
Para insular literalmente JapãoWASHINTON, 30 (U. P.) ...- A ESQUADRA DE GUERRA DOS ESTADO�' UNIDOS TENTARÁ, NU PRóXIMO ANO, CON.
QUIST�R o DOMINIO DE TODAS AS A. GUAS DO OCEANO PACíFICO E DO EXTREMO ORIENTE, A·FIM·DE ISOLAR.
O JAPAO DE SUAS POSSESSõES, TERRITORIAIS. A FROTA NORTE·AlVIERICANA JÁ CONTA COM MAIS DE 800 I NAVIOS

DE COMBATE, QUE SERÃO LANÇADOS BREVEMENTE CONTRA AS FÔRÇAS JAPONESAS.
��wm���

��OâIíTmanowíieChUrêlill1
éil

o

Para a .Col1l�lDiclarle b,ri.lânica, é de festas o dia de hoje, porque
marca _o anJ"ersan,o natahclO. do sr. Winston Churchill, o "premier"
de visuo aguda e inqnebrantável energia.

Xinguelll esqueceu a atividade de Charnhet-labn, posta em ação para
conjurar o calaclisma que Adolfo Hitler
depois ele bem armado e sedento de san
gue, queria fazer desabar sôbre o Mundo
trepidante. O velho ministro, achacad ico
e de ânimo pacifista, vcnd o o despreparo
dos demais países em face da espantosa
máqninn-d e-gucrra montada pelo nazis
mo, por mais de uma vez concordou em

avistar-se com Hitler, em Munique, afim
de buscar sclucão para as sucessivas

-----

questões que o "chefe alemão a cada pas-

Esta' pro'xl·ma d f t T d· 001
so aventava, insatisfeito e provocador. O

a «seguu a ren e» e.m OIS mi anoos seu humanitár ío empenho, todavia, ha-
C[l1COU ante a mania guerreira do ex-caia-

M O ., , RlO, 30 (A. N.) - VaI ser dor de paredes.
oscou, 3 (U, P.) - O Reich sera totalmente derrotado vendida em leilão no Brasil E a guerra veio, impiedosa e tre-

quando as fôrças russas e aliadas atacarem, simultâneamente, pelo uma relíquia de arte que con- men d a, como jamais aHurnan idade vira

1'51 E- d' I I Y h ta 2 000 ano T t d C igual. ":'Irias nacões, inclusive a grande
e e e oeste. sse Ia - reve ou o corone ermas ov - não está . s. rata-se a a- franca,-fol'lllOsil e generosa flor dai Lati-

longe; o que, em outras palavras, quer dizer que não está também beçMa de MTll�sl�' 'quI� pertenceu ni dad c, - tombaram sob o tacão do mi-
.
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a arco- u 10, po ItICO e ora- l itarismo prussiano. Um momento, a Grã-

muito onge a ata a erro ta e it er e e seus cump Ices. O co- dor que viveu cem anos antes Bretanha se viu sóz inha, em face do

ronel russo, ao referir-se aos violentos ataques aéreos contra Berlim, de Cristo. A mesma foi trazida mo.n str o revestido de ferro e vomitando

d
-' .

f f _1 fogo, que já mergulhava as garras ensan-

estacou que sao muito Importantes para en raquecer o es ôrço ce p�ra O Brasil em princípios do �

guentarlas nas águas da Mancha.

guarra do inimigo comum. Contudo - objetou o informante russo seculo passado e levada para Nesse instante cruciário, subiu Chur-

_ os ataques aéreos não são suficientes para garantir a derrota de Belal Vistda, eCml ,G:?ia�,. por tl_lm
chill à cadeira de primeiro ministro. E

H'.l O· f .,. d
.

d
.,. ex-a uno o o egio 1:"10 La mo

ê

l e foi franco quando denunciou o per-i-
it er. m ormante soviético estacou, am a, estar mais proximo Americano, com séde em Ro-

go que pesava não só sôbre a sua pátria,

d b d d f
como sóbrn todos os povos amantes da Liberdade e ciosos de viver

o que se pensa a a ertura a segun a rente. ma. A Cabeça de Musa [á não digriauucntc como naç'õe�.J clonas de si mesmas. O seu apêlo à resis-
tem o nariz que integrava a tência cnt usi asruou o' Mundo. Ele teve o dom de arr-egímentar as co

Ual-s uma vez falou Ht-"Ier bela estátua. Acredita-se que. o ragcn s vacilantes e as energias dispersas, para as batalhas que iam
1".1. II rle ci dir () futuro da Humanidade.

Londres, 29 (U. P.) _. Hitler falou outra vez. Seu discurso só hoje preço da mesma ultrapassará E a Grã-Brctunha, armada por milagroso esf'ôrco depois do dra-
foi divulgado .depois de ficar oito dias na "geladeira" de Goebbels. Disse a 100 mil cruzeiros. ma inesquecível de Dunquerque, começou a sua guerra. Coventrv é
o füehrer, no .dia 20, ante 20 mil aspirantes a oficiais, que, se a Alema- ....��...........-..�. uma ferida profunda. Londres é urna epopéia de gigantes. Mas, nos

nha perder a (guerra, deixará de existir como nação. Em sua arenga, cul- Bolsas modernas na céus da Inglaterra, nos mares neblinosos ou remotos, como nas are ias

pou, desta vez, a Providência, responsabilizando-a pelos fracassos da CASA ROMANOS af'ogucadus .e. sufocantes elo Deserto, começou a desenhar-se a esp e-

Werhmacht. De fato, disse o chanceler alemão: "A Providência não ..............._�........., ranca da Vitoria.

dotou a Alemanha com os seus favores, obrigando-a a lutar pela sua li- Para ver as íi:Ois"s "Churchill tinha c-riado a conciôn cia do triunfo através do reco-

berdade e seu futuro". O resto do discurso é repetição de velhas afir- em Pelo Il>as nheci:nen.to <yl perigo .. O seu coração humaní�simo' havia encontrado

mativas, inclusive a que atribue à Alemanha a suprema missão de de- I o verbo 1 ranq ) e, por ISSO mesmo, audaz e rcvigorante, que soube des-
fender a humanidade dos lobos russos, que ele, Hitler, em má .hora.] Pelotas, 29, �A. N.) - O Sin- pertar cOlllov/Jnte eco no coração igualmente generoso do presidente
pretendeu tosquiar. dicato dos Bancários telegra- Hocsevclt. I

._

fou ao sr. João Alberto expon-I
A t.o�l()s os povos _agredIdos :J Gra-Bre�anha prestou e presta o

C O h
'

� b
'

I
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' seu aGx�ho, como o es:ao fazendo os EE. Unidos, com larga e fecunda

um pensam unnaros e u "aros do-lhe a situação pelotense

em,generOSHlade, porque e

prec.I.so salvar.o Mundo, da peste nazi-fascista.

!J U face dos especuladores respon- 1:- coordenação �le todas. as ener-gias sob o SIgno das Nações Uni-

Estocolmo 30 (U. P.) _ Noticia-se de Budapeste que o sáveis pelo "mercado negro", e d�.s e,. talvez, o caplt:ulo. rnais belo da politica crhurchiliana, <rue nã:o
'. ,.. . .. convíd d _

.

lt íd I
fr-aquejou quando HItler, tendo esmagado ou acorr-entado o conrí

porta-voz do Part-Ido Agrár io ,Indepe�den�e da Hungna S�IlCl- '. an o o a vIsI,ar a CI <=:-- nente europeu, estava. prestes a cantar vitória, de cop-o em punho,
teu ao Parlamento do seu pais que Imediatamente se retíre:n I d� afim-de conhecer as condl-j ala cervejarra de Munique ...

suas tropas da frente oriental tendo sido êsse pedido recebido çoes locais, mormente em rela- Por iss?, não é só. o Povo Britânico que se aãegca à passagem

d I
-

' cão aos preços de gêneros de' desta data. Todos os Aliados - o Mundo que aspira à Liberdade -

com gr3in eoS ac amaçoes. >. •
" igualmen te a saudamo

Londres, 30 (U. P.) - A B. B. C. anunciou que vários of i- pnmelIa neceSSIdade. I ALTI�O FLORES

��r��:���l�:i;f,���� f���::a;:;s:: :e�u:::ê���"'�e���en� Um furacão se desencadeará sôbre Berlim
!�nt���ll����i�) R!������i:�����J.��f,����J.�� I ��������da��e�1��i� ��:� ��tt�reZ�!:o;g::?:�:�� :�!�!�:�����l�r�:�f,�!\�
viajantes hoje chegados a Lisboa, os quais asseguram que ha dias o se preparar para o furacao que aos seus violentos ataques con- minuir a intensidade dos mes

"premier" britânico e o presidente norte-americano (Se acham reunidos se desencadeará sôbre Berlim, I tra a capital germânica. Acre- mos. Isso, e moutras palavras,
no Cairo. Segundo êsses mesmos informantes, Stalin está atualmente em talvez nas próxímas semanas.' dita-se, mesmo, que os aviões quer dizer que os habitantes
Teerã, a caminho do Cairo ou de :Alexandria, para reunir-se aos dois -

líderes democráticos. Finalmente. assegura-se que Churchill, Roosevelt Com essa declaraçao, as auto- britânicos não voltarão a bom- de Berlim foram entregues à
e Stalin vão ,redigir um "uItimatum" exigindo a imediata Je i ncondicio- bardear Berlim, nestes dois

ÚI-,sua própria sorte, pois que a

nal rendição da Alemanha. Em Washington, Cordell Hull nada comen- tímos dias, devido ao máu "Luftwaffe" e a artilharia an-
tou a respeito. Referiu-se, no entanto, aos rumores de paz, últimamente tempo. Espera-se, entretanto, ti-aérea de Berlim foram reti-
propalados, dizendo que partiu .de fontes ímdmigas com o propósito de Icriar excessiva confiança entre os aliados, para entrevar seu esfôrço de que, entre os dias 4 e 14 de de- radas, em grande parte, para
guerra. Em Londres" ligualmente, .n ada se poude saber até agora de modo zembro, noites de lua cheia, a a frente oriental.
seguro sôbre ra .anunciada conferência. Acredita-se, entretanto, que gran- RAF efetuará pavorosos ata- _.-.w_-_-.,...,..w_w_-.,.....- ...._-...._ . .,.....,.,...."

de acontecimento de aspecto político e ,não militar está para se revelar ques contra Berlim. Seg'undo O soldad""'" "'aval , .......
de um momento para outro.

"" ""

informantes de Londres, foi, elogiadocertamente, prevendo êsses . Rio, 30 (A. N.) - O almi
ataques que as autoridades na- rante Artur de Freitas Seabra,
zistas se apressaram a conci- comandante do corpo de fuzi
tar o povo de Berlim a resistir leiros navais, elegiou o solda
ao furacão que se avizinha. do Vitor Martins dos Santos,
Deram, porém, os nazistas, o qual, tendo encontrado no
com essa afirmação, uma de- quartel elevada soma em di-

O-'--I--.---t----------d---R--k---h---k·
nheiro, fez entrega da mesma

U mina0 e avanço e O· 'OS OS t�s�f�!�\��lf����Çso��r:i���
Moscou, 30 (U. P.) - O genel':!l Í(. de Kl'emenchmg, os russos tam· humilde praça, chamando a

Rokoshosk mantel.11 sua illlplacàvel l·ém n,tacam C0111 firmeza, deixandu atenção de toda a tropa para
perseguição �os contingentes na- boje algumas dezenas de milhares O g t b d'
zistas que aba,ndonaram Gomei, de nazish.'·.; cercados no cotovelo do

es O no re e Igno daquele
dim-de despejalr de inimigos toda Dnieper. };'O setor de Zhilomir, us soldado e determinando que se

a zona meridional da Hússia Bran·· rtlemães perderam outra batalha, fizesse constar dos assenta
ea. As :Jções na Rússia Branca são I (lU ando os russos cercaram uma mentos de Vitor o completo re
de extrema violência e o avanço d'� I coluna na,zista de 50 tanques, des, gistro do fato.
Rokosihosk é fulminante; prova aí' truindo com a sua artilhalria a 2a -_-.-•••- ••_-.,.••••••••_-.......--••_.••••_••-.,.__J

[l'oticia. ela reconquista de mais de dêles, J canhões d� aulto-propulsão T:50 locnlidnd<:'s na última jo�'n"da, e 4 carros blindados. Sem êxitos om� ram possecifra que há algum tempo não eT8, para anuncieI', a propaganda, na- "'"

anunciada·; pejos comunicados ofi- �:isla ammciou hoje que nos úiti- Rio, 29 (A. N.) - Realizou-
riais. Os a.lemães não escondem O. mos seis meses os russos perderD/:l1 se hOJ' e, à tarde, no gabl'netelraC:1SSO de SCl1� homens na· Rús- pelo menos três milhões e meio ele
$1a, Branc:J, embora o atribuam às homens. A emissora de Berlim, po- do diretor geral do DIP, a pos
cOon-dições do terreno, desfavorá·· sitiv:Jlnente, já perdel.� toda a nc- se do doutor Amir de Andrade
\ eis à ação da Werhmacht. O co- ção de cálculo em sua pouco COI1- no cargo de diretor da Agên-lllunicado nazista diz a propósito vineentc publicidade. Tão pouco .

N' I
que é tal ai pressão russa, que os convincen,te, qu'c até os chefes mi.

Cla aCIOna, e do capitão De

alemães são obrigados a supremos litares búlga.ros não querem nada hornk Gonçalves no cargo de
esforços p�ra suportá-la. A sudocs- com a frente russa, diretor d� Administração.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATAR!� . .\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Para salvar Casaa de Savoia
Nápoles, 30 (U. P.) - Os patriotas da monarquia italiana

estão des·envolvendo grande atividade para contrabalançar os

esfo.rços dos elementos que querrem a abdicação do rei Vitor
Manoel. Em inúmeras partes de Nápoles foram colados, du
rante a noi,te pas-sada, cartazes em pról da monarquia. Nesses
cartazes, procura-se defender o direito do prínCipe Humberto
ao trono, no caso da abdicação do rei. Ao que parece, a cam

panha pro-monarquia visa congregar todos os elementos mn

nárquicos, na desespemda tentativa para salvar a Casa de
Savüria.

Os alemães ocupam outra' ilha grega
Londres, 30 (U. P.) � A emissora de Berlim anunciou que

a guarnição da ilha de Santorin, noO m�r Egeu, entregou-se a

fôrças navais alemãs, durante a noite de sáb3ido. Segundo os

mesmos informantes, toda a ilha se encontra agora em poder
elos nazistas.

Os aliados têm várias armas seoretas
Washington, 30 (D. P.) - Os Aliados dispõem de 'novas armas se·

eretas iguais ou superiores ,à bomba dirigida pelo rádio e ao torpedo
acústico que os alemães i,nventaram. Fez essa declaração o contra al
mirante Melandy da armada norte-americana, que acrescentou: "As

Nações Unidas i�ventam novos aparelhos, às centenas e �e�s. de�alhes
f,lÓ serão revelados quando algum deles ca�r em P9der do lnlmlgo •
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Mês Cr'
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40.00
20,00
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;REDUZA·A
,GORDURA
Por Um Novo Método
Ao atender as Estrêlas de Cinema de.

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rápido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e multas
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Fornlod�, traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma
aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá corno pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regilne alimentar, nenl lIsar
drogas drasticas ou praticar exerci cios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za, Formode, reduz a gordura de
um modo garantido como V, deseja.
Peca Forinode, hoje mesmo, em

quãlquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dlstr. S. I. P. Caixa Pastai 37B6 - Rio
Venda sob prl"9criçfio médica

Operação de enxêrto realizada
médico brasileiropor um

St. Louiz, (MissoUl'i) - novem
bro -- (INTER-AME.RICANA)
Um jóvem médico brasileiro, qu,erealizou um curso de extensão UI1l
ve'rsitária 110S Estados Unidos, fez
recenteme,nte uma importante con

tribuiçã'o para o progresso da cien
cia médica.
Pela primeira vez na história da

medicina, tecidos de uma pessôa
morta foram seccionados e enxer
tados nos nervos de uma pessôa vi
va, afim-de-restaurar suas funções
normais, de acôrdo com uma infor
mação que aca.ba de ser divulgada
peja Escolia de Medicina ela Univer
sidade de St. Louis, 'onde as expe
riências foram realizadas so<b a

orientação de três professores des
sa instituicão ciêntifka. Um desses
médicos "era o jóvem brasileiro
Dr. Nilson R. de Rezende.

O DI'. Roland 1\1:. Klemme, chefe
do Departamento de Cirurgica
Neur,ologica; o dr, Nilson R. de Re- ,
zende, que está realizanclo há cinco
anos um curso de extensão uni ver
sitál'ia nessa faculdade; e o c3Jpi
Ião R. Dean Woolsey do Corpo Mé
dico .do Exércí.to, atualmente na
Africa do NOl'te, foram os autores
da expriência.
Embora tenham sido descritos

apenas três casos num artigo pu
blícado pelo J amaI of Americall
Medical Association. mais ele vinte
operaçõ'es desse gênel'o já foram
realizad,ls nos hospitais locais,
"C0111 os mais compensadores re

sulta,dos" ,

Descrevendo a operação, a, co
municarão explic.a que as fIbras
ne.rvosa·s são cortadas de aJmbos os
lados do nervo seccio:undo. O en

xerto cio cadarver é então colocado
na devidn posição e colado C0111
um3 cola especial fortalecido, com

Vitamina B, à,s duas extrenlll�aties
do nervo ofendido, Á cola evita o

emprego de suturas, que geralmen
te cansam da,nos aos nervos.

O enxerto do cadaver, a'crescell
ta a comunicação, a,tua arpenas C!?
mo U111 tubo especial para o cl:escl
menta elas fibras nervosas seCClOnu
das. A operação é muito delicada,
'exi"inelo às vezes quatro horas de
trabailho, enorme paciência e ex
tremo cuidado,

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande�
armas de desagregação mane·

Jadas pela "9ulnta.coluna".
,:a... p. I.), ".

.......................0.' ...
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I
EX1<JCUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

Abona, em conta corrente, OS seguintes juros:
AGl'!:",CIA LOCAL - PRAÇA 15 Dl;; NOVEMBRO, 3

Nova Iorque (Por Paulo Zing - Co- nam ainda as c.'l.raclas as montanhas do
Dep. com juros (COMERCIAL SEM LIMITE) , , .. ,.

pyright da '.ê\TER-A:\rEHrCANA) - A interior. onde se achmn concentradas a," J Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) .,.,., , .

caipítal da Uorânia foi ocupada pejos principais Iôrças pau-Iotas, ll:sse d�nL- Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) .

exércitos soviéticos. E a capital da Itú- nio não é local, mas se estende das 1111�- : Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tarn-
lia está condenada à mesma sorte depois di ações de Tr-ieste ao Montenegro e "

bém de quaisquer importãncias).do abandono de Venaf'ro e Isern ia pelos Albtnía. De Bari e Brl nd isi. os ang!,,-.: com aviso prév io de 30 dias , , , ,.

alemães. Se ligarmos es:-:e� do is acontc- amerk-anos podem estender f'ar-ilmenre
ídem de 60 dias .

I
ctrrenrcs e t01TIal'nlOS 1.1n1 mapa da j'P- 111ão aGS iugoslavo-, e ao que par er::'..; , • idem de 90 dias ...........•............................

. gHio européia sttuida entre Kiev e Rorua, operações ccnjuutas já estão e111 am II '}-
Depósitos a prazo _ fixo

compreendendo a Itália central, OS Bal- mente. visando <.1 l lmpeza ela costa adriá-
por 6 meses .

c2l:-s é a Crímé!a. ter-amos diante elos tica e o e st abaler-tmen to de arriplas cn-
por 12 meses , .

olhos o teatro das próximas operacões e becas-dc-pon t e paa'a ,erem utilizadas I,,·
COM RENDA MENSAL

elas ha talhas dcctsívas para a vitória da go que a sltru1aç,'ão na f1'€11 te ita liana per
m ita desviar osf'o.rcos para os Balcau.'.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO

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

SUL"

dernocracra na Europa.
A lirb'ertação de Kiev c a próxima reto

mada ele Kherson, Orlcssa e Sebasto pol
abrem �lOS l'USSOS o cam

í

riho da HUll1ânJ:J_
e elos Barcans e111 geral. F'alamos da Ru
mãn ía porque járna ls os russos deixa
r íarn ele desfechar um golpe no cen tro
d€ abastecimento petralifero do inimigo.
A 'situação interna da Rurnân ia leva a

crêr q'll'e acon teclmen tos políticos deter
mmarão a queda ele Antomescu logo que
os russos entl'em em Odassa ou Sebasto
pol. O regime de "corid ucato" sempre foi
[rcteo e só foi mantido graças ao apôio
alemão. O povo rumeno, cuja maior '.,.

pr-essão política é Jules Ma n iu. licler do
partido camponês, num-a esqueceu suas
r-e ívind icações contra a Hungria e seu

od ío aos alemães. A tendência rurnena é
antes para uma reviravolta do que para
urna c-apitulação. Um g ovônno pró-atia
dos declararia Imed latnrneute guerra " do o ba rometro ela ,itLlla,ão e a recente

Hungria' ao Reích e pct-m ituia o de conferência do Cairo, en t.re Eclen e Sara
:..'en1barque de fôrças russas e br ltân icas. jog lu. demonstra que Ankar-a não se de-

:\.1 Bulgária, cujo govórno recusou de- sjnteressmá pela :--'olu{'50 dos problenlas
(;la1"a,1" guerra à Rússia. a situação tanl- balcanicos.:Xo te'rreno 111ilitar. SÓlnente ti

bém n50 é favor5\"el aos alem�es, a-pe- "eC'onquista ela Oril1léia é que poelerá ele·
s['ll��c1().s bulgal'os não estare111 c0111baten- ternli:nar a hora elo avanço aliado, quC"
do contra os russos. Enttl',etanto. a D('I- , poderá obedecer às !==egui.ntes Un]las ge
tfcia de Uln desenlba.l·que russo �1�� ..!.'1U-1 rai�: a) ��eSen1!ba;l�q::S. rus-sos :111 CQ,l�,�'Tlânia ou angl'Ü-anllel'leé1'nO ,na Gtrecla Oil tallza, Va, na e BIl.1.le.a:-; e na foz do D
da entracla da Turrquia na guen-a, dete:· nubio;]) ofensÍ\'a britânica contra "

Grécia. e c) rle··embaJrque anglo-ameri·
cano na costa do Adriático. 1!:sse t.l'iplice
ataque seria secll11d: do pelo le\'ante ge
ral elos patriotas e pOl' um amplo movi
ll1ento envolvente russo ao no,rte. yj7.9.11-
do a Hungria. E os olenlães l'ecUarianl

Un1 prenuncio de operacôes ern 111'3i'01' €;:;'_

cala está na cooperação o.itrc a aviação
aliada do EgiLo c os guerrilheiros iugos
lavas. Isto se eleve em parte à transro-
1'611cia dos gov'êrnos do general 'I'It«

(Josip Broz) e elos chefes elos gueril hct
ro s gregos à capital eg ipcia.
A Conferênc ia ele Mcsrou soluciono I]

divergênciIJ'�' pol ittcas relacionadas C'o n

a dii-eçâo da guei-ra na Europa. A de
claração sôhre o f'utut'o ela Itália e\"

rlencia que os altos dirigentes aliados
r-esolver-am reconhecer e apoiar 35 f'ôr-

g'h az i, os Ba lr-a.n s estão sendo cercados
Delas fórcas dTS democractas combaten
teso A atitude da Turquia continua seno

cas li-bera is. ISE>o s igm lfica COIl1 SU:3.S con

seqüências imedla tas o íri icio da Juta
pela liber·tação elos povos balcan lcos.
De Kiev c Roma e ele Chypre a Be.i-

'1 ;1�S:1':r:ci�11:cl:::tah:�::v�ao ,:�l��:::.:i�.1i\·el'gênC':as internasl��s exercI tos ele
guerrilheiros continuam obtendo suces

,os contra os alemães. Em certos pontos
rIa costa eh Dalmacia. a situação é lnt"i
�'amente fa\'oT5vel aos aliados. pois 0<;

�uerrilheiros cctltrolafl11 nUlnel'OSas ilhas
e ""dos portos importantes, entre (JS

quai,s o de Dubrownik (Ragusa). Dom;·

para o DanLlbio.

Kiev e H01118 l11a"('anl gr1nrles
rias alia,las e le\·antmn o pano elo palc.')
Cfa b,l! alha decisiva.

I VII FAZER CONCURSO 11
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio? .

Coletor Federal?
Postn.lista?

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

litá·lo devidaman te,' por correspondência.
Informações: O. L; ROSA

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

Seu filho
•

vai para o Ginásio 1
Então, procure prepa rá-Io convenientemente, matriculando·

no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes
(Ex-Regente do . Curso Médio e, atualmente, professor em várias

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.

NOTA: A primeira mensalidade será paga no ato da matrícula
m Q *

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortpiGs nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificficões e inscriçõeB de pagamentos.

Médico graUs
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,Oe. Tudo que promete cum·
Dre incontinPDte. Não existe igual. Não reflita e não
dm-ide um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, quando menos esperar, 8
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

........� ...

,j
Notícias da Itália ocupada �ICU1'al11 por todos OS meios aUJoilinr' os Jsoldados que querem 'l'eunir-se às fO'rÇ!as

2% a/a
3% a/a
4% a/a

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

4,5% a/a

4% a/a
5% ala

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

por 6 meses

pai:' 12 meses

LE'l'RAS IPOTECARIAS
As letras h ípotecárías emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos varares ele

I
CrS 100,00, c-s 200,00, Cr$ 500,0·0, Cr$ 1.000,00 e c-s 5.000\00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA,

São emitidas ao prazo máximo de �O anos e liquidáveis por via de soro •teias anuais. •
Seus juros de 5% ao ano, pagáveis por meio de cupões, de 6 em 6 meses,

Iem 31 de janeiro a 31 de julho de caela ano, estão isentos de quaisquer imo
postos, taxas, selos, contribuições ou outras tributações federais, estaduais
ou municipais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938. ,

, Preferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou pr'evileglada e :podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS •
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENORES, :I óRFAOS E INTERDI'DOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- •
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS •

• PELO BANCO.

I.••·1
São negociáveis em qualquer parte do terrilório nacional e cotadas em

I.
BOLSA.

Agências no Estado de Santa Catarina:
FLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLU)IENAU, CRUZEIRO, TUlJARAO

E MAFRA :: EXPEDIE)lTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. •• Aos sábados: das D,30 às 11 horas. :i Endereço teleg�!��c�Ci:-.��.���.�.��.... , , ... , .. , . , .. , 1614 :
.. TELEFONES: Contactaria , , .....•... ,., .. ",.,.,... 1114 :
: e $�•••••u 1

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega 8 domicílio

(POl' Bill
De

:::;hiasso informam ao "Libera Stampa". de gu('!'riJoheir'os qU.e opel'am no campo
c,e Lugano, que estalou uma bomba no e nas montamhas.
waTtel da Milicia FG&'Cista de Milão. :-'::os tl'€I1S, nas usinas, nas pl'aças pú
\"UlTH localidade próxima a essa

(,id'l-I blicas. nos restau.""ntes, por toda a pa:'
de, os fascistas que haviam organizado te enfim. c;rrculam jarnais elanodestinús
uma manife5ta,.ão públic-a, foram ass'l" incitando a popdação à sabotagem, ;1
laelos pela mulltidão em furia. a quaJ, a- ,·esistência passiva e à revolta. Eis al
')6sar-de deSIJI'mada, cOl1geguiu mat.0)' :,runs títulos dos jornais clandestinos
lois fascistas e ferir 15. Um dos fascis· que circulam na Itália ocupada:
�s foi atado ao �ronco de uma árvo:'e "L'Ava)\1'ti", "L ItáHa Libera", "L'Uni-
1a praça púb1ica e lTIOl'to ali pelos po- t�l", "L�berazi'Olne", etc.
'ulal·es. Em �lonza foi alvejado a tir'Jc A propaglanda anti-fascista levada a
·e re\'oll'e'r um tal GI:'ttu, chefe da '\fi- cabo pelos patriotas it3'lianos tem CO,:1-
'ela Fascisla local. "eguido pl'oduzior laoLgum efeito entre as
Em Lecco, outro fascista, ele nom� pl'óprias �ropas alemã,es da Baviera, (\.:>

Giovanzlana, foi morto por ter denlln· T�rol e da Austria, l'egistranelo-se já al
'iado aos alemã>es a presença de aLguns cr,uns casos de d€serção. Auguns deser-
Irlsioneiros que se haviam ocultado nu·
na d3'Sa da loealidade. Em Turim, ou
ro m�mbro da Milicia Fascista, Dome·

tor'es alemães pU2leram o 'seu uniforme
à disposição() dos patriotas qUie ].ut'l11
nas mon1anhas. A ,uma moça, que foi
dsta 11a companhia de mn soldado a'('
mão, foram cortados os cabelos em 51,
nal de elesp.rezo, O jornal sueco ""'J
Tid" informa que 'Um sub-ten€nte e '!in'
co soldados 'a,1emães abraveooaram ,)
Reno a nado e se entQ'egaram às auto·
ridades suiças:

,ico GaJrdena, foi encontrado mort.o.
8m Roma, um gnrpo ele pa,triotas arm:1-
ias disparou C011ll'a u.ma col'una alemã
que desfilava peli1's ruas da cidadoe. Fo
;'an1 presos 10 pa1trjotas, nlas alg'luns fj
c:rram 1110l'tOS e outros fe,ridos. Em Co··
mo, OIS patriotas d,e,ra'l11 caça a um ad·
vogado, Porta, por ter fonnecido aos aI",·
mães um!J' lista de anti-fasci'stas. que se

haviaJm evadido recentemente da pri
são, Em Milão, os pa trio ta's 8bate.ram
:mtro advogado, Luciano Cappelli, que
estava pago pelos alemães para exer0.'l·

espionagem nos melas a'nti·fascistas. N"
Lombarelia, em Piemonte, e111 En)íl-ia, 113

Toscana os fasci'stas estão rodeados do
ódio e elo deSpl'ezo popula1'e:s, senclo ú'

espiões ilnexo,ravelmente suprimidos. Em
Moilão o cortejo com,emo�'ativo da ma�·
cha sôbre Roma era constituido pat'
um núm€'l"O de pessoas que não excedia
de IDO, O comanda'nw aLemão de Milão,
Von HaHEl!1, d'eclarou em conversa, pa,'�
ticular que os f.ascistas rep,l'esentam
uma força desdenhavel e que nada CQ<Il
ta pela sua LnsignLficânc.ia, Os c:arabinei-
1'05 e as forças da polícía, em geral pro-

A Estatistlca Mimar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos 011
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma·
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar CGn·
tra o Brasil em perrL (D. E. tL).

A Mobiliadora
Rf- frigeração em geral .Sorveteiros-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos

(paTa pronta entrega) Máquinas de escrever-Rei
dios-Móve;s finos-Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schmidt, 34· .. C. Postal, 173 .... Fone, 1549
FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA
r---... ____
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Interessante santo do dia

ESTADO ec PARANA'

o
IL

.�
-.
.....•.

......5t ..... ._'.,1..v-._\..... r
-e.. ) ....._.,.,J

�.j.,,,,,....._/_···_:·�:::'STADO D[ 'SAHTA C"T;�UI;;:U @

I'/'_.J"

_// (RIO <;RANOl: 00 SUL.)

��--��--�--�----��----�-=A ti, �

t<eg1QO lVliÜta.-;do--H��;Ü Ioi"c'';oda' pela combinação dos
Estados do Paraná e Santa Catarina. Na gravura, vemos como

os dois Es todos assim unidos, pela conformação de suas fron
teiras naturais, se assemelham extraordinariamente à cabeça do
general Georges Washington, primeiro presidente dos Estados
Unidos. Não seria isso um augúrio da sempre crescente amizade
entre as duas nações? [Fóto Especial da Inter-Americ�nal

: b

•
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IVida Social I
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ANIVERSARIOS

Decorre hoje o aniversário da
exma. sro , Olívia Andreza de Car
valho Rosa, espôsa do sr. Frido
lino X. da Rosa, comerciante no

Estreito.

A exma. sra. Estér de Melo
Lentz, espôsa do sr. telegrafista
Osvaldo Lentz, faz anos hoje. I

Fazem anos hoje:
sra. Minervina Farer irn :

srita. Dulcídia Gomes;
srs. :ir. Oscar de Oliveira Ramos,

Paulo Schlemper e Floresnal

Ama.,ral.

Dis�PERTÉ_._·i···ôiITs·-�
DO SEU FicaDO
E Sallarfl da Cama Disposto para Tud.

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

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

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter_
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Meios empregados
pela RAF e pela

USAAf \
Londres CB. N. S.) - Os el)l11('l1-!taristas londrinos tecm i1[;lllifl�sta'-1rio muito interêsse no vigoroso ata-

que aliado contra o poderio de,
calça alemão. Acentua-se que isso
constitue apenas uma parte da
ofensiva total desfechada peja ar
ma aérea aliada, na qual estão
sendo cmor-egadas, pela RAF e pela
CSAAF, todas as arruas táticas
apr-oveitáveis.
Os principais meios emprega

dos são:
A) _:-A_taques contra os centros

de produção, por exemplo, os raids
da l'SAAF contra Wicncrmeustadt
(13-8-43) e Regcnsbung (17-8-43).
B) - Ataques contr-a bases de

abastecimento e aerodromus de 'Iconservação, por exemplo: o ala
que da USAAF contra Le Bourget I(16-8-43) .

C) - Ataques contra aerodromos Ioperucio.nais, por exemplo: os ata
ques quasí diários da USAAF e da IIHAF contra os aerodr-omos f rance
ses.
D) - Ataques con.lra cCjuipall1.e'll

tos de rádio localização, de imrpor
tânciu vital para a ação dos caças,
por ex e 1ll(fJ I o : o ataque co,ntra o

posto de pesquizas de PeeneJllllndo
(17-8-43) .

E) - Ata'ques contra, os cen·
tros produtores de petróleo e com-I

hustivel, tanto natural como silnté
tioo; por exempl,o: o ataqule da RAF
contra Gelsenkirchen (noite de 9
para 10 de julho de 1943); ataque
lia CSAAF contra o mesmo lugar I

(12-8-43) c contra Ploeslti (1-8-43)

A amizade entre brasileiros
e ameritanos

St. Louis, Missouri (Inter-
Americana) - A amizade entre o

Brasil e os Estados Unidos aumen

ta constantemente, e é ainda mais
fortalecida pelas perspectivas de
UIll aumento das exportações dos
Estados Unidos para a América do
Sul, especialmente no que se refe
re a artigos manufaturados, decla
rou o Dr. Luther-o Vargas, filho do
presidente Getúlio Vargas e cirur
gião ortopedista, ora realizando
uma excursão através das princi
pais cidades dos Estados Unidos,
com o Objetivo de observar os mais
modernos métodos de ortopedia e

cirurgia milita.r. O ilustre médico
brasileiro está também estudando
as instalações mé.dieo-militares
americanos nos vários postos do
exército.
Depois das observações feitas

em 'V,ashington, Nova York e St.
Louis, o dr. Luthero Vargas cleola
rou à imprensa que ficou profun
damente impressionado com a efi
eii'.l1cia dos métodos da medicina
america,na, tanto civil como mili
tar. Durante a sua permanência cm

St. Louis, o' dr. Luthero Vargas vi
sitou o Barnes Hospital, o Shri- CASA MISCELANEA, distri·
ner's Hospital for Cripplled Chil- buidora dos Rádios R. C. A
dren e o Departamento Médico do Victor, Vávulas e Dsicos.
Exército. I Rua Trajano, 12.

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.felra HOJE

CINE
A's 7,30 horas:

John Payne e Maureen O'Hara, no encantador e delicioso
técnicolor:

Defensores da Bandeira
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 3,00 2,00 e 1.00. Livre de Censura

CINE ('IMPERIAL"
A's 7.30 horas:

2 Filmes em Ultimas Exibições:
Bruce Cabot e Constance Bennt'tt em:

Tropel de bárbaros
Sydney Toler na sua mais perigosa

Charlie Chan no
aventura:

Rio
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

Sa feira: Gary Cooper e Marlene Dietrich, em:

DESEJO

coincidência

.r: ..r;� '.;:f:
l ("UCIITt6" @

.

Os hOll_1ens parece terem perdído a fe no advento de um
mundo melhor, num mundo on
de habita a justica.
A�gustiados pela dolorosa si

tuação da sociedade no atual
momento histórico, muitos se

d.eclarull1 incrédulos na possíhiIid adc de que um dia a raca hu
mana venha a ter descanco c
paz nesta terra, tantas vezes sa
cudida pelo furacão das guer
ras c de outras duras culamida
des.
Há, diz certo escritor uma

tendência no coração h'lImano,
que o torna mais infeliz: O ho
mcm sempre procurou a Ieli c i
rkide no passado - "Paraíso
Perdido", ou no futuro - "Je
rusalém cc leste ". Nunca o h o
ruem procura essa felicidade no
moruen l o histórico em qire vi
v�. Daí a infelicidade cio COra
çao torlurad o pela saudade do
tempo que já passou, conte ntan
do-se com a espera nca do tem-
po que há de vir.

"

O que devemos fazer é buscar
ser felizes agor a, neste tempo
presente, nos di as em que vive
mos. Os peixinhos que vivem
nas profundezas do oceano não
são atingidos, nem molesta>Cl�s
pelos tufões que sacodem a su

I_Jerficie das águas pondo ao
fundo os, navios. É possível o
homem sent,i I� Ipaz e tranquili
rdUld� d.e espu'I!O, a despeito dos
terr-íveis fura coes ela guerra Cj1.1e
ass?lam o mundo, desde que êle
crei a que essas fôrcas do mal
não se desencadeiam por acaso'
desde que

ê le creia que o ben�
!riunfar�, por fim; des,r9Ie que
ele conf'ie no Supremo Criador
de todas as coisas, cujo plano
de redenção járnais será frustra
do pelo rnáu uso, que o homem
tem feito, da l-iberdade. Há uma
fábula pérsica, que diz haver
Deus criado a terra nua, vasta,
sem plantas, sem árvores e sem
flores. Vie�am os anjos, por or
dem do Cna.d,al', e semearam to
da espécie dI( semente sôbre a
superfície

(��rterra,
para que

e�a .se cobnsJ: de verdura. O
gemo do mar descendo, vi u as
sementes, e disse: Esta é a obra
de Deus? Pois vou destrui-l a.
Tomou, então, scmente por se

mente, e enterrou-as. O resulta
do foi que essas sementes enter
radas germinaram, e a terra se
cobriu de beleza com o apareci
mentll de todas as plantas. As-'
sim será o triunfo do Bem sôbr,�t
tôdas as fôrças do mal que tra
balham no seio da humanidade:
Deus saberá converter em ben
çãos essas tremendas energias
que minam o eclifício da socie
dade humana, para que seja
consumado o plano arquitetôni
co e magnifico da providência
cuja glóTia consiste na felicida
de cio mesmo homem feito à
imagPlll e selllelhanc� do pró-
prio Deus.

..

Com esperanca dessa nature
za, o homem enrontrará rumo
seguro para os seus pés' nova',

energías brotarão do se�l cora·

ção; endireitará os seus jocllws
desconju,ntados e canlinhará
cheio de idealismo, esforcando
se por ser mcl>hor filho, 111e]hor
espôso, melhor pai, mdhor ci
dadão, na certeza de que o que
mais interessa ao homem e à so
ciedade IUllllUJna não é o que fo
mos ontem, nem o que seremos

amanhã; lllas o que somos ho
je.
Fpolis, 26-11-943.

J. 11lcúnt.(!1'(l Santos

o
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Santo André,
apóstolo

o glorioso Santo André, irmão
de S. Pedro, nasceu em Bethsoã
da e foi o primeiro dos apóstolos
que conheceu e seguiu a Jesús
Cristo. S. André pregou na Judéia,
percorreu a Trácia, Epiro, Seltia e

outras províncias, ilustrando-as
com a luz do Evangelho. Em se

guida passou à Acháia e converteu
muita gente à fé. Sabendo disso o

cônsul Egeas ameaçou-o com os

tormentos e a morte na cruz, se
não deixasse de;pregar a so rrtc Reli
gião. Como André não cessasse, o

cônsul mandou açoitá:lo e pregá
lo numa cruz, que o apóstolo a

braçou com pleno júbilo. Dois di·
as esteve aí pendente, e ao cabo
deles, rodeado de uma luz celes
tial morreu no ano 63, sendo im
perador de Roma e crudelíssimo
Nero.

A produCão carboni
fera britânica não

decresceu
Londres (B. N. S.) _ Os círcu

los industriais de Londres mos
tr um como a, magnifica contribui
ção aio esforço de guerra dos alia
dos, feita pela indústria carbondfe
ra britânica, será em breve acen
tuada por ocasião dos próximos
debates que se travarão na Cârna
ra cios Comuns, relativamente à
importante questão.
Durante as discussões que se irão

travar , um dos f'ator-es mais notá
veis será indubitavelmente o ãe
que, apesar de sua intensiva ação
em vam as zonas de guerra, a Grã
Bretanha esteve produzindo carvão,
quasi que na mesma escala dos
anos que precederam o conflito.
Com ef'eino, antes da, guerra a
'Irã-Bretanha produzia cêrc� de
duzentas e trinta milhões de tone
ladsa de carvão anualmente e de
pois de quatr-o anos de gue;'ra; va
mos encontrá-la produzindo apc
nas menos dois por cento de suas
quotas anterio.res. Além disso, CUU1!
pre assinalar que a Gr-ã-Bretanha,
com uma população de quarenta
e se/te milhões de habitantes. '.':;tá
n:, realidade extraindo tanto ca,r-'
"

<10_ quanto a �lemanha, cuja popu
lacão e de mais de oitenta milhões
LI,! almas, e cujas mimas devem
atender a todas as necessidades da
Europa,

�S�illl, v.eI71O.s como apesar da
pr.litica britânica de construir os
exércitos mais poderosos, o que
resultou no desfalque de grandes
corutingentcs do trarbaJhauores das
1,IJinas _para as forçaiS a!'madas, 1:11
;ato nao fez decrescer a: produção
curbonifera britânica, c, muito ao
cl'utrário, assinalou Ulll considera
vel aumento relativo.

Cap, .......
"lIME'.""""

Nada subirâ mais
Comentando as recentes me

didas do govêrno para a fixa
ção dos pre(:o�, o "Correio da
Manhã", a ceria altura, diz:
"O govêrno tinha que inter

vir para obstar às explorações,
contendo oe; que se combina
vam para impôl' condições e

que, quando desatendidos, fa
ziam II esaparecer artigos elo
mercado ...
Agora est<í decidido que nada

subirá mais: nem mercadorias,
nem passagen,s, nem fretes, "se
ja qual fôr a razão invocada".
As razões apenas invocadas já
fizeram grande mal. E se é pena
que o houvessem fei,to sem
maiores freios, e se pena ainda
é que não se houvesse pensado
em que baixasse muita coisa
que subiu alé.m, ao menos de
vem os mais atingidos conten
tar-se em que a coisa não piore,
uma vez que seja realmente
cumprido o que está anuncia
do",

1 que o templo de São Paulo.
perto de Sacramento, na

Califórnia, psssue um côro de
400 pássaros canoros em gaio
las separadas e colocadas em

fileiras ao longo do altar; que
o tom dos primeiras notas de
cada hino são assobiadas, acom
panhando os pássaros a melo
dia segundo o movimento da
mão do regente: e que êste ori
ginal acompanhamento aumen

to extraordinariamente a beleza
da música.

Cautista Recr. F. C:
1a. Convocacão

De ordem do senhor presidente
ficam convidados os senhores só�
cios a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinário" que se realizará
às 10 horas do dia 5 de dezem
bro, do corrente ano, na séde des'
te clube, na rua Pedro Demoro
neste �istri�o, afim de eleger d
nova D1retorIa que terá de gerir
os destinos sociais dêste clube no

período de 1943 a 1944.
.

Se na primeira convocação não
comparecer o número de sócios
necessario, far-se-á segunda con

vocação, após 30 minutos, e com

qualquer ntímero será feita a vota
ção.
Secretaria do Contista R.F.C. em

João Pessoa, 23 de Novembro de
1943.

Hildebrando Loureiro
Secretário

-----

"A Bandeira Nacional q'aando apare
ce� em sala �u �alão, !,or motivo de reu
nioes, cOl:.;ferenClas ou solenidades, fica.
rá estendida ao longo da parede, por de
traz .da c:,deira da presldencia ou do lo.
�al ua tr1bu.na. sem_pre acima da cabeçat1tO ou prOCIssão, nao será conduzida em
do respectivo ocupante e colocada d
mod? que o I�do maior do retangul�esteJa em sentido horizontal, e a es
trela Isolada em cima" (Decreto--Iel
'.54G, (le 31 de JuUio � 11142; - 4l1. l�

2 que é possível identificar os

rastros das patas da pulga;
e que observando-se através do
microscópio um dêsses incômo
dos insetos colocado sôbre uma

placa de vidro coberta previa
mente com uma solução de
gelatina, veem-se claramente
em forma de conglomerados d�
bactérias, as marcas deixadas
pela pulga sôbre a superfície
do vidro.

3 que foram encontrados· re-
centemente em Vagnadam,

nos arredores de BombaÍm, os
restos fósseis de uma tribo de
pigmeus que mediam 45 cen
tímetros de altura; e que, no
mesmo lugar, encontrou-se o

esqueleto de uma vaca Çlnã, que
também não passava daquela
diminuta estatuI'a.

4 que, de acôrdo com o cos-

tume geral japonês, os con

vidados a um banquete impe
rial 'devem, depois do repasto
levar consigo para casa afgumd
coisa de comer, como sinal da
hospitalidade. do imperador.

5 que, segundo uma estatís-
tica publicada recentemente

por uma revista norte-ameri
cana, no mundo inteiro mor

rem de fome anualmente cêrca
de 2 milhões e 400 mil pessoas.

6 que a sra. 1. Mercerbrook,
de Portsmouth, é uma apai

xonada colecionadora de teias
de aranha; que já possue mais
d" 800 exemplares de diferentes
espécies daquela secreção ani
mal; e que continua obstina
damente a aumentar sua ori
ginal e curiosa coleção, para o

que mantém correspondência
com associações entomológicas
do mundo inteiro.

MACHADO & CIA.
AG:fj)NCIh.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. ltua Jollo l'lnto - li.

FlorlanópolJ.
Sub.altentes nos principais muIlcfplo. do

ESTADO
__________ , "'_1' ...... _ ...... _

As autoridades responsáveis pela
Fiel execução das Estatísticas MilI
'ares podem exigir, sempre que hOll
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ...
urinei nacionaL CD. E. II.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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30 ele Novembro de 1943

po de t.ipografos e sapateiros procura
ram fundar uma sociedade par-a benef"
cios mútuos. Seu des�nvolvimell'to na

cioual, porém. não foi possível senão hú
60 an10.S. Em 1881. Os lideres de vár ins
uniões trabalhistas, Inc]ush'l€ impresso
res, operár tos de emprêsas siderúrgicas
e í'ábricas ele cigarros, reuníram-se em

são os se�ui.ntes:
Pi-oporc íoue r urna or'garuzar-áo efi-

ciente aos t.raba lhad ores mascutinos ou

felnimjnors, sem distinções ele raça, cre

do, côr OU origern nacíonat, uníüos t;''11

seu beneftcío e prcrccão mútu-i. Esten
der os benefícios dós con t ratos «oler í-

, ... - ..

apresenta, - pela

liquidação
Toda. a Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA!

Tecidos Iis c s e e3tampcdoR sero o vendidos por

PL�ECOS MARAVILHOSO� ]

UNI Ã o»

primeiro VEZ - a sua

Orgaruzatíons,

Grande de Natal!

Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos. meias, bijuterias, lãs em
novelos, r ou p

í

nhc s poro cr-io rrço s , roupas de jersey, botões,
flores, p resen tes, fantasias

u MUNDO DE COISAS BONITaS
por preços de Papai Noel]

Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe!
Umc só opor tunidode para

COMPRftR E FICAR SaTISFEITO! \

dia I." de dezembro, não ee quscc !

CASA MACEDONIAmais vende e melhor atende

Pit.tsburg para rormar.em urna. oa-ganíza- vos e obter para os .j�'a<balhur1ores me ios

çâo que mais tarde teve o 110me de ele estabelecerem l'elPjões pacíficas CO"l i
Fedei-ação Amer-icana do Trabn,lho.

l·��·l!
os empregadoaes, fOl;_�1a.nrl0 uniões tra- J

sa O!'g21nização foi estabelecida ('0111 O� balhistas capazes de,l..ílidarenl com O�

seguintes objetivos, que ainda hoje per'

1l10c1.ernos
consõrcíos industriais e

fi11�·'·1maner-ern os mesmos: Estimular e for. ccíros.
mal' un íões ta-abalhístas locais e prot e-
�el' seus interêsses e ele seus membros. j\[la'nter as obr-igações c

('OlT:pr01l1i�-1�tr,avés de uma or-gurrtzaçâo central A.m 50S

.a.
ssurrüdos nos con tra tos coletivos

todas as cidades e estados do país. Es- de trabalho.
tabelecer uniões trabalhístas n.acíonais I Obter aprovaçüo de Ie is que

S�I""·le Jruternaclonats baseadas na l11'3·i� cstr i- guardem o bem est.ar socia: e ecomorm- .

t'a 3Ll1'0110mia. Estabelecer depar-tarnen- ('0 dos operários, proteger e ampltar �s
.

tos compostos de uniões nacionais e

in., inStitll.üções . demoOCl'átic�s.' bem. como os

ter-nacionais fi'liiacla's à Federação Ame- direitos e l íbetdades ClV]';. e assim per
rtcama do Trabalho. e pertencentes i. petue r a trarl icâo abençoada ela demo-
mesma indústria.

Começa no

A Casa que

8 Rua Trajano "" 8

Estimular e encora- crac.ía.
A convenção anual da C. I. O. corno I 11

a tia Federação Arnartcana do 'I'rabalho, �é D. suprema autoridade c é quem ele�;(�
suas amtor+dades. O a tua I presidente da
C. L O. li Philip Murr-ay.

eml••

PRODUTORES: «soe. VINICOLA RIO (iRANDENSE LTDA.»
MATRIZ - PORTO ALEGRE

Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Fa�roupilha _

Garibaldi - S. Paulo - Baía-

Estabeledmento Agri(ola • «GRANJA UNIÃO) • flores da Cunha
RIO GRANDE DO SUL ••

'

BRASIL. II___....__ ___...._---___.,.,.__ --'

jar a venda de ar-tígos feitos pela união,
obter legislação favoi-avel aos tn teres
ses da classe operária e influência a

opinião pública 'a' favor do trabalho 01'·

ganizado. A F'eneração Americana do

_w -_- ·-·..-.- • ·.wv- -- --------.- •_- JV".._..-_ -..-..-.

;a

I Capítal ��������fo,::.��:t��A�::6".'"Cifras do balanço de 1942:

t
�
e
11
fi
•
•
•
•
,
ii
•
t
,
•
..
"
•
•

Responsabilidades .." "" "., "., Cr$ 4.999.477.500,58
Receita ,... ,." ""............... Cr$ 70.681.048,2;0
Atívo .,.. . .• ' , ,,' , .. Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos 110S últimos 10 anos .. " ,.... Cr$ 64.986.957,2')
Responsabilidades . , . , Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .,................ Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfí lo d'Ultra F'reíre de Carvalho, Dr. Francisco

de Sã e Anisio Massor ra.

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

Uruguãi. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
E' Africa.

ACEN'rE E�1 FLORIANóPOl.. rs
C A l\i P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, D. :l.CJ
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAí, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ��YY' _ .,. - - "" -._- ....

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

Droll'as nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumaria.

Artigo. de borracha.

, Garante-se.. exata observância no receltuãrlo mõdíeo.
" PREÇOS MÓDICOS.

-

I VINHOS «( A S T E L OI) VINHOS «Ci R A N J A
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

CASTELO TIN·tO
CLARETE
BARBERA
GRANDE VINHO BRANCO
RESERVA (Tipo Porto)
BRANCOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I o ESTADO-Terca.felra, 30 de Novembro de 1943 5
�--�----------------------------�--------�----------

O ESTADO Esportivo
A Diretoria da F. C. D. em sessão .� realizada, resolveu:
10 - Aprovar a ata da sessão anterior;
20 - Tornar público que, de acôrdo com a legislação vigente, Io

ram concedidas as seguintes transferências:
a Orlando Peixoto, do Tamandaré F. C. para o América F. C. (pas

se n. 178);
a Orlando Dias, do Tamandaré F. C. para o Paula Ramos E. C.

(passe n. 168);
a Luiz H. da Costa, do Tamandaré para o Paula Ramos (passe n.

169);
a Euclides Pereira, do Tamandaré F. C. para o Paula Ramos (pas

se n. 170);
a José ele J. Dutra, do Tamanelaré para o Paula Ramos (passe n.

171);
a João da Matta Ferreira, do Tamandaré para o Crispim Mira

(passe n. 172);
a José Atanazio Gouvêa, do Tamandaré para o Crispim Mira

(passe n. 173);
a Lauro Otávio Curcio, do Tamandaré para o Bocaiuva S. C.

(passe n. 174);
a Sílvio Fernandes da Silva, elo Tamandaré para o Avaí F. C.

(passe n. 175);
a Placido Zacchi, da Liga Lagunense para o Avaí F. C. (passe

n. 176);
a Carlos Minelli Filho, elo Avaí para o Paula Ramos E. S. (passe

n. 179);
a Adolfo Boas, do Avaí F. C. para o Paula Ramos E. C. (passe n.

177);
a Artur Boos, do Avaí F. C. para o Bocaiuva S. C. (passe n. 180);
a João Gonçalves, do Figueirense F. C. para o América F. C. (pas

se n. 181);
a Bento Carione, do Figueirense para o Paula Ramos (passe n,

182);
a Adalberto Pellegrini, do Figueirense F. C. para o Avaí (passe

n. 183);
a Osmar Fornerolli, do Figueirense F. C. para o Vera Cruz F. C.

(passe n. 184);
a Carlos Verzola, da Liga Lagunense para o Paula Ramos (passe

n.185);
a Bruno Boss, 'do Avaí F. C. para o Paula Ramos E. S. (passe

n. 186);
a Osvaldo Moreira, do Avaí F. C. para o Lopes Vieira F. C. (pas

se n. 187);
a Arí Gonçalves, do Avaí F. C. para o Crispim Mira F. C. (passe

n. 188);
a Hélio Joaquim Alves, do Tamandré para a A. E. Instituto de

Educação de Florinópolis (passe n. 189).
3° - Tornar público que a Confederação Brasileira de Desportos,

consoante o ofício n. 3.701/43, de 19, do corrente, concedeu a transfc
rência ao atleta Carlos Verzola, da classe de profissionais para a de
Amadores - Reversão, podendo, nos termos do artigo 15 do Regu
lamento de Transferência, tomar parte em jogos oficiais, a partir desta
data.

4° - Deferir os seguintes pedidos de registro:
Primeira Categoria de Amadores

Pelo Paula Ramos Esporte Clube: Afonso Coelho;
Pelo Caravana do Ar: José Macedo de Almeida, Honório Maga

lhães e Luiz Pinheiro de Lima;
Pelo Bocaiuva S. C.: Sílvio Ney Soncini;
Pelo Vera Cruz F. C.: Paulo Eufrazio Melo;t:' Pelo C. A. Coritians Catarinense: Magno Tomé de Borja, Osmarr Silva;\ Pelo Lopes Vieira F. C.: José Constancio da Silveira e Vitor P.

>Jascimen to;
Pelo Avaí F. C.: Orlando Silva Santos, Amaurí Cabral Neves e

remísteín Conceição;
Pelo Independência S. C:. Virgílio Silva, Venidiomar Krug, Nelson

'. Andrade, Maurí Garcia, Euclides Augusto d'Avila;
Pelo Curitibanos S. C.: João Eduardo Gomes e Sílvio Jorge;
Pelo Vitória F. C.: Mário Teixeira, Osvaldo Carpes, Abílio Lopes

)utra, Osvaldo Melo, Edimir de Araujo, Célio Costa da Silva, Germa
no Silva, Valdemar T. de Campos, Osmar José da Silva, Rodolfo dos
Reis Paiva e Salomão Ney.

5° - Inscrever os seguintes atletas nos seguintes clubes .para o
campeonato da Primeira Divisão de Amadores, no ano de 1943:

Pelo Paula Ramos S. C.: Afonso Coelho, Agenor Fortkarnp, Laert
Lemos Povoas, Orlando Dias, Luiz Hipólito Costa, Euclides Pereira,
José de Jesus Dutra, Adolfo Boas, Carlos Minelli Filho, Bento Cario
ne, Carlos Verzola, Bruno Boos;

Pelo Caravana do Ar: Luiz Pinheiro de Lima, Honório Magalhães,
José Macedo de Almeida, David Carlos Maes, Waldir Vidal;

Pelo Bocaiuva S. C.: Sílvio Ney Soncini, Lauro Otávio Curcio, Ar,
tur Boos;

Pelo Vera Cruz: Paulo Eufrazio Melo, Osmar Fornerolli;
Pelo C. A. Coritians Catarinense: Osmar Silva, Magno T. de Bor

ja e Jací Pereira;
Pelo Lopes Vieira: José Constancio da Silveira, Vitor Pereira Nas

. cimento, Osvaldo Moreira;
Pelo Avaí F. C.: Orlando Silva Santos, Amauri Cabral Neves, Ber

nistein Conceição; Sílvio Fernandes da Silva, Plácido Zacchi, Adalberto
Pellegríní:

Pelo Independência S. C.: Virgílio Silva, Venidiomar Krug, NelsonS. Andrade, Maurí Garcia, Euclides Augusto d'Avila;
Pelo Curítíbanos: Sílvio Jorge, João Eduardo Gomes, José Antô

nio Pacheco, André Vilain;
) P€!lo Vitória F. C.: Mário Teixeira, Osvaldo Carpes, Abílio Lopes
utra, Osvaldo Melo, Ademir de Araujo, Célio Costa da Silva, Cerma
o Silva, Valdemar Tupi de Campos, Osmar José da Silva, Rodolfo dos

.�eis Paiva, Salomão Ney;
Pelo Crispim Mira F. C.: João da Matta Ferreira, José Atanazio

GOUvêa, Arí Gonçalves;
Pelo América F. C.: Orlando Peixoto e Joã-o Gonçalves;
Pela A. E. Instituto de Educação de Florianópolis: Hélio JOaquimAlves.
6° - Inscrever os atletas amadores Hubert Beck e Osní Gonçal

ves, pelo Avaí F. C. no Campeonato da 'Divisão Extra Profissionais do
ano fluente de 1943;

7° - Inscrever o sr. Patrício S. Borba, no quadro de juizes da
la categoria de Amadores;

80 - Levar ao conhecimento de quem interessar possa que foi
aprovado o R-egulamento para o Campeonato Estadual de Futebol de
1943, distribuindo-se cópias às filiadas;

· 90 - Tornar público que o Campeonato Estadual deverá ter íní
CIO no próximo dia 5 de dezembro e sera realizada em partidas melhor
de 4 pontos;

10 - Determinar as seguintes partidas do Campeonato Estadual.� Futeból, no próximo dia 5 de dezembro próximo:
· Em Mafra: Campeão da Liga Mafrense x Campeão da Liga Joi11-
Vllensé'
S Em Brusque: Campeão da Liga Blumenauense x Campeão da A.

· V. 1.;
11 - Determinar para o dia 12 de dezembro as segundas partidascOn�talltes do item anterior nos seguintes locais:
Campeão da Liga Mafrense x Campeão da Liga Joinvilense em

JOinvile'
, Campeão da Liga B1um'lmauense x Campeão da A. S. V. L, em

13.Ul11enau·
12 - 'Determinar ,tendo em vista ao sorteio realizado dia 23, os

leguintes jogos do campeonato de Amadores, no próximo dia 28 de
hov�mbro:

Às 14 horas: A. E. Instituto ele Educação x Crlspim Mira F. C.;4s 16 hOf'M: Independência S, C, e Paula Ríl.lnos F, C.;

��'Oue Faremos
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
Malá.,lo!

Como alguns fáceis exercícios podem tornar
adorável qualquer voz normal... Pág. 29.

Dê Voz aos
Seus Encanlos!

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

Dtrocidades
Inacreditáveis!

Como os cruéis japoneses massacraram os

feridos e violaram as enfermeiras .. , Pág. 17.

o Pai dos Leprosos
Nem o contágio, nem os japoneses, podem
forçar êsse abnegado padre a abandonar os

seus infelizes leprosos chineses... Pág. 19.

ATENCÃO I Qualquer assinatura deve ser subscrita exclusivamente por inter
médio dos ';05505 ogentes abaixo indicados. Cautela com os solicitantes não autorizados!
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: CC'\LUMElA.I da
,. As f VENDEM-SE ��a. aJ�e:rúr': mais smcses músicas, com os mais : gica Nacional, a 470,00 sõrnen-
: famo 50S artistas. : te o lote. Tratar na redação

I ÚLTIMAS NOVIDADES _,do "Est�do". V.- 14

I. Na I?,RADIOLA'R» i. ALUGA-SE �a c��aensii�:, Adolfo Konder n. 3, com am-

: Rua Trajano, 6 : plo salão para qualquer ramo

: : de negócio. com todos os requis-
:•••__••••••••••8&••••••9•••••••••••••••••••••••: sitos da higiene. Informações:

BAR E ARMIlEM
Rua Conselheiro Ma�Õ'v�2�20

OHI(NT(

CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

ALVARO RAMOS

Rua V. Meireles, 11

PIANO

U"" - Vende-se
lTIaqulna uma má

quina de costura SINGER, com
5 gavetas. Na rua Quintino
Bocaiúva (antigà Nestor), n,
316 - Estreito. 15v. - 8

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

Sarame - Peixe frito, etc. etc.
----

13 - Tendo em vista o item 4° da Nota Oficial n. 4/43, esclare-
cer aos filiados concurrentes ao Campeonato ele Amadores, que, em
caso de terminado o tempo regulamentar haver empate; será o pré
lio prorrogado por mais 30 minutos com mudança de lado aos 15 mi
nutos;

14 - Designar as seguintes autoridades para os jogos constantes
do item 12:

Representante da F. C. D.: Flávio Ferrari;
Idem do T. P. - A ser designado;
Idem do C. R. D. - Idem, idem;
Cronometrista: Edison Murilo Pinto da Luz.
15 - Designar os seguintes arbitras para funcionarem nos prélíosacima:
a) - A. E. Instituto de Educação x Críspím Mira F. C.: Juiz Pa

trício Borba. Auxiliares de Arbitro: Deverão ser fornecidos pelo ln
pendência e Paula Ramos (1 de cada clube);

b) - Independência E. C. x Paula Ramos F. C. JL1iz: Waldemíro
João de Melo. Auxiliares de arbitro: Deverão ser fornecidos pelos A. E.
Instituto de Educação e pelo Crispim Mira F. C. (1 cada clube).Secretaria da Federação Catarinense de Desportos, em Florianó
polis, 26 de novembro de 1943.

Visto - (Ass.) Dr. Aderbal Ramos da Silva, Presidente. Flávio
Ferrari, Secretário.
Dutra;

TERRENO ���d���dindo 15x50 ms., localizado na
Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na rua
Tenatrides n. 3.
.,._._-_..- ...._-_-_-_._-_-_-_-_._._-...._._-_-.-. .......,.",

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

Vende se u'a máquina re-
-

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

gerência do. «Estado». V-4

Camisas, Gravatas, Pijarnes
Mias das mehores. pelos me
nores preços só na CASA MIS.
CELANEA - Rua Traiano. UAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De tarde os submarinos apareciam ...

Maceió, 30 (A. N.) - Os pescadores da praia de São Mi
guel, falando à reportagem, declararam que, antes do afunda
mente do "Itapagé", era comum aparecerem alí, ao caír da
ts rde, submarinos inimigos; porém, depois daquele aconteci
mento, jamais surgiram essas naves do "eixo". O fato é atri
buído ao intenso patrulhamento aéro-naval.

SEMANA DO SERVIÇO MILITAR
(1)0 dia 28 de novembro a;; de dezembro de 194:1)

CIB,\])AO
Si já és de maior idade e pensas ser, S0l11en te por isso, ckladâo brasrleito, f.

puro engano.
Só é cidadão aquele que se desobrlgou do dever mll

í

tur.
Si és ele menor idade, mas já completaste 18 anos, procura () Delegado do 8el'

viço üe Recrutamento ou o Presidente da J, A, :\11., de tua restdônc+a e u Iist.a-te !

EM AO GrupoHOMENAGEM
SR. CHURCHILL

IE. SUveira
Sousa

A's 10 horas,' hoje, efetuou se a

festa de encerramento do Grupo
Escolar Silveira de Sousa, ccrn urro

progro.ma de discursos, recitativos
e cânticos pelos alunos, dividido
em duas partes. Foram muito a

plaudidas as crianças que dêsses
números se encarregaram.
Agradecemos o convite com que

fomos distinguidcs.

Rio, 30 [E]. -- Uma grande festa
em homenagem do aniversário do
Ilmo. Snr. Primeiro Ministro Br i
t ô.n ico Winston Churchill, será le
vado a efeito hoje [30], na pista
do Jockey Clube [Gávea] Rio de
Janeiro, em benefício d03 fundos
dos fôrças de terra, mar e ar de
S. Majestade.
A festa constará de cocktail, jan

tar para umas mil pessôos, dan
ças, parada de manequins e mui
tas outras ah-ações, incluindo uma

tômbola de uma brocha do «Vitó
ria», no valor de vinte mil cru

zeiros, óferta do sr. Jorge Calfat.
O preço da entrada com jantar é
de Cr$ 55,00 e sem jantar $22,00.
."._-_--.....-...".._.._.._.----...................._-_....",......,..,

As rãs pedindo rei •••
Basiléia, 30 (1.'. P.) - Também

os espanhóis e os austriacos se mo
vlruentam para restabelecer a mo

narquia em ambos os países. Apon
ta-se novamente o nome do infan te
Dom Juan para o trono da Epanhu,
fjgurw que contaria com o apóio do
Vaticano. Um jornal suíço diz airi
da que o Papa recebeu. favoravcl
mente a resolução adotada na con
ferência de Moscou para, o restabe
Iecimento da independência da
Áustria.

u

Redobra a luta na
Criméia

Moscou, 30 (U. P.) Os

BI·lhete perdl·do russos lançaram grande ofen-
siva para aniquilar a guarní-O vended-or de cautelas lotéri- ção alemã da Criméia. O ca

cas Adauto Alves, esteve em nossa

redação, pedindo-nos noticiasse' municado de guerra alemão
mos haver perdido em bilhete in- revelou quel',�recrusdeceu a lu
teiro n

' 8047. E pede, a quem o' ta no ístmoj.de Perekop, onde
achou, a bondade de restituiT'-!h� os russos ld estão querendo
Tinha vocacão para abrir passagem através das

escravo linhas nazistas. E, ao que pa-
Ria, 30 (A. N.) _ O Tribu- rece,. au-mentou também a in

nal de Segurança condenou a I tensídade da luta na ,zona de
6 anos de prisão Artur couti-I Ke.rcl;� na parte sudeste da
nho Duarte que em junho Crimeia.

, ----------_.��--------

�������eE::s;��Úd�ri�e��a;.��
.

E 1��dó· Butãliiã�xo".
Rio, 29 (A. N.) - R2velou

se nesta Capital que a maioria
dos sôros anti-tetânicos e anti
tíficos usados nas fábricas e
nas frentes da Itália, pelos
aliados, tem sido fornecidosLemos, Manoel Cardozo, Helmuth 1 I tit t B t tã d S-Huntze, Manoel Silveira e Lilí Tei- pe O ns 1 U O U an a, e ao

xeira. I Paulo.

Telegramas retidos
Acham se retidos na Estacão

Séde, telegramas endereçados po.
ra: Emilio Lekniti, Bazileu, Erico
Torres, Capinter, Steiner, Aluardo,

CIA. DE CIGARROS SOUZA ,CRUZ:- - -

-. �- - . - � . �---'� -_ -

.

-

de

ccnRA CASPA,
QUEDA DOS ca
OHOS E DEMAIS

HECCÕES DO
COURO CABELUDO.
�fÔJlfltdf(lAPILAR
pio,iiJE#;j_,��.(í A '

O ESTADO 'I1sport,·vo I Capitania do Porto
Jj Estão sendo chamados à Capi-

CAMPEONATO DE AMADORES,' tania dos Portos, afim-de botarem
Dando início ao campeonato rca- de interesses particulares, os cida-

" I dãos: arrais Gabriel Matias Israel,l iz ou-sc dominco (JS encontros pe-j t iccm
í'

•

t V l di B
, ,

'
, 'pra iccmres maqulnls as a Ir ra-

holisl icos entre os aguerr-idos e'i [s íl e Adernar Lima, praticante
qundrócs do Crispim Mir-a e o d,)' comissário Alfredo Müller, prati
Instituto de Educação, saindo ven-] conte piloto Reinaldo João da Co s-

I ,,' I t 'I I ta Wanderley, condutores maqui-cer OI' O ptunc rro pc O aper a' n : nistas Mário Vieira e Abelardo
escore de 3 li 2. ,

I Adeodato Pereira, condutor maqui-
_- nisto de pequenas embarcações

O segundo jôgo teve como C011- João José Araujo, marítimo Ma
correntes () Independência: F. C .. noe! José Fernandes Goulart.

Dois desquitesPelo Tribunal de Apelação foram
confirmadas o.s sentenças que ho.
mologaram os desquites do sr.
Carlos Biccocki e sua mulher, re
sidentes nesta capital, e do ár,
Celino Rocha de Araujo e suo rnu
lher, residentes no Cruzeiro.

Melindrosa operaçãoNa «Casa de Saúde de São Se.
bastião», foi ontem operado da
calculose renal direita (pielotomia)
o sr. Oscar Pereira, ativo comis
sário de Polícia.

de João Pessoa, São .José, e o Pau- Percorrendo o Brasil
la HUlllOS E. Clube, desta capital.
saindo vencedor este, pela esma

gadora contagem rle 16 a O.

Aledi e Tuni (arrojado casal de A melindrosa intervenção cirúr-;
gauchos que, partido de Porto Ale- gica foi efetuada pelo conceituada
gre, aqui chegou no sábado) reali- operado!' sr. dr. Roldão Consoni,
zam ti desígnio de percorrer todos que teve como assistente o sr. dr.
os Estados do Brasil, até os con- Vítor Gutierrez.
fins acreanos. Segundo nos informam, o sr. Os.

último
Seu veículo é uma motocicleta I cor Pereira está passando bem.

Hcal izou-se domingo I) de dois assentss e com ela preten-
scusncional cncon+ro Iutebolistico dem vencer as enor�es. estradas ao Atenção I � desp.sc; com �
entre os hornogcncos esquadrões longo do nosso terTltorlo. CInema pode ser b·

1 I'· cs « F C IS' 1 I'" Registamos, com prazer, a visita roda com a venda de papel vel�o.(0_ pi t ::lll",,], . ,. (e Saco
T (�s ,.: q re o càsal de excursionistas rios Compramos a Cr$ 0,40 o qu ilo,

moes, e O Esporte Clube UmverSI-!leZ. Rua Francisco Tolentino, 3.
tá r io, novel associação recente-Imente Iunrladn nesta capital. Resolv;�O enfl"m san problema fl·nancel·"o IO. Lnivcrsitár!o, que pela vez I § lu , , a.6U I .

ESPORTE CLUBE UNIVER-
SITÁRIO

primeira pisa nos gramados várzea

nos, após um iôgo bonito e aonde
imperou a disciplina empata de
1 a, 1 com o seu leal adversár-io.
Ao [ovem clube varzcano às DOC,

sas felicitações.

FUTEBOL
Treina hoje o figueirense
Prepcr-ondo-se para o grande cho

que amistoso contra o poderoso
esquadrão do Avaí. o Figueirense
realizará hoje, à tarde, com inicio
às 16 horas, rigoroso exercício de
tonjunto.

•

Treinaram os cariocas
A seleção carioca treinou ante

ontem, pela manhã, vencendo os

titulares por 1 a O, tento de Perá
cio, O selecionado «A» exercitou:
se assim organizado: Batotais;
Narival e Augusto, Biguá, Rui e

Jaime; Djalma, Admir, Pirilo, Perá
cio e Vevé.

Silva no Juvantus
Silva, o excelente médio da sele

ção baiana, será contratado pelo
Juventus, de São Paulo.

•

Fluminense x Cea rsnses
A segunda partida entre flumi

nenses e cearenses será realizada
amanhã, à noite.

coxrrssxo ])F; DlS'rRlBUUi'('ÃO E
FISCAI,lZl\('ÃO 1))<j COllIBUS'l'íVEIS

EDITAL N, 1
A Comissão ele Dlstr íbuàção e Fiscal l

zação eli' Combust.íve is >110 Estado, raz
saber a quem im teressa r possa, que o
Conselho :\UciOl13! de Petróleo deter,,,i
nou os seguintes preços para a yenda de
gasolina ]Yll>l'8, a parbr ele 20 do Cúl-
Flo'rianópoli, - Litro - CrS 2,31

rente, nesta capital e em Joinvile:
- Caixa - Cr$ 99.43

Joil1Yile - Litro - CrS 2,32
- Caixa - CrS 100,88

I
Flonanúpoli3, em 29 de novembro de

1843,
Hogél'io Vieir", presidente

,(rime e cinismo
nazistas

Balhoul, 30 (c. P.) - Foi oficial
mente constatada que a corveta co
lombiana "nL1by" foi afunda,da a

Itiros de caubilo por um Su,b111al'in0,
Cjuanoo em viagem de cabotagell1
pela COSt,11 ela Colôll1bia. Cm COll1Ll
nicado oficial diz aproposito tj'!e Itodos os !lIor!os e feridos foram "j.
timados pela fI,ção dos referidos c[{
l,hões. Acrescenta-se que na 111es111.1
zona oC'Ol'rcram outros afundamen
tos, inclusive o de um niercante e
Ulll petroleiro com um total de 2G
mortos. Enquanto isso, os comen
t:J,ristas nazistas tentam convenCi'r
OP, ouvintes da emissora berlinense
de que fi, Alemanha não é respons:l
\'el por êsses afundamentos. Acres
centam quc, sendo assim, não sp
compreende a declaração de guer-
ra da Colômbia,

Adquira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAlVIEMTE,
com as VANTAGEKS da compra à vista,

servindo-se do
r

CREDI ARDO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e

sanitárlo'\Artigos para presentes
Peles
Casacos

'1!iIiíp:..o=�

Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Das 8 à� 12 • dai 14 às 17 hs,

-----

O. K. STUDIO

Para o pacífico
sudoeste

Quando o superior
é agredido

Rio, 30 (A. N.) - o Conse
lho Nacional do Trabalho de
cidiu que a agressão do empre
gado ao seu superior constitue
justa causa de demissão, mes
mo que o agressor conte maiS
de 10 anos de serviço.

Grande Tónico

oerrota nipÕntca
Pearl Harbour, 29 (U. P.)

- Quarenta e seis aviões [a-
Q. G. Aliado no Pacífico Su-

I

poneses foram derrubados por
doéste, 30 (U. P.) - O vice-al- uma divisão aérea de porta
mirante Thomas Kinkaid, re- aviões estadunidense, que per
centemente designado para o deu apenas 4 aviões na luta
comando das fôrças navais contra o inimigo. Segundo

R E M O aliadas no Pacífico Sudoéste, i dados oficiais, calcula-se que
Ragata noturna declarou, numa roda de jorna- los nipônicos perderam 6 mil

Comemorando à passagem do listas, em resposta a uma per-j homens nos combates trava-
25' aniversário de sua fundação, o gunta que lhe foi formulada, dos pela posse das ilhas Gil
Clube Náutico Aldo Luz levará a -

b tefeito nos ultimas dias do mês de que nao o surpreenderia o fato er.

dez,embro, uma competição ndu-
.

de que se enviassem fôrças na- --�:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:.:.:.:.:.:.:.-
tico noturna. vais a essa zona. Manifestou

que até agora no Pacífico Su
doéste se têm usado principal
mente fôrças navais ligeiras, .e

que indubitavelmente os afun
damentos de cruzadores e des
tróieres japoneses, pelos alia
dos, têm causado sério dese
quilíbrio à frota nipônica. Ex
pressou mais que, não obstan
te isso, "o inimigo pôde supor
tar fortes perdas por muitos
meses, antes que elas comecem
a afetar realmente seu poderio".

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

Sedas estampadas em cortes
Reversíveis.,Zergalbas

Maravilhoso sortimento na

CASA ROMANOS
Rua Conselheiro Mafra, 26.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


