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o diplomata finlandês e o jacaréESTOCOLMO, 27 \(U. P.) --- A QUARTA PARTE DE BERLIM FOI TOTALMENTE DESTRUIDA PELOS VIOLENTOS ATA ..

QUES AÉREOS ALIADOS EFETUADOS NESTES úLTIMOS DIAS. QUARTEIRÕES SEGUIDOS DA CAPITAL NAZISTA FORAM
CONVERTIDOS EM ,ESCOMBROS, TAL A VIOLÊNCIA DO ATAQUE AÉREO ALIADO. NA PARTE MAIS ATINGIDA, ESTÁ
INCLUIDO O CENTRO DE BERLIM. EM CONSEQUÊNCIA DO ATAQUE� OCORRERAM CENAS rCURIOSAS� ALÉM DAS FUN
DAMENTALMENTE ALARMANTES PARA o ESFôRÇO DE GUERRA ,NAZISTA. E PARA AS ESPERANÇAS DE VITóRIA DE
HITLER. REVELOU-SE QUE UM DIPLOMATA FINLANDÊS, AO ABANDONAR A SUA CASA, DEPOIS DO BOMBARDEIO

DE SEGUNDA-FEIRA, ENCONTROU PERTO DA PORTA UM JACARÉ MORTO.
-Mercúdo negro

trabalhOD

o
A Rússia não fará

parte
. Atlantic City, 27 (U. P.) -

A Comissão de Rehabilitação
de' Post-Guerra da Asia será
integrada pela China, Austrá
lia, Nova-Zelândia, Holanda,
França, IDstados-Unidos, Grã
Bretanha e Filipinas. Como
foi informado ontem em Atlan
tic City, a Rússia não fará par
te dessa Comissão, de acôrdo
com resolução tomada pelo
govêrno de Moscou.

o lUAIS ANTIGO IHARIO' DE SAN'I'A CAT ..\ H1�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

do

Hio, 27 (A. N.) - Comunicam
de Porto Alegre que um vespertino
local em longa reportagem denun
ciou o mercado negro (ia trabalno,
informando que grande número de"
fábricas e casas comerciais estão
dispensando seus empregados de
maior idade, para aprovci tar os

menores, que ainda não atingiram
III u n os, fugindo, assim. ao paga
mento p aos interesses do pais. As
mulheres, principalmente, são as
mais a l i ngi d as pelas medidas ado
tudus pelos i n d uxlri a is e com er

ciantes,
Ano XXIX' I
-�-------�--,--�--_.-------'"----:____-------

I H. 8972Florianópolis-Sábado, 27 de Novembro de 1943

FIXADOS TODOS OS PRECOS1Vi�!�RE���utp�m o�!?a�eio��erl�:!!��
N h t' atad I repercutiu em Viena. A repercussão, entretanto, não foi de pesar

>enum· � IIg mme i1 ,n (1ie r� pe rm I i "n.� ! para com a capital nazista. Ao contrário, tratou-se de gigantescaII II !li ti U e g; U" II a B U .. manifestação de ódio aos homens que acabaram com a Áustria e a

subjugaram ao Reich alemão. Informações fidedignas salientam
Os infratores serao punidos sumérlameme ! que em inúmeros pontos de Viena apareceram cartazes com as se

guintes inscrições: "Não queremos guerra". "Não queremos cor-

Rio, 27 (A. N.) - Depcis de aprovada !pel.o presidente Vargas I �·O'-f--$-I--;---·---;;-"""""'--""''''''''''''''''-;--;-- rer a sorte de Berlim". Além dos cartazes, especialmente nos bair-
a_ expG"siç�o. de mo�v?s apre�entada pelo c�oordenador. da Mobili�a-I I no .00 mara)H i ros operários, reali-/�ram-se manifestações operárias contra os na-

çao Econêmica, o ministre João Alberto assinou a seguinte portaria: Rio, 27 (A. N.) - Jacques zistas, e pela paz.
"O coordenador da' Mobilização Econômica, usando das atribuições SiI?-�h, filho mais jov�m do ma- --;--

-_

-.;------..
-------------

que lhe confere o decreto-lei n. 4.750 de 20 de setembro de 1942, ra�a _de Kapur�ala. u�tegra � l1al pel1lBr uma ]!lnnada de presented id
. dI' id d R '1>1· . missao comercial indu que vi- ti ih. li Y

e e�1 amente autorIZa. o pe o exmo. sr� �resl. ente a epu ica ; sita o Brasil, tendo sido recebi- Fortaleza, 27 (E.) - Catarina a mulher jangadeira, há dias
eonsiderande qu� e reajustamento de salário foi o resultado do ele- do.' e� companhia. do ch�fe da I surpreendida em serviço de pescaria na praia de Iracema, vai di
vado custo da vida, constatado durante o corrente ano de 1943:. r rmssao, pelo embaixador mgl�� rizir uma carta ao presidente Vargas, pedindo-lhe uma jangadaid . d ferido reai stam t

.,

s t bs r-
I senhor Noel Charles O maraia I '"

. "consi eran o qu�, �o� o re e�l o reaju en 0, ja e
.

em o e. i " .: J
_
corno pr-sente de Natal VIsto a que tem, achar-se imprestável.vado nova tendência a elevação de preços de mercadorias; consi- i d.e K�purtala ja VISItou o B�a

d d das as j
-

d d
. ,. .

T' I sil e e senhor de uma das maio-
e�an o que t� as ali a .teraçoes e preço�, a nussrveis e ijusti Ica-I res fortunas do mundo. O prín-

veis pelos fenômenos oriundos da guerra ja alcançaram em IOde cipe, seu filho, fala vários idio
novembro de 1943 o seu nível; considerando a necessidade impe- mas, francês, inglês, castelha
riosa de ser mantida a unidade política, econonnca e financeira no, etc.

continental, principalmente na questão de preços e na resistência à �"-"-"-..-.J".""""-""""""'-__�

inflação; considerando ser imperativo manter-se a mesma relação
entre o nível de vida e os salários; resolve: 10 os preços de quais
quer mercadorias por atacado ou a varejo e o dos transportes, no

território nacional, nos níveis prevalecentes em 10 de novembro
de 1943; 20 proibir a elevação de quaisquer dêsses preços, seja
qual for a razão invocada; 3° os infratores da presente portaria
serão punidos sumàriamente, de acôrdo com os dispositivos ;do de
ereto-lei 4.750, de 28 de setembro de 1942".
.........�..............-_w_w �_ ..".._-_..........

- --......,.-----------....-."._,.."._-_,.._.._�.....-.-_-_••�

Detidos os alemães a léste de Zllitomir
Mosoou, 27 (U. P.) - Foram totalmente detidas as fôr

ças alemãs que avançaram ao léste de Zhitomir. As mais re

centes informações da frente de batalha salientam que as tro
pas do general Vatutin passaram a lançar violentos contra
ataques, que estão obrigando o inimigo a bater em retirada
em diversos pontos. Acredita-se nos meios autorizados russos

que, com os recentes êxitos obtidos no setor de Cherkassi, os

alemães terão de apressar a sua retirada na frente Fastov
Zhitomir, para escapar a violentos ataques de flanco das fôr
ças soviéticas.

Outro desfalque O dos diretores da TRANSOCEANfim

Estocolmo, 27 (U. P.) - O povo
alemão começou a criticar Hitler
e o regime nazista, acusando-os pe
las funestas consequências do ata
que da RAF contra Berlim. Despa-

ataque destruidor a Francforte
LONDRES, 26 CU. P.) - O grande centro industrial na

zista de Francforte foi violentamente bombardeado, na noite
passada, pelas fôrças aéreas britânícas. Centenas de bombar
deiros do tipo mais pesado lançaram sôbre a cidade mais de
meio milhão de quilos de bombas explosivas e incendiárias. O
[máu tempo prejudicou a observação dos resultados do ataque.
"A emissora de Berlim, por sua vez, admitiu que o "raid" brí
tànico, desfechado ontem contra Francforte foi destruidor.
Foram causados danos consideráveis na parte velha do cen
tro industrial de Francforte. Admitem ainda 'Os nazistas que
Offenbach também foi atacada pelas Reais Fôrças Aéreas.

Conheceu Dom João Sextoa
Rio, 27 (A. N.) - Faleceu ontem a preta Josefa Ferreira

dos Santos, com 120 anos de idade. Era conhecida corno "Vovó
de Jaoarepaguá ", Dizia ter conhecido em pequena a dom 'João,
VI. Deixa a preta Josefa um tetraneto casado.

APARELHOS INGLESES
para jantar" chã e café

O maior sortimento I Os menores preços I na

Â M01JELAR
Rio, 27 (A. N.) - Frttz Wílliarn e José Bráulio Guima

rães, diretores da TRANSOCEAN, foram condenados a 7 anos
de prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional, por fornece
rem à Alemanha segredos sôbre a nossa situação e comunica
ções.

50 milhões de· quilos de bombas sôbre Berlil
prras allto�I�lades nazistas chega-I cbos recebidos por via diplomática nalam que foram restabelecidas ori
ram a admitir que uma quarta par- revelam que os berlinenses prctes- tem à tarde as comunicações tele
te da cidade foi destruída. Outra taram, pela primeira vez, aberta- fônicas entre Estocolmo e Berlim •.

informação fidedigna, confirmando mente, contra o regime nazista, Segundo parece continuam ainda
as noticias sôbre a evacuação de que foi r-espensabjlizado pela des- interrompidas as comunicações te
Berlim, indica que o "gauleiter" truição parcial da capital gerrnâ- legráficas.
da Baviera recebeu ordens para ar- nica. Adiantam-se nos mesmos cir
ranjar alojamento para, pelo me- cujos informantes que Hitler e o

nos, cem mil berlinenses. marechal Goering foram citados
como os culpados pela deficiente
proteção anti -aérea existente no

Reicl:_..

Rio, 27 (A. N.) - As autori
dades policiais do Estado do
Rio estão apurando vultoso
desfalque verificado na Caixa
Econômica fluminense. Segun
do apurou a reportagem, o pro
cesso instaurado perfeitamen
te esclareceu a responsabilida
de do funcionário Eduardo Xa
vier Pontes. Eduardo, confor
me se noticiou ontem, suicidou
se na sede do Esporte Clube
Vasquinho, do qual era presi
dente.
�--.".---_...._........_---

Infringiu a tabela do
querosene

Rio, 27 (A. N.) - O" japonês
Sejam Pires foi denunciado ao

Tribunal de Segurança, por
ter infringido a tabela de pre
ços do querosene em São Paulo.

I•
I
. .

-For"çõôde-córãiJõ"·�O govêrno da América do Norte
condecorou com a Ordem da Le
gião do Mer ito, no gráo de oficial
o capitão de mar e guerra Nelson
Simas de Sousa, por serviços pres
tados á causa das Nações Unidas.
quando capitão dos Portos de Per ..
nambuco.

Serão lançadosLondres, 27 (U. P.) - "A RAF
está preparada para lançar 50 mi
lhões de quilos de bombas explo
sivas e incendiárias sôbre Berlim,
afim-de riscar o nome da capital
nazista do mapa". Essa sensacional

.�__"_'__"_"_"'-A.J""""""""'" declaração foi feita por sir Arthur
Harr is, marechal do Ar britânico.
Mas, mesmo sem êsses 50 milhões
de quilos de bombas, Be rl.irn já se

encontra destruida pela metade,
segundo revelaram viajantes neu

tros r-ecem-chegados à Suécia.
Aliás, são tão consideráveis os da
nus causados a Berlim, que as pró-

Nova Iorque, 27 (U. P.) - 1111'01'-
maç ões rádio-tônicas suecas a.ssi-
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Soldados italianos, pr-í sioriei ros do guerra nos EE.
UU., durante o Te Deum que, em ação de graças por- terem cessado
as hostilidades entre os EE. DU. e a Itália, mandaram oelebrar. Víti
mas do fascismo, êsses soldados confiam no futuro democrátioo da

Itália (Fóto da Inter-Americano).

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,.00
Semestre Cr$ 40 • .00
Trimestre Cr' 2.0,.0.0
Mês Cr$ 7.0.0
Número avulso Cr$ 0,3.0

No Interior:
Ano Cr$ 80,.00
Semestre Cr$ 45,.00
Trimestre Cr$ 25.6.0

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo -nâo pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
bílraa pel 011 coneeltos emiti.

I
dos nos artigos assinados

As armas secretas não
atemorizam os aliados ILondres - (Por Jan Bolsen -

Exclusividaide do C. E. C. para "O
Estado") - Constantemente 'JS

totalitários apregoam o descobri
mento de uma nova arma secreta
que será aplacada ímediataruenn
contra a Inglaterra e os países
aliados. Essa propaganda vem s,e111-

pre acompanhada por uma série
tormentosa de ameaças e quasi
condicionando o emprego dessa
nova arma para o caso de que os

aliados continuem nos seus gran
des bombardeíos a Alemanha e

territórios conquistados pelos na

zistas. Daí se ressalta, que são in
f1nitamente maiores os danos cau
sados pela aviação brítâníca aos
centros industr-iais nazistas, do
que os que a propagrunda alemã
deixa transparecer. Entretanto
essa história de armas secretas
utilizada primeiramente por Mus�
solini, posteriormente pelos japo
neses e agora pelos nazistas, .llit
não atemoriza os aliados, A exis
tência de armas secretas constitue
lII11a das grandes miSltificações de
Hitler, para diminuir. a apreensão
do povo germânico, díante das

. perspectivas de uma guerra aérea
de terriveis cansequências para to
das as populações da Alemanha e
tia Europa ocupada. Os sanguíná
rios métodos usados pelos nazis
tas em todas as suas campanhas
militares, representam o emprego
de todas 3JS suas armas secr,etas.· O
descobrimento de uma nova arma
nunca os farfa comunicar aos alia
dos êsse fato. Pelo contrário, ela
..eria empregada de surpresa e com
>a maior violência que os nazistas
pudessem congregar. A despeito de
iodas essas ameaças da propagaJl1-
'CIa nazisfa, os britânicos e aliados
continuarão a martelar o territó
rio alemão e a destruir as suas

Industr-ias de guerra até que so
brevenha a rendição de todas as

forças ,tOitaaHárias.

I
'Washington, novembro - (Ser- ímportante ponto estratégico si-

vico especial da INTEH-AMEHIGd-, tuado no Pacífico sul, ainda em

NÁ) - Os sucessos obtidos pelos: mãos dos japoneses. O general Mac
aliados na Europa veem impe d in- Arthur não se enganou ao lançar
do que os observadores da guerra I

essa ofensiva contra as linhas de
de cm o destaque devido ao avan- abastecimenlo elo inimig�, \'i�and.o
co das f'ôr cas americanas no Pac i- isolar os núcleos de dominação ru

iico sul. �êstes últimos lrc s meses, 'pônica para combate-los separada
os fuzileiros da marinha dos Esta-Imente. Desde que foi dcsí'cchado
dos Lnidos infligiram sérias der-, esse ataque, enormes teeur SIdo as

rotas aos japoneses, capturando j perdas da esquadra do Mícado,
'importantes bases, navais e d�s- .t an to em homens, �omo cm vaso.s.
truindo grande numero de navios i,de guerra. Os amerrcan os aba.s.t�c�-

em várias inimigos. A imensidade das linhas dos pelas bases capturadas ao lD1-

de comunicações que garantem o 'migo, não sómente atacam os es

abastecimento das fôrças em lula quad rões navais japoneses que
vai sendo reduzida gradativamcn- sui-gem pelo Pacífico sul, como

te pelas vitórias americanas e apcr- também levam a efeito lerriveis
diàriamente, tando a esqun.d ra nipônica dentro i ncursões contra as rotas de ahas-

52. de Ulll quadrado de posições e stra- tecimento da marinha amaréla de
légí cas da maior importância. O sorgan izan.do o seu sistema de co

comunicado do estado maior do municacões milhares de milhas
general Mac Arthur dá-nos conta afóra do teatro das operações. Essa
de um grande desastre naval o cor- estr-atégia tem daelo excelentes re

rido nas proximidades de Habaul, sultad os e vem desorientando o al
desastre esse que custou à frota do /to comando japonês que sempre
Micado a perda de um cruzador e jll!lgou fácil o contrôle das Hhas
de seis destroiers, além de outras capturadas logo no início da Juta.
embarcações menores, danificadas Prosseguindo nessa tarefa de aper
pela aviacão aliada. A luta em Bou- tal' um cêrco de ferro em torno doo
ga inville "assullle, d i a a dia, asp e- tcrr i tó rio metropolitano do f nlmi
ctos mais sombrios, com perdas go, o general Mac Arthur, dentr-o
enormes para o exército japonês. de pouco tempo. terá estabelecido
Os americanos, repelindo a guar- uma cinta de posições básicas em

nição da ilha para o interior da tor-no elo arquipélago nipónico, das
costa que cerca a baía Imperatr-iz quais poderá desfechar uma terr i
Augusta, conseguiram operar o de- vel ofensiva aérea contra as cida-
semba rque de grandes contigentes des e os centros indústr-iais do Ja
de refôrços navais que, imediata- pão. Essa segunda tapa da guerra

___ mente, entraram em ação. A supe- no Pacífico já está delineada nas:

-J.r.v.-= Irioridade
americana nessa ilha já suas linhas mestras e ninguém po

_- é um fáto reconhecido por todos derá alimentar qualquer dúvida-
os observadores e a quéd a dessa sôbre a intencão do general ame-
base pode ser esperada para muito ricano de Iôrçar a criação desse
hreve. Com a quéda de Bouga invi llc cêrco para desencadear, por fim,
abrir-se-á para os f'uz ileí ros da 111a- contra o .Japâo a fúria de todas as

rinha norte-americana o caminho armas de que dispõem as Nações
para a conquista de Rabaul, o mais Unidas.

REZANDO PELA ITALIA

Seu filho
•

I
I Cornpro.vse��U��!tid�EP�!:f��!I� amostms Ipera: Produtos Alimentícios "REGIOS".

fPraça Princesa Isabel, n. 57 - São Paulo.
.

EST� AlUNO

vai para o Ginásio 1
(Ex-Regente do Curso Médio e, atualmente, professor

outras classes do Colégio Catarinense).

Então, procure prepará-lo convenientemente. matriculando
no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes

MENSALIDADE: Cr. $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro,

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile,
NOTA: A primeira mensalidade será paga no ato da matrícula

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

Servirá de ingresso o talão
do mês ccrrente.

x

VII FIZER CONCURS011Inspetor de Consumo?
Oficial Administrativo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor- Federal?

Postnlista?

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

litá-lo devidamente, por correspondência.
Informações: O_ L; ROSA

Rua Deodoro. 33 - FLORIANOPOLIS
THB LONDON Ic LANCASHffiB INSURANCE COMPANY

LIIIITED
Sêde: em LODdre5. Fundos de Reserva excedem:

Cr$ 1.200.000.000,00. ISub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vida) Ra.ol, l'
r • _

.....................................................

1131$008 II• •
• •

I C()LUMBIA I·

·1• A f •

I s mais amosas mUSICas, com os mais :
: famosos artistas. :

I ÚLTIMAS NOVIDADES I
i Na ·(RADIOLAR» i
•

•

: Rua Trajano, 6 :
•

•
· :................................................�

COM MENSALIDADE, TAO
ECONÔMICA PODE ESTUDAR
PElO CORREIO UMA PROFI5-

SA�O LUCRATIVA ".

CqMERCIO-BANCARIO-FARMACIA
RADIO· COSTURA - P.RQFESSOR
JO R NALlSMO - PU SUCI DADE

"' riCA FOLHETOS GRATIS
ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 589-S. PAULO

, NOME,

RUA_��--------"�--
LOCALl DAD-E

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

-,

(nADO ------,-------
-- -- - - - -

��;M���l�

INftGIB MAIA & elA. LIDA.
Fábrica especializada de

Tôrnos mecânicos de precisão
Rua Faustolo, 696

São Paulo

PROCURA
representante idôneo do ramo para

o Estado de Santa Catarina.
Pedem-se ofertas detalhadas,
ferências e indicações dos

firmas representadas.

com re
demais
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Faz anos hoje a exma. sra. d.
. .Maria Emília Bruno Pierri, espô
50 do sr. Elói Pierri, residente no

Rio.

•.•••••••5••••••••••••••••""
:: :

]Vida Social I•
•••ese.... ..5.....:

;.l.' 1 ,·}';I-tSAI1JOS
Nesta data deflue o natalício da

exma. sra. d. Lilian Wanderley
Prisco, espôsa do sr. Carmelo Pzia
co, funcionário do Inst. dos Co
merciários.

1943 3

'O diasanto do

B.

CAMPEONATO DE, AMADORES I be, que tantos "craks
" deu à terra, posto de jovens que tudo fizeram

Finalmente amanhã leremos a, i catar inense, tais como: Caldeira, I para o seu prestigio, tais como:

oportunidade de assisürmos (). iní-I Zinder, Laporta, Celso, Carvalho c Osmar Cunha c Antônio Romeu Mo
ClO do c,�lllpeonalo de amadores, tantos outros, não trabalham para reira, os dois ba-luartes infatigáveis
ne�ta capital. fazer voltar às, lides o club-e dos do querido grêmio que tantas san-

Seguindo o lema de Ovídio, isto "meninos de ouro" ? dades nos deixou.
é "Corpore sano in mens Lendo-se o arquivo do Externuto, Entretanto, daqui desta cronique-

I
sana" +, � mocidade norian�)Poli- a saudade que sentimos é imensa, ta, faço um apêlo ao jovens estu

f tuna, aprunora-se no Iortalecimen- I pois Ioi um passado de glórias mas dantes do Colégio Catarinense,
lo de um Brasil grande, forte e que poderá metamorfosear-se num para que reergam o querido "E:,,
respeitado. presento e num 'futuro de exjilen- ter-nato", o clube que honrou ger.i-
Amanhã, pois, media-âo Iórçus dor. ções e que dignificou um estabele-

quatro clubes, que empregar-sc-áo Parece-nos ainda vermos quando

I
cimento de ensino.

com afinco pela defesa de seus ar- a�sisqmos a uma partida de Iutc- Vamos pois jovens desportistas
cos e honra de suas cores. ból, os seus torcedores gritarem: do Colégio Catarinense, elo qual
As 1<1 horas medirão torças o Externato! Externato! o clube que guardo tantas recordaçoes do 1l1"'1l

possante esquadrão do Instituto de conquistou o coração de Fhn-ianó-. tempo de estudante naquele Colé,-
Educação c o do Ci-ispirn Mira, HI11- polis , '

',

. gio, para a luta com o Externato
IJOS desta capital. Ainda h:í bem poucos tempo, Yia-! para o Exter-nato e pelo Externat\):
O esquadrão estudantil ,j,{ é de mos um "Externato" forte e com- (Waldir de Oliveira Santos).

sobeio conhecido nos meios espor-
ti vos de Florianópolis, quando em

anos anteriores prel ia va com o

"Externuto ", o clube que deixou
saudades.
Quanto ao "Orispim Mira", ta111-

hém possue um hum esquadrão, in
legnuln por "pbaycrs" de valor no

Iuteból varzca.no.

f'87.fHlI anos hoje:
sras. Julieta Miranda a Adelai

de Sousa;
.

srita, Dagmar Conceição;
sr. Jacó Pereira;
jovens: MilHão Ferreira e Daltro

de Oliveira Condessa.

Clubes:
O elegantíssimo salão do Clube

la regor-gitará, hoje, de animados
frequentadores, pela soirée que

, ali se realizará,
._� --O Destêrro R. S. Clube levará

4 efeito hoje um saráu dansante
em sua séde social

ESCOLA P. FEMIHINA
Em nome da srita. professora

Cora Batalha, diretora da Escola
Profissional Feminina, vieram con

-vidar-nos para assistir à abertura
da exposição de trabalhos, hoje
-reo.1izada, a srita. Helena Richard,
professora, e sra. Olga Noronha,
aluna (taquele utilíssimo estabe
lecimento.
�

Õ -P-;-;C-�---d;··�íí·;··'"

Anemia?

Tonifique-se com

Sociedade Vatarinense

na

Crianças desnutridas?

Raquitismo?

EmULSÃO DE 5EOTT
a maneira mais faeil e segura de tomar-se
o legítimo óleo de fígado de bacalhau

27 DE NOVEMBRO

Leonardo Kimura,
Martir

Leonardo, natural de Nangasa
hi, era filho de pais que tanto se

distinguiram por suas virtudes
como por sua alta nobreza. Ainda
mocinho prestou aos padres [e
suitos, encarregados de sua for
mação científica e literária. gran
des serviços como catequista, pois,
era dotado de uma inteligÊ!ncia
fora do comum. Entrou para a

Companhia de Jesús. Mas. embo
ra tivesse formação suficiente pa
ra r.eceber à ordenação 'para sa

cerdote, preferiu o simples estado
de irmão coadjutor. 'Por ter pro

pagado a fé católica foi preso.
Três anos passou no cárcere. du
rante os quais ganhou 96 pagãos
para C,'isto. Chegou o dia do su

plício. Ele e mais quatro católicos
foram condenados à fogueira. Es
res quatro companheiros foram;
André 'l'ócuan da primeira nobre
za do, país. João Ixida Xoum, ja
ponês, o coreano Cosme Táquea e

o português Domingos J01'ge. O
crime :lêsses quatro ero. de terem

recebido em suas casas os aráutos
da fé. Morreram todos na segunda.
metade do mês de novembro de
1619.

B.

o segundo jogo que será às 'lei
O sr, interve.ntor federal assinou horas, tem como rivais () Indepcn-

decreto cutor-iaunde o Serviço de lA
'

I J
�

P S- J
.

Benefício t d L 't
.r cucia, ((' . oao cssoa, ao 08e, 0

. 1 men o o e1 e a nagar! . _

aos seus fornecedores, a partir de i O aguerr ido esquadrão do Paula
l ' de dezembro, C,.$ 0,85 por litro, I Haruos, desta capital.
Pelo mesmo decreto, e a partir I Ambos, possue em seu meio com

daquela data os preços do le'te .

. •

'
,

1 destacados pcbohstas no "soccer"
henehclado passam a ser os seguin-
tes: I litro - Cr$ L ao ; 1/2 litro _

vaa-zeano.

,.cr$ 0,60 e 1/4 de litro Cr$ 0,30. Por Ludo isso é de prever-se, qu:c Washington, 27 (U. P,)_
HOTI,\RIO nAS S!\�'rAS MISSAS l'AHA o estádio "Dr. Adolfo Konder", Submarinos norte-americanos
Catodrul: 6, p��I:Nl�ohOl'as. SE'rÚ demasiado pequeno, para aco- em operações em águas do Pa-
;"Ov€",,: às ]8 horas, Ihcr a enorme assistência, que !cífico afundaram mais 9 na-

11oII::aJ:', dias ela semana: Missa: às 7,30 amanhã la' est
'

pl el'dI'
.

,
c '. , ,>.ara, a au U1 o .s VlOS Japoneses, entre os quais

Igreja de St o. Antônio: 7 e 8 horas. fuluros csportrsl as de nossa terra c se destacam um petroleiro um) r .xp ital de Carídarís: (; e 8 horas,

s ;;�;:,��"mo Coração ele .vrar!a (Parto): quica do Estado. (Por Waldir de pequeno porta-aviões e sete na-

19re�1 de 8to, Antônio: 7 e 8 hOl'ab, Oliveira Santos). vios de carga.
19l qa �e ?, Sebastião: 6,30 horas.
Igreja ue Sta, Teresinha: 8 ho1'as
A�il? .lJ'nlão Joaquim: (j ]>.)1'a8,

" POR ONDE ANDARÁ O
GmaslO: i) (l, 7,30 (só alunos) - 830 "EXTERNATO" './horab.

' ,

�::upeJa (Je S. Lui",: 7 e 8,30 horas, Jú vão para UIlS lrês llil10S lI'le B A' 26 (U p') O
,

( Capela tio. AbrJgo de Menores: 7 horas
\ uenos Ires, . ,

_. edi-
,�lod:8 os dms),

' ,não ll1wis se fala 'fiO Exte.mM-to, o Hcio da emhaixada crgentina em

Tl'inclade: Matriz: 8 hOl'as Berll'm Io d t 'd d t
1" j 'valoroso e oiseipHnado eS(jLladl'a-t) , .

es rUI,o uran e os
.1'lJl( ade: ,Chácal'? dos Padres: 8 horas" lt
,J,oão Pes.sl)�: (Estreito): 7,30 hora,o, d ('"na" h' C J" ("I"

u Imos ataques'aereQs da RAF
São Jose: -1,30 e 9,30 horas,

" {) . .-1 SlO Oje (} eglo Ja

arI-j'
contra. a capital nazista. Essa in

COCjueiros: 9,aO l],�ras' dia seguinte' 7 nense. formação foi revelada oficialmen
l10ras.
,. .

�. Fundado por 1niciativa do saurlo- te pela chancelaria arg�ntina, na
Morreu o cardeal so mestre-e quer'jdo amigo·elos gi·· ha!ie .de uma nota. enVlada pelo

Cremonesi nasianos Padre Davj MÜller - len .. ������...;!�:..:r:.,c;!��.............-.....,

Londres, 27 (U. P.) A
rio a coadjnnr-Ibe a mocidade cs- Funcionàrios Abundância de azeite

emissora de Berlim anunciou
ludiosai <laql.lele renomado estabe- de autarquias Lisboa, 27 cu. P.) - A produ-

'que faleceu, em Roma, o car-
leeilllcnlo de ensino secundúrio, o. ção de azeiLe decorrente da alual Ao,tentar esquivar-se às deter.i-

,deal Cremonesi. O extinto cou-
glorios.o "Extenna-to", o clube di)); E.'io, 27 (A. N.) - O DASP colheita de azeitonas é "abundan- .acões dos órarãos d� Estatistica M ..

tava 77 anos de idade.
meninos de ouro - que tanto 1au- determinou o estudo de uma lei. tíssima, calculando-se que ehega- dtar, uma pessoa revela o que é;'

........,., __ "AO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
réis e-onquistou para a Slla terra, e, org'ânica destinada a fixar os 1'1' para al'b t c' t el ,Inimigo do Brasil. E para os inlmt.

"S
- ---or...-------'"WI I

�. , o' aS.e'lmen·o o palS fi i
I�LF_,çõES DO RE�DER'1'-DíG�:;ST'� sua genle, desapareceu 00 ce-nÚrio

I
direitos, deveres e va.ntagens r08 do Brasil•• lei é hr.. ex ve).

É-nos grato anuncIar o recebimento ", d f
. , -

d
durante UIll ano e meio. ID. E. M.).

da nova ed ição d a co nh ::leidarev i sta p e b o h s t ICo ca! ann.en se. os unc10nanas as autar� ..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
"SELEÇõES DO READER'S DI-, :Nlàrlllcnte agora, em que vamos quias, Até que essa lei seja de

;lD�T", edição esta remetida pelo seu disput.a1' o campeonato de

all11adO-j cre.tada, por
concessão especial,

Fep,l eselltant� excl,usivo no Brasil, Sr, res, iremos sentir a falta do clube do,chefe da nação, aqueles fun-el nando Chll1agha, com eseritórios á. : . . ."
. -.

rua do Rosário 55-A Rio d Ja
" Il1H1S querido e tradlcLOnal da C1- ClOnanos poderao Inscrever-se,

, e nell o, t't 1
. , ,

1l:sse número, como sempre aliás dade. a 1 u o provIsono, no IPASE.

:llfeixa al'tigos e notas de excelênei� Porque motivo os jovens altw0s
lll�ontestável, história,s empolgantes cio Colégio Catarinense, estabe-leci-
e, Idéias admiráveis sôbre arte, polí-

'

tlca, literatura, religião, e etc" colo-
ll1en to "Jíf!er" no es'porte fIoriallO-

eando o leitor ao par dos aconteei- ])olilan,o, olvid.aram o querido clu
llJentos mais Ilotáveis oco!'ridos no
\ llJundo, através uma seleção de mais
<le 500 revistas e jornais.
í!:ste novo número apresenta em

suas páginas os seguintes artigos:
"MÃOS FINAS EM TRABALHOS
RUDES", pO!' Clifford Roberts; "A
CIRURGIA ENTRA NA IDADE DO
G1l:LO", pOI' Barclay Moon Newman'
"QUE FAREMOS DA ALEMANHÁ
yENCIDA?", por Kingsbury Smith;
'PARA O RóL DAS ATROCIDADES
JAPONESAS", por Gwn Dew; "O
MISSIONÁRIO DA PORTA DO
-CÉU", por James Keller e Meyer Bel"
gel'; .. O BOM MENINO" por Halll'y
Morton Robinson; "A CORAGEM E
AO MÉRITO ", por diversos autores;
"COMO AS CORES INFLUEM EM
NOSSO ANIMO", por Howard Ket·
cham; "' A VOZ QUlD FALOU NA HO
RA "H"', por Robert Ormond Case;
<'COMO EVITAR O DESEMPREGO
APóS GUERRA"' por John W Hanes'
"0 JAPÃO JÁ GANHOU 'A SUÀ
GUERRA", por Clark Lee; e, final
mente, o admirável condensado "RE
FENS"', paI' Stefan, Heym, cuja pri
meira e<liGã,o, de 1,000,000 de exempla
res, exgotou-se em pouco mais de 60
-(lias,

,

Joru. Batista Pereira 28 DE NOVEMBRO
José Pignatelli,
Confessor

De sua viagem ao Rio, cheg0u o

sr. Batista Pereira, nosso distinto
confrade, preso da Assoe. Cato de
Imprensa e diretor da I.O.E. Nasceu José aos 27 de dezembro

de 1737, em Saragossa, como fi
lho do duque Ant8nio Pignatelli.
Com 15 cmos de idade entrou pa
ra o. Companhia de Jesús distin
guindo-se desde o princípio por
suas virtudes e os progr'essos nas

ciências. A-pesar-da fraca saúde
pediu para ser enviado às terras

das missões. A Divina Providência.
porém, tinha outros desígnios. Em
1767, um decreto real suprimiu
nos domínios da coroa espanhola
a Companhia de Jesús. Pignatelli
acompanhou seus irmãos de hábi
to para o, exílio em Córsega e de
pois nos Estados Pontifícios, ande
como superior dos desterrados sou
be manter a união fraterna e o

zêlo pelos estudos. Veiu o célebre
breve que suprimiu a Companhia.
de Jesús. José se submet6u à von

tade do Papa. Em Ferrara dedi
cou-se ê oração e aas estudos. Pio
VI concedeu-lhe que fosse para a.

Rússia onde a Companhia de Je
sus ainda existia. Mas, na própria
Itália ressurgiu a ordem supres-

VI-teimas em Toulo 150'
e ]os{, foi encarregado, com a

n organização de várial!õ províncias_
Nova Iorque, 27 (D. P.) _ Pe- No dia 15 de novembro de 1811

rece;ram 352: pe.ssoas e outras 527 No�o Senhor chamou-o para. a

resultaram feridas em consequên- glórIa. eterna.
cia cio ataque aéreo aliado efetua-

...
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do contra Toulon, Foi o que in for- ençao . cinema. póde ser ti·
mOll a emissora de Vichi. roda com a venda de papel velho.

Compramolil a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

9 afundados

Foi destruída

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão

Farmácia Santo Agostinho.
rua Cons. Mafra.

de Avicultura
ASSEMBLÉIA GERAL

De ordem da Diretoria, tenho o grato prazer de con

vidar a nossos sócios, suas famílias e o público, em geral,
para assistirem à distribuição de prêmios obtidos pelos
expositores que concorreram à XIva Exposição Avícola,
reali,zada há pouco nesta Capital.

Esta reunião terá logar em nossa séde social (altos da
Confeitaria Chiquinho) amanhã, dia 28, às 9 horas.

FREDERICO DI BERNARDI, 1.0 Secretário.

I Pregos marítimos para construção
I

�ábri_ca l?aulista de pregos marítimos para construção naval,
bpo mgles, retangulares. galvanizados, de 2 1/2 até 8 polegadas,
procura entrar urgentemente em entendimento com distribui
dores ou compradores por conta própria. Reserva territorial
(exclusividade) prevista. Dá e exige referências. Respostas deta·
lhadas com «turnover» (volume de negócios) previsto, sob

«Pregos Marítimos», Caixa Postal, 539 .- São Paulo.

a

Bacharelandos d,e 43
No dia 11 do corrente, colarão

�ráu de bachareis em direito, na
Faculdade desta capital, os srs.

Altamiro Silvo Dias, Ataliba Ca
bral Neves, Aires Gonçalves. Hélio
Rosa, Hipólito C:1fegório Pereira.
Laudelino Solon (Gallotti, Nicoláu
Severiano da Oliveira, Ogê Truppel,
Osmundo Vieira Dutra, Rafael Go
mes Cruz Lima (que será o orador
da turma) e Raul Pereira Caldas.
Paraninfará o ato o sr.dr. Othon

G. L, d' Eça, lente de Direito Ro-
mano.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

OporlunidadeBOM E FUTUROSO EMPREGO DE (APITAL

,

UDlca
•

Por motivo de retirada desta Capital, vend,e-se grande e aprazível
propriedade, sita no comêço dos Barreiros, a um quilômetro apenas
da nova Escola de Álpirendizes Marinheiros. Com 230.000 metros qua
drados; tendo mui,tas ,árvores frutíferas de bô-a qualidade, como sej.am:
laranjas de lilllbigo, pêra e bergamota; uva preta e branca, maçãs, pe
ras, ameixas,- kakís, abacates, mangas, Lâmaras, cajús amarelos grados,
goiabas e outras mais. Com uma �'ande e confortável vivenda para fa
mília de tratamento, tendo s'ala, 5 qua,rto-s, cóp,a, coz,inha, dispensa,
banhei'ro, tanque ele lavar interno, instalações san,j,tárias, água enca

nada e esgotos próprios. PreÇlo de ocasião. Ver e tr'atar: aos Domin
gos, na mesma, com o seu proprietário Marcos Mioulmrzel; e, ,nos dias
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua ('.;JnselheÍ'ro Mafra, 26-A. Facilita-se
o pagamento.

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Bolcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Ró

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
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: Depois de tantos anos de bem servir ao público :
: A tradicional CASA ACEDONIA:• •
• apresenta, - pela primeira vez - a sua fi
• •

: Grande liquidação de Natal! :
• •

: Toda· a Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA! :
• Tecidos lisos e estampad'os serao vendidos por •

: PREÇOS MARAVILHOS081 �• Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos, meios, bijut-erias, lãs em fi
• novelos, roupinhas paro c r rc ri ç c s , roupas de jersey, botões, �
Clt flores, presentes, fantasias �

i UM MUNDO DE COISAS BONITAS :
: por preços de Papai Noel! :
· ,

: Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe!
•
.-
•
•
..
'.
e
•
..
"
•
•
•
•
•
•••••.•..............-- ....•........

Perigosa a situação dos ·1
. nazistas nos Balcãs'

Uma só opo-tunidcrdv pala

COMPRAR (- F.ICftR SATISfEITO I
Começa no dia 1.0 de dezembro. não e- quecu !

CASA M CEDONIA
A Cuso que mais v e nd-. e me lhor atende

8 Rua Trajano ., 8

'Washington - novembro - (Inter- gigantesca ofensiva dos exércitos l"US

Americana) - Os Balcans sempre fo- sos na frente oriental. um assalto em

sam .considerados como '·0 barril de grande escala dos aliados contra essa
}'l-91vOl'a da Europa,". Foco constante região, ou a defecção da Rumãnia e

de rebel íões e guer-ras, tendo sido de outros países balcànicos. Ê verda
'mesmo a causa ímedtata da guert'a de de que a Alemanha pOSS11e grande
1914, os Balcans sempre constítutram quantidade de petróleo sintético, mas

uma verdadeira dor de cabeça para ,-� o petróleo natural é
í

nd íspçnsável
-estadístas eur:.. peus. Seu povo sempre para determina.das espécies de com

irrequieto e CHI· nrta constante, (:OHl- bust.ível de alto teor, e é sómen1.e em

batendo as ambícões : írnpertatíst..s Ploesit que os alemães podem conse.

-das nações viztnhas, se tornou famo- guí-Io,
so pelo seu ardor combativo e pela Todos ainda se lembram que, na
técnica de sabotagem que aperteícou Primeira Guerra Mundial, foi a rendi
ao mais alto gráu. Disso sabem mui- cão da Bu lgá ría, deixando expostos os
to bem os nazistas, que há ,vários campos ele Ploesti, que demonstrou
anos lutam inutilmente para dominar aos chefes militares germânicos a

í

m
a resistência dos guerilheiros balcã. possibilidade de contí nuar a luta por "'" Ralldell'll Nacional quando apa....
nicas, que a cada dia se apresentam mais tempo. Colocados diante de uma c .... ,em sala 011 "aláo, por motivo de reo

mats fortes. E por êsse motivo que a situação idêntica, não há dúvida de niões, cor..lerências on solenidade., fka
.

t· t rã estendida ao 1002:0 <la parede, POI' de-
região balcân ica sempre cons I ue I que os líderes da outrora invencível traz da cadeira da pr-esidência cm do lo-
ltma das maiores preocupações de Hi-' "Wehrmaeht "

não hesitarão em al i, cal fia tribuna, sempre acima da cabeça
t.ler, que sabe que um ataque aliado jar Hitler do podar e se entregarem Ilto ou proctssão, Dão sPl'á ccnduzída em

nessa d irecâo poderia provocar um incondicionalmente às Nações Unidas, !:'Od'���h'; la��nl���:�r ed�ol�:�a �e
rápido desmoronamento daquela fren- sem ontras preocupações que não a de e"tl)ja em senHdo horh:ontal. : a�g�
te nazista. salvarem a pl'õpria pele. •

trela isolada <Pro dma". CJ)ec,·et.,·I,,1 ..

As infonnacões mais recentes rece- •.1<4'5. d.. �1 d" Julho de 1942: - Art. 18.

bidas da Eur�pa nos dizem que é de
"Verdadeiro pânico a situação na Ru
n1ãnia e na Bulgaria, atenol"isadas
com o célebre avanço dos exércitos
l'USSOS e com a ameaça que se acentua
<,ada ve·z ]jlais de um desembarque
aliado em grande escala. A Rumânia
principalmente, em virtude de seus

campos petrolíff'ros, que fornecem
"um terco do combustível consumido
-pelos exércitos nazistas, é de impor
"tância vital para os alemães. E, ao

que parece, os rumellOS ja teria.m ini
cIados sondagens de paz, a-fim-de sa

·berem sob que condições os aliados
aceitariam sua rendição. fungindo
dessa forma ao controle opressor dos

SOIRE'E » no
de Novembro

dia 27(

RETRATOS I
AMPLIAÇÕES de r e t r a to s a

cr a y on , P<'> s te I e oreo , Retra
tos em porcelana. i n a lt e-

r
á

v e is para túmulo>, Retra
tos esmaltados para jo ias,

Foto-estatuetas em madeira.

Mármor e s e gr s nitr s. Tma

gens e bronzes para

túmulos

Representante: BELARMIN9 CORREIA GOMES
FLORIANÓPOLISRua General Brttencoui t , 183

lseilao
;�

� 1 A';����;n�!����: quoregulamos os nossos preços aos do �:1 terça-feira (dia 30), às 19 I!o,-
t, mercado do Paraná:

'I
raso na casa n" 59 da rua Padre Ho-.

"Lírios a Cr$ 1,00 a duzia ma, será vendido em leilão o se-

.fIi>l Margaridas a Cr$ 0,40» » , gui nt e : 1 máquina de escrever da
lóíiii· e 500,0 de redução nos preços das reputada marca Herni ngto n, cano

• demais variedades. de 1 S poleg. e 120 espaços; Guar-
/ti. F L o R I C U L T U R A da-louça, guarrtu-crnuida, 2 mesas
W Rua Felipe Schmidt 47 -- Fone 14B9 pura cozinhas, 11 cadeiras, :1 guar-

5 v.
-- 5 da-roupas com espelhos e 3 ditos.

----------------- sem espelhos, 4 camas patentes
CCJllJ estr-ado de molas e colchão ;
1 dormitório para casal (cama,

Vende-se uma carnioneUe, em- luvatór io penteadeira, guard a-rou
placada, com diversos pertences. p a d� .;-1 portas e esp{'I'�H� de cris{a�);
Preço de ccoaiê o. Informações na !1l0bll!8 de sala �le vlsdn,. cadeu-_R
"Tamancaria Barreiros", na rua, preguiçosa, cadeir a de cr.lança. hl
Conselheiro Mafra. 5v-5

I de. mesus de centro, cnbule. para
quarto, estrados para banheiro, es
tante, carinho de cr-iança, cômoda
com 3 gavetas, louças, vidros, t
violino, uma VOlTa de raça com :f
mesr-s de idade, c muitas outras
III iudczas,

'TERRENO ���d�:e
díodo 15x50 ms., localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na rua

��ti�"1;�I�_Ww�;A�i&-:�i��;ç--�_._-;�.-.�A;:---1 Compra-se um piano em perfei-
.. to estada de conservação. Ofertas à

� Fundada em 1870 - Séde: B A I A

I v;,;d;��;'
15.-9

� INCENDIOS E TRANSPORTES u'a máquina re

�
Capit.al e reservas CI.... gt-stradora -Na-.... ,

- . . .. 71.1;56.189,20

�
Responsabilidades

Cifl'as 110 balanço -de 1942: � tiona!., tipo 726, nova, por
Receita cc::! 4.999.477.500,58 .. Cr$ 5.0°0,00. Informações na

. . ..

'" 70.681.048,2,,, � "

d E t d V 2Ativo.... Cr$ 105.961.917,70 � gerenc1a O « � a O". . -

�
Sinistros pagos nos últimos 10 al1��·:::::::::::::::: C'·$ 64.986.957,2', =- M

·

de escreverRespoosabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20 '

..� aquI'naBens de raiz (prédios e terrenos) C;$ 23.742.657,44
DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire ele Carvalho, Dr. Francisco "-

alemães.

�� de Sá e Anísio Massorra. �i'A Bulgária. e a Hungria, por outro A
•

gencias e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal nolado, guardam Ulll silêncio significa- U "-

� ruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da Arné!'ica, Europa i'
tivo, que indica até que ponto esses e África. •

l>aíses já compreenderam o passo er-
"- <..·rado que deram, aceitando o dominio i' AGENTE EM FLORIANóPOLIS

-nazista, que os colocou em perigo de � C � M P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39 >.:le co t po d batalha .. CaIxa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

:��;�g��"���T��:����::t�,�L����=:l

PETISCOS - Roll-mops - Herrings _. Pic1des - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas .. - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

BAR �E ftRMftZEM
Rua V. Meireles,

Prtvado dos
prazeres da
bôa meza'!

Por que?

•
•
•
i

PILULAS DE

REUTER

Cemlouette

VENDEM-SE «: aJ;::rúdr�
!gica Nacional, a 470,00 sómen
Ite o lote. Tr atur na redação
do "Est&do". V.- 12

ALUGA-SE A casa sit a
na Avenida

otornarAo
apto a co

mer de tudo.

Adolfo Konder n. 3, com amo

pio sa ão para qu alquer ramo

de negócio, comtcdos os requi
srtos da higiene. Informações:
Rua Conserheiro Mafra. 42.

30 v. -18

U" - Vende-se
fv..aquloa uma má

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

316-Estreito. 15v.·6

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vttor Meireles, 18

Vende-se uma de carro graI".de,
completamente nova, propria para
estatística e manifestos, da-se com

garantia. T!ator pelo telefone
761 nesta. 5 v.-5

Ca mlsas, Gravatas, Pijames
M ias das mehores, pelos me

no res preços só na CASA MIS
C ELANEA - Rua ·Traiano, 1:'

MACHADO & CIA.
AG1i:NClb.S E REPRESENTAÇõES

Caixa pOlltal - 37. Rua Jollo Pinto - L
FlorJanÓpoü.

Sllb-atrentea 1108 prblelpats mUlllefpl_ 41.

ESTADO

A Estatística MiUiar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tã"
das da Nação, exige que todos Olfi

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças ar_.
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar f'GIl.
lra o Hrll>liJ em !rUerr&. (D. E.. M�>.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EtXTRA REFORCADO DE 12 LONAS!�

t,., Si

ESPECIALIVIENTE fabricado para
o serviço pesado, o aperfeiçoa

do pneu Goodyear 34 x 7 de 12

lonas apresenta melhoramentos
.radicais de construção que. aliados
,à excelência domaterial emprega
-do. asseguram a êste pneumático
'serviços uniformemente bons, du
.rcnte longo período.

�j/j/I!I!lIII/I!I".I

34x7 RBIIIDO 12 LONaS

34x7 A. W. T. 12 LONIlS
Construido. com característicos
específicos. para resistir muito nos
vários serviços normais de trens
porte, na cidade ou na estrada.

n�Ol'�{'emos O 34 X 7

".,.,.� �"r';<:! t;�....('S diíerentes ;1';. l.._ � _,J ,I ...,.,1 ..... , � � ...........

34x7LDGIRTI12LONAS
Especialmente fabricado para ca
minhões que trabalham fora da
estrada na extração de I!:wd",iras,
minérios; etc., O desenho e cons

trução das paredes laterais e ban
da de rodagem tornam êste pneu
muito resistente a cortes ocasiona
dos por tôcos e lascas de minérios.
Suo carcassa exlraordinàriamente
forte, suporta grande sobrecarga.

NA CONSTRUCAo DtSTES PNEUS aperfeiçoa
dos, foi dada aos frisos uma atenção muito
especial. Graças a isso, os novos Goodyear
podem ser montados e desmontados com

a máxima facilidade em qualquer a;ro.

J.W T.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam' a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria, Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se rnanifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes,
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um rer-edio

d
-#..

eficaz, Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais, É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rápido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA OS--�,
BEX RINS E AA ,

• IGA

P.lulàs DE-WITTo vidro Brande de PiJulas De Witt, conter do duas vezes e z:neia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa provorcionalmente muito z:nenos.

E f t
·

d í
. :\'0 GHl."PO 1I10D�LO "DJAS VEJ,HO"

n ren am os perígos a uaa Para' !. COlHor,.llI,e
roi notie!a:do, realizou-se

h , na pretéiíta quarta-telra, 110 Grupo

AI'" d
,lVlodélo "Dias Velho", a íuauguraçào

Ia os 'dos retratos dos SI'S, Presidente Ge
! túlio Vargas, Interventor Nerêu Ra

pois das trágicas semanas, que se' mos e do patrono daquele estabeleci,

seguiram à quéda de Mussolini ,�ento d� �n�ino, assim como ,da Co-
. ,,' I zmha Dletética recentemente instala-

um pais que apresenta tais marn- da,
festações de dignidade e de vida, I A cerimônia que decorreu num

'demonstra que ainda está acesa a 1 agradável ambiente, teve a presença
sua chama de p atr i nti smo e que a' do Interventor ,Federal, sr. dr. Nerén
,J..-

,

• , '.. .... Ramos, que se fez acompanhar de sua

Nação Vibra, anciosa. paru (oldbo-, exma, espôsa, senhora Beatriz Peder-
rar com as �ações Cnidas, 11a 1'1'�- i neil'as Ramos, presidente da Legião
lallraeão do direito e da libl'l'uade ! Brasileira de Assistência em nosso

dos p'�vos". i'Estado, e, do ajudante-de-ordem da I�-,

I
tel·ventona, sr. tenente Arruda Ca-
mal'a,

Compareceram, também, numerosas

Rumo ao Reich 't:��?:2���::....;...�;:!.s�:..�!��:.:;.-..-..""
As antoridad-es responsáveis pebLondres, 27 (D. P.) - Bom- fiel execução das Estatísticas MiII

bardeiros pesados norte-ame-, tares podem exigir, sempre que hol'
ricanos atrovessaram esta ma- ver dúvid� quanto. à veraeid!ld. d.

nhã O canal da Mancha rumo

I
Qualquer lnformaçan• que cada ln

, ".

' formante prove o que declarou. ;
ao terntono oCIdental da Ale- mi-fé constitue crime contra ....
manha. flIraJle. na,.J..n.1 (n ..,. 11«'

combater ao lado dos
Argel, novembro (Inter-Amei-i

cana) - A ern issora desta cidade
transll1itiu as seguintes palavras do
Conde Sf'orza, ao tomar conheci
snento da dec isão aos jóvens i la
Ilanos, fugitivos da parte setenf ri o-
11<11 da Península Italiana, ocupada
!pelos uazislas, e que pedi<llll para
seguir, ill1&1iatamellte, para a fren
te de combaLe:

"Essa aNul-.I1cia de jóvens com

patriótas que, fugindo da Penínsu
�Ia, vem ped ir armas paefa Jutar
contra os alemães, comove-me e,
"O mesmo tenlipo, enche-me de oro

gUJlho. A'lgllUS chegam famintos,
outros quasi sem recursos, em pe-

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. são encontradas noS halcões da

Casa SANTA BOSA

quenos grupos.
"Depois de vinte anos de fascis

mo, de mentiras e de fars.a e de-

Diariamente recebemos novidaops
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

A qrandeza de
um ensinomento

,\Va�hington - novembro - (Ser- I consentido que possa entravar, na de-

I
VIÇO Especlal da

Intel.'-AmeriCana)
- vida onortunídade, a livre determina

As tropas augIa-americanas avançam ção elo J;lOVO italiano sôbre o r'eg irne
rumo à Cidade Eterna, A-pesar-da que há de presidir à reconstrução

'forte
resistência qu lhes oferece o in í- econômica, moral e política do País.

l:lJgO, cada vez mais obstinado em de- Estamos, porém, em guerra. Na Itá-
fender Roma" cUja, queda representa lia, parttcularmente, estabeleceu.se

! lJa,ra o llaZIS�1l0 alem[LLJ um �olpe po l.- uma ele nossas trentes mais rmportun-

!
uco de que Jalll,alS, se, pOd,era restabe, I teso O inimigo, segundo as mais recen.,
Jecel', o VIII exercito Inglês o V ame-

, tes declarações do sr, Churchill, ainda.
rrcano reajustam, m profundidade, as possue um enorme potencial bél ico.
sUa_s posições avauçadas. I Portanto, nem as condições do arrnís-
Entreta u to, lias zonas já libertadas I tício nem a nota de reconhecimento

do País estão-se suscitando os proble- da co-beligeri\ncia poderiam ter es
mas ele ordem política, A herança do I quecido as nossas conveniências rn il i-

I
iusc isrno, com lodo o seu rasto de in- ! tares, Assim, junto ao Govêrno ital ía
c?mpl'eensões e susceptibilidades, es-I no funciona a Comissão Aliada de

, ta agora assoberbando os homens res-, Controle para os negócios da Itália,

"
ponsáve is elo País, Todasas

divergén-jl.'nCUl1lbi?a de d irig i r todos os osror
eras guam em torno da tígura do ReI. ços para o ohjetivo comum de derro;
Com Croce e Srorza à frente, os anti, tal' o inimigo, Observadas essas duas

I gos partidos políticos que consegui. I, premissas, isto é os direitos (lo povo
rarn sobreviver as duas décadas de ti- italiano para a sua livre determina-
rauía f'ascí sta , declaram-se Incomna-! ção e os supremos interesses da guer

tihíl�za�los, com Vitor Manuel" cUja. f ra,
os italianos já podem d i scu t ir li

subaistência 110 poder consideram vremente os seus ;1l'oblemas :;-clitic(,s.
um obstáculo para o estabelecimento sem a menor intervenção dos poderes

I
de um GOVé;'llO., capaz �e cOllgre�ar militares qu.e representam os exércí
numa COllV1VeUCIa suportável o ma ror tos triunfadores, Êste é um dos pri

I número possível de italianos, Por seu melros ensinamentos ela nossa luta,
turno, o Marechal Badóg lio. que foi o e ensinamento nãc isento de ;.;�all'!E'-
prímeiro a chamar ao Govêrno os re- za. Basta apenas estabelecer o c .ntrns
preseutan tes daqueles 'Partidos, dan-I{e entre os refens franceses, os "quis
do. assim, uma satisfação aos setores l ings

"

europeus, as populações pojo,
de opinião que os mesmos represen- nesas dizimadas, os belgas no dr-ses
tam, entende que careceria de base pero, os noruegueses nos campos de

I constitucional a

.modificação preconi- concentração, as "lidices" de torta �

zada pelos purtídos liberais sem que parte e as Iiberdarles de que j,l ,les
sõbre ésse importante assunto se pro- fruta hoje o povo italiano paru se

nunciasse a opm iao pública do País, compreender de que lado está a 1'a-

duas terças pai-tos da qual estão, co- zão,
mo se sabe, submetidas à ocupação es-

trangeira,
A posição das Nacões Unidas sobre

êsse importante aspecto da luta na

Europa é hem clara. A Itália foi ven
cida e rendeu-se incondicionalmente
aos exércitos das democracias, Ass i
nou-se um armistício, bem como uma

nota de reconhecimento de co-belige
rância contra a Alemanha do Govêrno
Badógt io. Os prímetros signatários
dêsses documentos por parte do bloco
triunfador foram os Estados Unidos,
a Grã-Bretanha e a RÚ.ssia, Todo o es·

pírito da "Carta do Atlântico
"

presi
diu às negociações e foi, ao mesmo

tempo. o que inspirou aqueles dois
importantes documentos, Nada será

.....,.._..._...-..�

Presttgta o Govérno e 81\

classes armadas, ou !lerá8
um "quinta - eoluntata ", O .....

D. N.).

RegressaramLondres, 27 (U. P,) - Membros
do govêrno jugoeslavo, que se en

contravam no Cairo, regressaram a

Londres, para assistir, segundo pa
rece, ao provável' casamento do rei
Pedro da Jugocslavia com a pr in
cesa Alexandra da Grécia.

CARTAZES DO DIA
HOJE SABADO HOJE

CINE
A's 8 horas - Espetáculo de Palco e Têla

No pa lco:
Despedida do apaludido Mago, Telepáta e Ventríloquo:

C H A N D U'
O nomem que sa!u d�,) inferne, e que, entre outros números,
'élpre&entará fl mi�teriosa l}u�ão "EVASÃO ETERNA", com a

estréia de MISS ALBA, a sonâmbula,
Atenção: CHANDU' dar á 20 000 cruz"iro!> à pessoa que provar

que há mistiticaçãJ nesse número extraordinário.
Na téla:

Bob Humo na complicada e gczadíssima comédia·

Para inglês ver"""
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (jornal)
Preços 3.30, 2,20 e 1,00 Imp. até 10 anos

CINE «IMPERIAL"
A's 7,30 horas:

Os luxuosos cabarets da Cidade Maravilhosa, servindo de am

biente a Sudney Toler para a mais arriscada aventura do de
t.ective n· 1:

Charlie Chan no Rio
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
G, OLSEN E SUA ORCHESTRA (Short)

Preço único 1.50, Impr. até 10 anos

Amanhã no Od'eon: John PaYf.le e Maureen O'Rara, no tecnicolor:.

Defensores da Bandeira

I VIHHOS ((c A S T E L O»

CASTELO TIN'rO
CLARETE
BARBERA
GRANDE VINHO BRANCO
RESERVA (Tipo Porto)
BRANCOS

VIHHOS ((G R A N J A
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

U H I Ã O» PRODUTORES: «soe, VIHICOLA RIO GRANDENSE LTDA.»
MATRIZ PORTO ALEGRE

Filiais: Coxias -- B. Gonçalves - Farroupilha
Garibaldi - S. Paulo - Baía-

Estabelecimento Agricola • (cGRA,NJA UNIÃO» • Flores da Cunha

IRIO GRANDE DO SUL ... BRASIL.

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

"
\
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Berna, novembro - (Inter-alia- I

do) - As sociedades políticas se·'
eretas italia.nas, que há lU11 século

I
passado lutaram para libertar
seu, país do jugo austr-iaco, estão

Hospital agora sendo revividas para pC r
lermo à tirania estabelecida pelos
nazistas. Esta notícia foi di vulgada

I
pelo jornal "Der Bund ", de Berna,
que revelou ai existência, na re

gião de Como, de urna poderosa so-

ciedade secreta cujos objetivos,
são: suprir as tropas italianas nas

emboscadas; ajudar os soldados
italianos perseguidos pelo exercito
alemão e auxlllar os pr isi oneivcs
de guerra norte-americanos, brio
tânicos e gregos a escapar da Itá
lia.
Entre os no\,os" carbonar is '

encontram-se vários membros .lo
clero católico, que empregam as

suas energias nu campanha para
ocultar esses refugiados.
Por outro lado, o jornal "Pro-

vincia
-

di Como" escreve que aso·

ciedade tem intluência particular
nas regiões onde os soldados e of'i
ciais italianos se reíugiaraan, tende)
como objetivo atacar a retaguarda
nazista. ASSLIl1, em Lecco, que d»
mina o Lago de Como, as tropas
do marechal Badoglio dominam in
teiramente a situação, o que forçou
a retirada de pequenas, guarnições
alemães cuja posição tornou-se bas
t�e "dificil".
A participação cIos padres I1CSS'1

sociedade secreta, deu motivo a vio-

INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfeiaoamento e Longa Pr át ica no Rio de Janenc
st;QNSUL'l'AS - Pela manhli: dla,'iamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

1'ábado., das 16,:10 às 18 horas - CONSULTÓRIO: Rua João I"llIto D. 7, sobrado -

')&ooe: 1.461 - !{e�dência: Rua Prestdeute Coutinho, �:!.

r\llARIODR. WEl'JDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-Lnterno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
CI.iNICA i\fli:OI('A - :\loléstias il,ft'I",,'s de adultos e crianças. CONSL'I/I'ónlo

e HH1UI)��NCJ.'\: Rua Fehpe Scbmidl. 11. :18 - Tel. 812. COl'iS'l'JJI',\S - Das lIi às IS.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especia lista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CO:>i'SlJLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
�x-inleruo du �erVl<;O Ou Prufessor Leouidas b'elTelra e ex-est.ag iário dos Serviços

do dr. (jatl"leJ de An drad e (Río ) e dr, Pereira Gomes (S, Paulo)
(Diploma de habít naçào do Conselho );aci011>31 de Oftalmologia)

tJbefe do ��l·\JC;\.I de ('ftallUuJuK,a du ntpl'll'larncllto de Sau de e Hospit"ll de Caridade
CHnic4I Jllédico-cit'úJ'�ica eSl,edalizaüa de Olhos, Ouvidos, ,L\:al'Íz e Garganta
(;O,'SULTúHIO: I-:ua Felipe SchlUitlt, 8, FOlie 1259 - CO:\SlIl.TAS: Das 15,30

... IH h",'a� - I{W';IJ)Ii:�CIA: Co ...ethen-o Mal"a, 77 - I<'LORIA:-IÓPOLIS.

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

de Caridade

ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTúRIO: Rua Vitor Meireles, 2li - Fone 1.405

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

DR. BIASE FARACO
('I",l'e do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-Inter-no, por concurso, da

i'ssistêllcja Públrca de Porto Alegre, Ex-interno de Clínica Médica e ,Ginecologia.
AFECÇõES G1!:NITO·URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-ViIOLETAS
Cm'mULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46

RESIDl!:NCIA: Rua Marechal Ouílherme. 33 - FONE. 1.648

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

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

ooscopico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trata
_,ên�os especializados,

, DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamenote das 14 às 18 horas.
RESIDJf:NClA: 'I'Irad'en te s, 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Ti>radentes, 14. FONE: I.SU3.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
'\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ-
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
t umores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERfNEO - HérnJas, hJdroceIe, ve-Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospítaís europeus
Clínica médIca em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho geníto

urtnárlo do homem e da mulher
A..18te. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad!ologia Clínica com o dr.

Jota.noel de Abreu Campanarlo (São Pau
]0;. Especializado em Higiene e Saúde
Pííblka, pela Universidade do Rio de Ja·
lU!Ü"O. -- Gabinete de Ralo X - Electra
-nltografla clin1ca - Metabolismo ba
_i _: Sondagem Duodenal - Gabinete
• fisioterapia - Laboratório de micros
.opta e análise clinica. - Rua Femamio
}(achado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

ricocele. Tratamento sem dor e operação
,Ie Hemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de �êsso. Opéra nos Hospitais

de Florlanópolls.
Praça Pereíra e Ollveira, 10. Fone, 1.009.
Herárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

HELENA CMAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSnTRICA

�Parteira)
Diplomada pela Maternldade

de Florianópolls
Atende chamados a qUalq1lM

hora
Praça da Bandeira, 53 - .ub.
(Antta:ó Lara:o 13 de Halo)DR. REMIGIO

CLtNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e CrI

atI9Ils em Ger'al. CONSULTóRIO: Rua
� Scbmldt - Edifício Amélia Neto.
.J'_e 1592, 9 às 12 e !oi às 17 horas. RE·

SIDl!lNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico .......

Ex-interno da Assist�ncia Municipal
8 do Serviço de Clínica Cirúrgica
a 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.

'\

IR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

4ltrargta e Ortopedia. Clínlea e Cil'1Irgla
t1e torax•. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDlilN·
ClA: AlmlLraJnte Alvim, 36. Fone 751.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurrião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe·
ções das vias bili ares, rins, etc,
Apliea o Pneumo·torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

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

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

Telefone 1.475

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

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vãrios anos do Ser"iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica),
Com prãtica na clínica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assi$tente do serviç_ode partos do Prof. Domingos Delascio no
UHospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, ri'ns,
:prÓStata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
'V:lrizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
Partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

0!r!ls�qas 0!rS

O. Pálido., DIIPaupe",do!,
E,qot.dos, A'1êmlco" Mã ••
QU' cri.m Mbgro�, erj�nçll
flQuític•• , receb.rão a toni-

Ific.ção g".1 do olg.ni.mo

San Ou e n o I IIIUIilIIiIlPli!IliIiIII'ãIl"ii1rt1fo!�i'aJltV:JliD!ltllll!i�M �--',
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921 ,I,

I

..........................

Sanouenoll'CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

.....RSENIATO, V,A,NADA· !
TO, FOSF O�OS, c»; too IETC;

• '

TONICO DO CERRBRO
TONICO nos MUSCULOS

Sociedades secretas
contra a tirania

nazista

Quando alguém, tal como o ettvao
Iheiro da ilustraçã.o a�cima, oferecer
lhe, em runável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembra..
S6 v. Sia. de acrescentar. ao agradE?
ce. a gentileza: ESTE.t 1.411.
SFi'1 () I1EU APEI71TIVO

l'REIJ/!.ET(J!
P!lM

Este aluno hobi
hteu-se em es

crituração mero

cantil, calculos
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciaI, correspon
dencia, em sua
casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili.
dade jamais vista, A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente' formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Esco)a devidamente registrada
por quem de direito sob n,O 548 em 1918: habilitou já uma gera.
çêo de alunos e todos estão trabalhando, Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicos e em pe
quenas prestaçães. Não perdera nem tempo nem dinheiro! Sé
habilitará em 4 a 6 me z es, tenda direito, no fim do curso, a
um Certificado de competencia com o quo), de conformidade
com o lei bem clara, poderá comprovar a sua alta habilitação,

�.-_-_._-------------...- •..._,._._-.-...- ..--.._...,

CompraI na CA SA M:ISCE
LÁNEA é saber economjzar�

CONSTRUÇÕES -

compra, venda e administração
de imóveis;

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

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

Cia. Construtora da Casa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

possivelgobter .casa própria».
.......................................a�.....

SEJA SUA

�
'�1ê:

/ ,A SAUDE DA MULIlER

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

o maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorias do Estado.

Sortf'i(:>s nos dias 4 e 18 de' cada mês.
PRÊMIO M�IOR CR $ 6.250,00
Muitas bonific8cões e inscrições de pagamentos.

Médico graUs

NOTE BEM todas estas vantagens por apen8s
, Cr $ 1,00. Tudo qne promete cum

pre incontinPDte. Não existe igual. Não reflita � �ãoduvide um só instante; Concorra para o proxlmo
sorteio, tenha cofiança, que, quando menos esperar; Il

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

,
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ftNão queremos ir para a Rússia»
Estocolmo, 27 (U. P.) -- Os soldados alemães não estão

querendo seguir, para a frente oriental. As tropas acantonadas
em Copenhague revoltou-se quando receberam ordem para se

guir rumo a frente germano-soviética. Quatro oficiais conse

guiram fugir pelas janelas do alojamento. Outros cinco ofi
ciais" entretanto, foram presos pela patrulha, sendo imediata
mente fuzilados no pátio do quartel. Os disparos acordaram -3,

tropa que começou a gritar "Não queremos ir para a Rússia".
Os solidados resistirem à guarda, que abriu fogo, matando
quarenta soldados. Os restantes, depois de dominados pelos
reforços chamados, foram embarcados para a frente orienta1.

Õ
..

Ur·âsliê
..

··se·iís
..

··có·iiipfômrssÕS-eiterõosExpul80s deGomel os a.lernaes
. Nov,� Iorque, 27 (U. P.) - O jornal "New Y,o�k Herald Os russos iniciam o plano de invasão da PolôniaTnbune dIZ que o novo plano de pagamento da dívida exter-

LI' ?6 (U P) _ G _ não abandonaram Gomcl sem soob '1' t d Ih
.,

1 k • 1
-

t . one 1 es, .., ., o
. - . . .

naB r�lI erra eEn tadea illUe .odrar aOs ja ertx�� entes d1e açt�tesl en re
mel foi abandonada, ontem. ram a estrada de GOl11.el a Mo- f'rer pressao mmu ga , como

0Greve.o rast e os s - os III os. S po adores e 1 u os -

1 ldad I
- F'· gilev lou a emissora de Berlim. olnelacrescenta - esperam anciosamente a oferta permanente dês- pe os so os a emdaes'B °11. o .

I;__ afirmou Stalin _ foi conquista.A ,"'� t d d Ih'
- A'

d d que a emissora e er im
]' Ise acerco, a eu en o a me or sítuação economioa o gran e Moscou, 26 (U P) Os da mediante urna bem sucer I( a l1Ia.anunciou hoje oficialmente. . .

-

país latino-amerícano. Por sua vez, o "Wall Street Journal
'

círculos oficiais russos ainda Dobra de f'Ianquei o o que impediuDesde a noite passada corria€'xpressa: "Acredita-se nos círculos financeiros que consíde- não fizeram nenhuma declara- que os alemães lentassem proloj,O rumor de que os alemães ti-rações político econômicas intervieram no estabelecimento do
nham evacuado GomeI, para ção sôbre a ocupação de Go- gar sua resistência sem correr o

plano da dívida externa brasileira, resultando evidente que 1 mel pelos soldados sovíétícos. risco de complelo cxt crmin in. O
tanto O govêrno dos Estados-Unidos como o da G·rã-Bretanha evitar que os russos comp e-

t I I I I G I Ié:I)U , Acredita se porém e111 Mos ímportan e la uar e (e omcr, ,.,

tassem O cêrco em tôrno da-
_.

, , '.1 ",- ..,

estiveram plenamente informados das negociações. Dizem cou que essa comunicação sei a importância decisiva para o ava2tais fontes que as levou em consideração a posição do Brasil quele importante baluarte do
.

1 ". o r usso na d irec.. ão de POlyes.'J1l,··sul da Rússia Branca. GomeI feita em mensagem especta ,
como país aliado produtor de matérias primas, no futuro mer- de Stalin, a ser divulgada nas foi libertado pelas d i visõ cs do ra.
cado de após guerra. Outros matutinos publicam 110tI'cI'as re- encontrava-se em poder das

-I l� I Ii1IU. .' " 'o •

d próximas horas. Os russos ridi- 111050 genera .0 i:OS50YS " que se
ferentes ao assunto, porém, não se alongam em comentários. tropas germânicas há mars - '3

-

t b 1 lo·dois anos, tendo servido de cularízam as íntorrnações na- enCOD .ravam 50 o COIl a nr nne.
.

t d
.

re
I di ato dos tenentes-generais Gorbs,Q. G. de Hitler no começo da ZIS as, segum o as quais a J- 1

�

ti d 1
-

d G I foi I tov Romanenko, Fed iunsk e Ru-ofensiva nazista sôbre Mos- Ira a a ema e ame 1 ,

feita com êxito e sem a menor denk o. Para comemorar a nova v],Londres, 21 [U. P.] -- Poderosas fôrças anglo-norte-americanas, cou. Quando os alemães pene- tória das armas russas () mareehalcompreendendo mil bombardeiros do tipo mais pesado e oviões- de caça, traram en1 Smolensk O "fueh- opressão das vitoriosas fôrçasatacaram violentamente. n� jornada passada, o porto de Bremen e .0 I rer" transferiu-se n:ara aque- soviéticas. Stalin ordenou que às 21 horas de
norte da França, Segundo lnformam de Londres, tratou-se do rno is Y. • • Moscou fossem disparadas 20 sal-intenso ataque diurno d,esfechado até agora contra Bremen, ímpor- la cidade, ;le onde dIrIgIU as lV!osC0L1,26 CC. P.l _ Os alcmâcs vas por 224 canhões.tante porto alemão. Os bombardeiros aliados tiveram de vencer tenaz hostes naztstas, que pretende- __ . __ .

_resistência, oferecida pela!'! unidades de caça do «eixo». Mas, apesar ram, a todo custo, penetrar em

I' P d
- -Idisso, foram atacados com êxito os objetivos visados pelo Comando Moscou. Com a ocupação de aranue IS.l.élSAliado. Durante os combates aéreos travados sobre o continente eu- �

ropeu foram derru,bados 56 aviões de caça nazistas, dos quais 20 pelos GomeI, na opinião dos obser- São Paulo, 27 (A. N.) - O Aero Club de São Paulo acababombardeiros e 36 pelos caças o.l io.do«. Não regressaram às suas bases vadores militares suecos, Cf) - de instituir, para o próximo ano, 100 bolsas de estudo pam29 bombardeiros pesados, 5 médios e leves e 5 caças aliados. meça novo capítulo da guerra paraquedístas, visando facilitar, com essa iniciativa, o acesso
ofensiva soviética: A invasão do maior número possível de candidatos a essa modalidade da
da Polônia. De posse de Go- aviação. Charles Astor, conhecido 'paraquedista e diretor do
mel as tropas russas que se en- curso, em declarações prestadas a um vespertino desta capt
contram em Rechitsa e nos tal, informou que êste Estado já conta com 118 paraquedistas
arredores de Mozir poderão brevetados, adiantando: "O brasileiro é um homem talhado
deslocar-se pelos pantanos do para o paraquedismo, tanto pela sua coragem como pela sua
Pripet, rumo à fronteira anti- habilidade, podendo competir com qualquer paraquedista do
ga da Polônia. Além disso, as Inundo".
tropas libertadoras de Gornel
pod-erão avançar, na direção
noroeste, sôbre Bobruisk, a

chave de Minsk, capital da
Rússia Branca. Pode-se afir
mar, portanto, que a posse de
GomeI dá aos russos a possi
bilidade de invadir a Polônia
por três pontos, ou seja: pela
estrada de Mozir e Minsk, pela
estrada de Bobruisk a Minsk e

pelas vias férreas que unem a
Rússia à Polônia, ao oeste de
Bobruisk. Outros despachos de
Moscou acrescentam que os
nazistas efetuam nova retirada
na zona de Krichev. Revelou
se, além disso, em fontes auto
rizadas, que os russos, em
ofensiva na zona de Poproisk,
chegaram ao Dnieper e corta-

Rio, 27 (E.) - O escultor brasileiro Bruno Giorgi, que, ao

nascer o Fascismo, estudava na Itália, onde em 1931 organizara
grupos de reação nas vilas e cidades e nos campos, sendo preso
pela OVRA. sob a acusação de ter ordenado a uma moça, que ser

via de modêlo no seu atelier, que matasse Mussolini, declarou um

vespertino: "Quando Mussolini, segundo dizia o telegrama, foi de<>
pedido pelo rei como se despede a um mordomo e enviado para a

A d·d I ilha de Ponza, experimentei o momento culminante da minha vida.grande procura os tecI os popo ares Mas não importa o que se passou. Para mim, Mussolini esteve preso
Rio, 27 (A. N.) - Os tecidos populares postos à venda, hoje, na ilha de Ponza, de prisões infectas e comida intragável, onde es

pela Coordenação, nas feiras livres da cidade, encontraram franca tive por vontade da OVRA. algemado e amordaçado"."
aceitação. Esses tecidos, ao alcance de todas as bôlsas, estão dis-
putados pelos interessados.

Rio, 27 (A. N.) - Foi denun'
dado ao Tribunal de Segurano.
Ça Antônio Holanda, como in�
curso na lei-de-guerra, por ter

R "e- lergalbas chamado os guardas civís de
Rio, 27 (A. N.) - O mini�rtro da Guerra assinou o seguinte aviw: everslv IS" São Paulo de "Vagalumes" e'

"Os i,nsubmissos, indultados de acôrdo com o decreto n. 4.223 de 2 de dizendo entre outras coisas,abril de 1942, residentes na primeira zQ,nat miHtar, qué não foram in- Maravilhoso sortimento na que, co� êles, o país não ia
cocpor3Jdos até 31 de outubro do corrente ano por falta de claros a

adiante e precisava de melho'preencher, ,,'ião considerados reservistas de terceira categoria. Esses CASA ROMANOS I
res autoridadesmesmos insubmissos iuduLtados, resideutes nas segunda, e terceira zo-

.

nalS milHares, fticarão considerados reservistas de teoceira categOil'ia nas

r CASA MISCELANEA, distrj�
dataIS da primeira incorporação oficial no segundo dia útil de março e Rua Conselheiro Mafra, 26. buidora dos Rádios R. C. A.
J)rimeiro de fevereiro respectivamente, do ano de 1944, se até êsses dias I I Victor, Vávulas e Dsicos.
,E.ão forem i:ncorporados por falta de claros a preenchelr". •__10 Rua Trajano.- 12.

Mil bombardeiros atacaram Bremen

.
-

elA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Os insubmissos indultados

PE'IIlll.
IIIII[IIR

COnRft casPA,
QUEOft nus CA-
BElOS E DEMAIS
AFECÇÕES DO
COURO CABELUDO.
T���Fó�:t;i'\PIL�R
\i>9l1;�l«:E_L t N c 1':'<

--------------------------------------------�-�

brasileiros

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

. Distribuição de prêm ios Exoneracóe.s e
nomeae;ões no DIP \Amanhã, às 9 horas, na séde da

Sociedade Catarinense de Avicul
tura (altos da Confeitaria Chiqui- Rio, 27 (A. N.) - O prlg'nho}, far-se-á a solene distribuição dente da República assinou àede prêmios aos concurrentes galar-
doados na recente Exposição Aví- eretos, concedendo exoneração
cola realizada nesta capital, cori- a Ernani Fornari do cargo de
forme convite que, noutro local •. diretor de Divisão do DIP, lepublicamos. I ao capitão Luiz Peres Mor�ira

do cargo de diretor do Serviço
de Administração. Por outros:
decretos, foram nomeados o
dr. Heitor Moniz para diretor
de Divisão e o capitão inten
dente do exército Dehonrk de
Paula Gonçalves para diretor
do Serviço de Administração.

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

.

r

,ii FRACOS e

AN�MICOS
� TOMEM
""� Vin�o Creosota�o-=-

�
� "SILVEIRA"-eee-
-?S- --

bi._ Grane'. Tónico

'A t
- I A despesa com o-

ençao . cinema póde ser ti·
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua F'rcmcísco Tolentino, 3.

Mussolini lambem esteve lá ... A

'Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

abdicacão não foi
confirmada

Londres, 27 (U. P.) - Não
foi confirmada, até agora, a.

suposta abdicação do rei Vitor
Manuel, a qual foi propalada.
no exterior e atribuida a ces
tros diplomáticos de Roma;
Destacou-se nos círculos auto
rizados britânicos que, se es»

informação fôsse exata, já te-
ria sido divulgada oficialmente
em Londres.
- - ._. - •• .,.,_...............__............- __•...,.,v

Chamou os guardas
civis de «vagalume5lt

Sedas estampadas em cortes
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