
Oficiais italianos fuzilados pelos nazistas
ARGEL, 28 (U. P.) _m_ AS AUTORIDADES NAZISTAS FUZILARAM VÁRIOS OFICIAIS ITALIANOS QUE FORAM APRISIO
NADOS NA ILHA DE I.EROS, NO MAR EGÊU. ESSA IMPORTANTE ACUSAÇAO FOI FEITA PELO MARECHAL BADOGLIO,
CHEFE DO GOVÊRNO ITALIANO. FALTAM DETALHES SÔBRE A ACUSAÇÃO FORMULADA POR BADOGLIO. ACREDITA
SE, PORÉM, QUE o DIRIGENTE ITALIANO JÁ POSSUE PROVAS PARA DEMONSTRAR, DE FORMA EVIDENTE� AS ATRO
CIDADES COMETIDAS PELOS NAZISTAS. DEVE-SE RECORDAR QUE; NA POLôNIA E NA RúSSIA, SURGIRAM TAMBÉM

ACUSAÇõES SEMELHANTES CONTRA o S NAZISTAS.
_

terremotoGrande
Londres, 28 (D. P.) -- Vio

lento terremoto abalou quase
toda a Turquia durante a noi
te de ante-ontem. Em conse

quência do tremor-de-terra,
pereceram, sesundo se soube+
até agora, 26 �pessoas e outras
44 resultaram feridas. A locali
dade de Tokat sofreu enormes

danos. Faltam informações de
diversas partes do território
turco sôbre as consequências
do abalo simico.

o lUAIS ANTIGO JHÁRIO DE SANTA CAl'AHINr\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
----------------------------------------------�----

o
Boisson e Peyrouton
Argel, 28 (D. P.) -- Os se

nhores Pierre Boisson e Ma
noel Peyrouton compareceram
perante a comissão francesa
de depuração, composta por 5
membros. Os trabalhos da co

missão foram secretos Peyrou
ton permaneceu sentado ná
ante-sala, vestido à paisana,
enquanto Boisson prestava de
clarações. Ambos os ex-dirigen
tes de Argel foram acusados de
manter relações com o regime
de Vichí e o inimigo.

Ano XXIX Florianópolis-Segunda-feira, 29 de Novembro de 1943 H. 8973

Os russos passaram em jangadas Alaq,1.le à ilha ,F?rmosa
M '29 (D P) __ O ército russo passou à ofensiva Chung-Kíng, 23 (D ..P.) -- �ombardehos norte-ameríca-

, ,- ?�COdU, Pr : k' 'hex: tra vessado c"'om pleno êxi- nos e caças de grande raio de açao levaram seus ataques até
na reglao te ropols, apos aver a a. a", ' • • "," A

t d "D' d
.

. .

to, os rios Sozh e Pronya, esmagando a linha defensiva ale- °D pr�pno .llmhpeFllo, japones, � acand o, nbo la, e aa� �r�çasda-

d t f t'f' d 'se setor' após três dias ele eus, a I a ormosa e arrazan o a ase aerea mpomca e
ma, po erosamente or 1 ica a nes , a. Shí hk t d truí 30'- t
I . b t lh N . f' id -egíão os lemâes haviam mc u, ao mesmo empo que es ruíam avioes em erra.

se vager:-s a ai as.. a re eri a re , a � Não houve perda por parte dos atacant
construido uma serre enorme de casamatas para as suas ope-

es.

racões de inverno, juntamente com uma densa rede de pontos O h
r r

dde' fogo e de obstáculos anti-infantaria e anti-tanks. Ao come- S ungaros querem sair a guerra
çar o avanço russo, os teutos foram colhidos completamente Estocolmo, 28 (N. P.) - Os deputados húngaros estão exigindo
de surpresa, tendo as tropas de ofensiva da Rússia cruzado Ô a imediata retirada ele todas as fôrças da Hungria que se encontram nu

rio Sozh em jangadas e barcos preparados em segredo. frente oriental. Um parlamentar afirmou que já não maij existe o

h
'

"eixo" europêu e, por êsse motivo, a Hungria não tem mais obrigacões

Não . a notícias do governador ele continuar na guerra contra as Nações Unidas.
-

bléiaL����n!t �up��e!ro E;n�:�;�r�1f:;il�e ���e:r àd��!��� Deverão fornecer 46.909 conscritosque o governo portugues nao tem noticias do governador de
Timor desde cinco de maio último. Acrescentou que 500 refu
giados conseguiram chegar à Austrália e que houve, no Timor,
vários assassinatos, depois da ocupação japonesa.

I
Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

ARravessaram já O
rio Berezina

Moscou,28 (U. P.) -- As fôr
ças de Rokosovsk estão avan

çando sôbre Brobuisk e Roga
chev, importantes baluartes da
Rússia Branca. As vanguardas
russas que atravessaram o- rio
Berezina estão investindo ace

leradamente na direção de Zhe
lovbi.n, de onde se encontram
a menos de 30 quilômetros ae
distâneia.

Rio, 28 ("Estado") -- O mtnístro da Guerra aprovou o mapa do
contingente a ser fornecido pelos ESÍ<'1dos do Paraná, Santa ('atari�la e

Rio Grande do Sul para incorporação em feverp'ro de 1!H·5, enviado
pela Diretoria de Recrutamento e segundo o qua} 0(:; retei-ídos Estado-s
deverão fornecer o número tOÍ<'11 de 46.909 conscf tos.

Querem abocanhar
Londres, 28 (D. P.) -- Os

alemães incorporarão Friulia e

Giulia ao Reich, é a advertên
cia feita em boletim pelo mo

vimento clandestino antíger
manico de Trieste e Milão.

I �[é�C�:��: p�a��xlrei Carol da Rumânia desmen
tiu a informação de que estava
preparando o caminho para re

conquistar o trono. Em segui
da o soberano explicou que
nunca teve tendências fascis
tas e sua única preocupação, I
ao pretender falar aos rume

nos, era unir o seu povo o ma+

,. cedo possível ao lado das Na
ções Unidas .

.1
l Este Certificado Vale um

,

E Uj}fA ÇOMPLETA

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

A Colombia rompe relações com o Reich
. Bogotá, 27 (U. P.) -- A Colômbia se encontra em estado
de beligerância com a Alemanha. A declaração de guerra foi
anunciada no Senado pelo chanceler Lozano y Lozano, ao reve
lar que outra unidade mercante, a goleta "Rubby", fora covar
demente afundada por um corsário do "eixo". Durante os de
bates, alguns senadores opinaram que o govêrno deveria ter
declarado estado de' beligerância em junho de 1942, há mais de
um ano, quando foi afundada a goleta "Resolute", em circuns
tâncias idênticas. Naquela ocasião, o govêrno considerou des-.
necessária essa atitude. O chanceler Lozano Y Lozano salien
tou que a declaração do estado de beligerância não significará
a entrada ativa da Colômbia na guerra. Serão tomadas, entre
tantoJ, medidas especiais de defesa para a proteção das costas
do pais. O Senado aprovou por 33 votos contra 3 a atitude do
govêrno. .

Além de ser o relógio anti-magnético
por excelência, Tissot é de absoluta
precisão. Mas não ti só! Tissot pos
sue ainda um certificado de Garantia
Contra Acidentes, válido por um

ano - o tempo necessário para o

Sr. se convencer da sua resistência
e do seu perfeito funcionamento.

Assim, o consêrto de qualquer avaria
que sofrer o seu Tissot, -- até
mesmo a quebra do vidro -- não lhe
custará nada. E se o consêrto não
for possivel, o Sr. receberá um novo

relógio, pois o certificado vale um

Tissot! Veja nas vi trinas das boas re

lojoarias os elegantes modelos Tissot.
E note que nenhum outro relógio de
classe é vendido por preço tão módico.

Salazar e as bases dos AçôresLisboa, 28 (U. P.) -- O primeiro ministro Oliveira Salazar
expôs perante a Câmara portuguesa as razões que teve Portu
gal para ceder bases nos Açores à Grã-Bretanha. O orador refe
�iu-se, tam_bém, às medi?as t,omadas .pelo govêrno no que se

l�fere.ao Timor. Ao ref�r�r-'se a Inglaterra, salientou que os pedídos mgleses foram mimmos, embora os termos da aliança an
glo-lusitana previssem maior auxilio de Portugal. Em seguidao senhor Oliveira Salazar revelou que Portugal recebeu grande�quantidades de armamentos procedentes da Inglaterra.

Os aviões russos arrazam tudo
. Mosco�, 29 (U. P.) -- Os novos rompimentos da linha de
Inverno cuidadosamente preparada pelos alemães tornaram os
russos ?enhores absolutos da enorme área situada entre o Sozh
e o Dmeper. Os bombardeiros de mergulho russos que foram
1ançados em massa na luta, afim de apoiar a nova' ofensiva do
?,enera�_ Popov, infligiram perdas pesadíssímas aos nazistas.
Os avioes russos, r- disse a propósito um prisioneiro alemão

I--. arrazam tudo o que há no solo".
'

Em cromo fundo aço .. Cr $ 415,00
Folheado. . . . . . . . .. Cr $ 555,00
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ASSfNATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,60
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ O,3{)

NQ Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
J>iliza pelos eoneeítos emiti,

I
dos nos artigos assinados

Comparando cifras
de doas guerras

São Paulo (C. E. C.) - A arte de
falsificar as estatísticas militares,
{IUC os alemães têm fartamente, em
pregado n esta guerra, também te
ve intensa aplicação da guerra de
14. Um estudo sôbre as cifras enun

ciadas pelos alemães em 1914, a

respeito das suas perdas e das bai
xas infligidas aos aliados, trouxe
interessante paralelo com as esta
tísticas fornecidas pelos nazistas
na guerra atual. De acôrdo com os

dados oficiais distribuidos pelo Mi
nistério de Informações da Grã
Bretanha, a percentagem da exage
ração germânica em 1914 era de
24,9% a qual aumentou assustado
ramente para 135,6% em 1918,
quando os exércitos alemães apro
ximavam-se da sua derr-ota. A tí
tulo de curiosidade vejamos as ci
fras dos afundamentos de navios
br-itânicos anunciados pelos ger
mânicos na guerra passada: De fe
vereiro a julho de 1917 os alemães
anunciaram 5.454.000 toneladas
afundadas, quando na realidade
f'oram 3.843,765 toneladas, o que es

tabelece um aumento de 41,9%; de
agosto' de 1917 a janeiro de 1918,
os germânicos declararam haver
posto a pique 4.095,000 toneladas
enquanto o Ahllira'ntado constatou
,o afundamento de 2.305,526 () que
,corresponde a um exagero de ....
77,6%; de fevereiro a julho de
1918, os germânicos anunciaram o

'afundamento de 3.706,000 tonela
das bri.tânicas enquanto a realidade
era de 1.750,156 t'Üinela{) as, o que
quer dizer um exagero de 111,8%.
Por razões estratégicas, faceis de
!Compreender o Almirantado Britâ
nico não póde estar informando
jmediatamente um afundamen,to,
porém as cifras acima dão a enten
der a facilidade com que os nazis
,tas afundam ... navios.
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MIGUEL CHIARA
Rua General Osorío. 131 - SÃO PAULO

2 O eSTADO - Segunda.telral 29 de Novembro ele '943--�--------------�----------------�------��------,�

A Iiçao do Pacífico;
RIO (Pelo Comaudante Renato Gui- de laboratório; ao apêlo da maqui

lhobel. - Copyr íght Iuter-Ameríca- uár ia, aparelhada para o tabr ico em
na) - Não é sómente com canhões, 'larga escala, acudiram novos métodos,
aviões e navios que se ganha a guer- de produção e para assegurar o trans
ra, Foi por não ter adm ittdo rsta ver- porte dessa imensa contribuição para
dade que Hitler arrastou a sua p�lt"i'l a vitória, surgiram em grandes mas
à tormenta que a destruirá por uiuí , sas aviões e navios, fabricados com a.
tas décadas. Depois dos fracassados rapidez do relâmpago, Foi a própria
bombardeios que sucederam ii retira- alma das Américas que entrou na lu
da de Dunkerque, o d í tado r naz is tu, ta ao sangrento alvorecer de Pearl
não podendo dominar a couraça naval Harbour!
que protege a Iuglatej-ra, julgou que O período de pi-eparação deixou em
a al íança japonesa seria suficiente ãucías todos os que contemplavam o
para determinar a derrota das demo- quadro cla guerra, sombrio e desalen
cracías. Êste formidável êiro psicolú- tador. vendo alastrar-se a dominação
gico foi a razão precípua de todos os nazista. de Brest aos contrafortes do
tremendos transes por que e3L�, nas- Cáucaso, da Cirenaica às margeus do
sando a Alemanha e será a causa prí . Nilo, da estrada de Burrna ao litoral
rnorrl ial de sua derrocada. ]\[0 enteu- da Austrál ía, enquanto no Atlântico
der do Estado Maior cio Reich, a pa)'- a insídia submarina"" curnpria fria
ticipação dos nipônicos na lula acur. mente sua sinistra tarefa de morte, ._
retaria a conquista imediata de I 'lias Mas um dia, que há de ser assinalado
as posições geográficas do extramo como dos mais gratos às Nacões Uni
oriente, seguida do ataque à Rússia das, as tropas do General Eiaenhower
pela Mandchúria, e da ocupação da pisaram o continente africano; vi
Índia, Destruídos os Exércitos verme- nham entrar na luta deliberadamente.
lhos e interceptadas as linhas de co- com a bravura e o espírito desporti-
municações do Atlántieo, pelo em pré- vo que só possuem os soldados de eOIl
go intensivo das armas submarinas, ciência pura e moral levantada, Sem
sobrariam fôrças aos países elo "Ei- ódios, sem rancores, aliadas às arruas
xo

"

para reduzir a Inglaterra à ren- veteranas dos exércitos ingleses da
(lição incondicionaL Militarmente tu- África, despejaram a Alemanha da po-
do isto era possível, atendendo a que sição geográfica do Mare Nostrum, ..t.
o Japão usutruia de enorme superio- atravessaram as águas profundas do
ridade conferida pela -ocupacâo 1J;'(�vi" estreito da Sicília, vadearam os Ape-
da Indochina e acumulara 6I'all.!c� ninas e hatem agora às portas da ci
contingentes ele tropas e material be- dade eterna. No extremo oriente a
lico em bases adequadas; além disto avançada nipônica foi julgada' sob os
possuía uma grande esquadra, con- tremendos golpes assestados pela ar
trotava os mares asiáticos e gosava ma aéro-naval habilmente manejada
das vantagens da iniciativa e do efei- por Nimitz e Mae.Arthur, enquanto os
to de surpresa. Mas se os germânicos fuzileiros navais norte-americanos
pensaram acertadamente em quanto, cuja corporação foi fundada há 168-
aos primeiros resultados da agressão anos, exatamente a 10 de novembro.
nipônica, deixaram de considerar de, de 1774, inscreveram em seu estan
ticlamente as 'consequências que ela rI arte. já tão pejado de louros, os no
acarretaria. A possível reação ameri- mes gloriosos de Battaam, Corregedor__
cana foi inteiramente posta à mar- Wake, Guadalcanat e Bonga.iuvífla,
gem pelos elaboradores do traiçoeiro prelúdio da estrada rude que vão pal
plano inaugurado na madrugada ele milhando e que só terminará em Tó-
sete de dezembro, porque êles adrni- kío, no dia em que as bandeiras das
tiram que a grande pátria de Was- Nações Unidas projetarem sua som,
hington não seria capaz de suportar bra triunfal por sôbre os cimos ge-
as consequências drásticas dos tre, lados (10 Fu iy-Yama. Na frente orren;
mendos golpes com que se in iciávam tal da Europa os exércitos russos der-
as operações. Até a data do ataque a rotaram a imensa concentração de 110-
Pear l Harbour. o apô io dos Estados mens e de máquinas que ali acumu
Unielos à Inglaterra apenas se rela- Iara o Estado Maior do Reich, recupecionava com o fornecimento de supri- rando aos poucos ás terras perdidas,
mentos de guerra; era uma questão a tal ponto devastadas que os olhos
comercial, que não empolgava a Na- se negariam a reconhecê-las se o pul.
ção, dividida em suas simpatias, ape- sal' <lo coração não lhes asseverasse
sal' de que seus eminentes estadistas que eram de fato o solo pátrio, e hojeestivessem perfeitamente cientes tU) já vístumbram ao longe as frontetras

Jque sucederia ao Mundo se a vitória da Lottonta, Polônia e Bessarábia.
laureasse o credo nazista. Seria dificil admitir todos êssel\'.1/) \São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidãveis por via de sor.. A tragédia das ilhas Hawa ii, des. cessivos triunfos se a América ,,' .

: pei-tando a coucíêucia americaua, houvesse sido arrastada a tomar )res'
• acendeu o rastilho que havia de se te no conflito, 1 dê: propagar por toda a .,\mérica, ��'�nl':- Ao atirar o Japão á fogueira _

• 'formando-a no manancial li, tOl ças consurnía a Europa, Hitler julgouraç; que deveria, mais cedo do qi.e se po- de nada se esquecera; apenas desp �
• deria supor, derrubar o colosso ger- zara um pequeno imponderáveI: , .

'

: mânico. Unificou-se a opinião públ í- opinião pública americana ". e foi Ú
: ca; as indústrias as mais inocentes que creando uma corrente de carát-

i
transformaram-se em centros de pro- invencível, deu margem à formação d.
dução bélica dos mais perfeitos; co- bola de neve que, transformada em
mo por encanto cessaram as divergên- avalanche. vai inexoravelmente arraso.

I cias entre empregados e empregado- tando as Nações Unidas à Vitória.
• res, fomentadas pela rede de sabota- Pearl Harbour, a imensa pira que a'

Agências no Estado de Santa catarina:

: dores que se infiltrava por toda par- felônia nipônica acendeu em águas do>
FLORIANóPOLIS, JOINVILE. RLUMENAU. CRUZEIRO, TUB.\RtlO te' ao tra1)alho bracal do homem do Pacífico. em uma ilha de sonhos, pas-

E lfAFRA .: po'vo juntaram-se a- inteligência lú- sará à HiRtória como um fal'oI de bri--
EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. cida dos homens de. ciência e a opero- lho resplendente, marco inicial da el'fil"

Aos sábados: das 9,30 às 11 horas. : sidade incansável dos investigadores de redenção (lHe estamos perlustl'and� ..

....�=:�:::�::z:,���������������.::_J Seu filho vai para o Ginásio?

Sociedade Anônima
Capital .,.,., ,'."., .. ,."", ,. Cr$ 100,000.000,00
Fundo de reserva e outras reservas """""".,.,., Cr$ 1.348.131.138,50

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

Abona, em conta corrente, os seguintes juras:
AG1l:NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. cam jU'l'OS (COMERCIAL SEi\! LIMITE) .. ,' .... " .. ""

Dep. limitados (limite de CrS 50,000,00) .,.,.,.".",.""""
Dep. populares (idem de Cr'S 10,000,00) """"""",."",.

Dl),. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tarn-
bérn de quaisquer importâncias),
com aviso prévio de 30 dias ."",.,., .. ,' ',., ' ..

idem de 60 dias "., .. ",.'"., ,' '"",., .

2% ala
3% ala
4%

3,5% a/a
4% a/a

idem .de 90 dias """""""""""""""""""" 4,5% ala
Depósitos a prazo - fixo

por 6 meses

por 12 meses
4% ala
5% ala

COM RENDA :MENSAL
por 6 meses , "

' .. ' . ', , .

,.:
' . , , . ,. . . . .. . . . . . . 3,5% ala

pO'l' 12 me,-'s , .. ", .. , .. ,.' ',.,.'""" .. "", 4,5% ala
4 LETRAS IPOTECARIAS

As letras

htteCát'ias
emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de

Cr$ 100,00, Cr$ 00,00, c-s 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem por ga
nmtia: OS MóV IS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

teias anuais,
Seus juros de 5 % ao ano, pagáveis par meio de cupões, de 6 em 6 meses,

em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer imo

postos, taxas, selos, contribuições ou outras tributações fedenals, estaduais
DU municipais, de acõrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de [aneâro de 1938.

Preferem a quaisquer titulas de dfvida quirografaria ou �revilegi.da e

podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENORES,
óRFAOS E INTERDl'I1OS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS
PELO BANCO.

São Illegociãveis em qualquer parte do território nacional e cotadas em

BOLSA.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e aJIl8JlbA lI6l'4 a sua preferida

D� II_doa'" e estraqeiraa - Homeopatfu. - PerhuD_l1u
Artfaro. de borracha.

Garllll� a exata observbe1a DO recettu6rlo m6dJoo.

PREÇOS :MÓDICOS.

40s sofredoresDra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co·
munica a mudança do seu
consultório para a Rua Bue·
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en·

velope selado para ares,

posto_

ra, Dr e�
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN't'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

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

possivel obter «casa própria».

a/a

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

\
(Ez-Regente do CUI'SO Médio e, atualmente. professor em varia."

outras classes do Colégio Catarinense).
MENSALIDADE: Cr. $50,00

Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro. diàriamente.
das 11 às 13 horas. Rua Joinvile, 52. N---i

NOTA: A primeira mensalidade sera paga no ato da matrícula

CreditoMúluo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortpi0s nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bOEific8cões e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas est�s vantagens por apenas
, Cr $ 1,00, Tudo que promete cum

Dre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
du�ide um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio tenha cofiança, que,' quando menos esperar; 8
sorte �irá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias ft e 18
-

...a_ -- �
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ANIV:l<]RSAIUOS
Passa hoje o dia natalício do

sr. João Batista Berreta, concei
tuaào construtor.

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo V�vos n.s 1 para os seios pequenos ou flccídos
HOImo VIVOS n." 2 para os seios grandes: volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A ..enda em Florianopolis nas Farmacias Moderna
Rauliyeira e da Fé - Em Blumenau: Farm8cia�
Sanitas e Odin - Em Itcicí: Farmacia Santa
Tecezinha.

Fazpm anos boje:
sras. Juci!a da Silva Dias e Ma

ry Neves Lemos;
sritas. Cecília Costa Sousa e Ma

richa Daux;
srs. João Charnewsky, Feliciano

:Mário Rodrigues e Saturnino F'rcm
cisco Cardoso:
menina: Suelí Maria de Melo.

�-..-.-.,.-....."._....._"'\.$"".J-. ..-.r-_.....,

Juizo de Menores

o santo do dia I Quem perdeu ?
Em poder do soldado Mário Mo-

raes, do destacalnento policial da
cidade de S. José, do qual poderá
ser reclamado por quem o perdeu,
encorrtruso há mais de mês um

fardo de couros finos, por êle
achado.

29 DE NOVEMBRO

*

s. Saturnino, bispo e
márUre

S. Saturnino foi pelo Papa S.
Fabiano mandado a pregar o E
vangelho em Tolosa, que era a ca- Foi encontrada e depositado na
pital de uma importante colônia gel'ência do «Estado» a carteira
fundada por Júlio César. Aí reina- profissional n

' 36.9<::1 pertecente a
va o paganismo mais franco o des- . Delminio Tave.res, bem como a

bragado. ,S. Saturnino não se in carteira :1e ident!dade n 1,856,timidou e desfraldou o glorioso es- demiti a pelo Círculo Operário, tom-tandarte da Cruz, iniciando o seu bém daquele senhor, estando am
difícil apostolado. Dentro de pou- bas à disposição do interessada.
co tempo Tolosa já era outra. Só
os mais fanáticos pagãos e sacer
dotes dos ídolos se reuniam
nos templos. Um dia S. Saturnino
passando por alí prenderam no e

levaram-no para dentro do templo.
Após maltratá lo e or rcstcí lo pe
las ruas da cidade, amarraram-no
a um touro deixando em liberda
de. Assim após alguns minutos. não
restava senão uma massa -informe
de carde e ossos.

Co.municado. do. Juizo. de Menor-es:
Os 111-eTInreS de cinco anos são absolu

tamente pro ibidos de entrar em qual·
quer cas« ele espetáculos. Os 1111e1101'e.,
ele 14 anos Dodem ir' desacompanhados
.a ma t.iuées e vespera is infant.ís. Aind a

os menores {:e ] 4 anos podern ir a e.:j

petáculos no turnos, até vinte horas, ��
acompanhados pelos rCt.;;ponsáveis. 02-
pois d as vmt c hei-as. 111e1101'€5 de J l
.arios são .absctutamente pro.ibidos ele 'J'
a cinemas e espetác-ulos. Os menores de
18 anc:s não po�lem compar-ecer a repre
sentaçoes que 1"é.l('êJ.nl temer klfluênc:la
l)rejuelieial sólne o. seu dasenvo lvlmen
to. moral. int.clectual e J'Is ico, que pos
sarn exc ltar-lhes, materlcamento a fan
t�sia, acorrla.r instín tos 1l1ÚUS � pnt.oló
gicos ou cort-orn pê-los, nor fôrca de su

gestões. fts�:es fi lrnes a
-

que nós referi
mos. são 03 conslide,rados "inlprÓpl'ios
palra menor-es". pela Divisão de Cinema
e T'ea uo, elo Dcpar-tamen to de Irnpren
sa e Propaganda. (Do Código dos Me
nores, �'rllgo 128 e seus p.u-ágrafos).
�........,.,_.,_-----------.......-_. .,.-.._---..:

MaiOr H. Moreira
Foi designado o major Hildebran

do Moreira, para servir de oficial
de ligação entre a Di re t orio, das
.Armas e o general Anôr Teixeira
dos Santos, que se acha em co

.missão especial e reservada.

*

Medidor de luz
Compra-se um, em perfeito estado

de funcionamento. Ofertas à ge
rência do ESTADO. V.-I

Lágrimas de
crocodilo..•

......._,.,_..._.. _�._._ _•••_..... Londres, 29 (U. P.) - O sub-Pé.ra ii cap�ura de secretário de Aeronáutica, lord
Propoisk I Shervood, pronunciou um dis-

Moscou, 29 (U. P.) - Informou-
"e oficialmente que, clurante as

operaç-ões de captura de Propoisk
pelas tropas russas, houve luta
encarniçada dentro da cidade. Os
alemães ofereceram desesperada
resistência. lançando novas reser
vas em ação, e empregando inten
samente a aviação a-Iírn-de deter

curso na localidade escocesa
de Prestwik, no qual disse o

seguinte: "As lágrimas de cro
codílo que cáem de tantos olhos
nazistas não podem despertar
simpatia. Os golpes assestados
à Alemanha nazista consti
tuem justo castigo. A única
promessa que lhe póde ser fei
ta é que nossos golpes aumen
tarão em potencialidade".

Vem para o 14.0 B. C.
Foi transferido,' por necessidade

do serviço, da 2.' Cio. do 33' Bata
lhão de Caçadores (Mirando) para

· o 14' Batalhão de Caçadore:; (Flo
rianópolis), o 2' tenente da reserva

de la classe, convocado, João da
Fonseca Dortas.
-'V'.-w- �. O avan('o russo. mas o exército ela

· Palavras do embã-i: Rússia desbaratou todos êsses
xador bfitânic� ! cOntra-ataques. E as unidades ele

Rio, 28 (A. N.) - O sr. Noel tanks e infantaria russa se eleITa Os
tharles, embaixador da Grã- maram em torrente pela gigantes.

I '-

tanha, falando a respeito ca brecha abeha.
, acôrdos financeiros entre o __._._ _-- - Argel,28 (U. P.) - As fôrças
.l.sil, Estados-Unidos e Ing]a·.; Aço do Donclz do Oitavo Extército britâhico
ra disse: "Nas relações en- " ampliaram e melhoraram a

os povos, a boa vontade é L�ndres, 28 (U. P.) _ A pro": sua cabeça�de-ponte na mar-

Jica no estabelecimento e duçao de ferro e aço da bacia gem setentrional do rio San
ntinuidade duma política do Donetz, libertada há vários gro. Todos os contra-ataques
L. O entendimento financeiro meses da ocupação nazista, es- lançados pelos nazistas foram

; .nglo-brasileiro-americano, ago ta voltando rapidamente ao rflpelidos. Apesar do máu tem
ra concluido, decorreu justa- seu volume norinal. Segundo po, os combat�ntes do Montgo
m�nte daquela b�a-vOJ:tade informações transmitidas pela mery consegmram melhorar as

�xlstente entre os tres palses e B. B. C. as uzinas daquela re- suas posições. Na frente oci

l�porta na clara
, �emonstra- g1ão já despacharam as pri- dental italiana, a stropas do

ça� dos �ons proposltos que os meiras entregas de vigas de general Clark repeliram, com

ammam . aço. pleno êxito, dois contra-ata-
ques lançados pelos soldados
nazistas.

ataques nazistas
são repelidos

<CARTAZES DO DIA "A Bandeira Nacional quando em prés·
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandei
ra; à freute e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
demlrls formadas. se concorrerem três
on mais bandeiras". (Dooreto-Iel n. 4.545.
de 1942: - Art. 18. N. lHo

HOJE 2a.felra HOJE

ser
CIHE

o gôsto de
escravo

Madri, 29 (U. P.) - Noticias
de Berlim indicam que entrou
em porto alemão um navio ita
liano de guerra que com toda
a tripulação colocou-se sob or

dens do comando naval do
Reich. Depois dos últimos com-

(INE «IMPERIAL" bates no Egeu o referido navio
recebeu ordens dos aliados no

A's 7.30 horas:
sentido de rumar para HaIta.
A tripulação amotinou-se e

Grandioso Programa Duplo: aprisionou os oficiais. A seguiriAvançar Sempre! Recuar Nuca !. .. Este era o lema do rei dos
-

o barco tomou a direçao de um
bandoleiros. Bruce Cabot e Cor.stance Bennett em.' porto de guerra alemão.

Tropel de bárbaros Atacados objetivos
�ydney Toler e os luxuosos casinos da Cidade Maravilhosa, em: na Itália

eh I- eh R- Argel,28 (U. P.) - Bombar-
ar te an no 10 deiros médios e pesados ataca-

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) ram, durante a jornada passa-

Preço único 1,50. Impr. até 10 Bnos
da, II'nt�ll_lleroIsfo�jetiV?S situados

,:fr'l!U' i1.t�HIIJ �a a .la. n ormaçoes de Ar-

Sa. feira: Gary Coa per e Marlene Dietrich em: gel sall�n:tam que foraffi: ata-

D E S E J O· cad_as vanas Ro�tes e as msta-
laçoes ferrovlanas de R'ecco,
Ancona e Civita-Vecchia.

A's 5 e 71/2 horas
.E'pico ! .. , Espetacular !". Grandioso! Um filme em técnicolor
,dedicado aos ;ovens reservas da naçã0, e às moças da Cruz

Vermelha, com John Payne e Maureen O'Hara:

Defensores da Bandeira
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00 2,00 e 1,00. Livre dt;: Censura

Vigorosa contra-ofensiva
Chung-King, 28 (U. P.) - As fôrças chi-nesas empreende

ram, em Hunan, vigorosa contra-ofensiva, que poderá conver

ter-se numa das mais brilhantes vitórias nacionais da guerra.
Informações da frente de batalha salientam que já foram cer

cados vários contingentes japoneses com um total de cem mil
homens. Em sómente sete dias de luta, foram aniquilados oito
mil e quatrocentos japoneses, em sua maioria na zona do en

troncamento de Chang-Teé, nos arredores de 'I'zeli. Os princi
pais contingentes inimigos cercados estão localizados nas vizi
nhanças de Chang-Té, a 160 quilômetros a noroeste de Chans
ha, capital do Hunan.

o ·ESTADO
Figueirense x Avai

A grande pelêja do próximo
domingo

o publico esportivo aguarda, com
verdadeira ansiedade, o sensacional
embate de domingo. E, enquanto
espera, vive horas de intensa emo

ção, . pois sabe de que maneira
lutam os dois tradicionais adver
sários -- Figueirense F. C, e Avaí
F.C., -- duas glórias do esporte
balriga-verde.
Assim sendo, justifica-se, plena

mente, o entusiasmo despertado
pelo grande encontro, que se pre
nuncia gigantesco.
Os dois destemidos conjuntos

preparam-se cuidadosamente e es

tão em perfeita fórma e em cori

dições de desenvolverem brilhan
tissima atuação, proporcionando
aos amantes do «associaticn» um

magnifico prélio futebolístico, dês
ses que eletrizam a assistência,
trazendo-a em constantes sobre
saltos.
Quem ignora as glórias que9tem

conquistado para si e para o es

porte da nossa terra, a falange
alvi-negra? Quem desconhece o

valor do quadro «azurra», que
tanto tem honrado o futeból cato
rinense? Ninguem!
Aguardemos. pois, a formidável

pelejo, certos de que ela será digno
dos laureados futebolistas que se

.'0 dlglodlo"

�nj=dO
� glo

riosas camisetas .� eta-e-branco e

azul-e-branco. 't:
- ,

Compeonato Brasileiro
NQ capital bandeirante jogaram

as seleções da Baía e do Rio Gran
de do Sul. Atuando com mais téc
nica, os gauchos levaram a me.

IhGr, abatendo seus adversários
pela contagem do 3 a 1, tentos
de Cardeal (2) e Carlito. para o

vencedor e Arquimedes, poro o

vencido.
.

Na prorrogação regulamentar. os

sulinos marcaram um tento por
intermedio de Rui II, classifican
do-se, 'assim, para enfrentarem os

paulistas. Renda: 106.056 cruzeiros.
-Na capital da República bate

ram-se os selecionados do Estade
do Rio e do Ceará. saindo vence

dores os fluminenses, por 2 o 1.
Renda:, 59.020 cruzeiros.
A segunda partida entre cearen

ses e fluminenses será realizada
depois-de-amanhã.

chinesa

Em Santos
o Ipiranga venceu ao Santos por

4 a 1.

Esportivo
Iatismo

o valoroso timoneiro Ademar
Nunes Pires venceu a regata in
terna promovida pelos

.. Veleiros
d a Ilha ..

Várias
Domingos e Carl'eiro. foram afasta

dos dos treinos ela seleção carioca.
- O quadro ele aspu-an tes elo. São Pau

lo venceu ao esquadrão de igual catego
ria do. Fluminense. pela contagem ele 4
a l. O jogador catarinense Zabot.i atuou
na extrema direita do. tr lcolor carioca.

- Numa par tid a amistosa realizada

Em Belo Ror izonle
o América, do Rio. derrotou o

Atlético por 2 a 0, tentos de Ge
raldino e China.

Em São Paulo
Vencendo ao Palmeiras por 3 a

O. o S. P. C. sagrou-se campeão
amadorista da capital bandeirante.

Em Pelotas
o Brasil, de Pelotas.

Guarani, de Bagé por 4
abateu o

03.

ante-ontem, em Joinvile. o valoroso con

junto. elo Afonso Pena. presidido pelo
cspor tista Arnaldo Maia Machado, ven

ceu ao veterano Amér-ica, por 5 a 3.
- O técnico José Fo.lker, que prepa

rou a seleção goiana, assmará contrato
com a Por-tuguesa ele Despor-tos.

- Consta que o Avaí pretende contra
tal' corihec ído cen tro-méd io paulista, cujo
nome está sendo. mantido. em segreelo.

- Nottciam do Rio. que os jogadores
Vevé e Manéco também serão afastados
dos exercícios ela seleção car loca.

- A C. B. D. concedeu licença ao In

ternacional. ele Pôr-to Alegre para dispu
tar várias partidas em Sta. Catarina.

11: :MAIS QPE UJ(
NOME, E UM
II11lBOLOI
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRAT.!.

MENTO DA

Em Porto Alegre
o São José uenceu ao. Renner por

3 a 2.

Em Passo Fundo
o 14' de Julho derrotou o Gau

cha por 4 a 1.

Em Florianópolis
o Paula Ramos venceu ao In

dependência por 16 a O. e O Cris
pim Mira derrotou o Instituto de
Educação por 3 a 2.

Remo
o Barroso venceu a competição

náutica realizada. ontem, em Por
to- Alegre.

Atletismo
O Paulistano sagrou se campeão

paulista de atletismo de 1943.

Dia do Reservista
16 de Dezembro de 1943
Pm-.a conlxec.inuen to dos reservistas re

sielentes ,no munidpio. de Flo.rianópo.lis.
faço públic.o o seguinte:
a) - A P�Tti.r elo dia l° até o. dia 16

ele dezembro, vi.ndouros, funcio.narão os

seguintes postos. de distribuiçã'O ele Fi
chas:

7a B. L A. C.
T. G. 40.
E. 1. M. 205
Delegacia do Serviço ele Reclrutamento

_ la Zona - P,refeituQ'a MU'l1icipaL
Fúrga Polic ial elo E-stac1o.
b) - No eli,a· 16 de dezembro., "Dia do

Reservista", dev,erão o.S mesmüs, muni·
dos dos seu<s elocumentos ele quitaç:ão
m1litfLI', elevolver a Ficha, preenchida
co.m l<atlra bem legí'Ve'l ou elactilografaela
e de acôl-do Co.m às Instlruçóes ba,ixaclas
po. esoo C. R. e aj)<ro.vaelas pelo Exmo..
Sr. G€neral Cmt. da 51' R. M.;
c) - Por oca'sião ela elevolução. da' Fi

cha, serã aposto, após a n.ecessálria veri
ficação, no documento de quitação mili
tar, o "visto" ou o "lozango";
li) - A elevolução deverã ser feita em

um elos lo.cais, após o. fim elas so.leniela
des C Írv Ü.! as;

7a B. r. A. C 1 Centros ele
T. G. 40 I u'ecl=biimel1-
E. 1. M. 205 r
Mercado Público - P.avi- I to.s ele Fi
lhão da Feira - Livre J cha.s.

e) - A pa.rtir do elia 17 até 30 de de·
zembro, funcionará, como. Pôsto ele Dis
tribu'ição e ele Recolhimento ele Fi
chas a Delegacia ela la Zona do Ser
viço de RJecnltamento. (Prefeitura Mu
nicipal) sob a Chefia elo. 2° Tenei1-
te Delegado.. Alfêu Fer.,'ei,'a Lin-hare.s,
que atenderá a tOO05 elu.rante as horas
do. expediente no.rmal.
f) - Funcio.na,rá. a pa.rtir ele 1° até

30 ele elezembro.. na l6a C. R., o Centro
ele Reunião ele Reservistas do. municÍlPio
de F10l'iamópol';s.
g) - Os reservista,s, elentro. elessas

ela ta,;;, poderão procull''3l' o.S Centros ele
Distribuição. de Fichas elo.s Reservistas
o.u o Centro ele' Reunião. elo.s Reservi$tas,
que fUa1eio.nará no. edifício. ela l6a C. R.
sito. na rua Marechal Gulilhel'me (fr€lIlte
ao. eelifício elo. antigo. Co.nga'esso. Esta�
elual), anele serão oôentados e info.rma
elos Co.mo p['oceelec·em.
Chefia em F'lorianópo.lis, 27 ele no

vembro cle 1943.
l\ma,lêu Anastácio, Cap. Chefe ela 168.

C. R.

ÓTIMA RESI
DENCIA, comVende-se

grande jardim e pomar, ao lado
da Estação Agronomica. Tratar
na Rua Traiar:o n° 7

15 v. alt. 2
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casemiras.

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

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»

4 o ES'fADO-Segundawtelra,_:..29 t1e Novembro oe 1943
�" <\"fi(�_o;,....... [ '. II 1dll_... Zk:utt_. íiiliti • Liw.W.&I__�-""'Iti_ '''(''. n', 7..........._1111 .. .._....__..__.. •

Ternos
Foçcm

de tropicais, linhos, brins e
umo visita, sem

PRAÇA

•

comprolIllsso I

QUiNZE N. 11

,

a I

Iseilêo
Na terça-feira (dí a 30), às 19 ho

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

:gnillte: 1 máquina de escrever da

Ireputada marca Hemíngton, cane
de 18 pnleg. c 120 espaços; Guar
da-louça, guarda-comi da, 2 mesas
jJara cozi nh as, 11 cadeiras, 3 guar
-Ia-roupas com espelhos e i.l dilas
sem espelhos, 4 camas patentes
-C.DIU estrado de molas c colchão ;
1 dorruitóri o . para casal (cama,
Iavatór io penteadeira, guarda-rou
pa de 3 portas e esp êlho ele cristal) ;
-mobília de sala de visita, cadeira
'preguiçosa, cadeira de cr-iança, bi
dê, mesas de centro, cabide para
-quarto, estrados para banheiro, es
t ante, carinho de criança, cómoda
-corn 3 gavetas, louças, vidros, 1
violino, uma porca de raça ('001 :3
,meses de idade, c muitas outras
.miudezas.

ALVARO RAMOS
CrRURGIÃO·DENTISTA.
Rua Vitor Meireles, 18

"TENDI.'M SE 20 ações da
,W Jj -

Cia, Siderúr-
gica Nacional, a 470,00 somen
te o lote. Tratar na redação
.do "Estado". V.- 13

ALUGA-SE A casa sita
ua Avenida

Adolfo Konder n, 3, com amo

pIo salão para qu alquer ramo
de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
:Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -19

u"'" - Vende-se
l'Y.aaqulua uma má

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

.316 - Estreito. 15v. - 7

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

.Alameda João Pessôa. Tratar
<:om Eugênio Beirão, na rua
7enatrides n. 3.
_ - .� _ "'J

PIANO
Compra-se um piano em perlei

·to estada de conservação. Ofertas à
:rua Deodoro. 17. 15v· _

lTende se
u'a máquina re

I -

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

;gerência do «Estado». V -3
As autoridades responsáveis pela

t"iel execução das Estatístieas MiII·
-ta�es podem exigir, sempre que ho.·
-ver dúvida quanto à veraeidade d.
qualquer informação, que eada t••
:formante prove o que deelaro.. A
lili-fé constitue crime eontra a ...
Granea naeionaL (D. B. II.).

o preço do trigoOs tr iticnltorcs d-e cêrca de
vinte munictpios do Hi o Grun do
do Sul, ora. reunidos em Con
gresso na capital daquele Esta
do, acabam de declara]' que ,)

preço <,tulal do trigo 1.' remunc
rador, não havendo necessida
de de elevá-lo. Acrescentam ain
da que <" alta do produ lo impor
taria no auruc n

í

o no custo ti"
venda da farin ha c, por cons e

quêncin, do pão fornecido aos
c onsumidorcs.
A trlticultura pórle riexenvcr

ver-se com pleno êxito !lO sul do
país sem necessidade de altl:i
injust if icávc is do preço do ti i
go un bcn.ef'ício ex clusi vo dl)<;
intermediários. Sâo êstcs, IJl'('!:i·
samcnte, os que obtem van tu
gens do· autucnt o do preço ri!
trigo. A alta nunca apruvcüo I

aos la vradores. Toda a i 1ll�)Qr
Iância rcsultumte do aumento d:J
custo do trigo em gri:i.o vai di
retamente para o bôlso <.L:,-;
mesmos

í

nteriuediários. A explo
ração ó igualmente prejudicial
aos triticultorcs e ao povo.

A anunciada alta do I rigo, ao

que se�,?videncia dD: opinião rins
congressistas, obedece a plano
bem traçado dc cxptoruçào si

nnnltânea da, lavoura e da pnpu
Iação, sob o pretcxto de deícxa,
Conseguida, CUIlIO se eS(pE!nl,
lima produção de lrigo que cor

responda às ex igcncias do COI1-
SUII10 in.torin o do Hio Grundc do
Sul, o preço do [lfio poderú baí
xa r sem qu-rlqucr; inconvenicn
te para os !jm,' lavrum a St'-
;}\('I<11n a 1('1'1'<1.. �Aí cstú uu.a n�"'elacão iusus
pr-il u. que evlllrl ce a

í

ntençú»
a que obedece (l movimento em
Iavor da, alta do trico (' da fari
nha. Aliás, tal plano de explora
cão dos consumidores não é s':

gredo par a os que acompanhan-,
de porto, a "ida econômica dr)
país, - conclue o "Correio ria
Manhã ',

MACHADO & CIA.
AGlIlNCl.b_S E REI'RESENTAÇõ.lilS

Catxa postal - 37. Rua ,lolio Pinto - 5.

FlorlanópoUa
Sob·azentes DOS principals mu.lc(plwo do

.

ESTADO

Pobre tamareira
Aquela tamrurciru era únicà,

lU! cidad.e. Em todo () Estado do
Espirito Sa,nl0, aliás, não h�l
muitas out,r3,<;. Fonl I)Iantad�)
]leio C0111eITia,nll' Gaslim, PJ))

('r·enle à sua casa comercia,!,
cujos llnúncios reznvam invari:1.
velmente: "em jirente ii tama
rei ra". Era bela, val�ll'(!o con!o
motivo orna,\11 l'1l tll.l da locali·
(!twIe.

:\1as () progresso obrigou a

Vrefcit ura municipal a fazer UII1

j::mlim púb.lico C\11 Afonso Clúu
dio. Traçada a pl;-mla, houyc
lIUlUl condenação inespcrn,da: a

magnífica palllll'ira Sl'ria pnst.1
2baixo. Porque? Xl) Eslado, co
rihecia-se bem o exemplo da.do
p(>lo dr. Pedro Nolasco, na co.ns-
1 ruçil,o ria Estnuoa, de Vitória a

Minas: o Jeito da vía-ferrea foi
desviado, em certo trecho, apl·
lIa� para «ue não se de'rrub,lsse
um\ velha á!'Yore da li.
Afinal chegoll o dia da ex.eCl1-

çüo. A fa.míl ia, (;astiJll i mplor·)�ll
às autoridades clemência para a
ré inoeent,p. !) povo procurou
ser mais prático: quando o ma
chado se ergueu para ofender o

(·spique majestoso da palmeira,
v{lrias pessoas se a,cel'earam da
:'1lrvore, fazendo parc{le, afil11 de
impe�-jil' o atenta(lo. Tudo inútil,
('ntrC'lanlo, O saerificio do belo
yegeta 1 consumou-se.

Essa, a história da talllareir;l
daquela, Cidmde lIo Espírito San
to, de qUle com saudades s,e :·e·
eonlam todos os seus antigos
moradores, p,�I(lS quaiS fala Eu·
gênio de Assis, cm 111lla crônica
da "A Tribuna", de Yitória.

._••w••••••••••••••••••••••••••••••�·

Depois de tantos anos de bem servir ao público
A tradicional CASA MACEDONIA

apresenta, - pela primeira vez - a sua

Grande de Natal!
Toda

liquidação
Seccão de BRINQUEDOS'· SEDA' I.IOUIDADA!a

Tecidos lisos e estornpcdos serao vendidos por

PRECOS MARAVILHOSO� 1
Roupas brancas. perfumarias, bôlsas, cintos, meias, bijuterias, lãs em

novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões,
flores, presentes, fantasias

UM MUNDO DE COISAS BONITAS
•
..
..
•
,.
•por preços de Papai

Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe!
Noel!"

"
•
"
•
•
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••8•••• •••••• •• •••• ·� •••� ••••••••• �

'.'",

Umc só OPO! tunidcd= para •
•
•
•
•
.,IP,
. .,.

.

'és'
•'-0;àe
.!Ç-
.1 �
•
•
•
•

COMPRAR E FICAR SATISFEITO I
Começa no dia l." de dezembro. não esquecc !

CASA MACEDONIAA Casa que e me Ihor atendemais vende

8 -- Rua Trajano -- 8

I A Estatístiea Mm�ar, destinada -

I
facilitar a preparação raprua, e lã ...

das da Nação, exige que todos Oft

perfeita quanto possível, do apar..
Ihamento material das fôrças arma
brasileiro8 lhe prestem coopera�ào.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar ccm
tra o RrajjiJ em perra. (D. E. M.).

Planos diabólicos
Londres (B. N, S.) � ema rcve

laçüo dos planos nazístas para ()

após-guerra estú co-ntida nUIll I'ela-·
lório que acaba de chegar a Lon
dres, pOI' meio dc correspondentes
neutros. Assim, com o propósito de
evilaI' a ruina complela do partido
nazisla, 110 após-guerra. as autori
dades nazistas se propuzeram a

cancelar o titullo de memhro à to
dos áqueles que só puderam intro
duzi,!' dois noçivos nas fileiras do
Nacional-Socialismo e �lqueles que
só l'()nsegtlil'�uJl levar mais quatro
ca'muradas no mal,fa,d<Hlo partido(}
tCI';]O a declaração de que j{ll11ais
perlenceram ao mesmo. Finalmente
úque]es que trouxeram seis nOVOS.
membros ou mais terão um carim
bo <le "declaracão de semitismo"
estampado elU �uas carteiras de
identidade.

,

•

AGENCIA EM
s. PAULO

RUA I; DE N0-
VEMBRO-ISO .9.'
FONE 2·UO:

MAQUJNAS PARA CAFE -

ARROZ • MILHO • MAN·
DlOCA • ALGODÃO • LA"

RANIA·MAMONA
fiO DE SEDA . fIBR}.S

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY ILIMITED
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

Cr$ 1,200.000.000,00. _jSub-Agente: L. 'ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 1.

,---------------..------------..----.....------

Camlsas, Gravatas, PijameS
Mias das meljores. pelos me�

oores nreç"" só na CASA MIS·
CELA NEA - Rua Trajano. L!

\
....
(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� f5TADO Segunda.telra, 29
$ n = 50

de Novembro Cle '943 5
_m _., lU

.'Minasmagnéticas con
.roladas pelo ràdio
São Paulo (C. E. C.) - Segundo

nut ic ias que nos chegam da lngla
rerra, a marinha britânica está
usando atualmente uma variedade
de m i n a magnetica que pôde se r

controlada pelo rádio de bordo de
lima unidade naval ou de um avião
-dc putrnlbu. ESS3S minas, segundo
as referidas i nf'ormaçôes, já ter iam
.sido ut ili surlas contra os suhruur i
.JlOS c unidades de supcrf'ici c llaZiS-!las que navegam nas costas do ca

nal da Mancha. Os lanca-m i nax 1>1'1- ,

Iân icos ('()j(){:mu cs:as 'l�láqllillas ,dl' I_,gllcr,ra nas aguas m mugas, porcm '

{'OJllO 11 i nguem ignora o rádio de!iJl,'ão do magne.l ismo desses enge
nhos é limitado a certas

distãn-Ici as, Daí () eruprrgo de rádio para
aproximar as minas dos subrnar i-]
nos localizados pelos aviões de

jl:l-',trulha e unidades .navais inglesas.
As primeiras cxper icnc ius reais
efetuadas IlO canal tI<1 Mancha, trou-Ixcram {'()I1JO cunsequên cia a des

truição dr lrôs pequenos submari-

'Inos e o afundamento de várias lan
chas torpedciras nazistas que pa- ILrulhavam a costa da Europa ocu- ,

pada, Corucn tando o alcance dessa
movaçâo bélica, um perito naval
hri lânico declarou que essas minas,
cm tnmarrho muior e alto poder ex
plosivo poderiam por intermédio
do rúrl i o, explodir junto aos esta

[eiros nazistas e ás fortificações IJI1urítimas da costa da França.

OBSERVE Você mesmo: nos ci-
nemas, nos bailes, nos bondes,

em todos os pontos de aglomeração,
o número enorme de pessoas cuja

��� �__:___=====l-_� -, transpiração fere a

sensibilidade dos de'
mais! Ecadaumade-* Acão desinfetante mais

dilradoura I

F77 '.s.,e- •. Ta ...-,C7 _=

QUANTAS PESSOAS
TÊM IlllOSE*
- e não 'o sabem I
"'AXILOSE é o desagradável cheiro de suor que provém, prin
cipalmente, das axilas, provocado pela fermentação dos re
síduos da transpiração. É causa permanente de humilhações
e isolamento - traiçoeiro obstáculo ao sucesso pessoal!

las ficaria surpresa se alguem tivesse
a coragem de dizer-lhe tal coisa ...

Salus livra de Preocupações
Evite a Axilose. Comece hoje mes

mo a usar SALUS, na certeza de
que a sua saúde e o seu êxito com

pensarão fartamente êste cuidado!

*
*
*
*

Desodorante enérgico!
Asseio mais completo I

_.

Mais econômico no uso!-
Sensação de limpeza e ___

bem-estar I ----

o

Dra. Josefina f. Schweidson
ADro, Joséfína F. Schwaidson avisa ter reiniciado sua

oelínica, atendendo das 10 às 12 e das 14 ás 17 horas.
8 v. alto - 2

Não tenhas düvida em de- 'Anuneíar um "qufnía·colunat!,
por mais que pareça teu aml.
goo; não merece tua estima um
ty·.ldO'r da P'trJL (L. D. :8'.).

.��:o'{"\:�:u''':�:le��}�:;::;�F;;';;;·;;;a\';;:;l;..r'''::;Z;e""z�m·:��::':;IiJ;;'-o4{jlt;s;��������f��-·�

da Alemanha?

• COMO SALVAR a Alemanha dos escombros do na

zismo, restituindo o povo alemão à liberdade e à

cultura. No novo número de SELEÇÕES.

Comida que Pode
Matá-lo!

Dê Voz aos
Seus Encantos!

Três regras simples e eficazes para evitar
o envenenamento da família... Pág, 73.

Como alguns faceis exercícios podem tornar

adorável qualquer voz normal... Pág. 29.

IItrocidades
Inacreditáveis!

Como os cruéis japoneses massacraram os

feridos e violaram as enfermeiras". Pág. 17.

o Pai dos Leprosos

Agentes em Ftorianôpolis : PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Uepresentante Geral no nra�il: FER�ANDO CHTNAGLIA - Rua do Rosário" .tj5�A - 2.0 andar .. Rio

liberdade de
-

Imprensa como

garantia de paz .duradouraVár-ios membr-os do Congresso das, das mais inteligentes e das
norte-americano manifestaram en-Imais democráticas sugestões que
tusíastlcamente a sua adesão à SU-!'já apareceram. Parece-me que o

gestão apresentada pelo jornalista
I
mesmo Kent Cooper apresentou a

Kent

COOPJ.�
diretor executivo da mesma sugestão, há vinte c cinco

Associated l'ess, no senti-do de ser anos, na Conferência da Paz em

gara.nt id a el: todo o mundo a li-j Versalhes. Passaram-se 25 anos
herdade de i., mprcnsa, quando se para ela voltar a surgir, mas se Iôr
realizar a Conferência da Paz, aceita, será sem dúvida uma das
O sr. Bloom, democrata, do Es- mais el'icientes prevenções contra

tado de Nova Iorque, e presidente uma nova guerra",
da Comissão de Negócios Estran- O representante Monrnney, de
.geiros da Câmara dos Representan- moerata, de Dklahoma, disse que
tes, teve ocasião de dizer que a rea- a Idéia é "excelente" e que "será
Iixação da idéia apresentada por magnifica de puder ser também
Kent Cooper "virá concorrer, tau- adoptada na Hússia. Esse é que é ()

to ou mais do que qualquer outra enigma", O mesmo repr-esentante,
iniciativa que venha a ser lembra- que ,iá foi jornalista antes de scr

da, em prol da garantia de uma eleito para o Congresso, acresceu

paz duradoura". .tou Que unta imprensa intcrnacio-
O representante Clare Boothe na) livre produz um melhor enten

Luce, republlcanc, do Connctícut, dirnento entre as nações e virá a

disse por sua vez: -ser "uma das melhores polbticas de
- "Desde que a guerra teve iní- segurança contra a guerra".

cio, essa é uma das mais esclareci-

, BAR E IRMIZEM
I Rua V. Meireles. 11
PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Safdwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc etc.

ORI(NT(
AMIDO DE MILHO

Compra-se qualquer quantidade. Preço. condições e amostras
para: Produtos Alimentícios "REGIOS".

Praça Princesa Isabel, n . 57 - São Paulo.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

Opor!unidade única
BOM E FUTUROSO EMPREGO DE (APITAL

Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível
propriedade, sita no cornêço dos Barreiros, a um quilômetro apenas
da nova Escola de Ape-endizes Marinheiros. Com 230,000 metros .q"la-

.

drados ; tendo muitas árvores frutíferas de bôa Qualidade, como �eJal11:
laranjas de umbigo, pêra e bergamota; uva preta e branca, maças, pe
ras, ameixas, kakis, abacates, mangas, tâmaras, caiús al:narelos grados,
goiabas c outras mais. Com uma grande e confortável vivenda 'Para fa
mília de tratamento, tendo sala, 5 quartos, cópia, �o�il!lha, , dispensa,
banheir-o tanque de lavar interno instalações sandtàr ias, agua enca
nada e e�gotos próprios. Preço de 'oca�lão. ver e tratar : aos Dornin
gos, na mesma, com o seu proprietárto Marcos MíoUJlmrz�l; e. n�s, di as
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua t:;:mselheiro Mafra, 26-A. Facil ita-se
o pagamento.

'
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Ultimos estilos de. finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

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

solos de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

I A Mobiliadora
Rcf igercrcão em geral

Sorve teir0::;-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
FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA

t!��!�28d� !roll AIO Pepae ii paz =5
--

. I
"Opera Kroll", de Berlim, acha-I . LO�Cires, 29 (U. P.) -:- Noti- a fi n U e n o i

I se entre os edifícios largamen- c�as cnegadas a esta cap�.t.all�s- I ti.
I te danificados pelos bombar- smalam .que o. Papa esta u1S- C O N TEM
Ideias aliados dos últimos dias. posto a intervir na Europa, mTO ELEMENTOS TONtCOS:
Era ali onde Hitler costumava" a�im de est�belecer a paz� p�-I "arenear" ao povo. rem_ nao existe nen.huma mui- AP.SENIAIO. V.A NADA-

I
b

caçao dej que estejam sendo TO. F.,J')FO�O).CAL(lOrealizadas negociações ne rse ETC,
sentido.
Afirma-se, por outro lado, TONJCO DO CtREERO

que as versões sôbre sondagens TONH':O DOS MUSCULOS
de paz da Alemanha, feitas em

Ancara, Estocolmo e outras ca

pitais neutras são "rumores e
nada mais".

c:."npt. É bem sabido, disse um infor-
11N/IBE_MItIII,.. mante autorizado, que toda :

tentativa de negociar a paz
fracassará. As condícões :)::1 ra a

I rendição incondicional sáo
bem conhecidas do Papa. corno
também o são de Hitler.
Informa-se, também, que so

há três especies de homens na
, ,,' ,_" _.'-_

Alemanha capazes de dírtgu- Nossa Marl"nhase aos aliados para iniciar con-
versações' de paz: os dirigentes
do Parti�o �acional. Social�s�.'t, Rio, 29 (A. N.) --- F..'ealizar
os do e�.erc�to e os mdustn;:s. se-á, hoje, no arsenal da Ilha

Os pnmerros, por. ceEto _ ..ao
I das Cobras a importante sole

�ntabolar�o "ne.gocIaçoe�; a nidade do lançamento ao mar
Wnermarcht , e agora, imen- de novas unidades da nossa
samente forte, a�esar dos r:ve- ; Armada, bem 'como a inauguzes q:ue vem sofrendo na _fIen� iraçao do monumento que mar
te oriental e, portanto, nao h ca o reinício da construcão na
esperanças de paz �ess,e seto;- ! v81 em nossos estalei ros. '0 pre-Por outr� parte .n�o e pr�va- ,sidente da República compai cvel que os industriais desafiem I cerá à cerimônia sendo-lhe
}S d�rigentes nazistas e os ge oferecido almôço pelo ministro
nerais. da Marinha. A senhora Getu-

lio Vargas será a madrinha do
Ao tentar esquivar-se às determl- pavilhão de um dos contra

nacõ es dos ónrãos de Estatística Mio
-,

revela o qu ...... torpedeiros, cuja incorporação.rtar, uma pessoa � ., .l:-

ni migo do Brasil. E para os iniml- se verificará. As outras madrí-
:os d" Brasil, .. If'i é irfledveL I nhas serão as senhoras Capa-
D. F.. M.).

l
nema e Salgado Filho.

é GomeI

1 que uma revista humorística
que se publica em Cincin

natti. Ohio, nos Estados Uni
dos, é tão i�teres5ante que mui
tos de seus assinantes. em vez

I de pagarem 15 centavos pelo
exemplar. pagam de bom grado
um dólar a mais só para rece

berem a sua cópia por via 'aérea
ou pelo correio expresso.

2 que existe na França um

re16gio astronômico que se

atrasa 'somente um décimo de
segundo por ano, ou seja um

segundo em cada 3i6.360.000.

3 que a prin.eira roda --

um

disco tirado dum tronco de
árvore -- suscitou na comunidade
de 100.000 anos antes de Cristo
maior celeuma do que o pri
meiro aeroplano há poucos anos

atrás causou entre nós.

4 que, durante a sua longa
vida, Thomas Alva Edison, o

maior gênio inventivo de todos
os tempos, patenteou nos Es
tados Unidos mais de mil inven·
t'os diferentes, muitos dos quais
são hoje em dia famosos e uti
lizados em todas as nações do
mundo.

5 que as primeiras armas de
fogo foram fabricadas na

Europa. no ano 1320, e que con

sistiam num curto morteiro,
do qual era expelido um pro
jétil de ferro cuja forma se,

assemelhava à de uma garrafa.

6 que, n:,s .

Estados Uni?os.nos prrrn.eu-os anos apos a

independência, era costume di
zer-se que Benjamin Franklin
«vencera o raio e os tiranos»,
isto é, inventara ° pára-raios e

colaborara na expulsão dos 1n
gleses.I

SE'"ilAS
padrões morcvilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA ROSA
Diariamente recebemos novid aoes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

o queMoscou, 29 (U. P.) - A ci
dade de GomeI, que voltou às
mãos dos russos, fica na mar

gem direita do rio Sozh e, an
tes da guerra, tinha 150.000
habitantes. É importante cen

tro industrial, possuindo ofi
cinas ferroviárias de reparos e

depósitos de material rodante
ferroviário. Possue ainda várias
fábricas de produtos químicos,
grande fábrica de fósforos e é
um dos maiores centros de fa
bricação de vidros da Rússia.
A cidade fôra evacuada pelos

russos em melados de agosto

Ide 1941, e, pela segunda vez,
num período de vinte anos, os

seus, h�bitantes tiveEam a e:l5-1I periêncía da ocupaçao alema.
lo rio Sozh é navegavel numa

extensão de 140 milhas ao nór
te e 60 milhas ao sul a tê um

ponto onde desagua no Dníe-
Der.

O, Pálidos OWPfluper.dol,
E,qot.dol. AnêmICOS, Mã.,
QUI criem MBg:tlJ, Crilnçll
IIquític.,. rec.b«c60 • toni-
fic.ção !llrlll do org.nismo

COIP o

San gu e n o I
Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

H·EMORROIDESnh '�4 IlfAls - .�
este lSPEClFICO TRAZ

'

ALIVIO IMéVIAfol

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosa" das
ulcerações e varizes hem .. r

roidaís. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas.
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

....
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt
.. 51 III iR !Bf la

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
OI.A. WETZEI.4 INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr.)

economiza-se tempo e dinheiro

,�\\"f..O VIRG�.J �DA �<.;�D� WfTIEL INDUSTRIALJOINV/lLE

S��A���P.CfAtEsp ECIALI DADE

/

j)\I
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INDICADOR MÉ.DICO

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfei..aamento e Longa Prática no Rio de Janeíro
�U.NSVL'l'AS - Pela mannã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
....ad ... , das 16,30 às t8 horas - CONSULTóRIO: Rua João Prnto a. 7. sobrado -

JII'...e, 1.461 - Re9ldência: Rua Presidente Coutinho, �3.
Mesmo perdendo alguns minutes

(DipI01' ado pela Facuh:lade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex·interno do Serviço de Clfn íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

I)epartamento de Saúde
CJJiNICA �IÉDICA - MoJ(�<;tias Jnternas de adultos e os-Ianeas, COXSULTóRIO

I(J KJilSHHo�X(:ll\: ]{ua Feh!)c Scbmidt '11. ;18 - 'I'ef, 812. CONSUL'J','S - D"8,1.6 à's IX.

seu "tempo se-á bera coropcn..o.rJ0 � V.S.
s.i tornar venccd. r .c tclb inhas. Impor
tante fábrica, com vociado estoque de cro
mos, aceita representantes, viajantes e

vendedores para todas 39 cidades do país.
MOS fRUARIO A C.R�DITO. EXCE·

LENTES CONDIC ÕES.
GARANTIMO" LÚCRO
CEFTO E J>_DJAN"I\·
MENTO DE COMiSÕ:;:S.

ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista. assistente do Professor Sanson do R-io de Janeiro.
COllolSl!LTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às ti.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. SAV.AS LACERDA
1i:x·1nterno do Se rv iço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagrárío dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(Diploma de habtl ítação do Conselho Naciorva l de Oftalmologia)

Chefe do SeJ'\'i�'u lIe Oftahuulogla do Departamento de Satide e HOSl)It"1I de Caridade
CJ!"I"" médicu·clrúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Jli'al'lz e Garganta
COJli'SUL'l'óIUO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

... 18 horas - KESllHi:NCIA: Conselbeiro Maf�a. 77 - FLORIANól'OLIS.

....................�������� ----.
.,..... ....__.....,.......-.rw-�.,..........-_-.....-""""".r'_-.-..-_· .........-_-....... ...-_..-_-..-..w ..-..-_,.,.. "

� �WASHINGTON - (Inter-Ameríca- .: COMPANHIA "ALIANÇA DA BAí i " ..

na) - O sr. IV. Averell Harriman, " � �novo embaixador dos Estados Unidos .. d t �

DR ARMANDO VAL' RIO DE ASSIS I
na União Soviética, era um eminente i:: Fundada em 1870 - Sé e: B A A

�
..

• E �
, diretor de en:p�'esas ferl'OViár.i&s. e " IXCENDIOS E TRANSPORTES

Dos S
.

d Cli I f til dA' t-
.

"'I
..

I H it I homem de negocies antes de VII a 111· � Capital e reservas Cr$ 71.656.189,20ervrços e mrca n an 1 li: SSIS encia n urucipa e ospr a tegrar a admtntstração federal, em I

balanço "e 1942'. �de Caridade .. Cifras do "

<CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS 19;\1" Haniman substituiu em Mos- � Responsabilidades ,' ccrrS$ 4.999.477.5008,�8CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40-5 cou o almirante reformado William

H.I"�"
Rece tt.a

o-s 1��::��::7:7'�Consultas das 10 as 12 e das 14 às 15 horas Standdley, cuja saúde não lhe peimi-
Ati\-o. .... _. . -

Cr$, G II 5 F 783 Sinistros pagos nos últimos 10 anos 64.986.957,2:)HESIDENCIA: Rua Marechal ui rerme, . one tiu passar outro inverno na capital Responsabilidades. ... Cr$ 76.736.401.306,20----

DR BIAS-E--F--A--R-ACO I
russa.

II
Bens de raiz (prédios e terrenos) crs 23.742.657,44

• O novo embaixador já fez três na: > DI HETORES: _ Dr. Pamfilo d'Ultra Fretre de Carvalho, Dr. Francisco
gens à Rússia. Antes da guerra, la I

Cheio do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-Inter-no, por concurso, da esteve na qualidade de homem de ne- > de Sá e Anísio Massorra .

• 'l5"sistência Pública de Porto Alegre, Ex·interno de Clínica Médica e Ginecologia. I gócíos, em viagem particular. Depois -: Agências e sub·�éncias em todo o território nacional. - Sucursal no

S'FILIS DOENÇAS D PELE
�

!
Uruguá í. Heguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa.AFECÇÕES Gf:NITO-URINÁRIAS - I - A , d'a invasão alemã, o sr. Harriman fOI

RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA·V'IOLETAS enviado a Moscou como chefe ela Mís- E' África.

.'\GENTE El\I FLORIANóPOLISCONSULTAS. das 15.30 às 18 horas. Rua F. Scím idt, 46 são Americana de Auxílio à Rússua '
RE'SID .....NCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 _ FONE. 1.648 E 1942 d ado dos Em' C A :'1[ P O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n, 39,.. 111, ,COI1l0 coor en l' - "

T 1 f 1 083 E d T 1 "ALIANÇA"I préstimos e Arrendamentos em Lon- � Caixa Postal n. 19 - e e one. - n. e egr.
dres, acompanhou a Moscou o primei- � SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·
1'0 ministro Winston Churchill. " NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
Desde o início da guerra, o sr. Har- �""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,_._,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,-._-.,,,,,,,,,,.-'_,,,w".""-""".""'W".-."""."""'___

ríman já atravessou o Atlântico de
zesseis vezes. Integrou o corpo con

sultivo do sr. Roosevelt em todas as

seis históricas conferências que o pre
sidente dos Estados Unidos teve com

o primeiro ministro da Grã·Bretanha. '

O SI'. Aveiel l Harr iman, que conta

'51 anos de idade, é filho ele um pio
neiro elo desenvolvimento das estra
das de feITO, o falecido E. H. Harr i
mano Durante as suas férias, quando
estudante, o jovem Averell trabalha
va nas usinas da Union Pacific Rail'lroad, um dos maiores sistemas rerro
viários do país, de que seu pai é pre
sidente. Depois ele formado, trabalhou
para a mesma firma como super ln
tendente. Com 23 anos, era o chefe da
Secção de compras.
Mais tarde dedicou-se às finanças.

Durante a primeira Guerra Mundial.
comprou um estaleiro para a tabr íca- 1
ção de cargueiros de que o país neces

sitava vitalmente. Em 1931 tornou-se

HELENA CHAVES SOUSA chefe da junta diretora da Union Pa·
cific, onde antes fôra empregado.
Seu primeiro posto no govêrno foi

o de assistente-administrador especial
da .. National Recovery Adrn iuiatra-

I
tíon". destinada a remediar a crise
do desemprego, posto êsse que ocupou
em 1934.
Mais tarde tornou-se presidente do

conselho consultivo do Departamento
de Comércio dos Estados Unidos. Ao
irromper o conflito, trabalhou na Jun
ta de Produção de Guerra, e em 1941
o presidente Roosevelt enviou·o a Lon
dres como coordenador do programa
de Empréstimos e Arrendamentos.

o novo embaixador
dOS Eti.UU. na Rússia

DR. LAURO DAURA

DR. SAULO RAMOS

DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA
Tratamento especializado das afecções do Aparelho Oerrital FemJnino.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Oron.ica, sob controle en-

4OOsoopico (URETROSOOPIA) e de Iaboratõr-ío. Aparelhagem elétrica para os trata
_.�ntos especia lizados,

DIATEH:vIIA - INFRA·VERMELHO.
CONSULTAS: Diar-iamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA; Tirad'entes. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Ttradentes. 14. FONE: 1.663.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

:Formado pela Universidade de �nebra
Com prática nos hospttals europeus

Clínica médica em geral. pediatria. doen
ças do sistema nervoso. aparelho geníto

urmário do homem e da mulher
AlI8iate. Técruco: DR. I'AULO TAVARES
Curso de Radiolog ia ClInica com o dr.

.:Manoel de Abreu Campanario (São Pau-
10»). Especializado em Higiene e Saúde

Pláblica, pela Universidade do Rio de Ja·
>:Ileiro. - Gabinete de Raio X - Electro
earciiografla clínica - Metabolismo ba
Nl - Sondagem Duodenal - Gabinete

• fllloterapia - LabOl"atórlo de micros
copia e anál.i.se clmlca. - Rua FerIIaIldo
:Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR� REMIGIO
CLíNICA M�DICA

Moléstla8 ínternas, de Senhoras e Cri·
WBCU em Geral. CONSULTóRIO: Rua
V�lipe Schmldt - Ediflclo Amélia Neto.
.-one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

-SIDitNCIA: J Larqo-Benjamin
Constante,.3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrargla e Ortopedia. ClfnJca e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Di á
riamente das 15 às 17 hqras. RESID1l:N
CIA: 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 Serv<iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Pr.meira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assi,stente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele.
'V�rizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas. Das 9 às 12 noras nll

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Caf:a 111' Saúde

0!mirnq� o�S _ .. ,J"::';;;::L.

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
.lLTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô-
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérmas, hldrocele, ve-

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroidas e varizes - Fracturas:
aparelhos de �êS8o. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pert>lra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
H..rárlo: Das 14 �s 16 horas, 'díartamente,

ENFERl\DlmA OBSntTRICA
�Partelra)

Diplomada pela Matel"Didade
de FlorlanópoUa

Atende chamados a quaIquM
hora

Praça da Bandeira, 53 - lIob.
IAntigo LargO 13 de Maio)

"A Bandeira Nacional quando em prés·
posição horizontal, e Irá ao centro da
testa da coluna, se �olada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da co

Inna, dois metros adiante da linha pelas
denll11S formadas, se concorrerem três
<>11 mais bandA'l'as". (Ue"l'eto-lei n. 4.545.
de 1942; - Art. 18, N. 5).

liquidação
o proprietário da

CASA NATAL
Não

,

e

Dr. Newton L. d'Avila'
- Médico -

Ex-interno da .Assist�ncia Municipal
e do Serviço de 'CHnica CirÚI'g'ica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

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

Atende diariamente às l1.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

GRATIS! peça este livro
ii.
j
I

� , rDOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurrião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômag0, afe
çóes das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

'EPARTAMENTO_ DE DIVULGAI;O

�.,,.,
ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊlOS PARA o PORTE POSTA[

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTOA
C.POSTAl.l.. "ABOTICABA� EST.S.PAUU)

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

VEND1\ ESPECIAL
gar, hando apenas 08 descontos

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

Aguardem, pois, a reabertura da

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

tr' ,..------,"'II::���i
"

19U�pto�
ENFERMEIRA

No fim de um ano, quan..
'

to somarão êsses dias de do-.
res, roubados aos afazeres eI

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padeci

mentos periódicos. A SAUDB
DA MULHER - regulador, tô-

.>,

A aproximação do perio
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A simples lembran�a dos so

Irimentos que se avizinham
perturba·lhes a tranquilida
de e as põe em sobressalto!

nico, anti-doloroso - é o reme

dio que lhe restituira á tran·

quilidade. Êle tem no nom�

o resul!I!l de sua� virtudes;,

Á SÁUDE DÁ MULHER
I VAI FIZER CONCURSO 11

Inspetor de Consumo?
Oficial Administrativo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor Federal?

Postnlista?

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

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

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



carne de elefante!

por quilo. Além disso, compromo
te-se ela a proceder o abasteci
mento total da cidade de Porto
Alegre.
A proposta está sendo estudada

pela Assistência Regional da Co
ordenação da :\lobilização ECOllÔ-

8 o eSTADO· Segunda.feira. 29 de Novembro de 1943
..............................� � w•••2Z..r�fflM��·:� �;�W4E�92LP��.·.����_.�.IC������·

ESTOCOLMO, 28 (U. Pe) OS BERLINENSES COMERAM NA TERÇA E QUARTA·FEIRA.
CARNE DE ELEFANTE, QUE FOI DIVIDIDA ENTRE O POVO PARA ALIVIAR A FALTA DE
VíVERES. AS COZINHAS DE CAMPANHA, ORGANIZDAS NA (.6UNlIER DEN LIDEN'� PARA.
DAR ALIMENTO ÀS PESSOAS DESABRIGADAS, DISTRIBUIRAM �4. CARNE DOS ELEFAN-

TES DO JARDIM ZOOLóGICO, QUE FUGIR.AM E FORAM MORTOS A TIROS.

Para baratear a carne em Porto AlegrePorto Alegre, 29 (C. P.) - ASo-

�omeram

cíedade Rio-Grandense de Carnes
I..imítada dirigiu-se à Assistência
Regional da Coordenação da Mo
biJização Econômica, dizendo ser

a abastecedora de três quartas
partes, aproximadamente, da car

ne verde consumida pela popula
ção de P01'ÍO Alegre.

O govêrno do Estado vem de
auxiliar os marchantes com a in-

de níznção do valor do frete ferro
viário sôbre o gado transportado
pela Viação Fcrr-ea e destinado ao

consumo local.
Sendo, ainda pensamento do go

vêr-no sustar, a partir de 1° de de
zembro, êsse auxílto, a Sociedade
de Carnes no desejo de cooperar
com o Estado no barateamento do
custo da vida, propõe seja ma.nt i-

Londres, 29 CU. P) - Circulerarn. rumores de que
Churchill e Roosevelt se acham ausentes de seus res

da ii Iudenizacão do fret.e ferro-
pectivos países, em conferência com Stalin, n um lugarviário, ('0111 a condição de baratear não iden tificado, afim de resolver assun tos de magnao preço da car-ne em 20 centavos .
importância, acreditando-se que também Ch ierig-Kei=Sh ek:
ali eeteie presente. Um jornal chegou, mesmo, a insinuar
que "misteriosa personagem" estava em conferéncia com

aqueles chefes aliados. Essa personagem seria, porventura,
Von Pappen.

mica.

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
COCE.lRAS,
FRIEIRAS,

PA R A
E C Z

'ESPINHAS, ETC.

A devastação de BerllAm.\ Loncaram granada�
, . contra as suas pro-Londres, 29. (U. P.) - NoticIas, soas foram gravemente feridas em prias tropas110V�S a resperto da devastação de face da última incursão e que se

I

Moscou 29 (U. P.) _ Conti
BerIím, .que con.se.gUlram passar acham nos hospitais berlinenses nua a ser' posta em fóco a cír
a. despeito da rigida censura, in- com horríveis qu,imaduras. cunstância de terem os russos

sll1uaran: �u� as bombas lançadas As estações '1rroviárias de iniciado a nova ofensiva na

pelo:> britânicos causaram danos Potsdamer, Stettil!, �ehrter, Zoo Rússia Branca, ao norte de Go
totaís, e �lexanderplatz ,estao fora de mel tão repentinamente que os

Os jornais suecos dizem ter ti: açao, embora o trafego de bondes nazistas foram apanhados
do notícias oficiais de fontes ber- já tenha sido restabelecido. completamente de surpresa.

�:e��e�eds�r���a:�:� �!a ac�!�:� óIvldãi··-prôcêiiéôtês �o�r:�:;;od���:�:�d�� ���
quência dos incêndios. Segundo [,S Rio, 28 (A. N.) _ O Tribu .. meçaram a lançar granadas
notícias publicadas em Estocolmo, nal de Contas julgou proceden- contra suas próprias tropas; e

as vítimas se elevaram a 4.30Q tes as dívidas contraídas pelo
em um setor um capitão ale

mortos e 3.800 feridos. Ministério dá Guerra, num to- mão chegou de motocicleta,
últimas notícias de Estocolmo t I d C $ 6498626

' sem escolta, a uma aldeia em
a e r ., o, de que e mãos dos russos. Foi imediata-. publicadas pelo "Aftontidningen" credora a Viação Fér R'rea 10 mente capturado.informaram que mais 8.000 peso Grande do Sul. ====,:;,.",=,....,,�====�

'i .,;f

elA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Para a barra do
Tramandaí

Rio, 28 (A. N.) - O ministro
João Alberto solicitou ao Mi
nistério da Viação a inclusão,
no orçamento daquela pasta,
da verba de 300 mil cruzeiros,
para custear os serviços de de
sobstrução da barra do Tra
mandaí, no Rio G. do Sul.

Carmen Miranda
HOllywood, 25 - A aplaudida

estrela brasileira Carmen Miran
da, cujo estado de saúde chegou a

causar cuidados - nada menos de
sete transfusões de sangue foram
necessárias, no curso de sua en

fermidade - vai apresentando
sensíveis melhoras. Entretanto,
antes de algumas semanas, de
acôrdo com as determinações dos
seus médicos, não poderá a popu
lar interprete voltar à suas ativi
dades.

Pinho para fósforos
RIO, 29 ("Estado") - A di

reção da Rede de Viação Para
ná-Santa Catarina acaba de
informar ao presidente do Ins
tituto Nacional do Pinho que,
no período compreendido en
tre 25 de setembro e 15 do cor
rente mês, forneceu 64 vagões
para o carregamento de toros
destinados ao suprimento das

I fábricas d fósforos do Estado
de S. Paulo.

Já estariam conferênciaem

«A horda que tl'abalha para o Diabo»
Berna, 29 (U. P.) - Os na- guro durante a noite. O car

zistas, que assaltaram a igreja deal Schuster desafiou as or

de Quarto Canigno, roubaram dens dos nazistas para a íncor
o cálice eucarístico. Em conse- poração dos jovens italianos
quência do assalto, o Papa or- nas fileiras da "Werhmacht",
denou que, em todas as igrejas concitando os pais a "não dei
nas zonas ocupadas pelos na- xarem que seus filhos cáíam,
zistas, os cálices encarísticos I nas mãos dessa horda que tra
sejam guardados em lugar se- balha para o diabo".

Em poder dos aliados 11 sem�n� do PapaQuartel General Aliado no Su- 11 II U
doeste do Pacífico, 28 (U. P.) - A Madrid, 29 (U. P.) - Comu
base de Sattelberg, na Nova Gui-· nica-se da cidade do Vaticano
né, tenazmetne defendida pelos que o Papa começou ontem os

japoneses, caíu em poder elas tro-II
exercícios espiri�uais na cal?e�a

pas aliadas. Acrescenta o cornuni- de Santa Matilde do Palácio
cada da madrugada que, mediante Apostólico. As práticas estão a

bombardeio combinado naval e I cargo do jesuita italiano Am
aéreo foi silenciada uma base de" brosio Fiocchi e são assistidas
artilharia nipônica descoberta na por cardeais e prelados da
ilha Magine próxima à cabeça-de- Cúria Romana.
ponte aliada em Bougainville. Os exercícios terminarão no

cêrca ele 160 toneladas de bombas sábado, com uma prática de' I

foram lançadas contra a referida Pio :X:I�, que dará a bênçã? �
I

base pelos aviões aliados em in- apostólica. Durante os exerci- ,

cursões efetuadas durante os dias I cios ficarão suspensas todas as �e I

de terça e quarta-feira.
c

• audiências papais. .

i_......._................. ........-_-..........__._-_-_• .J"J'>.P.. I

Ate ção I A desp••a com o-
n . cinema póde ser ti

rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3 .

r------------------------�

·Õândõ��õ��quénão-
é seu

Estocolmo, 28 (U. P) - In
I forma-se que víaiantes chega
dos do norte da Itália declara
.ram que os alemães oferece
ram aos húngaros saída 1)€10
mar de Fiume, em troca do po
liciamento daquela área, sendo'
o oferecimento rejeitado.

Comprar na Cf'.. SA MISCE
LÂNEA é ssbe- economiza-:1\ «Casa de Grethe»

Madrí, 28 (U. P.) - Segun
do informações de Berlim, pu
blic-adas pelos jornais espa
nhois, foi destruida a "Casa de
Goethe", durante o bombar
deio de Francforte. Ainda de
acôrdo com outros despachos
alemães, resultaram avariados
outros monumentos históricos
de Francforte.
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Descarrilamento
São Bernardo, Califórnia, 27

(U. P.) - Descarrilou o trem.
aero-dinâmico a dez quilôme
tros a léste desta localidade. O
descarrilamento seguiu-se aDI
encontro com outra locomoti
va na mesma linha. Não houve
mortos, registrando-se apenas
alguns feridos leves.
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CASA ROMANOS'

Sedas estampadas em cortes
Reversíveis -lergalbas

Maravilhoso sortimento na

ROMANOSCASA
Rua Conselheiro Mafra, 26.
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