t;du::SO��!1��C�:t5�.=,0��M��):.::.:: , .. -�� :�: 0,.. _ PRECOS MARAVILHOSO� 1 •
Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) ., ..... , ... ,.. 4 % a/a

_ �.
Dep, de aviso préviO (de qualquer quantias com retiradas tam· • Roupas brancas. perfumarias, bôlsas, cintos. meias, biJ'uterias, lãs em .ca.'
bém de quai,squer importâncias), W
com aviso ,prévio de 30 dias ... , ... , .... , ... ,... 3,5% ala" novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, �
idem de 60 dias,.,.,.,.,.,.,. .. ,..,.,..,.,.. 4% ala • flores, presentes, fantasias .f

4,5% a/a
Depósitos a prazo - fixo •

UM MUNDO DE cOisas BONITIS •
por 6 meses ,. ,. .. ,. ... ,. ,. .... ,.,.,. .. 0:,.. 4% a/a" . •por 12 meses , '., .. , ,.' 5% a/a

•

:,::'"��::,,"';'"���;Q������1o B�"L '"' ":,::,::: I ! por preços de Papai Noel! !Ef.:if,;���:�';;ip"ci�,;:;';;o;'.'_ 'O'';;�;,c;��;��'O';:;;'N:;:; �� I: Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe! ;:São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro -

.. •teios anuais. : V Uma só oportunl"dade paraSeus juros ele 5% ao ano, pagáveis pOr meio de cupôes, de 6 em 6 meses, : .. •
• ;:t!!, dt:;:�ei;:IO:, 3�o��r!:���e�e oC�d�u�;aO� ���'�t!��:�osfe�:r;�s�iS!�:��;� I •• COMPRnR E FIC IIR S IITISFE110 I. ._•• DU mrmicipais, de a,cõrdo com o decreto·lei n. 221, de 27 ele janeiro de 1938, _ li H

i
Pl'eferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou ]'lrevilegil,da e : t) Começa no dl-a 1,0 de dez�mbro, 1 &1�

podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS .. - nao e:: qUeço o "Wtf
• ,:!I\!I:

•CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENOHES, �
óRFAOS E INTERDI'I10S; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- e...

C' A 8 A M A C E DO·'·'· N I A·
•TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS

I PELO BANCO. : - •São Inegociãveis em qualquer parte do território nacional e cotadas em � • UI! BOLSA,
AgênCias no Estaelo de Santa Catarina: : e �

i·· •FLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZEIRO, TUilARA.O ..

••
E UAFRA =. &to A C "d

'

'h t d ::EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. .. asa que maIS ven e e mei ar a en e 't'P

: Aos sábados: das 9,30 às 11 horas. " .. ,.

: Endereço teleg�:��c:Ci�,��.���.�I.��o; o;o;o;o; ........ 1614 I. 8 - Rua Trajano - 8 iiI TELEFONES: Contadoria , " , '.,...... 1114 : _ ,J
•
•••••••Qt•••••••••••••••••••• I al••�; ••••••••••••••••••••• �W):'••• \1� .e&•••••• ,J

REEMBOLSO POSTAL
,�-=== ..w,.I-.'�S$rfSDftiMitl ;:'-I<lY.�

COMPREM PELO

"llERFE(]TA
A Maravilha da técnica suiça moderna

Modelo n
' I - Caixa aço inoxidavel

, Ancora - 15 rubís
o-s 215,00

Modelo n
'

2 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - 15 rubís

c-s 260,00
Modelo n

' 3 . Caixa aço inoxidavel
, Ancora' 15 rubís

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

aço - Ancora 15 rubís
c-s 390,00

IMPORTANTE _. Cada relógio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetada.

CASA MASETTI
Rua Seminário, 131 - S. Paulo
Faça hoje seu pedido p e lo Reem·
bolso Postal, ou contra chéque. BAR E ARMAZEM

Rua V. ORI[NTf
PETISCOS -- Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas .- Ovos de
tainha fumadas -- Pernil - Posteis --- Ern po do.s

Salame - Peixe frito. etc etc.

, .

umco

.

idem de 90 dias " , .. , , ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(JLITBE· 12 « SOIRE'E » no dia
de Novembro

27
------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------------------

o O i im ren�a ri âni[B [�n ui� ou a i er a �Londres, novembro -- (Por, "lVIercuries", "Corantes" , e .cias de provavel utilidade pa- ficar. ao par do que sente G esforço nacional de guerra ou
-

Wickham Steed, conhecido es-I "Gazettes" . Essa espécie de I ra o inimigo foi livremente pensa o povo. As únicas excep- difamar países aliados. Numa
critor britânico -- Do British

I

jornalismo ainda sobrevive. aéeita, a censura à opinião en- ções a êsses princípios que a palavra, a opinião britâníca
Inforrnation Services especial 'li Houve uma reação sob Car- controu firme resistência, pois imprensa britânica admitiu -- está convencida de que a Iíber
para Interaliado)' -- Os íngle- los II. Em 1680 a imprensa foi se defende e mantem que uma mesmo assim com prudentes dade de imprensa e de crítica
ses são um povo estranho. Em I amordaçada pela proclamação democracia em guerra tem di- reservas -- foram os casos

eml pública
aos assUMOS públicos

sua maioria acham que pos-I "para restringir a impressão reitos à liberdade de expres- que certos jornais procuram são indispensáveis ao próprio
suem destreza inata para rea-I de livros noticiosos e panfle- são livre e que o govêrno deve, deliberadamente enfraquecer o govêrno. .
Iizar as coisas, sem agitações tos sem licença". A licença do
ou distúrbios revolucionários, rei significava rigorosa cen

por um processo de dar e to- sura.

mar. Esqueceram que, no Sé- Durante o Século XVIII,
culo VII, os povos estrangeí- quando os jornais matutinos e
ros consideravam a Inglaterra vespertinos começaram a cir
como o país mais perigosa- cular, o Govêrno tentou íntí
mente revolucionário do mun- midar a imprensa por meio de
do, país que se empenhou em perseguições' e, com maior
longa guerra civil, que decepou êxito, por meio do suborno aos
a cabeça de um rei, estabelc- I escritores. Defoe e outros de-
-eeu uma república que foi na cididos escritores resistiram à
verdade uma' ditadura e, depois intimidação e à corrupção e
de um intervalo de menos de foram punidos no pelourinho,
-quarenta anos, destronou ou- com penas de prisão e multas.

I

tro rei e pôs um monarca es- No reinado ele George III,
trangeíro em seu lugar. John Wilkes, no "North Bri-

Os ingleses lembram menos ton ", manteve-se firme contra
· ainda que durante aquele sé- a venalidade jornalística e
.eulo revolucionário os seus ganhou o apôio do povo de
avós venceram uma árdua Ir; Londres. Mas sómente depois
ta pelo que se chama Iiberda- que John Walter II se tornou
-de de imprensa -- a muito co- o umco diretor do "Times",
nhecida e desejada "liberdade em 1803, os jornais .puderam
.de expressão" que o presíden- manter-se independentes do
re Roosevelt enumerou recen- govêrno, financeira e politica
temente entre as Quatro Li- mente.
berdades, que a Vitória aliada Êsse espírito independente ;:

.legará ao mundo. empreendedor' no desenvolvi-
Durante séculos a distribui- mento da impressão mêcâníca,

ção de notícias constituiu um tornou o "Times" o conhecido
'monopólio real. Antes de ser líder e campeão da imprensa
inventada a imprensa, as no- britânica na sua luta pela li
tícias autorizadas eram envia- berdade. Sob sua direção, a ím
das de Londres para as pro- prensa batalhou pelos seus di
víncías por meio de cartas I reitos e reconheceu a sua res
reais destinadas à informação ponsabilidade -- ao público e

geral: e quando certos indiví- não aos governos.
duos usaram pela primeira vez Enquanto a censura de notí-
a imprensa para divulgar ín-
formações, as autoridades
reais tomaram incontinenti
medidas' para coibir o abuso.
No reinado de Henrique VII

· êsse abuso se generalizou a ta'!
ponto;' que foi emitida uma

proclamação real ordenando
que se queimassem, dentro de
vinte e quatro horas, sob pena
,de prisão, "certos Hvros im
l>ressos e notícias". Para con
tornar as dificuldades surgi
das com a proclamação foram
escritas e copiadas a mão car

tas noticiosas.
As cartas foram logo afusca

<Ias pelos panfletos impressos,
chamados livros de notícias,

·

publicados sob títulos como

-r. 6!Q!.�ta ",P!tt�9.�es�1893D,!�, d!�� !D��tn.llaqOIDa de escrever
Novembro (Intel"-A�ericana) I cisco Vieira do Ben foi destruída

I
Vlllnde-� umo. de ccn-ro gro.nde.

-

A: . 'completo.mente novo.. propna para.
- Os membros da colônia Iusíta- I por um incêndio em 1914. No fim éato.titltica e mo.nifestos, da-se com

na de. Glouchestcr, Massachussetts, I do mesmo. ano, os piedosos mem- go.ro.ntia. Tr·atar pelo telefone
constituída na sua maioria de pes- bros da colônia lusa de Gloucester 761 nesta. 5 v.-4

. cadores, er-igiram uma igreja em davam inicio á construção do no- Cornp.,« fio Li'::,A rt11SCt:
homenagem á Nossa Senhora da vo templo, LÀNEA t s ane .econOm'll1r
Bôa Viagem, a qual foi dotada com

um carrilhão hoje famoso em to
dos os Estados Unidos.

O carrilhão da igreja de Nossa
.

Senhora: da Bôa Viagem foi insta
lado em 1922, consistindo origin \1-
mente de 25 sinos. Mais tar-de, fo
ram acrescentados mais outros
seis, O maior dos sinos pesa cêrca
de 1.400 quilos.

O templo. edificado pela colônia
lusitana de Gloucester- está situado
numai elevação no centro da comu

nidade portuguesa dessa cidade. A
sua congregação. conta com mais
de 3.000 membros, na sua maioria
pescadores procedeu tes dos. Açô-

tfo7 lMI!MAI/.O')�,
PILULAS DE BRISTOL

\ \

Seu filho
•

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

no CURSO DE' ADMISSÃO do prof. Cascaes

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

MENSAL! DADE: Cr. $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro. diàriamente,

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile, 52.

NOTA: A primeira menso.lidade será paga no ato da matrícula

(omo es\ot«Í SUO om�
duf/uífilOunOS •

_À.." 1
' ue p-orcs obs

'"iA Não (iel�e q cutâneos e
.

dos reslduos velheca.m.UUI .,

'Ir o-e\l1 a en '

d maquu1a", Conserve a
e

. mente. d na
prematU1 a

(sca usan o,

le limpa e l,re ,

Sabonetepe .i : o o .

banho 0la.rI 'de preCIOSOS
. FeitO .' per-GesSY' f\ braSileira, .

óleos lia ora
f' nas essênCl<l\Sd com 1

. c: à pc e
furna o viVHlca .'Gessy - VI-
naturalS, c as funçoes

\lle aletar . porqueSern O' ...... ICO
, E é econ .,.

e ren-
ta).S, uixa espU111a
.,lroduz. rn

de maiS.

,

Dra. Josefina F. Schweidson
A Dra. Joséfina F. Schweidson avisa ter reiniciado sua

clíni€a, atendendo das 10 às 12 e das Í4 ds 17 horas.
8 v. alt. - 1

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

res.

A igreja original, construída em

Ternos
FacoIll"

de tropicais, linhOS? brins e
um.a visita, sem

PRAÇA

...

compromisso,
QUINZE N. 11

,

a
caseelras,

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

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Cf. >LUMBIA I• •

i As mais famosas musrces, com os mais !• famosos artistas. •

I ÚLTIMAS NOVIDADES I
i Na «��2!��AR)) i...................................................:

Ultimos estilos de finos
M:OBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

,«Lar dos Móveis) I(antiga sec(ão de móveis d' A Modelar) !Rua Trajano, 15
,

I

I
I

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

salas de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje � amanhã será a sua preferida

Drolra. JlaclonaJ8 e eetr8DJrelras - Homeopatiu - Perfumaria.
A.rtIe08 de borracha.

Garan� a exata obsert'Anela no receitllárlo mMleo.

PREÇOS MÓDICOS.

Não liquidação
o proprietário da

CASA NATAL

,

e

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2a. feira proxima, uma

VENDA ESPECIAL
ganhando apenas os descontos

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

Aguardem, pois, a reabertura da

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

� i� __

bem o enfraquecimento moral da

população alemã. A destruição de
cidades por parte da J�, reprc
senta a diminuição de residcnciRS.!de transportes e de alimentes. Sem
lares, alimentos c transporte U'll1:1, I
população não trabalha. TOI"na-SE i
necessária assim, a reconstrução da I
cidade, o restabelecimento dos seus

transportes e o perfeito abasteci
mento da, sua população. Depois
disso garantido, é que os trabalha
dores - homens e mulheres - vol
tam às suas ocupações de guerra.
Ora, êsse período de paralisação Idos trabalhos bélicos nazistas, re-

-----------'--------------------

presenta grande prejuízo na, pro- �------------------.---.------'=
dirçâo de guerra do Reich e por-
tanto um ótimo resultado que com

pensa os grandes bombardeios ali»
dos. Os nazistas compreendem L.-5

perigos que êsses bombardeios r-c-!
presentam para a sua frente inter-]
:Ia c Ul'OCUnWl evitá-los com o des-.

IOC�.lm�nlo constam

..
te de aviões. de Icw;a da frente russa, par-a a defe-

52 das suas cidades indus:,triaill.
constantemente vii&itadas pelos 1
bombardeiros aliados. A preca,rieda-jde dessa medida faz-se sentir no

)'€'('110 permanente dos exércitos i
germânicos na frente oriental, ou

d-e os russos aproveitam eficiente
mente a Iraqtresa aérea dos na-

GRATISl peccr este }ivJO

DOt.eIS DOS citS
E REMÉDiOS

I�'II Dfl'AIITAMENTO TEONlCO
U. C. B. L.

I/_"" ff/t !rl

Inspetor ce Consumo?
Oficial Administrativo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor Federal?

Postl"Jlis1:o?

A Escoia Universitária de 8,ão Paulo
ENVlE UM CRUZEUIQ EM stLOS PARA o POBTE POS1AL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
c...P_.1. -I.lBOTICAiJlL'_IàI. <II' O.P....

A pSicologia dos
grc.ndes bombardeios
Londres - (Por Speotator

sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá
litá-Io d.ev id c rn en te , pOC' cor-r e s p o n dô ncic

Irrfor rnc çôe s : O. L. RC'SA
Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPCLIS

hcbi-

Famoso comentarista internacional,

l exclusivo do C. E. C. para "O E<;
. tado ") - Os grandiosos bornbar

I deios que a aviação britânica, vem

� desenvolvendo con t ra o lerr itór io

i

I
do Ileich e paüses dominados pelos
nazistas obedecem a dupla Iinal i idade. Não são sórncntc dhigidcs i

contra a questão material do aba�·1
tccimento bélico, aos exércitos na-]
zistas que lutam nos diferentes!
teatros de guerra. mes visam tarn- 1

PILULAS DE
BRISTOL,

AEROPORTO OCUPADO

que asseguram uma
suave e perfeita lím
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es

tes orgãos, e Isto
importa em um optt
mo luncclonamento.

������

�--Dóóiliiadosiiefó·-·�
desespêroLondres, novembro - (Intera-

liado) - Revelando certo número
de incidentes em que a "polícia
verde" alemã assassinou e fer iu vá
rias pessôas, nas provincias da
áre�u nordeste da Holanda, um jor
nal clandestino holandês declarou

que "reina terror selvagem em di
versos pontos do país" - informa

Ium despacho da Agência "Aneta".
O jornal atribue a situação do

miu a.nte ao falto de que "os ale
mães chegaram a um estado de

desesperação tal, que já não fazem
tentativas para retardar um levan-
1(' por parte do povo".

. �

-..
Tambores de combustível e aVloes nazistas, que caíram em

poder das fôrças norte americanas cu .. ocuparam um aero

porto além de Nápoles Este aeroporto já está sendo utilizado
pelos pilotos americanos para bornbovdeor as posições nazis-

tas da Península. (F6to da Inter-America.na).

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer-
cadorias 00 Estado

.

Sort- il"� nos dias 4 e 18 de; cada mês.
PRÊMIO MIlIOR CR s 6.250,00
Muitas bonifteacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM lod»fI e!ô;tfiS vantagens por apenas

, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum
pre tnconun-rue. Não existe igual. Não reflita e não
duvti- um HÓ in,;'tíotf'. Coneor ra para o próximo
�urleio. tenhs edilwçi1, que, quando menos et;,jterar, a

�orte virá ao ",'t1 encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

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

• 0'0
----.- -----... �' ....._._ ..... _ .. _. __ .._----_ .. �.--------_ .. _- .._------------
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I
DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUEMARCA REGISTRADA

Il � [1\''::IH'. . .. .':}��Ç(;, (\ eu ra çà (\ o E ... tôma 12'0. OR

PUi:nÕ&� n Pé!e. Pr-rtuz Dôre s oe (�he��a, Dôrf:\1'l
[101' 0101"1(\", P�llml1ti"mo, ('t'I!Upirfl, QO('(18 elo eH.
belo. Auemta, rtbllrtOR e fHZ (I" índtvidios idintli�,
Inoí=nstvn ao organismo. 1\grnrlllvf'1 ('Orno ti..()r.
O ELIXIR 914 está IIpr,.vtl/10 pl:'io D, N. S. P.
como auxtliar no tratemenro (h. Slfili" e KI-"u-
metísmo. da ID"'FOiID" origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tre
temente da Sífilis nríncínalmen
le nos casos em que a via bo
cal é ii única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhores resultados
no trztamente da Sífilis.

(a) Dr. Rafael Barloletil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR
DR.

MÉ.DICO
ARAúJO

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerteteoamento e Longa Prática no Rio de Janet. o
VO,NSULTAS _ Pela mannã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOS

_badOll, das 16,30 às 18 horas _ CONSULTóRIO: Rua Jollo Pmto a. 7, sobr-ado -

"oDe: 1.461 -_ Re8idência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicin:' da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Serv.iço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
(.;I,tNICA MÉDICA - ,Moléstias internas de adultos e ,crianças. CONSULTóRIO

e IUlHIl)íl:NCIA: Rua F'ehpe Schmidt '11. ;$S - Te!. Si2. COXSUL'I.:.\S - Das 16 às IS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário d08 Serviço;

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(Diploma de habilitação do Conselho Nacions l de Oftalmologia)

VIlefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e }lospltJI de Caridade
Clinica médíco-ctrürgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Na"iz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmillt, 8, Fone 1259 _ CO;>iSULTAS: Das 15.30

ti 18 horruo _ RESIDti:NCIA: Cousetben-o lHaf,.a, 77 _ FLORIANóPOLIS.

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

. de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vítor Meireles, 26 - Fone 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-interno, por concurso, da

Assistilncia Púbnca de Porto Alegre, Ex-intentO de Clínica IUédica e �inecoJogia.
AFECÇõ·ES GE.t�ITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS INl<'RA-VERMELHOS E ULTRA-v;IOLETAS
CO;\SULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46

RESIDI,";NCIA: Rua Mar-echal Guilherme, 33 _ FONE. 1.648

DR. L,AURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS _ VIAS URINARIAS - CIRURGIA

TrataInento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moder-no da Blenorragia Aguda e Cronica, sob controle en

rtoscopico (URETROSCOPIA) e de laboratór-io. Aparelhagem elétrica para os trata
_,entos especializados.

DIATERMIA _ I:'><FRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Díar-íemcnte das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: Tiradentes. 7 (Sobrado).
COl\:SULTORIO: Tio·aclentes. 14. FOKE: 1.663.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

FG1'mado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospttats europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urllIlário do homem e da mulher

Aalste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad!ologia ClInica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde'
Pllblica, pela Universidade do Rio de Ja
:aelro. - Gabinete de Raio X - Electro
canliografla clínica - Metabolismo ba
_1 - Sondagem Duodenal. - Gabinete
iie fisioterapia _ Laboratõrto de micros

copia e análise cííníca. - Rua Fenlando
:Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e CrI
_oa9 em Geral. CONSULTóRIO: Rua

I'ellpe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
�one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SID:9NCIA: J Largo Benjamin
Co�t!1nte, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Oetopedta, Clinica e CIrurgia
do toeax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
:riamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Prtmeh-a Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
tíe partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

Jntestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
var-izes e hérnia. Doenças de Senhoras e:
}>artos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Oper:> na ra"a ii .. Saúde

L São Sebastião J_;r;:;;"

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
.\LTA CIRURGIA ABDOl\fiNAL: estô
mago, vesicola, ütero, ovários, apêndice.
tumores. etc. - CIRURGIA PLASTIC.\
00 PERfNEO _ Hérnias, hldrocele, ve

l"icocele. Tratamento sem dor e operação
<le Hemorroidas e varizes _ Fracturas:
aparelhos de &"êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Per-etr-a e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
H..rário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

(Copyright by PRESS INFOR..

MATION,).
1 - QUE, segundo especialistas in

gleses em doenças nervosas,
"observar peixes" é de re

sultado eficaz para acailmar;
os nervos e que, baseando-se
neste pr-incipio, um. hospital!
de cr-ianças, na cidade de
Paddington, instalou um

aquário, medida também ado
tada por vários dentistas em

Londres? ..

2 - QUE Athanasius Kirchner,
padre jesuíta, em Roma,
idealizou, pela pruneira vez,
o "col-orido" para filmes e

que sua idéia foi utilizada
para primeira pelicular "fi
cores exibida em Londres, uo
dia 1° de maio de 1908? ..

QUE os seringueiros, na falta
do leite de vaca, utilizam-Se)
da, mangabeira, da serin
gueira, e do próprio caucho
para preparar o seu "café!
com Jeite? ..

4 - QUE Hitler, só no ano de 1940,
desviou da economia popu
lar alemã quantia que supe
rou ao dobro a dos pagamen
tos totais ele repaa-ações da
primeira guerra mundial? ..

5 - QUE os pilotos da R. A. F.,
como complemento ao seu

complicado equipamento, le
vam nos hombros dois sa

quinhos de um pó que se dis
solve na água dando man
chas coloridas quc são facil
mente avistadas pelos pilo
tos de aviões de patrulhu
mento e que assim se salvam
muitas vidas? ..

C - QUE, em Lisbôa, multas pesa
das são impostas a quem
perturbar o silêncio da not
te, mas que, mediante uma

"permissão de barulho", pa
ga adiantadamente, poder
se-á "barulhar" à von I a..
de? ..

HELENA tUAVES SOUSA
ENF'ERMJlJmA OBSTeTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de F'lorianópoU.
Atende chamados a qUalqUM

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
IAntlll:o L8l'II:o 13 de 1IIalo)

Dr. Newton L. d'Avilã
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clinica Cirúrgica
Q cargo do Prof. Castro Araujo,

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66_
Fone 1067.

DR. AURELIO ROTOLO

••.-••••••_ �.- .........,._ _..-__.-. - .-_.....,. _,._..-.J-J

Atrás dos arames farpadOSLondres, (L A.) -

Entreiuma leva de civis internados frio e a fome erarr tão terr í

que chegaram recentemente ?l veis, que ínúmeras
'

pessoas pe

G:r:.ã-Bretan�,a estão cinco ir-I r�ceram .. As vezes, passavam.
mas de caridade que, antes do dias segmdos antes que os .na
seu mternamento, tra�al�a-I zistas se dessem ,ao traban:�vam na França e na Bélgica. de remover os cadáveres. Após
Cansadas e exaustas pelos dias um ano, nos deram permissão
sucessivos de viagem, precedi- de organizar uma escola para
dos por três anos passados em as crianças do campo e cuidar
campos de internamento ale- das pessoas e111 idade avança
mães, em Vittel e noutros pon- da. Há ainda mais de duzentas
tos as irmãs deram um relato irmãs no campo onde estive
chocante 'das' condições atrás mos, que fazem êsse traba
das cêrcas de arame farpado. lho".
Madre Benedict, uma das ir- A viagem das irmãs foi ína-

más, declarou: "Nada havia creditável. Cinco dias e cinco
organizado. Sofriamos insul- noites sem beber água, e ape
tos, fome' e frio e eramos for- nas num dia comeram pão e

çadas a' trabalhar. Graças aos batatas. "Viajamos em com
auxílios da Cruz Vermelha, pleta escuridão" - disse ma

conseguimos sobreviver. Quan- dre Benedict, "mas não foi isto
do fomos detidas, mais de qua- que me espantou: tícam-s
tro mil de nós foram alojadas aterradas com a escuridão
em acampamentos comuns. O mental" ...

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA_

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e

dUO-Idenais, câncer do estômago, ale
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-terax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe SohmidJt
Das 11 às 12 hrs .. e rlas 14 às 17 brs

Telefone 1.475

lhe. ern amável gesto. um cálice do
excelente aperrtivo K NOT. lembra.
se V. Bia. de acrescentnr, ao agrade
IceI" gentüeza:ESíE;f '1.411-
13.::11 o I1EU APEi?/TIVO i

. PRED/J.ET(J!

U/1 »ooooro DA KnOTSA./IfO••COI1. é SE6UnOS
________ ITAdAI �

r.-....- ..,._-_-_-....-.-.-_-_-.-.-.-_-.-_-.-_-.-._....·

Q. õrgiol da ;Es�tistica MilitaI
ti. apôio leg�•. qJl.ando ';nUma..
o prodator e o vendedor a mostrai
o II.e possuem em seus utabelec,"
lIeato.. (D...� •

AGENCIA EM
S. PAULO

RUA IS DE NO
VEMBRO·ISO·9.·
fONE 2-UO%

DIOCA • ALGODÃO • LA

RANJA· MAMONA
fIO DE SEDA· FIBRAS

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFORaS, CALCIO

ETCi
TONICO DO CEREBRO
!GNICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OePlu.,eradot,
ESgotldol, AnêmicoI, Mãe.
que crilm MigraI, Crilnça.
r.quíliclI, receberão a tenl-
ficlção ge,.1 do olglnismo

co", o

58 n DU 9 n O I
Llc. D.N.8.P. n- 199, da 1921

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

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

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• o ESTADO-Sexta.'elra. 26 ele Novembro de 1943 .

OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Assassinato na cadeia do ·Tubarão' Maria
Noticia a "Imprensa", do do conseguido o seu perverso ITubarão, que no dia 19, "pelas intento, pois que nenhuma das

3 horas da manhã, verificou-se balas atingiu o alvo. Sem mu
na cadeia pública daquela ci- nição, foi fácil a sua prisão
•ade, uma cena de sangue, na imediata, pelos soldados do
qual um soldado do destaca- destacamento.
menta local, perdeu a vida. O criminoso é das Capoeiras,

O Soldado de nome Lindol- município de São José, e foi
fo Cipriano Duarte, de cor preso em flagrante.
branca, solteiro, com 26 anos O soldado vitimado foi se
àe idade, apoderando-se de um pultado no cemitério do Tuba
fuzil, carregado com 4 balas, rão, ás 3 horas da tarde do
alvejou sem discussão forte, ao mesmo dia, tendo comparecido
soldado Manoel Rufino Simões ao seu entêrro grande número
ele côr preta, acertando duas de Jlessoas.
balas no peito, resultando Não se sabe ainda a causa
morte imediata. Dispondo de do crime, mas sabe-se que exis
duas balas ainda, o criminoso tiam desavenças entre ambos e

alvejou o cabo do destacamen-, outros soldados do destaca
to e um outro soldado, não ten- menta".

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

de UMA SÓ VEZ,
pagando PAltCELADAMEMTE,

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

SISTEMA
r

CRED I A RIO KNOT
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicidetas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
�\" Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telefon. 1634
Expediente: Das 8 is 12 • du 14 às :17 hs.

-----

O. K. 5TUOIO

Os russos admitem terceira retirada
Moscou, 25 (D. P.) - Russos e

alemães estão empenhados em en

carniçada batalha ao sudoeste de
Kiev, na região de Brnssilov a uns

35 k111S. de Fastov. Os mais recen

tes despachos de Moscou ssílíentam
Que os nazistas continuam atacan
do violentamente as posições sovié
ticas, apoiadas em grandes fôrças
blindadas. O Alto Comando russo,
como já foi revelado ontem, admi
tiu, pela terceira vez, uma retira
da soviética, nesse setor, em eonse

quência do ataque de mais de cem

mil soldados germânicos. Os meios
bem informados russos não enca

ram, entretanto, a situação da fren
te de Zhitomir com pessnmsmos,
apesar dos três avanços efetuados
pelos nazistas nestes últimos dias.
Acredita-se que os russos estarão
em condições de deter o avanço
alemão, antes do mesmo chegar até
os arredores de Kiev, e em seguida
obr-igar os nazistas a empreende
rem nova retirada; OS' êxitos obtí
dos pelos germânicos representam
enormes baixas para a Wehrmacht,
pois o alto comando alemão lança
Q!II homens ao ataque sem a me

nor consideração pelas ingentes

Dr. ULPIANO DE BARROS
Chegou ontem, via aérea, à nos

sa capital, o dr. Ulpiano de Barros,
diretor da Diretoria do Domínio
da União. Em sua companhia veio
também o dr. Ademar Barbosa de
Almeida Portugal, chefe da Divi-

.

são de Engenharia e Obras, da
referida Diretoria.

perdas que estão sofrendo. Sórnen
te num dos combates travados on

tem nesse setor, foram aniquilados
mais de dois mil soldados e oficiais
nazistas e destruidos cem tanques
germânicos. Em todas as restantes
frentes de batalha, os russos con

tinuam de posse da iniciativa da
luta, obrigando o inimigo a bater
em retirada.

Celeste Festa de S. Catarina 1 O ESTADO Esportiv&Counemorundo ° dia de San iu _

Catarina, virgem e mártir, houve Preparando-se p'arn os seus pr6-

I on tem missa pontifical às 1 () nr- ximos compromissos. o Figueirense·
, f'" d l J

. realizou ontem. pela manhã. noI as. o r c i a a por u orn . o a qtttm d d B' , .

.

o .
.

�
.

� " .. � . I grc.m,a o a rua. OCQ1UVO, TlgorosoDOIlIlI1"UeS de Ol iv eu-a e assi stitlu i exerCI cio de conj un to .

pelo sr. interventor federal, :111[0-1
-- Numa partida pontilhada de

r-idades e congr egacôes religio"as, incidentes. Q. Portugueza de Es
havendo tocado no" adro da cate- portes venceu ao Palmeiras pela

, . ..
. alta contagem de 4 a 1. Renda:dral a banda ela Fórr a Po lic ial :10 11 mil cruzeiros.

Estado. - Cardeal. o famoso craque pelo-
Às 1 () horas. houve procissão,

I
terise , comandará a «artilharia»'

que percorreu várias ruas da r i- dO,,�elecionado gaú�ho nc segundo-
d d preuo contra os baJanos.a e.

__ Cacuá. centro avante da sele-
As festividades cnccrrarram-sc cão baiana. 'firmou c orn p rorn iaao

às 19 horas, com uma novena. corn o Palmeiras. da capital pau-
Todos os atos foram muito con- lista.

- Florindo. o ex,:elente zagueirocorridos, apesar do violento ven- "colored" que c t.u o.vo no São Pau-
lo do sul. lo. Ingressará no Vasco.
_ J".o __ _.. � -- Eunapio, rn e io-direita do Borr-

Viajou o Interventor ��c;�f�:�rt:s.d�:o��� paa:l::ressarI '- Os gaúchos treinaram ontem,.Encontra-se em Florion6polis o

Igrande errrpr-es cir io Camillo Guerra, Em visita a varres muu i cip ios à tarde, tendo os titulares vencido-
já muito conhecido por ter trazido do norte cat ar-in ense, viajou on- aos suplentes por 5 o, �. .

d ,. ,-' Grahns-Bell, o atlehco zaguel-à nossa cidade celebrida es na- tem o sr. dr. Neren Ramos, mter- -

ro do Corinthians. está sendo cobicionais e estrangeiras. que aqui ventor federal. çado pelo Avaí.deixaram inapagáveis traços.
A ��-.........__-............,...-- ._..........

-- Ipiranga e Santos jogarão amis·De passagem para argentina.
vern o s r. Camillo Guerra saber da CRUZ E SOUSA tosamente. no próximo domingo.
possibiiidade da realização, em

PARA ALIVIARnessa terra. de um concêrto da Para corncmorar o 720 a n ivr.r-
célebre cantora Maria Celeste. cujas sano do nascimento de Cruz e

O;?f3sentações em noss,o. Estado Sousa, que decorreu no dia 24, o
vem alcançando grande êxí to , '. r ••

Maria Celeste, soprano de reno- escr-itor sr. I'asso da Silveiru rea-

me. tomou parte nas temporadas lizou, nas noites de ante-ontem e

dos teatros Municipal do Rio e ontem, no Clube 12 de Agõ,lc,
São Paulo, obtendo grande êxito brilhantíssimas conferências sôhrc
nas 6peras "Rigoleto", "Traviata"
e "Madame Butterfley". O grande poeta catarinense.
Estamos certos de que também Foi numeroso e seleto o aud j-

a culta plateia de F'Ior-icaôpol is tório, que aplaudiu com cntusius-
d

' d
. catarral e zumbidos nos ouvidos,não eixara e apreCIar a nossa mo o arguto conferente, cujus

patrícia Maria Celeste, gl6ria da compre na farmácia um frasco de·pontos-de-vista e opiniões, quiçá,arte bra�ileira e que, no estran- PARMINT e tome-o de acordo corn,
geiro, vai fazer ressaltar a nossa serão discutíveis, mas nem por
vida artística em completo ressur- isso serão menos percuci enrea c

gimento. ponderáveis.aw-... .. "",_-....-.-.",.",.- -_,.._._,.._,._,••- ....."... _-.......

A delegaCão sueca
já regressou

Estocolmo, 25 (U. P.)
Fracassaram os entendimentos
COmerCIaIS entre a Suécia e a
Alemanha. A delegação comer
cial sueca, que partiu de Mal
moe, por via aérea, para Ber
lim, regressou já a Estocolmo.
Revelou-se nos círculos oficiais
que os delegados suecos não
conseguiram encontrar os fun
cionários nazistas encarrega
dos de discutir vários proble
mas comerciais germano-sue
cos.

�.....w..;-....._"...............�-.-_.............._.._.._�

A t
- I A despaso com o

ençao . cinema p6de ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0.40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

o CASO DA RADIO
IPANEMA

Rio, 25 (A. N.) - Foi arqui
vado o processo contra a Rádio
Ipanema, por não ser conside
rado crime o que se alegou
contra aquela emissora, isto é,
a transmissão de notícias sim
páticas ao "eixo" antes de o
Brasil romper com a Alema
nha e Itália.

PARA
E C Z

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R E R A S"

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

24 têses
Rio, 25 (A. N.) - Comuni

cam de São Paulo que a dele
gação paulista que representa
rá a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo no

Congresso Brasileiro de Econo
mia, que hoje se instala nesta
capital, apresentará 24 teses,
cobrindo praticamente todo o

programa dêsse importante
certame.

A t
- I A despesa com o

ençao . cinema p6de ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Fecmcísco Tolentino, 3.

Sedas estampadas em cortes

I Os «Cafés» do Tubarão não
têm confôrto

Lemos na «Imprensa», da cidade
do Tubarão, o seguinte: «No Tu
barão, cidade com cêrca de oito
mil habitantes, existem apenas dois
«cafés», localizados no centro da
cidade. O público não encontra
nesses estabelecimentos o confôrto
necessário. Sem mict6rios e sem
as demais coisas necessárias a uma

instalação sanitária, os cafés do
Tubarão deixam muito a desejar.
Não sabemos como o Centro de
Saúde permite, ainda. cafés sem

instalação sanitária para o pú
blico. E' verdade que há instala
ções nessas casas, mas \ sãõ reser

vadas exclusivamente aos seus pro
prietários. As instalações são fecha
das à chave e em um deles, ain
da, com certo jeito, se arranja
perrruseuo : mas, no outro, não.
Assim, os fregueses não se podem
utilizar das instalações sanitárias
dêsses cafés».

União dos VarejistasA nova diretoria da União dos
Varejistas, empossada a 12 do
corrente, é a seguinte: Presidente
Manoel Donato da Luz, vice-pre
sidente Eugênio Spoganicz, I.' se

cretário Reinaldo Filomeno, 2' se
cretário Jacy Daussen, I: tesou
reiro João A. de La Martiniére e

2' tesoureiro Norberto Domingos
da Silva; Comissão de Sindicância:
Arno Romanos (presidente), Satur
nino Cardoso, Eduardo Santos,
João Di Berna.di, Manoel José Ma
chado e Milton Espezim Vieira;
Conselho Fiscal: Altino de Olivei
ra (presidente). José Soares Gla
vam e Severo Simões.

Porcos dentro da
cidade do Tubarão

Se V. S. sofre de aturdimento-

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais fácil e

cessa o desprendimento do muco'

nasal na garganta, Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
serrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

Cartazes do dia \

CL\'E ODEON Hoje às �O
horas, serão projetados os filmes:
Cosupí esnersto Nacional D Fl�, As
form igas inimigas (desenhn) , Voz.
do Mundo (jor-nal) e a maior
aventura do detetive n. 1: Char
Ii e Ch an no Hio. Em seguida, no

palco, 3u e vitoriosa reaparição
de Chandú, o homem que saiu do
Inferno. Preços 3,30 - 2,20 --

1,00. lmp. até 10 anos.

CINE LVIP.ERIAL Às 19,30
horas, serão passados os seguintes.
filmes: Complemento Nacional
(D. F. B·.), Viva la Canga! (dese
nho) e, cm última cx ihi çâo, a cé
lebre criação de Max Fleíschcr
intitulada: No mundo da Caro.·
ehinha (teonicólor) . Preço único-
1,50.

É MAIS QPE UM:
NOME, E UM
IIllBOLOJ

Horário de guerraRio, 25 (E.) - A imprensa
local está pleiteando o estabe
lecimento de horários de guer
ra para o comércio e a indús
tria, afim-de facilitar o descon
gestionamento do tráfego. O
horário de guerra em questão,
consistiria na abertura e no fe
chamento dos estabelecimentos
comerciais e industriais a ho
ras diferentes.

Patriofas daneses
em acão

Estocolmo, 26 (U. P.) - Os
patriótas dinamarqueses conti
nuam destruindo todos os ob
jetivos de interêsse para a má
quina de guerra alemã. Infor
mações adiantam que foi dina
mitada a usina de Deligen, nos
arredores de Biorg, a qual pro
duz energia para toda parte

,.1IIIIIII---IiIIr.lIIIi tallIII IIlIIII. iiI oriental da ilha de GYf'.

«A Impren.a», do Tubarão, cha
ma "a atenção dos poderes com

petentes, para o abuso da cria
ção de porcos dentro da cidade.
Mais de 30 por cento das casas,
têm em seus quintais, porcos sol
tos ou presos. Apezar da proibição
do C6digo de Posturas e, ajnda, _._,. ....-----�---............--- ...--,.:-.,-..-_-_........

pelo que determina o Regulamen- F
- dto do Posto Sanitário. Tubarão OI exonera o

passue boa manada de porcos, al-
guns dos quais, às vezes, passeiam Foi concedida exoneração ao

pela cidade. Tubarão não compor- dr. Avaní Cordeiro de Morais, do
ta mais essas imundices. Convém, cargo (em comissão) de direito!'
pois, que alguem, com autoridade, ele obras municipais da Prefeitur:.:
termine, de vez, com a criação de

I Florianópolis.porcos na cidade". ' (e

Reversívets-Zergalbas
Maravilhoso sortimento na

CASA ROMANOS
Rua Conselheiro Mafra, 26.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


