
MADRi, I (U. P.) --- VÁRIOS GENERAIS FRANCESES ENVIARAM UMA CARTA AO GOVÊRNO DE VICHt, AFIRMANDO
SER INEVITÁVEL' A DERROTA DA ALEMANHA. OS SIGNATÁRIOS DA CARTA CONCITAM OS GOVERNANTES DE VI
CHí A CORRER :rODOS' OS � PERIGOS E TENTAR ANIQUILAR, A QU ALQUER PRÊÇO, O JUGO ALEMÃO. REVELOU-SE
QUE A REFERIDA. CARTA ESTÁ SENDO AMPLAMENTE DISTRIBUIDA� EM TODA A FRANÇA, EM FORM� DE VOLAN

TES IMPRESSOS E MIMIOGRAFADOS, A DESPEITO DA RIGOROSA VIGILANCIA DA "GESTAPO".
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Palavras 'do general
Rawson

Montevidéu, 1 CU. P.) - o em
haixador da Argentina, no Brasil,

. general Rawson declarou que as

Ipossibilidades do intercâmbio es

piritual e comercial com o Brasil tsão limitadas. Falando à United
Press sobre a situação política,
disse que, em sua opinião, a nor
malidade constitucional será devol
vida à Argentina depois de reali
zudos os propósitos da revolução
de junho. O general Rawsnn refe
riu-se elogiosamente o esfôrço de
guerra que o Brasil, em defesa da
democraci a.

o iUAIS AN'I'IGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

".....,.".�...............-_.-.....

Aprovada pela Câmara de
Deputados

Bogotá, 1 (U. P.) - A Câ
mara de Deputados da Colôm
bia aprovou unanimemente a
decisão do govêrno de reco
nhecer o estado de beligerân
cia com a Alemanha. A moção
foi apresentada pelo grupo
conservador da Câmara e

aprovada imediatamente pelos
representantes de todas as de
mais correntes políticas c .\

lombianas.
Ano XXIX I IFlorianópolis-Quarta·feira, 1 de Dezembro de i943

Gigantesco centra-ataque russo 24 milhões de quilos de açúcar vão para � ArgentinaLondres,1 (U. P.) - Acontecimentos decisivo, no saliente Hio, 1 (A. N.) - A propósito d;:],'
der ia surgir, pois essa cifra

re-I
a aquisição de certa quantidade dode Kiev, estão sendo aguardados nestas últimas 48 horas. An- notícia da exportação, para a Ar- presenta apenas a parte excedente produto e Com a proposta veio lo

tes do que se esperava, os russos desencadearam seu contra- gcnl ina, de grande quantidade de do açúcar armazenado no norte do go a indicação ele que o ü'aII1SpOf-. açúcar brasilei 1'0, procedentes do pais e que vai cm socorro dos

ar-I
te serial feito em navios argenti-ataque contra as numerosas fôrças de von Manmesteín, que norte do país, o vespertino "O Glo- gentinos, que estão passando crise nos. Aceitámo-la. O açúcar quepretendiam reconquistar Kiev. Segun.do se informa os sovié- bo" ouviu ao se,l.lhor Barbosa Lima muito ?'rau(!e. J)e�larou que o pro- "�l1l0S man�lar . para � Arg�ntinaticos receberam gtgantescos reforços, que já entraram em Sobrinho, presidente do Instituto hlerna (10 f.,ç.lIcar e a espera de

.tran�-I
nao nos furá falta; e nao sera pelaacão

I
rio Açúcar e Álcool, o qual disse porte. O que nos tem faltado não exportação dêsse excedente que•

.

que apenas se trata da exportação é açúcar e sim veículo ele exporta- continuaremos no regime das co-

Quebrada a {(II-oha de I-nverno» alem�. ��ce����:i�tl�l1l���1l1�l'��dl��)r���Oq��S� ção. Ora, a Argentina, nos propôs taiS".

I li
I
Estados açucar-eiros do norte em ExplosãO no bairro de Manhattan. - . \"a510s arrnazcns dêssc produto. A i!AArgel, 1 (U: P.) - .As tropas aliadas est;_ao atacando In-
parte destinada, ao cons.ul1lo il�ter- T,·.. ,_ • . .

• a;tensamente a "linha de Inverno" que os alemaes tentam est3.-1 no está garantida e inamovível, . Novdl.J,�J.qU(I' 1 .�U. P.) E-I'
A �xPclosao de um depos�todde h.idrogê

belecer na frente de batalha de Itália. Os soldados do general continuando apenas à espera de Il1lO no er IÍlClO .e a vvestern,
- eobr ic ornpany, construção e nove, p aMontgomery segundo as mais recentes informações, quebr:1-1 transporte. Acre.sccn�oll qll� a en-. vnnentos no bairr-o de Manhattan, ocasionou f'erimentos em um nurne

_. p"I'nc'I'paI's defesas alemã dessa linha Outros despachos I comenda argentina e d� cel')'c4a d.,: \11'0 de pessoas calcuãado enrtre 60 de 75, provocando a destruição dos.Iam as" " .

1400
mil sacas óilll sCJam �. ml- .

I
. .

800
_

acrescentam que as fôrças do general Clark, no setor ociden- lhões de quil�s. Diante dêsse nu- VI'� r os ,�le portas e janelas num raro �e. m�l[.ros. A expIos.ao, �uetal . m a localidade de Castel-Nuovo. mero desaparece o espanto que po- fOI ouvida em todas as iPartes dessa CIdade e New Jersey, fOI devida,a , ocupara ,

d d I' d ":t G d f-

DESMENTIDOS TODOS OS RUMORES:: �:�r;:���2';::�d;';'li�ici:,"�� �:�e" '!'��:��m :�,�.�,� '��:
,Lond;,es, 30 (�. P.) -,. O: bient� f�lso, por sua parte, refle- mo o fim.?o nazi .. fa�cj�llo. N.) IBerlim �:fala na (conferência)"limes desmentiu categonca- te principalmente na retaguarda terreno militar - acrescento.u o

mente os rumores de que esta-o I aliada, fazendo com que diminua "Times" a resposta aliada Londres, 1 (U. P.) - A emissora marechal Stalin. A emissora turca
I de Berlim considera fato consuma- assegurai qU€ Roosevelt informou acirculando insistentemente nestes, o esfôrço de guerra, uma vez deve ser: intensificar os ataques do a conferência realizada, no Cai- Stalin dos planos, traçados pelosúltimos tempos. O mesmo jornal que todos já considerem próxi-l em todas as frentes. 1'0, entre Roosevelt, Churchíll e peritos aliados, para a invasão do

d Chiang-Kai-Shek, Segundo porme-

J
Ocídente europeu."é de opinião que os governos as

.

nores precisos, como a, presença de Angora, 1 (U. P.) - Urgente _Nações Unidas deixem demons-

1St d C h h -II Edcesso r e IIrc I e eu Chiang naquela capital, acrescenta, Regressou à capital turca o emhai-trada de f�rma categórica a sua DI U S SU II que Churchill chegou ao Cairo via-\ xador dos Estados-Unidos, sr. Law-repulsa a esses boatos que ape-'
,.. [ando por mar. Durante a confe- r rence, depois de misteriosa, via-

nas servem indiretamente ao ini-) Londres, 1 (U. P.) - Soube-se nos círculos fldedignos rência - continuou a emissora na- gem, que durou uma semana. A au-
.

O t d d diári: que o sr Winston Churchill designou o marechal Smnts para I zista - ::li capital egípcia esteve' sência do diplomata norte-amerí-rmgo. comen a or o. iano '. . -

bí t d d.· . I• • • A
_ que presida as delIberaçoes no ga me e- e-guerra, no o�so e' VIrtualmente Isolada do resto do cano é atribudda à sua participaçãolondnno expressa qu� a mSl�ter. êle ou Anthony Eden se encontrarem enfermos ou' em vIagem./ mundo. A seu turno, disse a emis- na anunciada reunião do Cairo.cia dêsses rumores ena ambiente Salie.nta-se que Churchill sempre considerou o marechal Jan sora de Angora (sem confirmação) Certos círculos opinam que Roosede franco otimismo na imediata Smuts como um dos mais capazes estadistas do Império, tanto I que, além daqueles três líderes, velt chamou o embaixador Law

terminação da guerra. Êsse am-
J
no terreno político como militar. também participou da reunião o rence para que o informasse du-

...... n.-.- p -_- -..-..-.,._...,.. rante à conferência com Churchill
e Stalin,

LEMO Milhares de pessõas abandonarão· BerlimEstocolmo 1 CO. P.) - Segllndn faio constitue clara prova de que que todas as pessoas, cuja peI'mainformações �ecebidas nesta capita,), a tarefa reallizada em agôs,to últi- nê.ncia na capi,tal não seja albsoh1<"
as alltoi'jdades nazistas estão pro- mo, no senticlo de aJas,tar a popn- tamente n�cessáda, ,e$eci��m(lntecec1ellldo, por todos os meios dis- lação da cidadr, não teve os bons l1iulhere� e crianyas, procurem saJr
potlÍveis, à retitada de dezenas de resultados que a propaganda ale- ae Berlull o maIS depressa pOSSl�milhares e talvez centenas de mi· mã qUÍs fazer alcreditar. Out,ro5 vel. Vê-se, assim, que as autorida-

Schm.·dt FOne 1629 Ih ares de haibi�antes de. Berlim, àes.:eachos diz�l11 que,. por determi-, eles. llIel.mitem abertamente .a pel'S-Fel. para 'pontos que Jullgam .maiS a sal- naça.o do governol a Imprell�a tem pechva d� novos b_omba.rdelOs con •

......y "
•....,...�••".",.,.".." � 1'0 cIos bombardeios ahados. :E:sse pubhcjildo e�(Ortil,çoes no sentIdo de tra a caain,taJ alema. A .. _ .......

Lá se vai uma. tradição brasileira! Triste ocurrência
Curitiba, 1 (E.) - Guilhermina

Rodrigues, residente em Engenhei
Rio, 1 (A. N.) - O vespertino "O Globo" noticia? se- 1'0 Bley, observava um sobrinho de

d ãmbit
.

1 rt r de '* anos a brincar à beira do rio,guinte: "Por uma convenção e am I o naclOna , a pa I

O. .

"'t quando o mesmo entrou nagua,dezembro, nenhuma padarIa do BrasIl trabalha'ra a nOI e.
com risco de afogar-se. A mulher

horário normal será das 5 às 15 horas, podend� p�olonga'l'-s� I deixou u� filho l?equenino à m_ar
excepciOlnalmente até às 22 horas. Em consequencIa, acabara gem e atJro�l-se.. a corrente, a1f.nn
a entrega domiciliar de pão pela madrugada, o que era uma de salva!, o. sob! Ill,ho. O pequen111o,

que haVIa, fIcado a margem, pI'OCU-tradição nos hábitos domésticos do Bl1asil. rou seguir a mãe, e taulbém caiu

O Japa-O descrê
.

Querem trabalhar �����:�eu Ce����a�al}�r:ov1:�i�leo�f:"
.. e vi? Rodrigues, marido de _Guilber-)·Nova Iorque, 1 CU. P.) --: Nem. --

. '. .
\ Iluna', �companhac�o de .Toao Vaz:lllesmo o Jaipão acredita ma,!s na RIO, 1 (E.) - O 111lilolstr o. do TI a: os quaI� consegUl�a.m. salvar a�

Vitória da Alemanha. O receio da balho. �'e�ebeu um. mel110nal
.
do� eluas cnanças. A ll1fellz s�nhoraeliminação do Heich da guerra fo- ferrovIal'los bandelrantes, pedI!1�c1 afogou-se e o seu corpo somente

l'am hoje manifestados pelo presi-I permissão pam prorrogar o hOl'arw foi encontrado horas depois.
dente da JUlnta de Informações ia-I dos trabalhe,dores" de modo q�e .os ----

panesa. Declarou êle que "o Japão tréns possam trafegar .qula,s,� ll�m· "0m qual roupa �não pode depender dos outros, no �e�·rl1ptall1ente. Como Just;f!cahya, U .• •••tocante ao prosseguimento da gller- 101 apresentado o fato da CI'lSC Rio, 1 (A. N.) _ Um vespertinota; temos ele travá-Ial com nossos atual d.� tl:ansporte� e lembr�I�� a
local publica: "O corregedor daPl'oprios recursos e devemos COl11- conv.emenoa de obter

.
o maX1l110

preender que não pode ser de ou- rendImento do m�tel'lal �odal1te justiça do Rio, opinando 110 já ru
Ira forma". Que dirá o sr. Gueb- existentes, o gual sena de cerca eh moroso e pitoresco ca-so do cidadão
heis?' ..40 a 50% maIS do que o atual.

que não ponde casar-se vestido de
� -.-••.-_ wf"••__.- -_ -- -_.-•••- _..- -.- - ••••- "" nlacacão, deeIa rou que, tra talI1do- ) e

ele operário e pessoa, de poucos
recursos, não vê razão para a proi
bição".Chapéus PRADa

Pijames
( )

na casa

PA Rr�lSO
.'

H. 8975

Tomando
providênciasEm recente número dêste jor
nal, transcrevemos duas notas
colhidas nas colunas do peri6di
co «A Imprensa», do Tubarão,
uma das quais verberava o abuso
da cl:-iação de porcos no períme
tro urbano daquela cidade, e

outra, revelando a falta de insta
lações hi.giênicas nos cafés dalí.
No dia seguinte, o sr. dr. Viní

cius Wagner. diretor do Departa
mento de Saúde Pública, dignou
se dirigir-nos um telegrama ur

bano, pedindo-nos comunicasse
mos à «Imprensa», do Tubarão,
que êle tomára «providências
no sentido de sanar as irre
gularidades sanitárias» referi
das nas mencionadas notas.
Com a sua comunicação, o sr.

dr. Vinícius Wagner revelou duas
nobres e excelentes qualidades:
primeira, que sabe ser um fun
cionário cioso do cumprimento
do dever; segunda, que não tim
bra em desprezar 03 reclamos
do jarnalismo bem intencionado.
Aqui lhe deixamos, pois, nos

liaS sinceros louvores.

.:.

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

Outro dirigívelRio, 1 (A. N.) - Chegou ontem
ao Rio o segundo dirigível norte
americano que, em menos de um

mês, visita os noss'os cbus. É do
mesmo tipo do último que aqui es
teve em 10 de novembro e que se

encontra, em serviço de pai1.rulha
mento ao longo das nossas costas.

Camisas, Gravatas, Pijames
Mias das mehores, pelos me
nores preços só na CASA MIS.
CELANEA - Rua Trajano, I:!
-----------------------------

Morre um jornalista
cearense

Hio, 1 (E.) -- Repercutiu aqui
profUlndamente a noticia do faleci
mento do g.rande jornoa.1is,tru cearen
se Demoerito Hocha diretor de "O
Povo". O ex:timto levantou memo
ráveis campanhas civicas, tendo
sempre defendido com intransi
gência, lllas elevadame!1fte, � de
mocracia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brasil-Argentina
Buenos Aires, 30 (D, P.) - T:

veram ini cio ontem as riegociaçocs
ielatí 1'<1,5 ao novo acôrdo. comercial
argentino-brasileiro. Os reprcscn
Jantes dos dois paises reunir-am-sr
no palácio San Martin (Min i st ér io
do Exterior), às 10 noras. Estive
rarn presentes ao ato o ministro elo
Exterior, general Gilbert, c o em

haixador do Brasil, senhor Rodi i
;;UC'i Alves. Filho. Foram pronun
(.)ados discursos, assinalando a cer
teza, de que os delegados chegariam
ai completo acordo nas suas deli
berações.
Buenos Aires, 30 (U. P,) - Acom

panhado de sua família, o general
l\awson, embaixador argentino n,)
I�rasil, regressou ontem ao Rio ·de
Janeiro. Hoje lhe será oferecido'
um allllôço em �I()ntevidéu, pelo e:n.1
ba.ixarior do Brasil no 'Cruguai, sr./
Baitista Luzardo, com a presença du I
�hanc('leJ' uruguaio, senho!' Serra-I10, Em seguida viajará em trelll
presidencial uruguaio até à fron ..

teira do Brasil. Em Santana <lo Li
vl'f.!.mento, tomarft () trem especial
posto à sua disposição, pelas alut().
l'idades brasileiras, com destino a
São Paulo,

A Agoniaida J{sma I
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Melfdaco - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
Ol! bronquite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mandaco alivia·o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, fa·
zendo-o se n t i r· S e prematuramente velho.
Mandaco tem tido tanto êxito qu'l se ofe
rece com e gamntia de dar ao -paciente
respiração livre e faei! rapidamente e com

jtleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Ppça Mandato, hoje mesmo. em
qualquer rarmlwia. A nossa garantia é a
sua maior pl'oteç[w,

..uend aco A�a�:,:::.m
AGORA TAMBEM A CR $ 10,00

Cam1sas, Gravatas, PijameS
Mias das mehores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano, 12

Como êles tratam um
primaz da Igreja

!A diversão é necessidade premente
em tempo de guerraWashinzton - novembro (Inter- frente tI" natalha. Sabemos que não

Alllerican;) - O prodigioso esf'or- � possivcl 11';5 pcrmi t.rruos � des
ço de guerra dos Estados Unidos, perrlicio (IUe resulta da tensao no

no qual participam milhões de tra- trabalho - não somente entre (JS

halluulores veio (lar realce ao pro- HOSSOS soldados C0l110 também el1-

blcrua de �rganiza,r adequadurncutc
í

re os

]1os.S0S
milhões de trah,.alh:1-1as dish-açõcs nas horas de lazer, flores.

Segundo afirmou o sr. Paul V. Me- "Os trabalhadores, corno todos'
Nutl, presidente da Comissão de os demais homens, c!el'e�11 t= C011-

Potcnciul Humano dos Estados diçõcs de ex istência proprras de
In idos, há uma relação direta cu s ercs humanos. Devem ter lugares

í

re a vclocidarlc e a cl iciê ncin, da, Donde ir depois de feito o traibalho
produção de guerra, por Ulll lado, l' ali se divertirem - dansando,
c a espécie de divertimentos que ou conversando". _ . .

uma cidade proporciona aos tran.i- Apart e a considcração prel irui
.lhadorcs de' gucrra, por omlro.

.

nar das obrigações ,rios trbal!l�d()-
Os f'uncion.uios goyernal1lenl'lls rr-s, acentua o rc lul ório, a efJCI(::I�.

I
('llc,lJ'l'egac!os (L ,!;rc(,,':'i,, ,!o pi 0-: ci» da producão eXlt_ie que hatu
grama de pro,:Lç.l,l til' gllcrrn (k·' IIportullidp.de? . de �IIYeJ�sao. Um
]',)111 a êss« f'aio a mi nucinsu alen-Ilraballwdor Ial.igudo e mais ex,pos-j(fl() qll" de 'l'C'·[('C. tir:cL'ntellleEte, I

í

o a acidentes; um trabalhador
1 � Di visúo de 11('("!'ra\'iio da Agcn- i "(JIll os nervos l cnsos f'az um ser-

cin cle Scgurnnça Federal cOl11ple-j v iço fraco.
t ou UI1I relatório nnallsaudo as ex- O ór;:(:J.o f('lkral que apresentou
jerie ncios das �:'lhri('�IS dc t\UCl'r;l! (' relatório estubclccc um programa
e das cmuuniclades lil) de sr-n volvi- de divcrtiuicnlus pr,r:! tl:aha�hadf)-
mente de Iuci li-Iadcs ue (li versão I; ('s, sugerindo � sua, ap.l1caça.0 81"A diversão", diz o rclat ór io, "C'!C!lladeS, rcpart içóes publicas, Iirrnas l
uma ne('es�'id[\d.(' prcnun!t- cm le111-, l.'Hticul.ares, ulli(�c� trubalhisãas, r]10 de guerra. Tr.rlu-se de um ele- i l';npres,"s comc rc-uus, comunidades
11ll'lIÜ) in d ispc nsavcl no nosso ali-/·.' aC,lil1'pamentos de trabalhadores
cerco número um - os r-ecursos I de indústrias de guerra.
1l1llll<UIOS. I Os benefícios para os trabalh_a-
"A necessidade de descanso e dor-es e as vant agc ns da pruduçâo

recreação para (JS soldados ,i�í l'H que já se observam com? resu�ta
j'CCO!1'U cci (I ai há mui lo tempo. Ela ,io dcssrr e de outras movaçocs,
não é certamente mcnns cssenclul indicam que as práticas desse gf..
para os trubalhadorcx da i n dú sl ria : r.cro, destinadas a combater a te�J
de guerra. cujo ritmo de produção

1
S:lO na produção de guerra, seruo

é int ensissiruo. mantidas em grande parte no pc-
"Os .livertimentos il1l]lCr!C11J o viodo do após-guerra. O relatório

c.iesperdicio de energias humanns f!!) govêrno inclue tiG sugestões es-
na treute interna, tanto quanto na pccifieas sôbre o particular.

liquidação
o proprietário da

(AS

A
SUA 9�O'�IA

Siga c voz da experi
encia. Faça o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador, tôni
co, crnti-dolóroso, A Saude
da Mulher é uma garan-

,f

i
.\

tia centre certos sofrimen
tos que periódicamenfe
afligem a mulher em
todas as fases da vida
na puberdade. na idade
adulta, na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédiô que trce no

nome o resumo de suas,
virtuda ,

�TJ_, ,.:�

. "i\ÜOI,HJmli$n
Confissões de GmbbelsNão

,

e
Washington Novembro -- Bossa aviação outro terror mais

(Comcntár!o ria Inter-Americana) alto se levanta: o da Gestapo.
- As repcrcussões dos ataques cl .... i Os cen,tros da cultura germânica
\'astadorc's que' a aviação aliada te,11 estão sendo destruidos - grita ()
desfcchadr, sôbl'e as principaris ci- pobre Dou'Íor. :Mas que entende
tlades da Alemanha já se estão fa- Goebbels por centros da c u ltur c',
zendo sentir, efica,zmente, em to-, €;ermânica? Os livros que o na-
(las as frentes de luta. Os refor-I zjsmo queimou em fogueiras pl�-
ços enviados às forças anglo-ameri·/l·licas, as obra.s dos grnlndes l11e5-
canas que combatem no sul dai Eli- ires desterrados dos museus, os
l'opa teem chegado, felizmente, a l intelectuais no exílio, os súbios
seus pontos de destino e em qum:-' mOfl'endo em campos de concen
'lidades crescentes, graças, sohr�tll-I traç.ào, _os sacer.dotes perseguidos, í_l-:O, 8, 11InH densa cohertura aerea ,!S IgreJas transformadas em esta-.'
í<l'r::lnte a qU211 o adversário, C'Qol1[ j bulos, a lealdade como um elelito, .JI'l
os seus dis'})ositivos absorvidos, em I o sentimentalismo como uma pt.'
[nll1de parle, pelos vigorosos ata- çOl1l1l21, a guerra, como a maior vir
qlles desfechados sôbre seu prô- lude dos homens? É a êsse esp-i-
prio território, tem demonstrado a rito diabólico que Goelbbels chal1la
�l1a impotência. Os russos, por seu a cultura germânica? Pois conin
,lIrno. proclamam a eficiência illi- essa "cultura" se dirigem tambén,
1ita,1' da gralnde ofensiva do ar dc- os milhares e milhares de tonela
encadeada pelos seus aliaclos do elas das bombas aliada.s que estão
Ocidente, ofensiva que, segundo chovendo dia, a dia sôbre o cora.
declara o :\Iinistro britânico d:l ção da Aleman,ha, E os mais que
:1\'iaç;lo. Sir, Archibald, ainda está ainda choverão.
longe de chegar ao seu ponto fi-II'arl. É, porém, no interior da Ale- I

.

:Il�,nha onde, seus efeitos mais se I
!'[iZelll scnt i r. E, para comprovação \dessa verdade, Iwsla recorrer {lO
testelllunhu insuspeito elo Dr. Goeb
heIs, (jue, lluma proclamação diri
gida ao P()\'O de Berlim, logo alpós

...._.a_IIII!I_IIIlI_IBI_IIII_IIiI_IIIIIIIlliI.. Il!I!IDII__... 1JIIII!I c' ataque desferido contra. a Ca,1)i-

II
tal do nazismo, disse: "O in,ü:nigo
está l1J uito enganado se julga que J
moral do capital da Reich PÔà(!
;,er pior CIl.le o de qualquer outra Il: elade da Alem:1lnha, porque noss2.
decisão não pode ser batida por
!.enhum tcrror", Agradecem os ad,
versários do :\<Iinistro da Propagan
da do Reich eSsa advertência le:1l,
mas êlcs que con,hecem, de sobra .
o que é hoje o moral de Colonia,
ele Hamburgo, de Rostok, de Bre·
men, de Essen, Kiel, etc., preferem
persistir no .. , erro, ('om :tI mesma
vontade in;lba!dlyel ele vencerem
que Goebbels manifesta aos sellS
compa tciotas. O moral' de Berlirn,
com efeito, não pôde ser pior que
o daquelas cidades qllasi totalmen-
te destruidas, porque

-

um paSSl) Novos êxitos do
mais r:o caminlho da depress�o �e- 8. Exército

I
rI;}! e:]l1' no desespero, Isto e, nas I ,

soluções desesper31las, entre ao:; I Argel, 30 (U. P.) - O OIta
([lIai�, avultaria, sem dúvida, a e,:-:-! vo Exército britânico conse-

I
pulsa0 tUl.11l1ltUO�a

do poder, dos fe-; guiu novos êxitos na margemloze5 aventureIros que ha t3'llÍOS! t t· 1 d
'

S goro.�'nos estão massacrando o povo I
se en nona .0. _no . anLondl'es, (B. N. S.) - A ATN in-

• ..IIIIIIIIIIlII_lIIlIIlIIIIIlIlIII!llIBII.1llii5!11..II1S'.I_RHBlIIiii_d*lIlIIlIlDe_HiWZ!..�!II!JeI-..-1IIii �:lel1lão, E contra o "terror" de I Despaçhos OfICIaIS de Argel
forma de Noruega que a vigilância - _-- - ---- . --_.� --.------ I acrescentam que os soldadOS
ao Bispo Berggl'a:v foi tão severa I do general Montgomery atra-
que nem sequer poude receber os

S E �� A S vessaram O rio Sangro em ou-
seus parentes mais próximos, Não tro ponto, nas proximidades
foi aberto qualquer exepção no seu de Archi, e estão ameaçandO
('iOO aniversádo. as comunicações da retaguar-
Ele ponde fa,zer algull11as visitas

h f b d da inimiga. Nas operações da,.
a Oslo para tratamento médico, paàrõe� maravíl OSOS. inissimo aco omento as melhores costa do Adriático estão par-
.mas acompanhado pelo seus gua;r- fábricas do país, são encontradas noS balcões da ticipando tropas britânica:s,
das permanentes. MI', Berggrav

C ROSA indianas e holandesas, que
não têm nenhum auxílio, têm de asa acabam de chegar da retaguar-
preparar os seus alimentos e lim- da. Revelou-se, além dissO,
par êle mesmo sua ea.sa. Permitem-

Diariamente recebemos novidaoes que os soldados britânicos i�.l,lhe dar um passeio por dia, mas traduziram uma cunha na ll�
uepois disso os a1lemães fecham-no RUA FELIPE SCHMIDT, 54 ;_ FONE 1514 nha fortificada nazista nos!
imediatamente à cbave. arredores de Castel Frentano.

T L
tendo estado em S. Paulo e have,do contratado alí com

diversas fábr'J.=8s de SEDAS para ser o seu excll:lsivo distri
buidor em FgfQrianópolis, iniciArá, na �a. feira proxima, uma

,rEND1\ �SPECIAL
gar,hando apenas os descontos

Nova modaHdade Que irá revolucionar a praça
NOVIDADES EXCWSIVAS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS

Ag uardem, pois,

Cé:lSél
8 reabertura da

NatEJl
Nova modalidade de vendas. Novos

Novos Preços,
sortimentos.

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

Casa Natal
Rua FeHpe Schmidt, 20

•

li.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de im6veis;
FINANelAMENTO - para construções;

PIN'1'URAS - internas e externos de prédios, para
paqomento à vista ou a longo pra.zo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Vias Construtora da
(Não tem sorteios nem

Própria
pontos !)

Casa
Felipe Schmid t, 44, e verifique
possivel obter «casa própria».

corno éVá à rua
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o ISTAbo- Quarlaafelra�, 1 de DezeMbro de 1943 3

!!.'!� So�ANIVERSÁRIOS
Transcorre hoje o aniversarIO

do sr. Oscar Cardoso, ativo e con

ceituado proprietário da grande
calei "A Capita.l".

Nesta data decorre o natalício
do sr. Alfêu Tolentino de Sousa,
alto funcionário da firma Carlos
Hoepcke S.A.

'Pelo transcurso do seu aniversá
rio, será hoje certamente' muito
felicitada a srita. Olga, filha do
Br. Oscar Cardoso.

Passa hoje o dia natalício da
Brita. J�sina, filha do ilustre edu
cacionista centerrdneo ar. prof.
Luiz S. B. da Trindade.

l

Faz anos o jovem Enio da Cunha
Luz.

Tran.corre hoje a data natalí·
cio do ar. Abelardo E16i Garcia
dedicado funcionário da caBO «A
Modelar».

O jovem Newton Cidade faz a

nOB hoje.

Noivados:
Com o. gentil senhorita Hélio de

Nazaré Teixeira, professora nor

maliBta na cidade de Curitiba,
contratou casamento o sr. Cleto
de Faria e Albuquerque Filho,
atualmente residindo nesta capi
tal.

,Visitas:
Prazeirosamente registamos a

visita que no. fez o sz-. cel , Sílvio
Van Erven, diretor da revista "Ex
pansão Econ8mica", editorado em

Curitiba, e cujo. número dã dezem
bro corrente será dedicado à. di
vulgaçao do movimento iniustrial
e comercial do nosso Estado. Gra
to•.

Não adianta matar!
Estocolmo, 30 (U. P.) - Se

gundo informações proceden
tes de Copenhague, o Tribunal
nazista condenou à morte 4
cidadãos dinamarqueses, acu

sados de sabotagem e os quais
estão aguardando a execução
da sentença. Enquanto isso,
outros despachos anunciam
que se estão intensificando
novos atos dessa natureza, es

pecíalmente na capital dina
marquesa.

I

Para que suponar
.i essas dôres reumá
ticas que tornam
a rida aborrecida,

qaana.
.'

• a e dá
.&pI40 e

c.mple'.
ali_Iof

Civltté Nuova' foi
,

canhoneada
Argel, 30 (U. P.) - Fôrças

navais aliadas canhonearam
o porto de Cívita-Nuova, no

mar Adriático, a trinta qui
lômetros ao sul de Ancona.
Outras informações autoriza
das adiantam que foram tam
bém: : atacadas pelas fôrças
navais aliadas as posições
alemãs na zona de Minturno,
ao norte de rio Garellano.

Pela libertacão da
Espanha

�éxiGO, 29 (U. P.) - Foi
criada na cidade do México, a

"Junta, de Libertação da Es
panha", composta de 5 mem

bros, que são os srs. Idalécío
Prieto, Diego Barrios, Alvaro
de Albornoz, Antônio Maria
Sbert e Felipe Sanches Ro
mano Fazeru parte da Junta
os representantes dos 5 parti
dos, que em 1936 contavam
eom 6 milhões de votos na

Jbpal'l.b",

1pI .. '�7.
..:r,..,.....

1 que Aristides Briand, o céle-
bre e.tadista e pacifista frdn

eêa, costumava dizer aos seus

íntimos que «o pacifismo é uma
doutrina de vencedores».

2 qu� a;pesar-do c.lima, 011 es-

qUImaus nprecmrn extra
ordinariamente os sorvetes; e

que em Juliane.haab, na Gro
enlândia, existe uma fábrica de
gelados em franca prosperidade.

3 que o célebre tonel de Hei-
delberg, na Alemanha, com

sua capacidade de 212.422 litros
de vinho, é o maior do mundo;
e que, em segundo lugar, figura
o da nobre família húnqara dos
Esterhazy, que comporta o vo

lume de 116.000 litros.

4 que no navio de pesca norte-
americano «Ulysses» -- cons

truido e registrado nos Estados
Unidos --

os salários, horários e

condições de trabalho não são
regulados pelas leis ianques,
mas sim pelas da Noruega, e

isso porque cêrca de 200 dos 215
membros da tripulação são no

ruegueses.

o custo dos IsapalosPondera o "Correio da Ma
nhã" que, "assim como o tecido
deve haver também um calçado
popular, cujos preços estão pas
sando do incrível ao absurdo.
Pôde-se, facilmenrt:e, avaliar da

ganância em torno dêsse come=
cio, considerando-se e veríficar.
do-se que um par de sapatos,
que sái de determinada fábric«,
digamos, por sesse.nta cruzeiros,
c que já é exploração, é vendi
do ao consumidor pelo dôbro,
isto é, por cento e vinte cruzei
ros.
Note-se que Iaiamos em me

dia, para se ter idéia da situa
ção. Não aludimos aos sapart:os
de luxo, que os fabricantes ven
dem pelo preço que bem que
rem e o comprador paga confor
me a sua maior ou menor dóse
ele vaidade. Só nos repontamos
ao calçado do pobre, do que LI"
sacrifício pa:ra adquir-i-lo .

Parece que jú houve a, tentatí
va de se pôr obrigatoriamente
r.os calçados o respectivo custo.
Mas a resistência foi enorme. Os
livros editados em França - li
leratura .ou ciência - trazem to
dos os seus preços fixos. Os re
médios que se prepar-am e sr
consomem lá, idem, idem. Por
que o sapato da gente humilde
e que vive mal remunerada no
Brasil há de escapar ao regime
criterioso e honesto ?"

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantag empa-

��.
ra combater es irregulartdades

0-:- das funções periódicas das se

'(�J1;1 r.heras. E calmante e regulador
AVÓ).\�).;I, de8S3R funções.

�fCÍ%�,<"c,� FLUXO-SEDATINA, pela sua

����,""��� comprovada eficácia, é muito r e-

�;;;-.-)'?'�;J: ! "�'c ce ítada. Deve ser usada com

H-'\\�� e- confiança.

I'-"*,_Á,,�I ,1'>-- FLUXO-SEDATINA encontra-se

�Fn.H) :;"\Ãt em toda parte,
.__---

5 que o imperador do Japão
nunca usa duas vezes a mes

ma roupa, nem mesmo a de
baixo; e que toda a sua roupa,
usada' uma vez, é dada de pre
sente a funcionários palacianos
de menor hierarquia, que a con

sideram precioso obséquio.

6 que o Canadá e o Brasil são
os únicos países da América

que possuem fôrça aérea autô
noma, isto é, aviação de guerra
inteiramente independente do
exército e da marinha.

ALVARO RAMOS

PIANO Compra-se um
, em perfeito es

tado, Ofertas à "Casa Porto",
rua Felipe Schmidt, 36.

S v· alt. 1

,.............._ ..........-.-.............-.-_-.-....-_-.--.....

Medidor de luz
Compra-se um, em perfeito estado

de funcionamento. Ofertas à. ge
rência do ESTADO. V.-2

festa no Estreito
Uma comissão! composta de dis

tintas damas do Estreito (João
Pessoa) esteve em nossc redação
para nos comunicar que encan

tadoras festas se vão realizar na

quele distrito, revertendo o produ
to colhido em prol do acabamento
das obras de construção do gran
de e belo templo local.
Essas festas se desenrolarão nos

dias 4 [noite], 5 [tarde e noite] e

6 [noite], constando de barraqui
nhas, corn «bar», leilão, jogos e

outras atrações.
Bandas de música alegrarão har

moniosamante o ambiente em que
hão de decorrer todos aqueles dias
festivos.

Unica na América
do Sul

São Paulo, 30 (A. N.) -

Funciona na Santa Casa local
uma escola destinada às crian
ças hospitalizadas e que ,é úni
ca em toda a América-da-Sul.
Os pequenos internados, crian
ças com deficiências fisicas,
retardados mentais e portado
res de outras doençaS de ca
ráter irremediável, eI2,contram
nas áulas da escola motivos
para lhes amenizar a estada
hospitalar. Idêntico estabele
cimento somente existe na ci
dade norte-americana de Fila
délfia. Desde sua fundação, até
hoje, alí receberam ensinamen
tos 1.796 crianças, com resul ...
tados prátiClps bastante acen-
tuados. '

Mais tl'm prego . .,Londres, 30 (U. P.) - Os
círculos britânicos e os govêr
nos aquí exilados mostram-se
sumamente satisfeitos com a
atitude da Colômbia declaran
do-se em beligerancia com a
Alemanha. Uma fonte diplo
mática britânica declarou que
isso representa "mais um pre
go no ataude da campanha
submarina alemã.

o santo do dia

CIRURGIÃO,DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Nova
"

mcursao

B. Edmundo Camplon,
Marlir

o I.' dia àe dezembro de 1581 •
um dos muitos dias que, hoje em

dia, provoco a repugndncia de to
do inglês culeo, Naquele dia rea

lizou-se, mais uma ves, uma das
brutais execuções insperadas pelo
ódio contra a Igreja cat6lica. O
jesuita Edmundo Campion era a

inocente vítima da sanha da rnes

ma rainha Elisabeth que, ano�
antes, por ocasião de uma visita
à. universidade de Oxford, impres
sionada pela brilhante eloquência
de Edmundo, lhe tinha predito
um futuro cheio de ventura e gló
ria. O joven professor de então não
tinha ainda a clareza necessária
a respeito do anglicanismo. Mas,
quando, em consequência de sé
rios estudos e de prolongadas ora

ções: reconheceu que �àmente a

IgreJa de Roma era a verdadeira,
não hesitou. Foi para Douai e de
lá para Roma, onde entrQU na

Companhia de Jesús. Os seua au

periores mandaram-no, concluido
a sua fermação, de volta para a

Inglaterra. Um traidor entregou-o
aos esbirros de _ Elisabeth. A mes
ma rainha fez tudo para levá-lo
à. apostasia. Mas, nem promessa.
nem as torturas mais crueis eram

capazes de fazê-lo renegar a cau
sa de Cristo. Foi condenado à.
morte e executado no patíbulo
arguido na praça de Tyburn em

Londres. Edmundo contava 41 anos
de idade,

Instituto «CoraCio de
Jesúslt

.

Promovida pela Curso Primário
do "Instituto do Coração de Je
sús", efetuou·se ontem às 8.30 ho
ras a festa de encerramento do
ano letivo de 43, com um progra
ma caprichosamente organizado,
que foi muitíssimo aplandido. Gra
tos pelo convite que recebemos.

DO DIA
HOJE HOJE

Londres, 29 (U. P.) - Inú
meras esquadrilhas, integra
das pelos bombardeiros "Mos
quitas", atacaram o território
ocidental do Reich durante a
noite de ontem. Nas primei
ras horas da manhã de hoje,
esquadrilhas aliadas atraves
saram o canal da Mancha ru
mo ao norte da França.._-.-.-.-_-_-......r_••-_-_'_-........._-.-_._-........_

Dra. Josefina f. Schweidson
ADro. Joséfina F. Schweidson avisa ter reiniciado sua

clínic::a, atendendo das 10 às 12 e das 14 ás H horas.
8 v. alto - 3

CARTAZES

CINE
4a.lelra

A's 4.30 e 7.30 horas
Grandioso Programa Duplo:

Um filme de aventuras eletrizantes com Richard Arlen e

Beverly Roberts:

Fúria nas selvas

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

Cr$ 1.200.000.000,00.

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

Vai confiscar
Nova Iorque, 30 (U. P.) - O

Bureau de Informações de
Guerra anunciou que, segundo
uma informação emitida pelo
rádio da Colômbia, será publí
cado ainda hoje um decreto,
pelo qual aquele país conf ;�'a
rá as propriedades do' súditos
alemães.

---- - - -.---.-.•.•",..- -_ _�..
Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

"".-_••-.---.-_..-.-_-.-.-.-_._-.-......- .....-.-W"J

No Vaticano

------------------------�-------

CINE «IMPERIAL»

Estocolmo, 30 (U. P.) - O
correspondente da agência te
legráfica sueca em Roma in
formou que provavelmente o

Papa receberá em audiência,
nas vésperas de Natal, os car

deais, a quem dirigirá a pala
vra, devendo posteriormente
enviar uma mensagem através
do rádio aos católicos de todo
o mundo.

A's 7,30 horas:
Ultimas Exibição do filme espetacular de Amor, Heroismo e 1------------------------

..-- .-

Abnegação, com John Payn��o��ureen O'Hara e Randolph A Mobiliadora
D f d B d

li , Refrigeração em gerale ensores a an eira Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-FrigorificoB
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) (para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá-
Preço único 1.50. Livre de Censura dios-M6veis finos-Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTTI

IAmanhã: Gary Cooper e Marlene Dietrich, em: Rua Felipe $chmidt, 34 -_ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
D E S E J O FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA

·�__"""'__'..-.-1

Um impressionante filme de ódio e vingança com Ellen Drew
e Robert Pavge:

A bela e o monstro
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

MOMENTOS DE ENCANTOS (Short Colorido)
Preços 2.20, 1,50 é 1,00 Imp. até 10 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO�Quarta-feira, 1 de Dezembro de 1943

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

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

á «A Exposição»'
Ternos

Façcm
de tropicais, linhos, brins e
urna visita, sem

PRACA'"'

easeaíras,
•

compromisso,
QUINZE N. 11

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, �. 92
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999- End. Teleg. Reg. «Construtora»
Rua Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e J\.gências no interior

Resultado do Sorteio realizado, e rn 25 de N(;v�mbro de 1943
l: Número Sorteado 6652 - 2 Número Sorteado 9686

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial /'8" -- "(" -- "O" 66652 P'ano Universal "H" 686652

I
11'12'
I D'4'
Is'

Mundial «B» Mundial

30.000,00
30.000,00
30.000,00
:-)0.000,00
3J.1)00,OC

Premio 66652 Valor Cr$ 20.000,00
Premio 76652 Valor Cr$ 10.000,00
Premio 86652 Valor o-s 5.000,00
Premio 96652 Valor Cr$ 3.000,00
Premio 06652 Valor c-s 2.000,00

Os titulos com os
4 íinaes 6652 Valor CI $ 500,00

O títulos COm os
3 Iinaes 652 Valor Cr$ 50,00

Os titulos com os
2 tínaes 52 Valor (r$ 10,CO

Os titulos com o íinat do
l ' Premio 2 Ficam isentos do pagamen

to da mensalldsde seguinte.
Os títulos com o final do ,

2' Premio 6 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

l: Premio 66652 Valor Cr$ 25,000,00
2' Premio 76652 Valer Cr$ 14.000,00
3' Premio 86652 Valor o-s 8.000,00
4' Premio 96652 Valor Cr$ 5.000,00
5' Premio 06652 Valor Cr$ 3.000,00

Os títulos com os
Os titulos com os 4 ílnaes 6652 Valor Cr$ 1.500,00

4 tínaea 6652 Valor Cr$ 9.000,00 Os títulos com OR
3 finais 652 Valür Cr$ !OO,OO

Os titulos com os
2 Iinaes 52 Valor o-s 20,00

Os ntulos com o final do
I' Premio 2 Ficam isentos do paga

mento da mensalidade seguinte
Os títulos com o final do Os títulos com o final do

l' premie 2 ficam isentos de p- gamento 2' Premio 6 Ficam isentos do paga-
da primeiro mensalidade seguinte.

pi;�JUNi1vERsÃL "H"r Premio 686652 Valor o-s 1 CO.OOO,OO
2'« 786652 « Cr$ 25.000,00
3' « 886652 li Cr$ 20.000,00
4' « 986652 li Cr$ lS.%O,OO
S' c 086652 li c-s 10.000,00
Os titulos com 08 4 finaes 6652« Cr$ !:;OO,OO
Os titulos com OR 3 finaes 652« Cr$ ;-JO,OO
08 titulos com os 2 Iínaes 52« Cr$ 10,00

Os títulos com o final do t premio 2 ficam isentos de pagamento da primeira mensalldude seguinte.
Os titutos com o final do 2· premio 6 ficam isentos de pagamenro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamlstas quites para Ites ftlzer li entreg a imediata dos

mi()s 8 que fizeram [ús nest- sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

. Arino Meírelles
(Fiscal li" Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 19'-3, às 15 horas, na séáe social

Distribuição do, prêmios da Empresa Construtora Universal nos seu,

in�uperàvei! planos de sorteio! men.ai�
PLANO MUNDIAL eB. Mensalidade Cr$ 20,00 DIstribue por mês 11.115 .- prêmios no total de Cr$ SOO.OPO,OO com o prêm!o maior de Cr$ 30.000,00

.. "C" .. ..

10 00·-
.. "21.1 Fi --" .... 300.00000" .... OI 2S.00(),00

OI "DOI .. 500-- " 21.115 _-

" 160.000 OU " ..

20.000,00
tJniversal "H" H 5,00,·

.. !:1l.t05 -- ,,1.350.000,OJ
..

"100.00U,OO

1· Premio
2' Premio
3. Premio
4' Premio
50, Premio

66652 Valor Cr s
76652 Valor Cr$
86652 Valor c.s
96652 Valor Cr$
06652 Valor crs

Os titulos com os

� Ilnaes 652 Valor c, $ 200,00

2
Os títulos com os

rínaes 52 Valor crs 40,00

Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente

«

«

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Co nstrutora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. IncontestávelAbsoluta lisura

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO I,AUS

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Hoje e amanhã será a sua prefel'lda
I 0-..0ll'a8 nacionais e estrangeiras - Homeopatías - 'Perfumaria" -

artigo. de borracha.
Garante-se a exata observâncla no receltuArlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Merca reglst.)

economiza.-se tempo e .dinheiro

MACHADO & CJA.
AG1ilNCUB E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rna Jolio Pinto - II.
Florianópolis

Sub'lllI'entes nos principais muatctníoe do

ESTADO

pre-

o ESTADO Esportivo
D PúBLICO COM A PALAVUA
SôBRE O SENSACIONAL PRÉLIO

FIGUEIRENSE X AVAí
Nesta semana há "congressos."

sóbre f'utebó l instalados em todos
os ponlos cardiaís

'

da cidade. Aqui
l: ali só se ouve que o Figueirense
serú o vencedor', que o Avaí é o

tal, , .

Ontem, peja manhã, a nossa, 1'("

portagem esteve na rua Felipe
Schmidt, onde colheu os seguintes
"palpites": dr. Ferreira Bastos· _.

Figueir-ense 3 a 1: Professor Or
lando Brasil - Figueirense 3 a 1;
José Garcia _ Avaí 3 a 2; Zuri
Cunha' _ Avaí 5 a. 2; Ivo Silva -

Avaí 5 a 3; Osni Silva _ Figuei
rense ,( a 2; Augusto Jacques _'

A vai 3 a 2; Pedro Xavier _ cmp-r
le O a O; Nair Pichnatti - Figuei
rense 2 a 1; Hildebrando Barreto
- Figueirense 3 a 2; Tenente AI·
fnl Linhares - Figueirense 3 a, 2:
Celso Silveira - Figueirense 4 ai 1;
Eurico Hosterno _ Figueirense 5
a 1; Edmundo Simone _ Avaí 3 a

2; Arnaldo Oliveira - Figueir-enxe
,( a 2; dr. Renato Guttíerrez - Fi
gueirense 3 a 1; Solon Vieira _

Avai 3 a 1; Nelson Moreira - Fi
gueirense 2 a 1; Armando Cuneo
_ Figueirense 4 a 2; dr. Tomás
Woods _ Avaí 2 a. 1; J. Cavaâazzi
_ Figueirense 3 a 1; 'Emanoel Pe
reira _ Avaí 3 a 2; Enio Cavalazzi
-- Aval 5 a O; Tancredo Hosterno
_ Avai 2 a O; Oscar Zommer
Figueirense 3 a 1 ; José Rosa "T'C"

Avai 1 a O.

CAMPEONATO BRASILI:iRO DE.

REMO
O Campeonato Brasileiro de Rc

mo de 1943 será levado a efeito em
Belo Horizonte, no próximo dia 18
de dezembro,
Em declarações feitas à impreu

sa mineira, o prefeito Jusceliuo
Eubitschek ressaltou a grande irn
portância do certame- e seu incdi
tismo para o público bclorizontinn,
que acompanha o notável impulso
que o esporte do remo vem toman
do na, capital mineira, graças ao

in terêsse que ao mesmo dedica I)

Iate Golf Clube local. O certame
máximo do remo nacional deverá
contar com a participação do Dis
trito Federal, Estado do Rio, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo e

Minas Gerais, esperando-se ainda,
a inscrição de outros Estados. O
Campeonato Brasileiro de Remo
terá os auspicios da C. B. D., d<ll
Federação Metropolitana e do Iate
Golf Clube de Minas Gerais. f: aín
rta incerta a presença das guarn .,

ções gaúchas ao Campeonato Bra
sileíro de Remo, em virtude da di-

I Iiculdade de transportes. ,.

S��Ã� yIRCf:A�
.. "., '7

Esp ECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Auer.retsoamento e Longa Prática no Rio de Janeuo
CONSULTAS - Peja manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

sábadoS, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: ltna J<lão Pinto )l. 7, sobrado -

�'one: 1.4(;1 - He&ldência: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplosvado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Ser-viço de Clím.íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico
Departamento de Saúde

CLINICA J\IÉDICA - ,Moléstias rnternas de adultos e .crtanças. CONSUI,TóRI0
e RJEI:lJU1!.:NCIA: Rua ,Fehpe Schmidt n, 38 - Tel. 812. CONSUL1'AS - Das 16 <Js IS.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARiZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CO�SULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às ti.

Rua Vítor Meireles, 24. Fone 1447'

DR. SAVAS LACERDA

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTÓRiO: Hua Vitor Meireles, 2l! - Fone 1.405

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

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

Assistência Pública de Porto Alegre, Ex-Inter-no de Clínica Médica e pinecologia.
AFECÇõ·ES G:f:NITO·URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scírnidt, 46

RESID:€NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

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

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

doseepíco (URETR08COPIA) e de Iaboratórfo. Aparelhagem elétrica para os tra ta
••.entos especía lízados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 1� horas.
RESIDÉNCIA: Tirad�tes, 7 (Sobrado).
C()NSULTóRIO: TIradentes. 14. FONE: 1.663.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
";speclaJlsta em moléstias de senhoras -

Partos.
\LTA CIRURGIA AHDOMINAL: estô-

nago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS1'ICA
no PERtNEO - Hérnias, hidrocele, Vil'Formado pela Universictade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen

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

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad:ologia CUnica com o dr

Manoel de Abreu Campanarl0 (S�o Pau·

lo�. Especializado em Higiene e SaúdE

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro·

caNlliografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - GabinetE
de fisioterapia - Laboratório de mtcros

COp!� 'e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.1911. - Florianópolis.

DIplomada pela Maternidade
de FlorlanõpoUs

Atende chamados a quaJqu""
hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antlll'O Larll'o 13 de MaIo.DR� REMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

ll'elipe Schmldl - Edifício Amélia Neto
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

Sm:mNClA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ctrnrgla e Ortopedia. Clfnlca e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESIDl!:N-
elA: Almiralllte Alvim, 36. Fone 751.

DR. ROLDÃO CONSONI

'943
_mm
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Ainda são consideráveis os

do Japão e Alemanha
Washington novembro - � Strorig, melhor que na última

(Har ry Kennedy - JNTHH-AME- guerra ruunrl iail. Quanto à crise
HICANA) - O General Stro ng, da "Luflwuff'e ", diz-se no relató
chefe do "Servieo de Inteligência" rio que não deve ser exagerada.
do exército norte-americano, aca- Certo que desde julho a.s perdas
ba de prestar Ulll relevante servi- alemães em aparelhos aereos ex
ço às Nações Unidas COlll a publi- cederam a produção, mas não se
oaeão de seu relatório sôbre os deve supor que a aviacão nazista
recursos militares de que ainda esteja a ponlo de cessar, como
dispõem a Alemanha e o Japão. instrumento de combate. De res-do Aquela alta autoridade militar vem to, a vitória nunca se poderia ob
agora Iort.alecer com cifras e da- ter só mente pelo ar.
dos as razões que ass istem aos srs. A respeito do Japão, o chefe
Hoosevelt e Church iil quando nos do "Serviço de Inte ligõnci.a" in-
prcviuiern contra os otimismos ex- siste que a lutu se acha ainda na
ccssivos, no que se refere it pro- sua fase i.n ioial. Seu novo "iuipé
longação ela guerra. E a julgar por rio" compree,nde 400 milhões ele
esse relatório, li não surgir qlNl1-1 seres dominados por centenas ele
quer acontecimento o stran ho e não mi lhôcs df' japoneses. O número
espet-ado, pelo menos pelo "p rc- de operár-ios empregados nas in
nuer

" Inglês, segundo seu úlluno dústr ias m i liturcs ascendeu ele 3
discurso, deveremos ainda ter a H mi lhô os desde o comeco da
guerra para muito tempo. Para guerru. O Japão tem ainda" dois
quanto? Careceria de base qualquer milhões de homens em idade mi
cálculo feito nesse sentido. Bus- litar não chamados às fileiras.

Ex-interno do Serviço do Professor León ruas Ferrell·a. e eX-eSLagi�rio. dos Serviços

r Ia saber que. o lriunfo. serú nosso NãO. s�o grandes também as
_ es.-do dr. Gabr iel de Andrade (RlO) e dr. Pereua Gomes (8. Paulo) e que pOSSUllHOS mais recursos pecta1tvas de que venha a capttu-(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalrno log i.a) I do que o inimigo, tanto ele ordem lar pela fome ou pela Ialta de

Vbefe do Serviço de Oftalmologia do Dep.u-tamento de Saúde e Hospttul de Caridade moral corno uiater ial, para lutar materias primas. Sua frota naval
Chntca médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Gargunta (l tempo que for neccssár io para aumenta consideràvclmento, e,CONSUL'1'óJUO: Rna Felipe Schmídt, IS, }<'one 1259 - CONSULTAS: J)a� 15,30 a sua rendição total e i n cond.icio- embora afetada pelos bornhar-

as U! horas - RIiJSIDll:NCIA: Couselhen-o Mab:a, 77 - FLOIUANóPOLIS. nal. dei os n or te-amcr-ic anos, ainda do-
Diz o General Slrong no seu re- mina o Pac ifi oo Or.icntul, desde

Iadór ió que, cobrindo a perda elas Kamtchalkn às ilhas Marschall.
vinte divisões ele Staiingruclo e No sudoeste. sua s i luacâo é mais

Municipal e Hospital das oito da África do Norte, () cs- fraca, mas possue urna cadeia de
lado maior alemão conseguiu por aerorh-omos desde o Japão a Sin-
em pé de guerra (iO novas d i vi- gapura e nas Salomão. �sões, cada uma dotada de liOO Como se vê, () relatório ao Ge
metralhadoras e 300 peças de ar- nera l Strong não nos permite es
ti lh ar ia, bem como de um tipo de peral' o I'ím ela guerra num curto
tanque cap az de concorrer com prazo de tempo. De resto. a em
alguns dos últimos mudel os alia-I presa a que estão devotad as as
dos. Informa o mesmo General I Nações Unidas, de que depende
que, em julho ele 1939, 23.(JOO.OOO I nada menos que o futuro da Hu-
de pessoas se ocupavam nas in- manida-de, é daquelas que não se
dústrias essenciais beli cas ale- real iza sem sacr i Iici os imensos,mãs. Esse total se eleva agora a sem uma enorme dose ele discí-
35.0'00.000 entre os quais 7.000.000 plina no trabalho e de ardor COI11-
de estrangeiros e prisioneiros. A bativo nas frentes da batalha. E,Alemanha contr ôlu atualmente sobretudo, de paciência.
uma população ele 350 mjlhôes de -------------- _

habitantes, quasi todas contri-

8·AR E ARMI-ZEM O R I ( NT(
buindo, de bom grado ou à fôrça,
para manter a máqui.na de guerra
alemã. A área cultivada na Ale-
manha diminui LI ligeiramente 11comparada com a de 1939, mas a Rua V, Meireles,última colheita foi boa. Qualquer
que seja a sorte reservada neste

PETISCOS .'7,·inverno à população rIos países Roll'mops - Herrings - Pickles - Cama.
ocupados, estão muito' longe os rões recheci/:1os - Sandwichs - Cebolinhas _. Ovos dealemães de se ver em sob a amea- " .

ca ela fome. A situado al írnenti- tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
cia é, pois, acrescenta o General Salame - Peixe frito, etc. etc.

•••••••••••e•••••e••••••�•••••••••�••
• •

: Depois de tantos anos de bem servir ao público :·icocele. Tratamento sem dor e operação
le Hemorroides e varizes - Fractnras: ti A I ad·clO"nal CASA MACEDONIA ..
,pari'elhos dede�ê;;��I�:óé;:I1:.os Hospitais • Ir lu' .

.

I)
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009. " •'{@rárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente. ., apresenta, - pela primeira vez - a sua ..
HELENA CHAVES SOUSA • G

e

."""""':�:"::"RTRJCA: rande I iq LI ;di iiçia de ataI! :• •

: Toda a Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA! :• Tecidos lisos e estampados sarno vendidos por •

e:d:o':tseNerrnv:l'Ç�Oad�e��c�l�l�nnl�ciaadMc'�1.rnú�rCgi;:1.c�al ••= PRECOS MARAVILHOS08 1 ;Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos, meias, bijuterias, lãs em ..
a cargo do Prof. Castro Araujo, A novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, A

do Rio de Janeiro. � f f' 'UI'
Vi as urinárias - Operações • lores, p resen tes, an taslas •Consult: Vitor Meireles, 28. •

UM MUNDO' DE C'OISIS BONITIS •Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante • •Resid: Vidal Ramos, 66. e _Fone 1067. " �

�!coAU�u!:'�oRO!��� ! por preços de Papai Noel! :MOdernaReAJo?s�nteXinsta!açãO : Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe! .-de 200 MA.
Diallnóstico precoce da tuberculose " Uma so' OpOl· tunl"dad"'" par'a •Médico - Cirurgião - Parteiro �

ç

daF{y'�1':�r�iJa�: r:c���a��u1�, �i�!Ciro� ����i��a�ãn���er�o gá:����!g:, �f�� •
COMPRIR E FICAR SawrSfEI

.....

O' I
•

Assistente por vários anos do Ser\'iço ções das vias biliares, rins, etc. • .
. ,. -Ill l I

1·1' I. •Cirúrgico do Prof. Alíp�o. Cor�ei� �eto A I' P t t'f'
.

J •(Primeira Cadeira de Cllmca Clrurglca). pIca O neumo- orax ar 1 ICIa

eCom prãtica na clínica ginecológica do para o tratamento da Tuberculose
fi _Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o Pulmonar - Tratamentos moder- Começa no dia 1.0 de dezembro. não esqueça! 'iJiIIIde partos do Prof. Domingos Delascio no

nos e eficazes desta moléstia' IA �"Hospital Leão XIII".'. V1n��tY�����er�aJ;t�m:!o�s�, �i:�i:��!��:: �Ó�i�lae:toO����ne��rt�� �1�r;rC�����.

un A· S 4 M A. C· E O O N I A
•próstata e bexiga. Varlcocele, hldrocele, tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios A li U A�:���� e hérnia. Doenças de Senhoras f! Ultra Violeta. Infrazon-Terapia "-'9 •

Consultall, Das 9 às 12 horas nu Consultório: Rua Deodoro, 3 • eCasa de Saúde Sã.o Sebastiã.o, esquina Felipe Schmidlt ., �,Opera na Casa de Saúde Das 11 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs _ êous Telefone 1.475 ., ..
____01!_�J_1S_1!q_a_s_�_____________. A Casa que mais vende e melhor atende •rARMACIA ESPERANÇA • .,A SUA FARMÁCIA • 8 "" Rua Trajano "" 8 •

Jtua CODselhe�::�:a� �o�i�ílio FONE 1.642 : ,•••••••••1.

recursos
o Pai dos
leprosos

Nem o contágio, nem os japoneses
podem forçar êsse devotado pa
dre a abandonar os seus leprosos
'Chineses. No novo número de
SELEÇÕES. E, mais:

Que faremos da Alema
nha? Como havemos de fazer
para �alvar a Alemanha dos es

combros do nazismo, restituindo
o povo alemão à liberdade e à
cultura. .. Pág. 8.
Dê voz aos seus encantos!
Eis a maneira prática e eficiente
pela qual alguns fáceis exercícios
podem tornar adorável qualquer
voz normal .. _ Pág. 29.
Comida que podematá-lo!
São bem menos raros do que, em

geral, se supõe, os acidentes mor

tais, de origem alimentar. Êste
artigo lhe mostrará três simples
porém eficazes maneiras de pro
ceder para evitar o envenenamen

to da família... Pág. 73.

Atrocidades inacreditá
veis! Como os japoneses, com
a sua habitual perversidade, mas
sacraram os feridos e violaram as

enfermeiras. . . Pág. 17.
Não deixe de ler estes e outros

24 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para OUTUBRO

Representanüe Geral no Brasit:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do R08a?'io, 55-A - 2.° a'nda',. - Rio

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NUNCJ:I EXISTIU IGU�l

Sedas estampadas em cortes

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C o C E I R A 5,
F R E R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Para Zholobin Carnaval? ?? Pacto russo ...slovaco
�Ioscou: 1 (�. P. ) Os ale- Recife, 1 (E.) -- Os clubes Londres, 1 (U. P.) - O pacto

ma�s e�tao alinhando !oda a su_a carnavalescos príncipiaram os russo-checolovaco, a ser assl-arf ilhaa-ia pesada em torno da ci-: .

dadc de Zhilobin, na desesperada ensaios do carnaval de rua. O nado brevemente em, Moscou,
tentativa para conter o avanço do cordão das "vassourinhas" parece constituir convite para
g�nera� Rokoshosk. OS I'l�SSOS P()- anuncia grande desfile para ô acôrdo semelhante entre a
i:em nuo .�e a�ercebel11 d�s,ses cs- de dezembro percorrendo a Chescoeslováquia, Rússia e Po-f'orços e ja estao a 11 quilômetr-os .. ,

'

apenas dessa estratégica posição. A' cidade para apresentar as no- lôn ia. Afirma-se nos círculos
campanha, final de extermínio dos I vas marchas do rei momo de bem informados que os repre-
nazistas, ao sul da Rússia Branca, 1944. sentantes checos propuseramestá prestes a ter final vitorioso; i 1"Hokoshosk, pondo em prática a tá- I uma a lança com os sovieticos
t ica de "dividir palra aniquilar ", contra a Alemanha, com a par-
"ai cercando, naquela parte da JUSTA QUEIXA ticipação de todos os países
Rússia Branca, grande número de Pessoa residente nas proxi- vizinhos à Rússia e que nãocombatentes nazistas, cuia trúgicu midades do trecho da rua Sal- pertencem à esfera de influên-sorte já está decretada, No salien- danha Marinho compeendidote dc Kiev, o general Vatutiu, c]t'- entre a rua João Pinto e o caes

cia gennanlCa. Entre êsses
pois de ter estancado () ímpulso R. Horn procurou a redação países destaca-se a Polônia.
das di visões blindadas de '"011 do "Estado" po r a se queixar:\Ianl1esteil'l. prepara igualmente

.

') contra o fato de ser permitida
contra-ataque, que despejará aquc- a existência de um bordel
la zona setentrional da Ucrânia, justamente naquele trecho de
sniquilan do ou empurrando, rumo rua. Nesse lupanar, a dois pos-
oeste, os numerosos efetivos da sos da Praça Quinze, vivem
-Wenhrnacht, que a campanha algujipas decaídas, que atraem
oriental desacreditou. indil1!duos sem compostura,

mesmo durante o dia.
A' noite, saem elas a peram

bular pelo caes e vão até ao
Bar Miramar. Quase sempre
regressam meio alcoolizadas. E
pela noite dentro se passam
cenas absolutamente intolerá
veis, no referido bordel.
O queixoso informa que não

se trata apenas de um caso

de Polícia, senão, também, de
Higiene, pois a casa habitada
pelas referidas mulheres não
dispõe de privada nem banhei
ro. As dejeções são recolhidas
em vasos noturnos e despeja
das no caes próximo. Os -rrio

radores da vizinhança vivem
vexados por todos êsses fatos,
e esperam que de uma vez pa
ra sempre se IhDls ponha pa-
radeiro. I
Aquí fica agre re queixa tra

zida à nossa reciação. A apa
rente crueza, com que fica re

gistrada, é nada, comparada
à realidade dos fatos alegados.

Alô! Râdio Suiça !
A partir de hoje, a ex

celente Estação de Rádio
da Suíça possar.ó a fazer
as suas transmissões nas
nas ondas de 29,02 e 25,61.
Essa Estação irradia ótimos
programas, com importante
noticiário do momento mun

dial.

É IDU. DOENÇA
MUITO PERIGOSA
P.A.R.A A FAMÍLlA
K PARA A RAÇA

As instalacões da
Ilha das Flores

Hio, 1 (A. N.) - O govêrno vai
ampliar as instalações dai Ilha das
Flores e fazer novas na Ilha de
Ananeas, visando aumentar a C:J

pacidade da Hospedaria de 1n1[
grantes, de modo que, no após
guerra, entrem e se acomodem fa-,cilmenle grandes massas de imi
grantes. Nessas instalações, est:'ljlprevista uma estação especial de
expurgo, outra! de despiolhamento ' pi-.·ã'·.iiiiiiliillii'lili_iiili.ii;;; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiUii_iiiiiiiii.e f'inalmente uma secção especial I
de saúde, de maneira que todo imi-]
grante, examinado e considerado
t;nfermo, será imediatamente re- I
movido para isolamento especial.

At
- I A despesa com o

ençao . cinema p6de ser ti
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francis(,;o Tolentino, 3.

Aibbentrop teria
renunciado IZlIl'ique, 1 (D. P.) - Dm despa

cho de Budai)Jeste, alqllÍ publicado,
diz que o ministro do Exterior do
Reich, von Ribbentropp, renunciou
o cargo, em consequência de haver
discordado dos generais germâni
cos em assuntos referentes à fultu-
1'a política da Alemanha no sudei" ..

te europeu,

Catroux voltou
Arg,el, 30 (U. P.) - Est.á

sendo esperado hOje à tar:.ie
na cap,ital da Argelia, pl'OC�
dente de Beirute, o general
Catroux, que conseguiu resol
ver a crise franco-libanesa.

Destruidos pelas
bombas da RAF

Lisboa, 30 (U. P.) - O edi-

rfíciO
da legação e o do consu

lado de Portugal em Berlim
foram destruidos pelas bom

I bas, lançadas pela RAF, du
.

rante os últimos ataques aé-
reos aliados contra a capital
nazista. Essa revelação foi fei
ta pelo Ministério do Exterior
português, na base de informa
ções recebidas de Berlim. Os
funcionários lusitanos nada
sofreran1 durante as incursões
aéreas aliadas.

Reversíveis -lergalbas
Maravilhoso sortimpnfo na

Publicacão útil IGuerrilhas rumenas,

Pelo pl:eço �lliJ1�imo de 3 �ru�ei-, Londres, 1 (U. P.) - Guer-
ros, a "Llvrana Centra,l" esta vel' ,'lh', t- l'dendo interessante trabalho COlll- II eu os rUn1enOS es ao co a,-

pila!clo pela laboriosa "Organiz.,- borando ativamente com 08
ção Comercial Catarinense", relati-- combatentes do general Tito,
"? ao salório miniJ;lO �Sa,lárip ��i- ila região do planalto entre ()ClOnaI para a Industna e Salan.) .

T' f t" d Rde Compensação), baseado nos re-. n� .lgre e a ron eIra a. u-
cenlÍssimos decretos-leis ns. 5.977, I mama. Segundo o comumca··
5.978 e 5.97$1, e no· qual figllrmm as· do dos guerrilheiros jugoesla
tabelas corr�spondent('s ao n�sso vos, essa colaboração já data
Esta�o, segmda_s ele toda,s as ms- de algum tempotruçoes a respeIto. Agradecemos o

'

cx elllplar que nos foi oferecido, _•••._••_....._••_-...".""_-.......-_-........".,

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

SA NGTTEN{_)I_
Contém oito elementos' tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc,

Os Pálidos, Dep�uperfido8.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão ii tonificação geral

do organismo 'com o

Em tôrno do gesto
colombiano

o ESTADO Esportivo

Montevidel1, 1 (D. P.) - A im
prensa ull'ugu.aia, verbera,ndo o co
varde atentario do submalrino 'la�
zista contra a corvela colombi-ana
"Ruby", afirma que a a,ceitação,
pela Colombia, do estado-de-beli·
gerância, ca L1sou satisfação em to
da a Amcrica. A imprensa chilena
manifesta-se em termos idênticos,solida,rizando-sc COIll o gesto do govêrno co!lombi!all1o. Entremenrtes,
um ,iomal alelllão, que circula' em
Buenos Aires, tl'anscreve a versão
nazista de que os allemães não iriall1
sa,crificar torpedos para afund:u'
um pequeno navio de a.lgumas de
zenas de toneladas. O "La PIata
Zeitung" esquece-se de que o "HU
by, foi afundado a tiro de canhib,
como ofiç�aJm<:)nte foi (}QJJ./itatadg.

TODAS AS ATENÇõES CONCENTRADAS NO "F'LA-FLU" ILHÉO
Emoções as mais fortes estarão reservadas domingo à tarde para os

numerosos "faris
'

do futeból ilhéo, na gigantesca peleja que travarão Fi
gueirense e Avaí, rivais valorosos de todos os tempos e clubes que sempre
realizam partidas emocionantes e repletas de lances de sensação.

Adversários aceriímos no terreno esportivo, os jogadores alvi-negros
e alví-celestes lutam como verdadeiros leões em busca de um triunfo que,
para qualquer dos dois, tem um Significado todo especial. Por isso mesmo,
a partida ele clomingo reveste-se de grande importância, principalmente
quando se sabe que estarão frente a frente dois quadros fortes e homo
gêneos.

Não só pelo caráter ele que se reveste o prélio de domingo, como ainda
]101' se tratar da luta de figueirenses e avaianos, pode-se dizer, sem o mais
leve tropeço, que os florianopolitanos terão oportunidade de presenciar ao
maior jôgo dêstes últimos tempos, a uma verdadeira luta de gigantes. Não
se póde dizer, diante do perfeito equilíbrio de fôrças dos dois bandos e da
excelente fórma técnica que ostentam seus valorosos integrantes, a qual
'los dois poderá caber a vitória, no caso desta existir.

Vamos presencial' a um cotejo farto de lances de sensação, onde 22
.cgadores perfeitamente cientes de suas responsabilidades, trabalharão, ga
lhardamente em busca de um triunfo líquido, insofismável.

O numeroso públ ico presente, vai assim assistir a uma das mais belas
exibições futebolísticas dêstes últimos tempos, aplaudindo com calor os jo
gadores em campo.

Ataque japonês Poderoso ataque
Nova Dclhi, 1 (U. P.) _ Bom- Londres, 1 (U. P.) - As íôrças

harrlcir os jnponcses, escoltados por �liQ/da.s lançaram ontem poderoso
caças, atacaram ontem aeródromos ,.laql�e contra, o fJ�nc.o or ienl 'lI
britânicos a leste de Bengala. Os a.lemao,. na frente ltah�na. Houv.e
danos ocasionados não foraun gran- I <Jnte� VIOlenta preparaçao. de arti
les. As defesas anti-aéreas abatL'- lhana, secunda/?a pela, eficaz ação
ram dois aviões e a variaram qua- d,e. pod�rosas fO!'�as aereas. A no

'1'0 outros. tícia fOI. tra�samtIda pejo Alto-Co-
mando alemão.

O�?n!�!��K�r!�r�tor I Edifício destruido
da Faculdade de Teologia da Igre-
ja Presbiteriana do Brasil, reali- Londres, 30 (U. P.) - As
zará uma série de conferências bombas britânicas destruíram
no ternplc da Igreja Pr�sbiteriana um edifício da Igreja Católicadesta cí dude , na Rua Vlsconde de .

Ouro Preto, 61, do dia 2 ao dia 5, ! eI? BerlIm,. durante os ataques
com início às 19.30 horas. Todos aereos sofndos na semana pas
são cO,nvidados a ouvir êsse notá- sada pela capital germânica.vel pregador do Evangelho. Foi O que informou a emísso-

ra de Parfs, na base de despa
chos recebidos do Vaticano.Projeção de filmes

o Instituto Brasil-Estados Uni
dos convida os seus associados pa
ra assistirem às sessões cinemato
gráficas, que serão levadas o- efei
to, hoje, às 4 e 7,30 horas, com a

projeção de novos filmes, não sen
do permitida a entrada de crian
ças na última sessão.

Atenção I � despeso com?•

crriernci pode ser 't.i-
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo .

Rua Francisco Tolentino. 3.

Farias chuvasFalsas notícias dos Joã? Pessoa,} (A. N.) - A po-
nl-po-es pulaçao sertaneja da Paraíba rece-

Waxhi n al on 1 (U P) _ O .. Leu C�ll1 júbilo a� primeiras chu-",l, •• S Ja "as caídas na re"
- -

di ti»oucscs estão propalamdo que, na ' .

-

.
giao, e. 111 l�a l-yas

batalha das ilhas Gilbert foi afllll-' de o�1m.o penodo fa,voravel a. vida
.iado um cruzador pes�do norte eCOn�Il1ICa local. Tem-se registra
americano e avariado outro, bem do .vl,olen�s tempestades e queda
como um navio-transporte. Segun ..

de I�umerdls faiscas, uma (�as quais
lo . d 'II t itid J fulminou um homem na CIdade de( os eLa, res raJl1s�TIl 1· os pe os Patos,[aponeses, eles, no dia 28, obti v("1rarn assinalados êxitos naquela Z,)- -S�---II------t---d---la. Entretan!o, o secre�ário da ma-' erajevo a aca a!'lnha elos Estados Ul1ldos con,tes·
.ou aquela afirma!tiva, dizendo que Argel, 30 (U. P.) - Podero
IS perdas norte-america,nas na sas formações de bombardeiros
,'an�panha �as ilhas Gilbert foram médios norte-americanos ata-lssas redUZIdas. Contudo, o sr.,

.

.

\.nox )1ÜO entrou em pormenor,;;" caram, d�rallte a Jornada pas-
para: não dar informações úteis ao I· sada,

a CIdade de Seravejo, na
inimigo. Jugoeslavia.
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