
J.� França é justa e conciliadora
ARGEL, 2 cu. P.) _ ... QUAN DO A FRANÇA COMETE UM ERRO, CORRIGEmO;'E
QUANDO A JUSTiÇA É AVASSALADA, . RESTABELECE-Ac ESSA. DECLARA
çÃO FOI .FEITA, EM ARGEL, PELO GENERAL CATROUX, EM SEU REGRES
SO DE BEIRUTE, ONDE ESTEVE PARA RESOLVER A C R I SE FRANCO-

LIBANESA.
Re(eberão O terco

de campanha

o
Rio, 2 (A. N.) - Em impor

tante despacho, o ministro da
]\farinha declarou: "Ao pes
soal militar servindo a bordo
de navios mercantes em via
gem, cabe o recebimento do
terço de campanha, mesmo

viajando para o sul, tal qual
:acontece com o pessoal embar
cado no grupo patrulha do
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Apesar de Bancar 15
contra·ataques

Moscou, 2 (U. P.) Não
obstante terem lançado 15
contra-ataques a sudeste de
Zhelobin, os nazistas não con

seguiram reduzir a pressão
russa sôbre Rechitsa, sendo
que os despachos da frente de
luta falam de continua ação de
artilharia nessa batalha, que
se parece estar aproximando
da etapa final.

•••
'A resolução do Govêrno é inabalável

Rio, 2 (A. N.) - Numa reunião, com a presença de numero

sos representantes de laboratórios farmacêuticos, o ministro João
Alberto reafirmou aos presentes que a Coordenação absolutamente
não permitiria a maioraçào do custo dos produtos farmacêuticos.
Houve debates; porém, o ministro declarou que a resolução do Go
vêrno era inabalável. Foi então combinado que se constituisse uma

comissão, que representasse os interêsses dos laboratórios, para
estudar apenas os meios de contrôle para que os preços pudessem
ser mantidos.

parecer à primeira vista, pois af'ír- i a exemplo do ultimatum de Casa
rnam ter ela um exército poderoso blarica ao povo itali.ano. A crença
e hem equíp ado, que conserva i n- I de que a iniciativa aliada terá esse
tacto, por não haver participado carúter, vê-se Iortalecida 'pelas per
até agora de nenhuma lula. Ao sistentes versões ele \Vasbington,
mesmo tempo a entrada da Tur- segundo as qU3Jis a Hússia, Esta

quia na guerra daria aos aliados dos Uni dos e Inglaterrn p rcparam

excelentes acessos uortuár
í

os na um Iormidáve l golpe psicológico
EllIrupa surléstc, além de permitir contra Bcrí im e Tóquio. Tanto em

;�);}'�:�â:l�lel��S e:�;'����ça��a-��s ]]1::; �:r��:�h���n�lI�i:s s��i�lai:s a�:::��:� lantensn at� nue a o bJ·etBlvos no Re·1ehNegro, o que é sumamente impor- quências dia não aceilaçâo do uI-li U U��
lante. timaturn ali ado. As fôrças russas

I Londres, 1 (U. P.) - Bombardeiros pesados norte-amerl-
A segunda possihiidade, isto é, I confinnarâo pressionando n a f'r c n- canos atacaram intensamente objetivos situados na parte _oci

que o ultirnatum tomaria a for-I te or-iente, enquanto os exércitos
I dental da Alemanha, durante as primeiras horas da manha de

O" círculos hem informados as- ma de verdadeira oportunidade ao anglo - norte ·.americanos atacarão I hoje. Os aparelhos 'atacantes foram escoltados por máquinas
povo alemão para derrubar o regi- pelo sul, e a avaação al iad a conli-! de caças norte-americanas e britânicas. Faltam detalhes sôbre
me nazista, ou sof-rer as conse- nuará i ntens if'ioamho os seus gOl-los pontos do território do Reich atacados pelos bombardeiros
quências da recusa ao ultimatum, pes contra o Rei eh. I

norte-americanos. Informantes extra-oticíais de Londres dei
Os meios bem i nf'ormad os decla- xam ent'r€j;jer, entretanto, que o ataque foi sumamente violen-

Dflnp.�ner�dos r.4I1ntrn_�tanne� naZI"�t�s ram que a segunda frente é uma to, tendo .»artfcipado no mesmo poderosas fôrças aéreas alia-
vÔv� I' oU 'JU Ü. (i �U l'A n II li I das velhas promessas anglo-norte- das. �
Moscou,l (U. P.) - Os nazrstas tentam desesperadamen-Iamenicanas à Rússia, e será aberta

_

te anular as investidas das tropas de Rokoshosvk. As mais re- num máx imo ele tr['s meses, ou tal- A'
.

uít e venda livre de salcentes informações da frente de luta indicam que as fôrças vez antes. ÇUCa r m I O,
Tussas obtiveram novos êxitos e conseguiram estabelecer foJ'- Por último, enl rc todos êsses São Paulo, 2 Cu. P.) _ Falando aos jornalistas, o sr. Carlos
tes posições nos subúrbios de Zhelobin. Os alemães estão lan- rumores, hit outnos. que dizem que de Sousa Nazaré declarou que acaba de chegar a Santos bastante
çando grandes reforços ao combate, afim-de deter a acometi- os futuros acontecimentos exerce- ,

.. -

d id Ada soviética e impedir que, com a ocupação de Zhelobin, sejam rão unador inf'luênoí a no setor da açucar para normalizar a situaçao os consumi ores. crescentou

cercadas as fôrças germânicas, obrigadas a fugir de GomeI no guerra no Pacífico, do que em tô·: que não existe nenhuma medida proibitiva sôbre a venda do sal, de
fim da semana passada. da a Euwpa. I

que há quantidades suficientes para o abastecimento da população.

pelas paredes de Buenos Aires
Buenos Aires, 1 (United) - dir a opinião pública. A com-i- Imedidas de vigilância, anuncian

A c�:fatura �e polícia anunci?u nicaçã� termina afi�mando os! do _que = autores das desord:ns
que pessoas Inescrupulosas e In- propósitos das autoridades, de

I
serao Inexoravelmente castiga

desejáveis" pregaram nas pare- manter a ordem e intensificar as dos.
des cartazes injuriosos às autori-
dades e comprometedores das
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d erro e tone a as com a p-OUVI as, oram envia as para os _

. ,.

d I d taçao para motor.terntonos o su, on e permane-
cerão detidas. O comunicado ----------0---.-'acrescenta ainda, que foram pre- Banco do ras)
sos três indivíduos, quando dis
tribuiam panfletos de caráter co

munista, em que se falseava a

verdade e se procurava confun-

LO�Dn ES, (De Edward W. Bel·
tle, correspondente especial ela
Un itcd Press ) - Os numerosos

cumores sôhrc acontecimentos imo
l)Or.tantissimos que deverão verif i
cur-se num futuro próximo, deram
origem às seguintes conjecturas:

1 - a p os s i b i id ad e de que a

Turquia entre na guerra ao lado
'1105 aliados;

2 - ul t im aturn ao povo alemão;
3 � novas operações militares

con tra a Europa, inclusive a tão
c.sp erad a abertura da segunda
frente.

si nalam que a entrad a da Turquia
lia guer-ra é essencialunente muito
mais importante do que poderia

Dr�!���(u. �)en���dO�e�.,:ç�!��i!j���h�1Cartazesgados de Berlim, considerável número de pessoas, fugidas da capi
tal alemã por causa dos bombardeios aéreos, dirigem-se para Dres
len, cidade esta que se converte numa espécie de centro de refu
giados.

Passará de Berlim para Breslau
Estocolmo, 2 (U. P.) - O Ministério do Exterior do Reich

será evacuado de Berlim para a cidade de Breslau, em conse

quência dos últimos ataques aéreos aliados contra a capital
'nazista. Segundo informou o correspondente de um jornal sue
co em Berna, todos diplomatas estrangeiros acreditados junto
ao govêrno alemão, também seguirão para Breslau,

Finíssimos tropicais e linhos Rio, 2 CA. N.) - O presiden
te Vargas autorizou a abertura
de agências do Banco do Brasil,
em Buenos Aires e Montevidéu.acaba de receber

«A MODELAR» Portarias do sr. ministro da EducaçãoRio, 2 (A. N.) - O ministro da Educação baixou porta
rias referentes aos exames de licença que se realizarão no
corrente ano. Segundo a primeira dessas portarias, as provas
escritas de francês e inglês, nas quais é vedado o uso de di,cio
nário, constarão de uma tradução ou uma versão, cada qual de
10 linhas do mínimo, com o valor gráu 6; e dum ditado e um
exercíoio de gramática com o valor gráu 4. A segunda portaria
dispõe sôbre a habilitação para prestação de exame de licen
ça ginasial e estabelece que aos mesmos só poderão ser admi
tidos alunos da quarta série do curso ginasial que não tiverem
incidido em 50% da totalidade das aulas dadas nas disciplinas
e bem assim em 50% da totalidade das auLas de educação físi
ca e que tenham obtido como resultado dos exercícios e das
duas provas parciais, no conjunto das disciplinas, a média
aritmética de 3, pelo menos.

Preces, ultra-vantajosos !
_ -

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

Progressos do 5- e 8- Exércitos
Londres, 2 (U. P.) - Informações <le Argel salientam que

-.os soldados do Quinto Exército continuam melhorando as suas

j)osições, apesar da tenaz resistência do inimigo. No setor do
Adriático e na zona central, as tropas do general Montgomery
obtiveram novos importantes êxitos Inestas últimas 24 hOTas.
Ainda de Argel informaram oficialmente que bombardeiros
j)esados aliados atacaram, durante a noite passada, o centro
industrial italiano de Fiume.

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Sôbre vinhos
Rio, 2 (A. N.) - Foi' publi

cado no "Diário Oficial" o ant.e

projeto do decreto-lei visando a

instituição do registro de estabe
lecimentos de produção, estan·

dardização e engarrafamento de
vinhos e derivados.
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DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE ·;fINO GOSTO

o problema dos au
tomóveis e caminhões;.
na América Latina
Nova York - N. T. - O racíona.;

menta da gasolina provocou nos paí-
ses sul-americanos sérios problemas
para a econ im-a interna dêss- s paí
ses. Tais problemas se não obtiverem
uma solução racional poderão acar
retar graves transtornos não só ao.
povo destas nações, como também, e·
lwincipalmente, ao esfôrço de guerra
dos americanos do sul, esfôrço de
guerra êsle tão necessário às Nações,
Unidas.

Ent�'e estas questões ncasiortadaa
pelo racionamento, está. o problema
elos automóveis que prer-isam conti
nuar a trafegar, a conservacão dos
carros par-ticulares que estão' guarda-
dos, assim como os caminhões e car
ros de praça. A economia de combus
tivel é também um aspecto importan
te do assunto.
Já não considerando o preju ízo de

ordem privada que cada veículo en
costado ":1l1,,�rR ao seu propr-ietár-to,
mas bastando apenas pensar na signi
ficação enorme que a redução do.
trânsito causará ao comércio e à eco ..

nomia dêstes países sul-americanos,
não podemos deixar de constatar a.
urgente necessidade de se achar uma
maneira prática e racional que re
solva estas três questões primordiais
do problema rodoviário sul-america
no: manter o maior número que fôr
possível de carros e caminhões em

tráfego; conservar os automóveis
guardados impedindo-os de se enfer
rujarem : fazer a maior economia de
combustível que se puder.
É inegável que as autoridades go-·

vei-namentaís de algumas destas na
ções, como o Brasil, por exemplo, en-
cararn o problema com o máximo in-
terêsse, estando mesmo resolvidas a
favorecer quaesquer iniciativas par·
tículares que queiram colaborar para
a mais rápida e tutelígente saída pa-
ra o problema do trafego no Brasil,
Até mesmo, Sua Excia. o Presidente
da República brasileira já se referiu'
à questão de maneira objetiva e in
tel igente.
No r-ntantc. é necessário que os po

VQS sul-americanos resolvam o dilema
com seus próprios recursos, po rquan
to as fábricas estadunidenses igno
ram quando poderão pensar em pro-
duzí r automóveis e caminhões para
uso civil; só há portanto uma manei
ra ele solver êsse problema: é con

servando em bom estado de funcio
namento os carros atualmente em:

tráfego e os que se encontram para
dos.

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

Jogos de jersey , blusas finíssimas.
Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Impermeáveis para senhoras, homens e crianças.
Alguma joio de alto valor!

Boléros,

Prataria Boliviana e Mexicane .

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
padroruigem ,Tropicais e casemiras de linda

fapetes,
recern=ch egedae,

cor.góleuns, passadeiras, stóres.
MailIots e calças par:a. praia.São Paulo (Por P. Xisto - Fa

TI" oso cornetarista br-asileir-o 111l1n
cialmente conhecido) - Um estu
do detalhado do ritmo da propa
ganda nazista - é o que nos con
'1;:; Willia'll L. Shirer, o cor'!'espon-,dente que se tornou especialista na
matéria durante o muito tempo
que permaneceu entre os nazistas
_. dão evidentes indícios de que os
alemães já consideram a guerra
como perdida. Ninguem duvida
que o senhor Josef Goebbels teve
grande capacidade propagandista
para convencer não só o povo ale
mão, como os povos satelites e
muita gente bôa, Na certesa de que
os chefes da "Werrnatch" não mais
cogitam de uma vitoria e sim de
uma "paz de compromisso", Goeh
bels inclina a sua propaganda para
êsse setor. Na Alemanha, Goebbels
corta pela raiz os menores sinais
de f'raquesai na frente interna, nos

países ocupados, evita que os natí
vos sintam o renacirnento das
suas esperanças de próxima liber
tação e nos países satélites, todos
os meios são bons para manter a
obediência. Entretanto o sem maior
t+abalho é nos paises aliados, pro
curando não só a sua separação -

é tão antiga Ri receita nazista "di
vidir para. conquistar" - como a
sua discórdia. Para manter a fir
meza da frente interna, Goebbcls
aconselha os alemâes a não ligar
«o que acontece na Rússia e no
Mediterrâneo! Essa inocente face
da propaganda nazista revela a
sua complete decadência. Os gran
des ataques aéreos desfechados
pela aviação brítãníca e aliada,
partidos das bases da Sicília e da
l1áJia estão por outro lado decre
tando a caduquice da propaganda
'J!azista, pois, si Goebbels aconselha
r05 alemães a não encarar com pes
simismo as operações do sul da
Europa e destas partem. os maio
res sofrimentos do povo alemão,
que fazer? Dai constatar-se que a

propaganda nazista em vez de le
vantar o moral do povo alemão,
.está contribuindo para fazê-lo ca,
da vez mais.

Ternoi de coroá e casemira.

Etc.Astracãs. ete .

Cautista Kecr. F. C.
-�. Exército fantasma agindo

trás das linhas alemãs
por

Estocolmo - novembro - (IN- "Quando vírão?". Produzem-se
TER-AMERICAl�A) - O corres- frequentemente em Roma atos de
pondente em Honra do jornal sabotagem. Os sabotadores estão
sueco "A'[tontidninqeri", Gunner muito bem o rgan izados e levam ao
Kumhien, que acaba de regressar cabo seu trabalho com método e
a esta capital depois de uma lar- eficiencia. Veem-se poucos f'ascis
ga permanencia na antiga capi- tas na cidade. Os servir-os adrni
tal italiana, está publicando uma nistrativos e alguns organismos do
série de artigos sôbre as condi- Partido foram transferidos para o

sà:es _existe.nte,s. na Itália ocupada norts da Itália, parte para Veneza.
pelos alemães. parte para Cortina d'Ampozzo ou
No primeiro desses ar-tigos o ainda para outras pequenas cida-

sr. Kumlien informa que o; ex- des setentrionais.
prisionelros americanos, ingleses, No seu segundo artigo, Kumli e n
canadenses e hindus, que foram diz que cm H01na não S� encontra
Iíbertados ou que puderam eva- carne, e a pouca que se pode ad
dir-se quando da assrn.atura do quir ir no mercado negro vende-se
armistício, agem mas proxianida- ao preço de 5 dólares a libra. I)
des das linhas aliadas ao sul de peixe constitue lima raridade, de
R.o�l1a e que estão cr-iando graves vida em parte ao f·ato de que as
dificuldades ao exército alemão. A popuãações da costa tlrrena foram
esses prisioneiros se teem juntado evacuadas pelos alemães por ra
muitos soldados itadíanos para lo- zões de ordem militar. Acrescen
mar parte na luta de ldbertação de ta o jornalista sueco que todos os
sua pá.tria contra os ocupantes ale- tuneís da ld,nha Firenza-Bolcnha
mães. Na montanha dos Abruzzos estão mirrados e que o que as Ii
ex.iste uma espécie de exército- nlnas do Apenino oferecem possibi
fantasma, diz o sr. Kurnli en cons- Iídades formidáveis de resistência.
tituído por grande número de sol- Os viveres são abundantes na Tos
dados e oficiais italianos, que pre- cana e em Emilía - diz - emho
fer,em combater cümo guerrilhei- ra as p'OfPulações agrícolas destas
ros na montanha e nos bosq.ues. I"egiõ.es· não hesitam em desfazer
�ontra os alemáes do que obedec.er se dos animai,s antes de entregá
as ordens do adversá.r,i,o, ,�orman- los aos alemães. A resis,tência mais
do no chamlj:do exército fasei.s.ta il1ltensa contra os fasdstas e ale
ou na WehTn'ulicht. mães faz-se em Milão e Turim, Oln-
Esse exército fa,nta.sma· vive nas de as dasses trabalhadoras conslÍ'Í

cavel1nas, que abll/Dldam nas l11.Qn- tuem ü nervo da luta p'Cla liber
tanhas dos AbruzzQs, ou em ten- dade.
das de cam.panha improvistadas.
Em ger<l,l, estes sold,ados não pos-
suem armas, m,as cooper,am eficaz
mente com os patriotas italianos
'nos trabalhos de sah'Otagem. Os
homens da cidade e dü oal11(Po ajudam êste exército-fla1ntalSma, f.orne
c�nd'O-lhe viveres. Em compensa
çao, os eX-iPrisíoneiro·s aliados au
xiaiam os camp'olneses nos seus tra
·balhos agrícolas. São raríssimDs os
casos de denúncias contra êsses
ex-pdsi1onei.ros, a-pesar-da coman
do ademão ter oferecido· 20 libras
esterJ,inas (valor i1nglês) pl()r carda
prisio;neiro caido na posse do ini
migo em vir,tude de denúncia.

O artigo do jornalista sueCl() COill
firma, depois tudo quanto se tem
dito anteriormente acêrca dos en
'contros sangrentos havidos ent,re
italianos e a,lemães em Homa e
seus arredores. O porvo romano,
conti,nua o articulista, ass-Íg,te com
i'll!erêsse ao desenv,olvimento das
batalhas e suspira a toda a hora:

1a. Convoca�ão
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 distrito, afim de eleger a

nCllva Diretoria 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

quo.lquer número será feita a vota
ção.
Secretaria do Cantista R.F.C. em

João Pessoa, 23 de Novembro de
1943.

Hildebrando Loureiro
Secretário

.,._...,._••...,._._._._...........?o.•••_..._..._...._.......".

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

,BAR E ARMAZEM ORI[NT[Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fU.madas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

I A Mobiliadora
Refrigeração em geral

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

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua felipe Schmidt, 34 .._ (. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

c

LlOENC:AS DAS AVES E REMEDIOS
u.vrs I CRUZElRO'EM stLOS PARA o PORTE POSTAL
NOVA EDiÇÃO

MACHADO & CIA.
AGOCIbB .iii BEPBESENTACO.1i18

Ca1xa postal - 31. Rua .JoAo Pblto - ...
FlortaD6poUe

8ub-aaeDtee 1l0ll pr1ndpaJa mu.tdploe de-

ESTADO

Ao tentar esquivar-se às detel"Jlll
uaeões dos órl[ios de Estatistiea M... ·

dtar, uma pessoa revela o Que ,:' ). 4

inimigo do BrasiL E para os iDI.I· ,if08 do Brasil, a lei é Infleldvel. .•/

w. E. )1.).

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortpies nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pa'gamentos.

Médico gratis
-

NOTE' BEM . todas estas vantagenlt por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum·

Dre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um s6 instante; COnCQfr8 para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, quando menos esperar� a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de Percival Callado Flores
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.Hístéría do Trem
de Ferro

···•...••••..··············0...'.

:iVida Social I: .
..&••••- .

ANIVEB,sAH.IOS
Faz anos hoje o nosso distinto

ccn terrô neo sr. engenheiro dr.
Francisco Galloti.

Fazem anos IJOje:
sra. Rubia Palmes Amante;
sritas. Ení Ezpoganicz MeI\ezes,

Alcino Gama e Olimdina Santos;
ars . Ernesto Rothsahl. OtacíJio

, Costa, Manoel Dias e Saiurnino
da Costa Gonçalves.
meninas: Edi Comissão Avila e

Astrida Tolentino d� Ctlrvalho;
menino: Basílio Ferreira.

Noivados:
o nosso conterrâneo sr. Artur

Goecks, a.lto funcionário da Fá·
brica de Produtos e Sub. produtos
-do Cação. filho do sr. Jorge Goecks
e ara. d . Ida Goecks, residentes
na cidade de Io invil le. contratou
-casamento com a gentil srita. Nied
ja Cardoso, filha do sr. dr. CIo
doaIdo Cardoso. diretor do Fazen
-da do Estado do Maranhão.

MISSAS
..

�.
Na próxima segundei feira, dia

'.:6, será rezada missa por alma
da pranteada sra. Lilí Goulart
.orília.

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

A' luz do dia
Londres, 1 (D. P.) - Oficial-

mente se informou que bombm'CIei
ros pesados norte-americanos klta
caram numerosos objetivos ::11 oeste

da Alemanha, hoje, à luz do dia.

P···82

UL'ftMA HOllA
ESPORTIVA

ALMOÇO o santo do dia

fumaça, viajavam bem-dizendo a ma

ravilhosa e contortável condução.
No Brasil, (antiga Terra de Santa

Cruz), a 30 de Abril de 185'1 - por
tanto 29 anos após Stephertsou, já

I Sé inaugurava, graças ao esfôrço e

iniciativa do Barão ele Ma.uá - mais
Estirado em confortável poltrona, tarde Visconde, a primeira estrada

ou simplesmente em assento de 2"

I'
(le f81'1'0. Desde sua origem até nossos

classe, lá vai o passageiro de um dias, aquela genial invenção passou
trem de feno, levado a mais de 80

I
pai' uma série do aperfeiçoamentos.

quilómetros horàrtos, falando, dor- em magnifica e admirável trajeto
mí ndo, lendo ou mesmo criticando ria. Aqui, como em outros países, as
a viagem, hoje, bem diferente elo rpdcs terrovtaiías evo lu iram a pas
tempo de nossos bisavós. sos largos, expand indo seus brar-os
Voltemos, porém. nossa atencão à em todas as direções, conseguindo

infância do trem de feno e veremos, vencer obstáculos. julgados intn.ns
já em 1707. Denis Pap in ensaiando poniveis, e construindo verdadeiras
os primeiros passos naquilo que, mais maravilhas ela engenharia, fruto da
tarde. iria constituir a locomotiva, a capactdade técnica nacional.
ferrovia, fator preponderante do pro- 'roda essa bela história. desde a

gresso de toda nação. "Biicher", de Stephenson, até a "Li-
A 27 ele Setembro ele 1825, na Tn- torína ", ele nossos d ias, toda urna sé

glatena, George Stephenson, após rie de esfôrços e sacrifícios, mostra o

múmeras tentativas como as de Ja- que o gf'B io humano poele produzrr.
mes Watt, Cugnot, Evans, Trevithick. Pedro de Almeida Moura escreveu SAUDANDO OS LIBERTADORES -- O povo italiano recebe os soldados aliados com as mais
Vivian. Beukiusop e outros. iuaugu- em "História do Trem ele Feno", um I vivas demonstrações de alegria. Este grupo de manifestantes. numa cidade do sul da Penín-
rava com êxito .o primeiro trem de bélo livro para Bossas crianças, que f sula, conduz grandes cartazes saudando os aliados e dando vivas à liberdade, depois de
ferro. as "Ed ições MPlhoram8ntos" llubli-I 20 anos de fascismo. IFóto da Inter-Americana.para O ESTADO).
Naqueles tempos, os carros não caram e P. ele Lara maravtlhosamen- ---------------

possuiam cobertura e senhoras, com, tc ilustrou, Dizemos, para nossas

vestidos bordados de rendas, e senho.' «rimça s, 1)01' 't�(, para elas foi E'scri·
res, de fraque e cartola, aprecianelo to, mas, quicá. quantos passageiros
as belas ou' tristes paisagens, sacudi- I despreocupados não encontrariam
dos por repetidos salavancos e rece- cm suas pág inas agradável e 01)01'
hendo as caricias das fagulhas e da tuna leitura.

'Guerra às formigas
Niterói 1 (A. N,) - A interven- Comboio atacado

toria fIU;lli�lense anunciou que ,r�- f LONDRES, 2 (D. P.) - O Minis
ram destruidos, .em pou<:os mese?, tér io da Aviação comunicou queno Estado do HlO, 10 mil Iormi- �

"t'l1eiros Esse verdadeiro "Blitz" uma esquadr-ilha de aviões da
destina�se a melhorar a agr-icultura. RAF, pertencente ao comando cos

De fato, a mecanizuçâo dai lavoura teiro, atacou um comboio inimigo,
fluminense se faz em marcha ver

. ao lae-go da costa norueguesa du-.
liginosa, pois cerca de mil maqu!·
nas já foram emprestadas aos agrL- T'ante o (Ha de ontem. Foram atin-

, .cultores. gidos dois navio's mercantes.

Faça economia 1 Com.pre na «A CAPITAL»!
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos: da Casa «A CAPITAL».
Linhos estr':lngeiros e nocio::1.ais - Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos' - Suspensórios

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8 .

............MM -- � ..

foi
'

destruido
Berna, 2 (D. P.) - A emís

sora do Vaticano anunciou que
o edifício da Nunciatura Após
tólíca em Berlim foi completa
mente destruido em conse

quência dos últimos ataques
aéreos contra a capital nazis
ta.

Rio, 1 (A. N.) - O general
Meira de Vasconcelos, presí
dente do Clube Militar, será
hrje homenageado com um al
moço no salão "Presidente

S. PACLO, 2 (A. X) _ Estive- Vargas", daquele entjdade de
rum re un idas as altas autoridades classe, e oferecido pela firma
espor-tivas paulistas para estudar construtora do novo palácio
'e) problema da al"lJli tr agem dos. j�-I do Clube.
gos finais do campeonato brastlel-! _

1'0' de Iuteból, ou seja (C0I110 vem lu{ _

,a_eo·n-tec0nd:) sel1lpr't>� entre pau-I l'''.Iarlft Celestel ist as e carrocas. DepOIS de prolon-
gados debates, fi COll resolv i d o q ue i

a Feder-ação Paulista e a Federação
Metropolitana se dir.ijam ii C. B. D.,
solicitando-lhe que con vide oficial
mente o melhor árbitro uruguáio
ou melhor a.rgçntÍjllo para dirigir
as par-tidas entr-e os finalistas do
certame oficial.

o problema da
arbitragem

Santa Bibiana.
Virgem e MarUr

A coragem inquebrantavel de
seus pais, os ss. mártires Fabiano
e Dafrosa, era uma herança mui
to mais apreciada pelos duas fi
lhos Bibiana. e Demétrio do que
as riquezas dêste mundo dos q ucris
foram expoliadas durante o reina
do de Juliano, o Apóstota. E sua

aprimorada formação religiosa fez
lhes ver que no calabouço mais
tétrico está presente Deus com
suas consolações inefáveis. Prova
ção mais dura trouxe a sta. Bibiq
na o falecimento de sua irmã.
Pois. então foi ela entregue a u
ma mulher de má vida que deve
ria perverter a virgem em favor
do imundo prefeito Aproniano. Os
açoites diários e outros maus tra
tos, entretanto, não conseguiram
desviar a corajosa viagem dos co

minhos do virtude. E, por isso, fi·
cou ela inabalavelmente firme na

profissão da fé católico. O furor
bestial do desez:lganado prefeito
manifestou-se na maneira pela
qual tirou a vida à discípulo fiel
de Cristo, mondou atá-lo a uma

coluna e açoitá-la até expirar. A
lembrança da Paixão do divino
Redentor fez com que a martir
não perdesse a serenidade até o

último momento desta vida mor

tal.

Comprai na CASA A1ISCE
LA�EA é saber economizar:

, Capitania do Porto
Está sendo convidada o compa

recer, com a possível brevidade, à
Capitania dos Portos a sra. Apo'
linária Maria Tavares, afim-de
tratar de seus interesses.

Ra'dl-O Rádio «American
Boshs , curtas e

longas, 5 válvulas, - Trans
formador "Universal". - Esta
bilizador 220 vóltios e 2 mil
Watts, com Voltímetro próprio
para médicos ou ondulação.
Vendem-se na rua João Pinto,
13 (sobr.) 5 v.-I

-

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

. Empregado dispensado
Rio, 30 (A.N.) -- O Conselho No

dona! do Trabalho esclareceu que
o empregado com menos de um

ano de serviço , dispensado que se
ja, não tem direito a qualquer
indenização e, sim. apenas, a um
mês do aviso prévio.

Congr.de BrasilidadePelo correio aéreo militar, rece'

bemos dois folhetos �om as con·

ferências feitas no recente Con
gresso de .Brasilidade, no Rio de
Janeiro. pelos srs. dr. Herbert Mo
ses e dr. d'Utra e Silva. Gratos.

o grande soprano Maria Ceies
te, sagrada �ela critico «a diva
do Bel Cantol'. realizará hoje, fi
nalmente, SU.l esperada audição.
com brilhanti,.>simo programo.

AG1hNCI.&.S E REPRESENTAÇOES
Caixa postal - 37. !tua Jolio Pinto - li.

FlorlanópoU.
Sub·aa:ent.es nos principais mlllÚc(ploe de

ESTADO

As autoridades responsáveis pell
fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que bOR
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. "
má-fé constitue crime contra a _
"'urllncII nac'''''1I1. (n R_ M.).

-

MACHADO & CIA.
A N I A despe se com o

tenção . cinema p6de ser ti·
roda com o venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

I SSA�MA familia de Lilí Goulart Orilia convida os

parentes e amigos para a missa que, em inten
ção à sua alma. manda celebrar, pela passa'
gem do 2.0 a niversário do seu falecimento, no

dia 6 do corrente, às 7 horas, no altar de N, Senhora, na Ca
tedral Metropolitana, antecipando seus agradecimentos. 3 v.l

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

de UMA SÓ VEZ,
pagando P.A,B,CELADAMElVITE,

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

,.' ,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras

Bicicletas
Jóias

t.lnos
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias
ArtiloS para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt. 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Das 8 às 12 • da. 14 i. 17 h •.

-----

O. K. STUOIO

"
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Seja o que fô.r o que nos resta a

fazer é es,perar o dia 5, então os

nossos palrpites hão ele conri rmar-
se ou irem por águas abaixo ...

PoréJ1l, fazemos votos que Fi
gueirense e A,�ai, nos 'lJre.sl.'llteiem
COIll um jôgo bonito, onde impere

Diariamente receoemos novlC:iaops
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

'.1'""

HOJE

Sábado (dia 4)
GRANDIOSA SOIRÉE

A PALAVRA DO EXCELENTE, uma derrota não
.

di"
AVANTE CALICO SóBRE A SEN- ' _'

e merece ora de ccmca c acima de <lLlr�o corcliali-
I consideração. E' dever daqueles que d: ,I .'

SACIONAL PELEJA DE DOMINGO _ . ,
. aue, O que estamos convictos que

. PRóXIMO I �stao no esport.e-dir igerrtes, Jogado- assim há de ' '

I es, espectadores reprovar as ações .

sei.

más, aplaudindo as atitudes de- (Waldu' de Oliveira Santos)
centes. IUm jogador, que dá um ponta-pé no TAMBÉM NO DEPARTAMENTO
adversá rio que se lhe mostrou supe-I DAS MUNICIPALIDADES O ..

CLAS-
ríor, não é um esportista, Não é des- SICO" EMPOLGA
honra perder para um adversário l'isltanelo o im-ponente eâif icio da
melhor; deshonroso é não reconhecer I praça Pereira e Oliveira - Lrn pres
o sucesso do antagonista quando ês. sões elos t uncionúrios (1.0 Departanien:
te o conquista corr-etamente. to e elo Conselho A.clminist1'at'ivo
Há jogadores que, durante tôda .a Não há setor de Florianópolis que

partida, procuram ofender os adver- não esteja entusiasmado nestes últi
sários, levando-os ao descontró le. Is- mos dias com os preparativos do cho-
80 é punível pelas leis do jõgo. O jo- que máximo do futeból ilhéo, a ser

gado r, que assim procede, mostra-se realtzado domingo, E à medida que
indigno ,de ombrear com homens de se aproxima o dia do embate entre
bem,

! F'iguetrense
e Avaí, mais e mais se

Por isto, o Iu teból deve ser prati- avoluma a onda ele entusiasmo e in
caelo como esporte, porque é um es-

i terêsse que se nota em todos os can

porte que o povo presencia e sustenta. tos da cidade,
Ninguem vai a campo para ver tro- Os comentários fervilham; as dis
car de ponta-pés e de sopapos, Todos cussões têm lugar com uma trequén
pagam para ver fnteból, isto é, para cia quase que ininterrupta, E nos in
ver um jôgo emocionante, no qual tervalos de trabalho, assim como nas

todos os jogadores se portem cava- horas de descanso diário, o tema pre
lheirescamente, lutando com o máxi-! Ierf do para qualquer discussão é sem-

mo de suas fôrças pela vitória, sern.] pre o e�:bate entre alvi-negros e'

descambar, porém, para ,a violência, I" azurras '
-

XOFiL}i}N A nossa reportagem esteve ontem
no magestoso edifício do Departa
men to das Mun ic lpa I idades, a-fim-de

O "CLASSICO" DA CIDADE colher impressões sobre o "Fla-Flu"

T'ód.a Florianópol is csport i va ! barriga-verde,
,• 'Dr, Milton Leite é um bom amigoaguarda CDm ansiedade o descnru- ela imprensa e foi graças à sua aju-

lia r da sensacional peleja f utcbo-

iI
da prestimosa que conseguimos obter

Iixt i ca entre Figueircnse versus a necessária licença para proceder à

Ava i , antigos, r i v a is nu "socccr" nossa reportagem, E foi ainda o dr,
I Milton Leite que nos levou a presencacatar i nense. I elos dedicados funcionários daquele

Calico! Calico! Eis os gritos carac- Fazer prognósticos sôbrc o que importante órgão da administração
terísticos da numerosa e entusiásti- será o jôgo de domingo próximo, I pública ca tarmense. E assim, conse

ca "torcida" figueirense. Realmente é cousa que não está ao alcance do guimos os seguintes "palpites";
o excelente dianteiro, considerado um cronista desport ivo pois amb-os os

I Dr, NIil,ton Leite: Fig�leil'�nse, 4 a

dos mais completos
.. meias

"

do Esta- .'_' I"
• 2; Francisco Mornm : Flguell'ense. 3

do, merece o incentivo expontâneo

I
esquadrões possuem em seu mero ai; Lací Vieira, Ava í, 3 a 2; Orlete

elos, stmpatrsautes elas cores alví-ne- elementos de realce no Iulebo l cs- Ferreira: Figueirense: 3 a 1; Dilma

gras, pelas suas grandes virtudes de tau ual ,

i Born: Ava í, oi a 3; Ilta Teodora: Fi-

jogador Dentro do o-ramado Calíco O F" I I \ 'I
I guetiense, 3 a 2; Modesto Santos:

." rzuerrcn.se o o Ll ),' que e (0- , ? d E I' tnão, poupa esforços, Per-segue o ad- '"
_

' • " ,Aval, 3 a z ; Alexan re vange IS a:

versário, exorta seus companheiros no do corar-ao expo rt rva Ik.ri-uio i Ava í, 2 a 1; Simeão Sousa: Avaí, 3

nos, momentos mais difíceis e\ com- polítano, está fadado a fazer uma I a 2; José Cordeiro:' .empate. 3 a 3;
preende mais que ninguem as res-Ibonita figura no domingo próximo I Túlia M�tos:, Avaí, 3 a 1; Maria Hos

ponsabíhdades de um autêntico jo- _ para .mals uma vez mostrar aos terno: Flfuelrense, 3 a 2; .Ivan Ama-

gador de futeból. Durante sua longa , , ,ral: Aval, 4 a 2; Juvent.ina Borba:
e brilhante carreira, tôda pontilhada aüccionados do espo.r-tc-re i, do I Avaí. 3 a 2 e Otília Mot'ttz : Avaí, 5

de feitos nobres e de triunfos retum- quanto é icap az os atletas que v'cs-· a 3.

bantes, nunca soube o que é Indisci- tem a camisa alvi-negra, ho nrada I Também estiv_e�lOs na secretaria

plina Não se insurge contra as de- .

t ele t 'ês cauip eo
I do Conselho Admtn íetrattvo. onde co-

dsõe� do árbitro' nem aplica a vio-
com a COlllqUl.S a ' '

1.,.-,
'

-

lhemos os '·palp.ites" 'seguintes: 08-

Iência quando o adversário atua me- natos estaduais, consecutiVOS., ,valdo Mélo : Figueirense, 3 a 2; Nel-

lhor. Justamente, por essas virtudes () A\'lU, por sua vez também e sou Maia Machado: empate, 2 a 2;
é que se tornou o ,elemento querido dono de um óüano <,sqUt.adrão que Carmen Mélo: Figueirense, 3 a 1.

dentro do Figueirens:. .
, no pcboli smo florial1op.olital1o pDs-I

---

Ontem, pela manha, tivemos opor- , ,. , ,t' r' 'IS u tanto o
tunídade de palestrar alguns minutos sue 1I111lTICI as '1 o 1<, q e, I
com o popular capitão do conjunto dignifica c l) eleva no l'ul'L'búl en-I
alvi-negro, sôbre o encontro que se tm"inenses. Iferirá .�omingo eut.�'e o "esquadrão Dois gigantes, puis em lula, cm·
oe aço' e a turma aZUl'ra, ',. d . ,'t'·' brilh'm-!Depois ,de esboc:::u' um sorriso, Cali- co.nquli;la e um ,I \ I OI la

<!
co respondeu: te, é o que veremo,s . na Ílan]c do

- "0 futeból tem as suas grandes dia 5 Pl'óximo,
sur{lrêsas. Dizer, portanto, que a. vi- Doi.s tradicionais e acérrimos ri-
tória é certa ou que a contagem será
alarmante, é um êrl'o que só um neo- vais preliarão com arelor para gáu-
fito sôbre esporte póde cometer. Co- dio de seus "fans" e glúria de seus

nheço perfeitamente tôdas as tramas, pavilhões. Itôdas as injustiças que 0- "soccer" O cotêio de ciOlllin"o próxilllo
produz, daí a razão do silêncio que ,

'

- "'I
'

tenho adotado, Sôbre a grandiosa p-e- I e�t:J . sobreman�lra empolgan( o
.

o
I

/leja contm o nosso tradicional e ca- PUb.lI.CO esportIvo d,a nossa Flor1a-,valheiresco adversário - o valoroso nÓlp-oEs, pois, pur tô.ela a ))31-!.e, nas -.-.-- .. -----

Av� - �uo ��nçu �e iremos,3 rMS, n� c
..

aUs, llOS �inemM sól---------��,��������������������������������������campo com mUlto entUSIasmo, dIS-" f J �Ii Ava' , Fi "lJ-l'i-

S E
......

� A Spostos a praticar coisas impossíveis se a a llO pre o .1 e
,

'" r

I
,.-_

em pról do triunfo, Lutaremos todos rense.

os noventa minuto.s com a mesma I-!ú Illllitos desportistas que são

Ivontade de vencer, lIlais fa'voráveis a vi,tól'ia do clube
- E acha que o Fio'ueil'ense póde

'

,

"?" de Oplan,do Sc'arpclll. cnlretantu,
vencer o Aval,

_ "Como não! Vontade e fibra não llÚ os que são favorúveis ao alvi-
110S faltam". celeste.

VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA
A violência enfeia o futeból e dá

uma idéia da educação daqueles que
a ela recorrem, Fazer esporte é atuar
com entusiasmo, bravura e, sobretu
do, cavalheirismo. Um quadro que
vence ,limpamente uma part.ida, é

digno do respeito geral. Uma turma,
que não sabe aceitar com dignidade

Ingresso: - talão 00 mês.
Soti cita-se aos senhores sócios
IJE.O se fazerem acompanhar de
pe sso as ext r a nn as , sem p r e v i a

aq ursrçâo de ingresso.

Camisas, Gravatas, Pij ame s Presttgta li (:,lovêroo e ••
Mias das mehores, pelos me II classes armadas, ou ser'.
nores preços só na CASA MIS- ULU ··qulut" - ctlluntllta". (Lo
CELANEA - Rua Trata no, 1.2 H_' N.).

I

1
L --------' x

CARTAZES DO DIA
5a.felra HOJE

CIHE
A's 5 e 7 1/2 horas

Um romance de amor sob o luar maravilhoso da Eepanha. Al
go novo para Gary Cooper e Marlene Dietrich, e dupla r.ovi

dade para todos n-Ós. em:

DESEJO
COMPLEMENTO NACIONAL fDFB Nat.)

AINDA QUE PAREÇA INCRIVEL (Curiosidade)
ATt_tALIDADE'S RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre df' Censura
-------------- --

CIME «IMPERIAL))
A's 7,30 horas:

Grandioso Programa Duplo:
Richard Arlen e Beverly Roberts em:

Fúria nas selvas
A

ElIen Drew

bela
e Robert' Payge em:

o monstro•

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
MOMENTOS DE ENCANTOS (Short Colorido)

Preço único 1,50. Impr. até 14 anos

e

Domingo: Maureen O'Hara e Walter Pidgecn tm:

Como era verde o meu vale!

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas noS �alcõe8 da

Casa SANTA BOSA
-

I VINHOS uC A S T E L o» VINHOS «(j R A N J A UNI Ã O»
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

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

PRODUTORES: «SOC. VINICOLA RIO (jRANDENSE LTDA.»
MATRIZ - PORTO ALEGRE

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

Estabelecimento Agricola • «(jRANJA UNIÃO), • Flores da Cunha

IRIO (jRANI>E DO SUL •• BRASIL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres (Por H. W. MAX\VELL, de Belas Artes do Conselho Britâ
diretor (lo Museu {' Galeria de Ar- nico. Na América do Sul, a exposi
Ics em Bristol. Copv right de ção estú a cargo do sr. H. \V. Max
Press Jnformut ion. - Excl usi vida- we ll, diretor do Museu e Galeria
de para esta f'o.lha l. - A exposição de Arte de Bristol.
de Pinturu Contemporânea' Britàni-I Grandes dificuldades se apr esen
ca, organizada pelo Conselho Bri- rsram para, em tempo de guerra,
tànico, par'a visilu,r a Al1.1érica cln

I
�.elec_ionar, reu.I?ir e tra'!lspol'tar o

Sul, en,contra-se atualmente no precIOSO materwl atraves dos pe
Brasil. Sob o patrucínio do Minis- rigosos mares. Muitos a,rtistas estã0
tério de Edueação c Saúde, este\'e �er\'indo na.s forças armadas. Co
instaladal nu Museu Nacional de leçôes públicas l' particulares fo
Belas Artes, no Hio de Janeiro c, 1 am dispersadas por locais mais se

soh os auspícios da Prefeitura MlI- guros; mas, a despeito de ludo
nicipal de São Pa,lIJo. será aberta isso, a Comissão de Seleção con

ilessa capital no dia 25 de novem- seguill reunir mais ampla coleção
bro, na Galeria Prestes Maia. A ex- possiycl de todas as escolas dt'
lJoslçao rui permanecerá durante pintura existentes na Grã-Bretanha ..........-. _ ...... _.w................_. ___
chca de três semanas, depois do Cêrca de 110 artistas estão aí re-

qUi(' seguirá pa,ra Belo HoJ'izonte, IJl'esentados. po, o ma,is independen.te dos pin,
antes de pa,rtir para a Argentina. �ão serão exibidos qHadros di- tores de nosso tempo, representa ..

Serào aprese,ntadas 76 pinturas retamenle ligados ao esfor.;o de do por seu I'etrato do Hei Feizal c

:> óleo e aquarelas, e 87 grmvuras, guerra, a,inda que, naturalmente, por uma pequena paisagem com fi
úgua-fortes c Htografias, seleciona- muitos <lrtistas se tenham dedicado guras; dois grandes ar.tistas que
(iaS por uma Comissão presidiell a êsse gênero, na Grã-Bretanha. morreram recentemente - Phili)
por sir Eric MacJa,gan, C. B. E., di- Numerosos trflbalhos foram en,c;)- \Vilson Steer, famoso aqllarelisfa
reto!' do Museu "Victoria an.el AI- menrlados pelo govêrno para a fi- com notavel noção da atmosfera,
hert" de Londres, e tendo como :\.aJÇão dos acontecimentos a,tuais do qual a, ex.posição inclue dois ,h-a
membros sir Kenneth Clark, K. C. cu a êles relacionados: comandan- ba.lhos, e Walter Richard Sickert.
B., dire,tor da Galeria, Nacional de les (' so�da,flos de todas as três ar- artista de reputação continental é
Londres, sirs. Clive Bel! c Herb�rt llIas; trabalhadores masculinos e (ujos tmbalhos evidenciam extre·
Head, ambos conhecidos escriJores femininos dos S1irviços de Defesa ma sutileza de colorido, sir Muir
c criticos, e major A. A. Longden, Civil; danifica,çõ,�s de guerra, con- hea<l Bane, excepciona.l desenhista
D. S. O., diretor do Departamento se([uentes dos Teides aéreos; com- bri,tânico, com um pequeno dese-

bates em terra, ,no mar e no ar. nho e uma litogratfia; sir D. Y. Ca
....................................._. Além disso, (JS artistas britânicos meron, o famoso mestre escocês,
•

. de.scnharam camuflagens e carta- com duas gravuras. Infelizmente• zes, ilustrando as numerosas fases não foi possível obter-se um qua-
• Depo.·s de tantos anos de bem serv,·r ao públ,·"O • da época c evidenciando píctorica- ciro a óleo de SU3' autoria.

• ." • ����i�s (�" n�����a��:�. NaOtr����:�1 m��!r�eo�nt������s "Ona�!]I�a�!=
'. A t d·· I CASA MACEDONlA • ta,nha nunca houv,e, coni'o agora, çador", madrugada tipicamente in ..

':., . ra ICIOn8.·· .':
h:nlas, nem tão cO'll'corr,idas exihi- glesa retratada por A. J. Maning,
ções de pintura e outras produções c "O vestido cor de rosa:", eneau-
artíslicas. Isso torna evidente qll!' lmlor estudo de uma, criança cle-

• t 1· • ê), mudan\�a de cenário .foi aprecia- pois de sua lição de dansa, por· apresen a, - pe a primeuQ vez - a sua da integralmente por aqueles cuJas J:'hilip Connard.
.• • vidas vem sendo modificadas e Edward Burra" M.attbew Smith

••
'
.

Grande I.aquladaça-o de Natal! :
t1bsorvidas pelas atividades de tem- (:; outros figuram com pinturas dt'
po de guerra. um estilo impI'essÍonista mais lll()-
Grande número de artistas es- ílerfio, ao passo que trabalhos 'Pll-

• •. trangeiros encontrara.lll refúgio na ramentc wbstratos, que difieilmcn-·
� ,.' Grã-Bretanha. J\luitos deles se' uni- te deixarão de, de�ÍJer,ta,r grande

.,.••. Toda a Secl'a-o· de BRINQUEDOS S.ERA' 'LIQUIDADA '. ••
J'WTI ao nosso esforço artis1ico e intert�sse, são apresentados pOI'

y apres-entaI'am exposições de seus Len Nicholson, Graham Suther-
trabalhos, cujo consideravel efeito land e John TlJI1naro.

• Tecidos lisos e estampados serão vendidos por
- • sôbrc a opinião estética é indiscll- As gravmas, água-fortes e litD-

• • tive!. grafias são di.ferentes em e.stilo,
.

PRECOS MARAVILHOSO"" 1 I
Na exposição que agora visita a focalização c assmíto, mais tad.as•

.

� • Amética do Sul, figura a maioria dig,nas de cuidadoso estudo. Mos-

• .... foiJ dos prÍf11cipais artistas britânicos tram que a Grã-Bretanha mantem
... contemporâneos. Entre os mais

C'1-'
[, supremacia nesse ramo da arte,

_. Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos, meias, bijuterias, lãs em • nhecidos podem ser, menciO'llooos: !>e,ia êle consideraJdo como deco'ra-

• novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, .• Au�ustus J�n, possivelmente o ção, gravura Oll instrução de li-
maIS conspIcLlO e, ao mesmo tem- vros.

• flores, pl.'esentes, fantasias •

: UM MUNDO DE COISAS BONITAS :• •

.: por preços de Papai Noel! :
': Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe! :
• Uma só oportunidade para •

: COMPRAR E FICAR SATISFEITO! :• Começa no dia 1.0 de dezembro. não esqueça! •
• •

'i CASA IACEDONIA i• •
• A Casa que mais vende e melhor atende •

:: 8 ,. Rua Trajano ,. 8 :• •
••••••••••••••••••••••••••« ••••••••• ,

BANCO DO BRASIL S� A�
CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

A " I S o N. 5 5

llUpol'ta<:ões provententes (los ;Estados Unidos (la Amér-ica ou do Canadá
A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E r.:."rpORTAçÃO DO BA�ICO DO BRASIL

:05. A. - tor-na público que, em vir-tude dus crescentes d ispon ibi l ídad es de pr-aça
lna�·íti!lri.J., fcaam e.st�tfelecidas nOl�111e6 tendentes a proporcionar tac ilidades à
ex:ecll,á'o do PlaJ10 de De.s'Centraliza,ãO' do contrôle elas irnportaçôes do Brasil

prO'venie'nt.es elcs Estados Unidos da Amér-ica e do Canadá.
Assim, não mais será necessária a apresentacáo de "Pedldos ele Pl'eferência"

para a unport.ação:
1) - de qua lquer dos materiais íricluidos na relação publicada rio "Dtário

Oficia,l" ela Un íão, ele 20-11-43 (Secção l);
2) - de outr-os produ tos, desde que as encomendas sejam de mon ta.n te igual

ou ímf'erior' a U�S 25.'010;
3) - ele ma ter ia.is "d.í.stressed". excetuados produ.tos de cobre e al'um ín io,

urna vez se dest ínern ao esfôrço de guerra ou a tend aun aos ínter-êsses da e c.:ou o 111 C1

do Brasil;
4) - ele produtos de "ferro e aço" de segunda 111ão. bem corno de nl.áQJllli.nas

e equipanlentos usados para os quats não haja sido estabeleclda quota de expor
tação, c:1e:sc1e q ue, íguahrueu.te, in tet-essem ao. estôrço ele guerra ou à econom ia
brasileil'la;

5) - de quaísquer marertass que. pr-oven.ien tes ele outr-os países, que não o

Danadá, devam apenas tr-amsltar pelos Estados Urudos ela América.
A propósito. esclar-ece a Cartelra:
a) - que são considerados ma.ter ia ís "d ist.ressed" O'S de estoques não u ti liza

dos '- ext.eden .es:
b) - que. embora para as importações refer íclas' nos itens 3 e 4. não receba

"Peelido.s ele Preferência", poderá - fazendo-o 1'0'1' meio ele cornun icação às auto
ridades cornoetentes - dar-lhes o seu apóio. ern casos exoepciona ís. is.to é, quan
-do as considerar de ,reh�v3Jnbe conven iônoía para a defesa rni.l í

tar ou sconômdca
do Br-asü:

c) - que, quer a írrupor-taçâo dependa, O'U não, de "Heeomenclação" a"Pec1i·
do de Pr-efei-ência". O' embarque de produtos não essenci'a.is ao Brasil nesta fase
de guerra só se fa.rá quando não houver - car-ga de produtos essienc ía ls - as

Si111 coustderad os t.odos os que f'ígur-am não assmalad os por ast érísco na "Lista ele
Produtos ele Importação" publicada no Suplemento ao "Diário Oficial" da Un iâ o,
oe 11-8-43. n, 18-8 - cujo tr-anspor-te ter-á precedê neta nat.urajmen ae assegurada.

Ern consequênc-a, de agora e111 dian te. somente serão recebidos - para exa
me - e dentro de prazos per íód ícannen te f ixado s - "Perd idos ele Prefer'êriria"
cB.'elativos a importações provenientes dos Estados U'n idos da América, ou do Ca
nadá, (diretas O'U vía Estados Unídos) . que não soe enquaclrarem nos itens 1 a 5
dêste a ví.sn.

Consegu irntemen te ainda, f'ica sem ef'e ito O' Aviso n. 5·}' d
í

oulg.rdo pela im
prensa elo p::lÍ's eln s'ete'l11'bro último. p.rolll.ovendo-se o a!t'qujY3nlento ele tael,os os
"Pediclos" l'efel'enles a fi,1com6ndas cuja impa,.ta�ãO' passou a independer de "Re
-comendaçãO'''.

Ob82l·\·'Ci!d':-l.s a.s dispo.·siçÕ€s e escla,r-eci nliên tos prece:d€ntes. a Oa'l'teira j'ece
berá. � partir da dat,a de publicilÇãO' dêste a\·i'50. até 13 ele dezembrO' j)l'çíximO'
v1ncloU'l'O. impror·pogla,"eLm.ent.e, "Pedidos de Preferência":

- pUl'U o 1° t" 2° trhnestres de 1!}44, l"eferentcs a nlatel'1-ais q,ue - não ('ü11s
lelTI sob as cla&!:=·e,;:; "FleilirO e Aço - Senli-111Iarllufatu!l"fls" e "Produto (le Usi�la". da
"Lista de ProdlUtos de IlllIpúrta,ão" pu'bliüada nO' Suopl'ement.o aoQ "Diá"iO' OfiL'iaI" ela
UniãO'. de 11-8-43. n. 186, m'em estej'1Ull en',l'uad'l'ados nO' Avj,so ,no 31, s.ôbl·e Máqui
nas e Ut.eOlsHios Agrícokls". divulgooO' em julhO' IH'Óx,imo passadO'; e

- para o 2° e :30 trimestre de 1944, atinentes a matel'iais qU.e figurem sO'b
as p,cecitacI.<1s c[iasses (ns. 6007.00 a 0108.05).

Assinala a respeito:
1° - c[ue, par'J cada um dO's LrimestJJ.'6s indicaé!Qs, de\'erãO' ser fonnulados

""Pedl.cos" rlistintos, que os 'inte,rf!.s9ados 'apresenta.rã'o simultâneam,ente e nos qU1ais,
logo ab3.ixo do te�Lo inl;P�'esso no espaç'·o entre O� itens G e 6-A, designarão o tri
mestre a que f:,'e r.eferi.renl;

2° - que. tenelO' em vista a circun,,'Lância ele qnotas cle suprimentO' relativas
d dive-rsQ.s ll1ateril3ti-s ser·enl estabel,eej,(.las em dól'a,res, é ue abs'ol'ut:a cOJ1veruência
que O's "SO'liciln,ntes" consignem na coluna própria elQ item G clO's "PedidO's" o pre·
ço ex;�tO' "FOB F1actory" das encomendas. a-fim-d'e que tais quotas pos,sam ser
melhO'r aproveitadas;

3° - qlHe. também c,om o O'bjoetivO' de pO'ssibilitar melhO'r aprO'veiü)ment.o das
esti111ativ.as de suprinlle'i1,to. os "Pedidos" p-eferent.es a fios e cr:lbos de cobre deve,rão
t'1"3",el'. em liO'ta na parte final da ,egunda coluna dO' item (j ("Q,Llontit,y a,s indioated
·(}.n ordel' tO' USA supliet''') indicação da exaLJ quantida,de de cO'br'e qu'e as encomen
as contenham; e

4° - que contLn.uü sendo pennli'Lldo o ag,rupa.Jllento de detel'mkl,ados l11a-te
rjais nU,111 único "Pedido ele Pr·ef�rên('ia". ühse{'vados os g·ru.pos relacionados no
AvisO' n. 52. pu.blô,c;adO' em agôstO' último.

PelO' BancO' elO' Brasil S. A. - FloriaalÓpO'lis,
.loão J()Sp dI' C }[edeil'os, gerente interinO'
l,indo.Ifo A. G. Pereira, c(mtador in terino

ftrte, britânica contemporânea Comida
que Pode
Malá-Io!

Três regras simples e eficazes para
evitar o envenenamento da família.
No novo número de SELEÇÕES. E,
além dêste, mais:

Atrocidades inacreditá
veis! Corno os japoneses, com
za sua habitual perversidade, mas'
esacrararn os feridos e violaram
as enfermeiras... Pág. 17.

O Pai dos Leprosos. Nem o

contágio, nem os japoneses, podem
,forçar êsse padrea abandonar os

sseus leprosos chineses,.. Pág. 19.

Que faremos da Alemo·
nha? Como havemos de fazer
!para salvar a Alemanha dos es

combros do nazierno, restituindo
I() povo alemão à liberdade e à
cultura, .. Pág. 8.
Dê voz aos seus encantos!
lEis aqui a maneira pela qual al
guns fáceis exercicios podem tor
nar adorável qualquer voz nor

mal _. . Pág. 29.
Não deixe de ler estes e outros

24 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para OUTUBRO

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário., 55-A - 2... andar - Ria

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEmO DO SUL"

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

.,....,.._-...-.-.-..-..-_._.....- .........-_-_-.-.-_-...-_._-.-",...,..._-_-.-•..-_-_..-.-_-_.,._---.-_-_-_-.-_-......"'"

�

i�AGENTE El\f FLORIANóPOLTS •

C A l\1 P O S L () R O & C IA. - Rua Felipe SC,hmidt, n. �9 �
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" )
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- �NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

..

.-.-.-.. ------..r.-.-_ _"'.",._ -_ __�.:"W

�
�� Capital e resel'V'as .. , ... "......................... cr$
.. Cifns do balanço de 1942:

�

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

71.G56.189,20

RespO'nsabilidades . Cr$
Receita . . .. ,................... . . . . . . .. Cr$
AbivO' , , Cr$

4.999.477.500,58
70,681.Ó48,2,1)
105.961.917,70'

SinistrO's pagos nO's últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2:)
RespO'nsabilidades . , _ . . . . .. Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenO's) , .. , '... Cr$ '23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra FreLre de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anísio Massorra.

e África.

Agências e sub-agências em tO'do o territóriO' naeional. - Sucursal no

Uruguái. Reguladores de avarias Ílas principais cidades da América, Europa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mr

dança fayorávcl. Os aviões dc 1'1'- durle necessária!
.....�i�'i'S'";�-;c;

...

·i>"":\-
......;�ii'�� Alguns dias depois constatou-se HOMENAGEM A UM HESOl Todn a p op ulo çfi o "e f.>mw)od. Illinois. pre s tu h"menagem

pelos aviões de reconhecimento ao sargent0 Clifford Wherley, d as fôrças aéreos dos EE, UU" que o cobo, de ,egressar do f r-c n t . Ocultando
5a R. M. - 16a Ctr-cunscrtçâo dI' I 1 b P

Recr-utamento que havia uma gr-ande mancha de sua idade. WherJev participou das operacões na Africa orvde distinguiu-oe por át?s. (e rcvu ro . osterior-

J,ei do Serviço Militar _ Decreto-Iet, óleo cm redor <lo cnconracado O! mente descobriu se que tinha "õmente 16 ano". motivo po c que foi e rivaod o para casa.

1.187, de 4 de abl'il de 19a9
., ,,,c •

( (F6to <:ln Inter .. Americana).
TíTULO IV giganle eslava. bem rodeado de alo

Do l'ec�Â�r�üt"60,�nilital' guns navios de menor envergadura, :•••••••I$.OIii•••• fiit••••••••••••eG••O<Sl••• .,I!).�••�IH.�......"" VI'IJDVlt11 �tW2 20 ações da
Do alistamentO)l1i1itar e do Destino 'l'l'e· mas parece que o seu companheiro • fi IAli lJii -�[I Cia. Siderúr-

ferencial pa'ra o serviço mtlttar I bit I c 1 "L o":

X>
: gica Naci0!181. a 470,00 sõrnen-Art. 32 - Todo brastlerro é obrigado ria I na, o ruzat OI' OWZ W

I.
( I. • I T d

_

a atnstar-se para o serviço militar, den- partira já para o sul. Dêsse modo. • \ '
'

� te () o t e . r s t a r na r e açao
t1'O de vinte (20) meses, a contas- do dia

I.
i "d "E do" V 15em que completar 18 (dezoito) anos de a forte posição naval elos alemães •
! I

• o st", o ' .-

Idade. T'. I • ,�w..t"......,w�
Art. 33 - Serão logo alistados por in- no Alto � orte e!1fraCIl,lct:eu �?nsl� I. • I A LU6'A S 11) A C85a sita

termédio das autor írlades cujas ordens deravclmente. o que Iacilitar.i ' 0. ! ' - ,,�, A'dservia-em: I "j
JL. na vern a

a) - os volun táríos menores de 18 enor-memente os transportes dos

I: , " I JU [\;/1, 'B 1 A : Adolfo Konder n . 3, com arn-anos que entrarem para o serv.iço elo aliados, mesmo. quo o per-igo pro- • '-.../ _ 1..'" ., - 1Exército ou ela Marin ha de Cuereao.,' • P () Sé! ao par a qu a quer r amo
de fôrças pol ícja ls e corpos de b0111])ei- ven iente dos' sulnnar lnos conLinlle': e I d'

, "".
"

t ��
a

•

1'OS; I. As m e rs famosas mU\ICaS, com os me rs ., e negocio . com o os os requi-
b) - aqueles. que ao completarem pOI' algum tempo. I. •• sitos ri a higiene. Informações:18 anos de ic1ad'e. já estiverem matricu - • f IIados nas escolas de formações de' on- -------

II -amo scs ctftí,t(jS. ! Rua Conse.he iro Mafia. 42
ciats do ExéJ'Cito e ela Marm ha ele " ... 30 2Guenna. nos Colégios Mili,tares, nas Es-

� I. ULTIMAS NOVIDAD I" S •
I V. - 1

���a�e 0�PI�e�1Iel,,�;S t��\����i::�tis�����;�� FA(A SEU AI1lÍ-"fC/O PELO : ... C: ...............

.............-.�acargodos�HniotérjosdaGuel·,·acd;1

C;UQl.C� 1:- N RADliOlAR ! "'�a'quillt'!lI::.\1al'tnba, ��-'-:'��,.� II a,;( . � '�» i 1"'.1 .mAIíU uma má
Art, 34 �.os que não, se alistarem es-

III I'!J� "�� • ... I'l O quina de COiltura SINGER, componrtaneamente no prazo legal serão, .._ I f i ;I, • '!}� I. •

'��;nin:i�a,����ac�fos ;liS���1e�;:lO e�"i;l��::�
no

2 TRA�14' "ll':O':.
'

1-.. .

Rua Trajano, 6 ; �ogC:���:S {H�:g�'UaNe����,ti[)n�SUo,leitos às penalidades desta lei. _
" "" ..'

Al't. 35 - O alistamento expont.âneo"- RlTOr D4 Wk,'{IT4QIA C/!/Ç)//f/','IIO I • • 316 - E, trei to, 5 9será feit.o na R1'!par'tição Alistadora do
'' V,·

domicílio ele c.aela um e, para os que e<;- ,��--�

��e;:�d�o estrangeiro, nos Consulado,s

E' l'd C' L 'd' 'TERRENO ��n,d�:eArt. 3C - Para alistar-se, o 'Cidadão' mp'resa « I ar» onstrutora t adlev,erií apl-esentar' o seguinte elocul11,;n,
'

,', � ," • dindo l5x50 ms., localizado na

to:1o _ Se fôr ;m1Sileü'o nato. a certi- Alameda João Pessôá, Tratar
dã'o de i.d.aele QU. em sua faUa, a prova
legal equiWllellu�:

20 - Se fól' m''asiJoeiro natul'ali:ZJ3do, a

pr0V1:1 de naturalizarão.
Art. 37 _ O 1)\'OCe"30 de alistlamentn

dos bI'U'siLe,iro:s de que trata o ar\. 33 se
a'á con1'\lI1ioarão' feita pelas al'toi'k1eeles
aí rei'el'ielás. as, Cil'cunscriç'Oes de Re
CT'utanlento intere:;:sadas. (�On1 a,s infor
Jl1a�(>€" que o regulamento desta' lei es

peoC'iti.c'ar,
A:r·t. :18 - O alisLam:ento ,ii l'e\'elia

utiliza.rá as rel'ações de ('ue Lmtam os
arts, 28 e 29 O" �s clpr)os coibidos nor
outpÜ's prÜ'cessos que set'Êw estabelecido�
pelo r.eguliamenLo da presente lei, inclll
siv>e os obtidos pelo "Recenseamento",
quando fór e�etuado,
Art. 39 -' A fa1ta de Funcionam€1oL0

da R'9p9irtiçll'o Alistadora do elomicílio'
não S'erviJ'á' d€ müti,�'() nara isen tal'
qualqUl€r cida.dão da obrigaçil.o de ,aliso
tad'-se no prazo legal. Neste caso. o aliso
tamento deverá ser fieito em qualquer
ou outra R.ep.aq·tição Alistadora da res

pectiva Cil'C'LI11SC1'içãJo de Recrutamento,
faoonelo-se a declaração desta circuns
tância.

6

Pôsto fúra de combate o
maior encouraçado alemão

Londres. (B. N. s.) - Sabe-se I conhecimento das Nações Um idas
que os transportcs aliados para a I puderam localizar o sítio de esta
Rússia �st iven�1ll e.xpostos a gran-I ci�nalllenlo elos na:'ios .alemães e

des per-igos, nao somente por par- I ate conhecer a sua identidade, pOIS
te dos submarinos alemães com

II que tinham descoberto o grande
uma base na) Noruega setentrional. "Tirpitz" com as suas 40.000 tone
mas também pelo fato de uma ladas, sem comparação o maior
grande parte da frota de guerra dé I barco da "HoehseefJotte" nos fun
superIicic alemã estar estacionada I dos de Altaf'iord, rião muito longe
nessas paragens do Alto-Norte e da, rola> dos aliados. Prepararam
que dc tempos a) tempos fazia sur- imediatamente o seu ataque que f,�i
tidas com ataques súbitos contra os executado por pequenos submari-
comboios aliados. Esses ataques nos ingleses. dos quais, de resto,
comportavam tanto mais perigo vários não voltaram da sua expe-
quanto é certo que os comboios I diçâo. Mas o fim foi atingido, o gi
tinhan: de passar ao norte do Ca- gantsceo encouraçado "Ti rpitz " foi
bo Norte e Finrnark, perto das ba- sériamcnte dan ificarlo, tão séria
ses alemãs, ao passo que os. navios mente que não parece que possa
aliados' tinham dc combater a mi- combater de novo sem ter sido suh
Ihares de quilômetros da sua, base, mct.itto a uma reparação que exige
c, o que é mais, sob condições qua- longos meses e como condição ine-
se polares. vilável o seu transporte para Ki«l
Esta situação ínquietamte rcce- ou um outro porto báltico. Supon-

hcu todavia subitamente uma mu' do que ai possa obter a tranqnili-

"'M. ZIJtI'''S r:. r__ " _ WW:.5!W2C .....�'*IIIN1i'.&aslW1'••

com Eugênio Beirão,
Tenatrides n 3.Em Combinacão com o Banco Cruzeiro do Sul:>

,S/A São Paulo
'

Resultado Oficial do Sorteio do dia 27 de Novembro

Titulo n.O 90960 Uma construção de
1)0960 Um terreno de

"10960 Um terreno de
20960 Um ter rena de
30960 Um terreno de

Prêmios - Çs títulos com o final n.o 0960 (Milhares)
"" 960 (Centenas)
" I' 90960 (Invertido
,," 0960 (Invertido

" " 60 (Dezena)
"" O (Final)

l' ?rêmio da Serie C, n, 681720 -

1.°
2.°

Prêmio

3.0
4.0
5.°
10

100
120
240

1000
10000 "

Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs.

O resultando do sorteio é irradiado pela" Rádio Excelsior" de São Paulo, às 17, 18, 19 f' 20
horas e pela "Rádio Tupí", do Rio, às 21,15; serà ainda publicado nos jornais "Estado de S.
Paulo", "Diário de S. Paulo", "Folha da Manhâ", e Folha da Noite", de S Paulo, e pelo "O

Globo", e "Jornal do Brásii", do Rio, no domingo seguinte ao dia do sorteio.

CAPíTULO VI
Do certificado de alistamento llulital'
Art. 4õ - 'l'odo cidadão. ao s·el' aUs

ta.do, deverá recebeI' um certifie,aclo de
alista,men to, que' gerá pal['te 1ntegrantc
de sUla futura cader'neta militar.

§ 10 - O ce,í'Ufioado ele aJjstal11�n,to,
além ele cal'acterj,s'lica oficial de difí,
eH foaL:; i,ficação, deverá CQ;lte1:, por lneio
de perflll'a�'üü, o ,núme,ro de ordem da
respeCltil'a caderneta. dedo pela Direto
ria de Recruta,mento, o regulamen to
deslJa lei, em anexo. fixará ,o modêlo cio
certificado e desoreverá minuciooomen
te OS respectivos dizeres e o modo de
esoritu.ração,

§ 20 - O certif.ic.ado de alistamento
serV'il['iÍ como elocuunento de ielentifica
ção pessoal. quer quando destacedo, pa
ro os cidadãos elos dezoito (18) aos vin·
te e um (21) anos ele idaele, que1' qu.an·
(];o anexa.clo a oad.enneta milital', pa'ra os
l"eservistas e isentos defiln.itivametlte cIo
Serviço Mil ita,l'.

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente

o próximo sorteio

de 1943
Premiado com uma constluçao no valer Cr$ 100000.00 toO estadQde conservação. Ofertas à

S S
.

B rua DeodoroO. 17. 15'1·11

Cr. $3:'��O�O Cf. $ Se;��OO 00 I
......·-......._.........._............

�-:-;--;;;:��
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000:00 IVende-se gistradora -Na
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00 tional., tipo 726, nova, por
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00 ICr� �.OÍ)O,OO. Informações na

Cr. $ 1:500.00 Cr. $ 5.000,00 gerencla do «E5tsdo'. V-5.
Cf. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00 � ..............._.._.._,................�.......,._._,..A.-_W

Cr. $10000,00 Cr. $ 2000000 Medidor d� luzCf. $12.000,00 Cr. $ 24.00�,00 Compra-seum,em perfeito estado
Cr. $12.000.00 Cr, $ 24.00U.00 Ide funcionamento, Ofertas à ge
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00 'rência doO ESTADO. V.-3
Cr. $ 50,000,00 Cr. $100.000.00 íiiANô���""·;-;;;Cr. $140.000,00 Cl1. 270.000,00 em perfeito es,

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

3 v1alt·.2

Compra-se um piano em perfei-

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

"A Bandeira Nacional quando apare-.
cer em sala ou salão, pOl' motivo de l'ell�
nlões, co.r::,fel'ências ou solenidades, fica
rá estendida ao longo da parede, por de
b'az da cadeil'a da Pl'esidência ou do lo
cal da tribnna, sempre acima da cabeça
tito 011 procissão, não será conduzida elU
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o In,lo maior do retãngnlo
esteja cu. sen tido ho.-jzontal, e a es
f,'pla i�olarla enl chna··. (Decreto-lei n ..

t,54'5. ii .. li! ii .. Julho 11.. 11142: - Art. 111.

�.--..-------.-.-------.-."-"".."._.---....--------..-.ç

será realizado a 30 de Dezembro de 1943

Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n' 2
-,--,,---------------------------------------------------------------,

SabãoExijam
"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

CIÂ. WETZEL INDU8'rTtIA ],J-JOIN,\TII"LE (Marca regisl.)

O IDEAL PARA COSINHA. LAVANDERJA E tAVADElRA

o

-.

na rua

\
\

)!:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\) eSTADO - Quinta-feira, 2 de Dezembro ele 1943 7

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

Curso de Aoel'1el..oamt:nw e Longa Prátlca no Icío de Janeiro
tJOI'I�ULTAS - Pela manhã: diariamente das la às 12 hs., à tarde, excepto aos
últadl>8. da .. 16.30 às III horas - CONSULTóRIO: Rua Juãu Pinto •. 7. sobrado -

'8.e: 1.461 - Re8tdência: Rua Presidente Continho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidaue do Brasil)

Ex·lnterno do Serviço de CÜJnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

uepartamento de Saúde
ULll'ilCA .i\IÉDICA.- IUoléstias Internas de adultos e ,crianças. CONSUI,TóR10

e BESIl}RNCIA: Rua .Felrpe Schmidt n. 38 - 'I'el, 812. CONSULTAS .:._ Das 16 'às lll.

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CU�SliLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às' 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno ao Serv rço Ou .fJrUles::oJ.' Leouuías � erreua t: ex-estagrarro dos Servtços

do dr, Gabrre
í

de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8, Paulo)
(Diploma de habtl itaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Chefe du Sel'viço de OflalnlOlog'ja do Departamento de Satide e Hospltul de Caridade
CUnlca médíco-cn-úrgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUL'i'óltlO: Rua Felipe Schmídt, 8, FOlie 12511 - t:ONSULTAS: Das 15,30

ti 111 horas - UJ,;SlllJliNClA: Con ..elhetro �lafr.a. 77 - l<'LORIANÓPOLlS.

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

de Caridade
CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Hua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405
Consultas das lU às 12 e das 14 as 15 horas

RESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
._--------_._-_._----- -----

DR. BIASE- FARACO
Onete do Serviço de Sífilis. do Centro de SaíIde - ,Ex· interno. por concurso. da

Assistência Pübtrca de Porto Alegre. Ex-interno de CHnica Médfca e Ginecologia.
AFECÇõES GENITO-URINÃRlAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA-V'lOLEITAS
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas, Rua F, Scimidt, 46

RESIDBNCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

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

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

OOSCOplCO (URETROSCOPIA) e de laboratório, Aparelhagem elétrica para os trata
_.cntos especializados,

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO,
CONSULTAS: Diar íamente das' 14 às 18 horas,
RESIDÉNClA: Tiradentes, 7 (So br ad o) .
CONSULTóRIO: 'I'u-aden tes, 14, FONE: 1.663,

lNSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

.

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Especialista em molésttas de senhoru -

Partos.
t\LTA CIRURQIA ABDOMINAL: estô
mago, vesfcula, útero, ovãrios, apêndice.
tumores. etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERfNEO - Hérnias, hidrocele, ve

rteocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - FractUJ'u:
apaeelhos de litêsso. Opéra nos Hospitais

de Florian6poUs.
Praça Pert:ira e Olívetra, 10. Fone. 1.009.
Herário: Du 14 As 16 horas. diariamente.

FGrmado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospíta is europeus

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

urtnário do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Rad!ologla Cl!nlca com o dr.

Vanoel de Abreu Campanario (S:1o Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
neiro. -- Gabinete de Raio X - Electro
caF4ilografia clíníoa - Metabolismo ba
&ai - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

� e análise elíníea. - Rua Fernando
vacbado. 8. Fone 1.195. - FlorianóPolis.

HELENA CHAVES SOUSA
IilNFilRMEIRA OBST:8TRICA

�Parteira)
DIplomada pela Maternidade

de. Florian6poIU
Atende mamados a qualqÍlM'

bora
Praça da Bandeira. 53 - IWb.
IAntllrO LarJto 13 de Maio'DRw· REMIGIO

CLíNICA ]t[�DICÂ
Moléstias ínternas, de Senhoras e Cri·

IIDÇIÚ em GeraL C6NSULT�RIO: Rua
TeUpe Schmldt - Edlficio Amélia Neto.
Foae 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RElo

SID:sJNCIA: J Larqo 'B�njamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

A estátua da Liberdade

Ultimos estilos de finos

NOVA IORQUE - (Por William guarda do Exército dos Estados

uni-Ilheres
e crianças - fugindo à opres

C, Brook. - Copyr ight da Inter-Ame- dos; nesse ano, o Departamento do são e procurando viver onde reinasse
rícana - Por Via Aérea) _. Há 57 Interior tomou-a sob os seus cuida- a liberdade, que esta flama simboli
anos, a.Estátua da Liberdade per- dos, transformando a ilha de Bedloe za, têm dirigido para êste continen
rnanece a 'entrada da cidade mais Im. num parque nacional. ,te; êles nos trouxeram energia e fi
portante do Hemisfério Ocidental, a Nos tempos de paz, a Estátua é [In-a moral, apuradas numa ctví líza
flama erguida, como um símbolo de i iluminada por 96 lâmpadas de 1.000 I çâo multi-secular, rejuvenescida' com
independêcia e guia para os

oprimi-l
watts, localisadas na base e a fiama o sonho de melhorjvida, a:

a A.m.. éríca.dos das outras terras menos atortu- resplandece com lâmpadas de 13 m íl "Contemplando 'êste' grande porto
nadas. watts, O "New York World ", que le- do Novo Mundo, apraz-me pensar fies'
Desde que o Presidente Grove Cle- vantou os fundos para o pedestal, em primeiros navios que aqu

í

aportá-
veland inaugurou-a em 28 de outu- 1885, foi também o responsável pela ram; apraz-me pensar nos homens,
hro de 1886, ela tem sido o grande coleta da importância necessária pa. mulheres e crianças que viram, pela
marco da liberdade e o monttrnento ra êsse sistema de iluminação, primeira vez, as terras do Novo Mun-
que resume as esperanças e aspira- A ilha de Bedloe, escolhida pelo do .

. ções do gênero humano, Presidente Rutherfor'd Hayes para "Êles vieram falando diversas Iin-
Os soldados dos Estados Unidos local da. Estátua, está quasi no cen- guas

- mas uma única linguagem,
que já participaram de três guerras, tro do porto de New York. Essa ilha a linguagem universal do ideal hu
'partiram passando pela ilha de Be- tem uma história interessante, já mano,

.

dloe, onde está a "maior dama do tendo sido lugar de quarentena, re- "Quanto á sua esperança foi just.íf.í-
mundo", sidência oficial, refúgio de empesta- .cada, está provado pela vida que aquí
Na guerra hispano-americana, as dos, praça de enforcamentos e prisão lhes foi proporcionada,

nossas tropas partiram para libertar militar, As muralhas do velho For t "O pensamento de que todos nós
o Hemisfério Ocidental do último Wood, construido na ilha em 1808, sentimos mais unidos pela esperança
vestígio do domínió espanhol ; na foram aproveitadas para suporte do de um futuro grandioso do que pela
Primeira Guerra Mundial, para com- pedestal. devoção ao passado, ajudou-nos a

bater a ameaça da tirania prussiana; O Presidente Roosevelt interpretou, construir, neste continente, uma uni
e nesta guerra p.na acabar a tarefa eloquentemente, o que a Estátua da dade ainda não alcançada em nenhu.
que não tinha sido completada em Liberdade Significa para os. Estados ma outra terra e por nenhum outro
1918, Unidos e para o mundo, no disc�rso I povo do mundo, Há, nos nossos mi-
Nêste 570 aniversário da, sua

í

nau- pronunciado por ocasião do 500, aní- lhões de habitantes, unidade de l in ,

guração, a Flama da Liberdade está versário da sua inauguração, em ,,11 gua, unidade de leis, de educação e

apagada, pelas exigências de guerra; 1936, de propósitos, guiando-nos para o

apagada apenas materialmente, por- "Durante mais de três séculos, po- ideal comum da liberdade e demo

que em cada coração dos povos dêste vos de outras terras - homens, nnt· cracia".
continente está mais acesa do que
nunca, enquanto as fôrças das Na-
çÕ€s Unidas, com poderio cada vez l.
maior, combatem contra os nazistas,

. Com a queda ele Mussolini, à saída
�a Itália da guer-ra e as vitórias alia
das, em todas as frentes, contra os
q.lternães e japoneses, aproxima-se o ld ia em que os sonhos da "Liberdade
iluminando o mundo", de Frederik
Augustus Bartholdi, se tornarão uma
realidade,
Não foi muito depois da Guerra

Civil dos Estados Unidos, que um

grupo de eminentes cidadãos france
ses planejaram a oferta de um pre
sente, como homenagem do povo
francês ao elos Estados Unidos, e que
devia ser fe�ta no centenário da Guer
ra da Independência, em 1876,
Em 1871, Frederik Augustus Bar

tholdi, famoso escultor francês, che
gou ao porto ele Nova York e conce
beu a idéia de uma colossal estátua, I
erguida à, entrada do Novo Mundo,
Devia simbolisar a Liberdade na
forma de uma mulher quebran'do os
grilhões da tirania e empunhando
uma flama - a luz da liberdade a
iluminar todos os homens,

Só em 1875, é que Bartholdi teve
autorização para realizar a sua idéia;
foi quando Edouard Laboulaye, fa
moso historiador francês, organizou a
União Franco-Americana, para fi
nanciar o projeto, Os fundos foram
conseguidos inteiramente por subs
'críção popular, mas o seu custo foi
muito maior do que o originalmente
estimado e só em 1880 é que foi, fi
nalmente, arranjada a quantia de
250,000 dólares,
Com as primeiras contribuições, en

tretanto, Bartlioldi começou o traba
lho, A Estátua, de 150 pés de altura,
é de proporções que se custa a ima
ginar e foi terminada 'em 1883, dez
anos depois que Bartholdi começou-a,
Só o braço que segura a fiama é

que foi completado em tempo de
ser exibido na Exposição do Cente
nário de Filadelfia, em 1876, A cabe
'ça foi exibida na Feira Mundial de
Paris, em 1878,
A 4 de julho de 1884, a Estátua foi

oferecida aos Estados Unidos, A 19

Dr. Newton L. d'Avila de junho de 1885, o navio de guerra
_ Médico _

francês "Isere" trouxe-a desmoatada
em 210. peças,ts-intemo do Assist&ncia Municipol O "New York World" abriu, então,

e do Serviço de Clínica Cirúrqico uma campanha para obter dinheiro
a cargo do Prof. Castro Araujo, para o seu pedestal e, em poucos me-

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias _ Operações

ses, por subscrição popular, conse-

Consult: Vitor Meireles, 28. guia-se a importância de 280,000 dó
lares.

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

Pode-se fazer uma idéia das gran-

Resid: Vidal Ramos, 66.
des proporções da Estátua, pelo seu

Fone 1067. peso; 225 toneladas, Os detalhes são

«lIrurgla e Ortopedia. Clfnica e Cl.rurJrla impressionantes. A cabeça. tem 17 pés
, de tol'ax. Partos e doenças de senhoras. DR AURÉLIO ROTO-LO de altura e dentro da mesma cabem

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá.' • 40 pessoas, Os olhos têm uma largura
rlamente das 15 às 17 horas.

RESIDli:N.[
M 'd'

.

C..� p'. de 2,5 pés, O braço que suporta a fla-
CIA: Almirante Alvim 36. Fone 751 e 1(0 - lI'UI'glao - artell'o ma tenl 42 pés e a mão 16, No seu

. '.
.

RA lOS" X interior há elevadores, para levar os

DR ROLDÃO CONSONI Moderna e possante instalação visitantes até à cabeça da Estátua,
• de 200 MA. numa altura de 150 pés, A Estátua

Médico _ Cirurgião _ Parteiro Diagnóstico, precoce ,da .tuberculose é presa ao pedestal por quatro gran-
Formado pela Faculdade de Medicina pulmonar, ulceras gastrlcas e duo- des colunas de aço, planejadas por

da yniversidade de, São Pa\llo, onde �oi denais, câncer do estômage afe- Gustavo Eiffel, o construtor da TOl'-
Asslstente por várlos anos do Servlço -

d
.

b'l'
.'

Cirúrgico do Prof, Alípio Correia Neto çoe� as vias I lares, fIns!. e�c. re Eiffel, de Paris,
(Primeira Cadeira de Clfnica Cirúrgica). AplIca o Pneumo-torax artIfICial Edouard Laboulaye, que tornou
Com p.rática na clínica ginecológica do para o tratamento da Tuberculose possivel o trabalho de Bartholdi, não
Prof. SUa O. Matos. Ass!stente do se:rviç_o Pulmonar _ Tratamentos moder- teve a felicidade de viver até ve' -lode partos do Prof. Dommgos DelasclO no ' • .

"Hospital Leão XIII". nos e efIcazes desta molesha terminado, Na inauguração, em 28

lnCir';lrgião do estômago e v!as, bilia:es, Completo gabinete de Eletricidade de outubro de 1886, Ferdinand bes
t�stinos delg�do e gr?sso, tlI'Ol?e, nTIS, médica: Ondas curtas e ultra-cur- Lesseps, engenheiro do Canal de

prostata e beXIga, Varlcocele, hldrocele, .
' - .

varizes e hérnia. Doenças de Senhoras e tas. RalOS Infra-Vermelhos e RalOS Suez, substituiu-o, como representan-
partos.

'

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia 'te da União Franco-Americana., O
Consultas, Das 9 às 12 horas nu Consultório: Rua Deodoro, 3 próprio escultor Bartholdi aí estava

Casa de Saúde São Sebastião. esquina Felipe Scbmidt .presente, para assistir à inauguração,
Opera na Casa de Saúde Das 9 às 12 brs., e das 14 às 17 hrs pelo Presidente Cleveland,

o!!!lseqas 0llS L Telefone 1.475 Até 1933, a Estátua esteve sob a

MOBILIARIOS
;.\ CABA" DE RECEBER O

.-:---�. ---�

«Ler dos Móveis)
(antiga sec(ão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
salns de visi ta, de fino acabamento,

Vendas à vista
-

e a prazo
r

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

VAI
.

FAZER CONCURSO"? I
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
Postnlista?

:4 ·Escola, Universitária de São Paulo
sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi.

litá·lo devidamente, por correspondência.
Informações: O. L: ROSA

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS
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8 o ESTADO - Quinta.telra, 2 de Dezembro de '943

A conferência· à sombra das Pirâmides
Londres, 2 (U. P.) - Chur-, LONDRES, 2 (C. P.) - Várias de Berna, segundo o qual Churchill

chill, Roosevelt e Chíang-Kai- emis�.ras aliad,��� de ondas. curtas e Roosevelt viajaram em navios de

SI k CO f rencíaram longa- anl;nclam q.LH: ja teve começ!) �ll guer-ra em compnnhia de .altos f'un-
re n e. " esta por se un cnar a "conferência ci onàri os «l ip lomát.i c os e m ilitar-es,

mente, no Cairo, a sombra das da vitór.ia " entre Church.ill Hose- e que provuvolmente a conferência
ptrâmides do Egito. Foi o que velt, StaJ.in' e. Chjang-K�i-Shek. iria ser assistida pelo presidente
revelaram a agência de infor- Quanto ao local dessa 'reI1ll1ião, as chécoeslovuco. sr. Eduardo Ben es,

-

d h-f' emissoras norte-americanas - en- na qualidade de ob servador , e bam-
:r:r:t�çoes en: espac �s nao O 1- tre das I() Bnreau de Infor-mações bém por elementos do Comité
cuas recebidos em LIsboa. Em- de Guerra, órgão oficial - dizem Francês de Libertação Nacional.
bora a grande imsistência em que 'não se sabe ai.nda quad se]a . Acrescenta o despacho aludido :

tôrno da conferência dos prin- Mas a emissora dos Belgas Livres "Espera-se que neSSR reunião se-
. .

di d N
- infor-ma que os refer.idos chefes de jam formuladas condicões para a

ClP�l.lS írígentes as .açoes ;Estado se encomtranam no Irã. Es- capitulação da Adom anha e r-ed igi-Unidas nao ha nenhuma íntor- se mesmo despacho foi dado a co- da uma pr o clamação ao povo ale
mação oficial a respeito. Foi 'nhecer .pelo Bureau de Informa- mão e outra aos países satelites
veiculada a versão, por exem- ções dc Guerra, que advertiu, aliás, exortando-os a retirurern as tropas Palavras do d Lutero Vargas- . que procedia à sua divulgação, que enviaram para a frente de lu- rpIo, de que Stalin nao parttcí- "simp lesmente para se manifestar I ta, para os seus respectivos terri- e

po:_r da oonterêncía. Mas. a sôbr e o local da reunião, como to-, tór ios. É igualmente de se esperar Rio, 2 (A. N.) - O doutor O fato é sem precedentes na his-
agencia EF, por sua vez, afír- dos os outros órgãos informativos

I
que durante a rcf'er irla reunião se-

d Amou que Churchill, Roosevelt o estavam fazendo". Por _:�Jia. vez, ja resolvida a questão ele f'r.oll1tei- Lutero Vargas, que regressou on- tóna as guerras. crescentou

Ch.í :n -K
.

-Shek seguiram o "Svenska Dag.bJ.a,del". d iár io de ra ,r';Lsso-polonesa" - ter-mina a tem dos Estados Unidos, onde que os norte-americanos se in-e I.a: g, ai '_
f' 'Estocolmo, publicou um despacho notici a.

por VIa aerea, para Ira, a Il11- .-._._ ,.....-.,. - - .........,.__.._.._..._...--............... permaneceu vários meses, conc�- teressam mais pelo Brasil do que
de avistar-se com Stalin. Ou- O ,6. MOR E O (SLACK OUT) deu ao vespertino "O Globo" in .. pela Europa. Não existe nos Es-
tra fonte de informação adía-i- f4 ,.

teressante entrevista, na qual se tados Unidos quem não planeje'ta, por sua parte, que Stalin Rio, 2 (A. N.) - Em prosseguimento à campanha que vem
f

.

C b id d' d declarou empolgado com as ms visitar o Brasil após guerra. As-
voou de Moscou para Terã e, levando a e eito em opaca ana, no sentí o e evitar cenas e-

.

-

da capital do Irã, seguiu, tam- primentes durante o período do "blackout" naquele bairro, l) talações hospitalares norte-ame- segurou mesmo que 100% da
bém por via aérea, para o Cai- delegado Frota Aguiar resolveu adotar outras medidas de re- ricanas, que devem ser conside- população norte-americana nos es-

1'0, onde se avistou com os di- pressão. Adianta-se que os pares amorosos quando detidos em radas as melhores do mundo e tima. Onde quer que êle houvesse'
rigentes aliados. A insistência flagrante, serão doravante fichados ma delegacia do Segundo com insignificante percentagem estado e se declarasse brasileiro,
com que circulam essas ver- Ditrito, para o que determinou o delegado Frota Aguiar a or- .

hsões, que, embora divergentes, ganização de fichário especial. Desde o início da campanha, de mortos entre os fendos de recebia logo as mais carin osas

têm de comum o fato da conte- foram detidos cêrca de 50 casais. I guerra, que é, em geral, de 37<,. demonstrações de apreço; e'

rêncía, fez crer em todos os quando dizia que era filho do
países, sejam aliados, neutros presidente Vargas, logo lhe pe--

��{�:!t���!�f;:;�;� I"1€'IfímllMlll1 :��:::D:::��� ��:�:;iil�!;������:i::;��;
ª:�f�;�ltà�t�5] I�IRI i[: iuíllR �::�OCC�::IU::. r;:;���:�o l:�!�:!���:�:;�·
começou a primeira grande

��e�����iP���rud�iri�:��!�amd�: Derrubada IConstruindo vagões comba�:n��::s ruasNações Unidas. Em seguida, o Rio, 2 (A. 7'J.) - O

Depa�>-I S PA"ULO ? (::\N) _ F lando Londres, 2 (U. P.) - Os
articulista destaca a ímportân- tamento de Parques da Prereí- , ." , -. ..'. a

guerrilheiros [ugoeslavos es-
cia da conferência para a sor- tura, depois de minucioso a _Jl11pl'CnS,a_ local so�re a co nstru-

tão travando randes comba-
d termí d 1 I çao de V'3"OC'S em São Paulo, o sr. g

Ate da guerra e salienta que a exame, e errnmou a erru )a-...
'"

. I 1 f' tes com poderosas forças ale-
mesma vem demonstrar a rir- da de numerosas arvore" .,. e Mal iano Ferraz ( ec arou que a a- -

d Gl'," l�LL I
"

SO�1A" I' 194? mas nas ruas e ma, a ape-
me decisão aliada de união até oferecem perigo ao público era brí ca "pro{ uz iu, em -,

it 'IA??1 id d
A

t fabri nas quarenta e oi o qUI ome
o fim. várias pontos da cidade.

-� UIlI a, ,es e que es e ano
A

-

tros a s I d Z areb O tras
_____________________________ carú mais 350. Acrescentou que es- .

f
O _li e ao . u s

O
te número de vagões virá desaf'o- ln ormaçoes acrescentam qIH',

t'\.'-,
\ gar o tráfego fer-roviár-io em Sã,o os guerilheiros repeliram di-

�" Paulo. versos ataques lançados pelos

"� __..._ CASA MISCELANEA, distri-
alemães na região da Bósnia.

V "'18 -'" buidora dos Rádios R. C. A RESERVISTAS
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Esclarecimento do
min. do Trabalho

Re'
-, -

Ih I b- RIO,2 (A. N.) - O minis,tr'Ü do
ves mais serlo que e o ln Trabalho acaba de escla�cer que
Moscou, 2 (U. P.) As operações soviéticas na Rússia SÓ:cÍIOS de fi,rmas conSltituidas por IBranca não parece terem sido prejudicadas pelo temporário pessoas naturais de paises inimi

revés sofrido a oeste de Kiev ,com a perda de Korosten. Nada gos do BrasiJ. pad'Cill1 fazer parte

I
há que indique tenham os alemães penetrado no fl,anco russo dos sindicatos dc classe, desde que
dêsse setoil'; mas, ainda assim, a perda de Korosten é revés bem cOll1tna os mesmos nã,o haja nenhu
mais sério que Zhelobin, porquanto es1Jabel.ece segundo salien- ma alegação dc atividade prejudi-

I

�e inimigo na região de Kiev. loial ao país. -

elA. DE CIGARROS SOUZA, CRU:Z��

Judeus da Itália para
a Polônia

Berna, 2 (U. P.) - Todos
os judeus residentes na "Itália
Republicana" , sejam nacio
nais ou estrangeiros, serão
imediatamepte detidos e en
viados para os campos de con

centração e de trabalho da Po
lônia. Segundo consta nos cír
culos bem informados, já par
tiram para a Polônia alguns
trens transportando judeus,
que se encontravam concen
trados em Piacenza.

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

Convite ao sr.
Noel Charles

RIO, 2 (A. N.) - Convidado pe-
110 mi,nistro da Guerra, o sr. embai
JmdOT da Grã-Brem3JllIha, nesta ca

pital, vis.itará, am'81nhã a nova Es
r,o]a Milita!T em cal1s'trução.

At - I A despesa com o
e nça o • cinema póde ser ti

roda com a venda de papel velho.
Comprmnos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francistlo Tolentino. 3.

Sedas estampadas em cortes

Reversíveis -Zergalbas
Maravilhoso sortimento na

CASA ROMANOS
Rua Conselheiro Mafra, 26.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crcosotado
"SILVEIRA"

Granc'. Tónico

Conferências
"Incredulidade típica" será o te

ma sôbre que, hoje, às 19.30 horas,
discorrerá o rev. Guilheme Kerr,.
em sua conferência no templo da.
«Igreja Presbiteriana» da rua Vis-"
cond» de Ouro Preto.

Insr, Histórico-
Reune-se hoje, às horas de cos-

tume, o Instituto Histórico e Geo--

g_r_áf_ico:.. _

�--------------------�

«Todo certificado, caderneta mi
litar ou certidão apresentada, pes
soalmente, sem o carimbo ou o

lozango relativo ao ano de "1943",
deverá ser submetido a essa exi
gência, após o preenchimento da
Ficha de Apresentação».
RESERVISTA! Procurai hoje mes

mo as casernas do Tiro de Guerra
40 ou a Escola de Instrução Mili
tar 205, a·fim-de legalizar a vossa

situação para com o Serviço Mili
tar.

Quem perdeu 1:'
Foram achadas e depositadas,

em nossa gerência: uma chave
sôlta tipo "Ueme", e duas outras.,
comuns, presas a uma corrente_

Despacho do pres.
Getúlio VargasRIO, 2 (A. N.)-Numa exposição

de motivos do ministro d� Agricu�
tur,a, o presi,dente Vargas exarou

o seguinte despa.cho: "A aquisição
de. aU'bomóveis de passageiros ou

ooll'gas só poderá ser fe11a quando
existir crédit@ esp'ecialmente des
t1nado a êsse mm. Volte �o Ministé
rio da AgricultUJ"a".

Destruida a seccão de'
tinturaria

RIO, 2 (A. N.) - Manifestou-se
o'nrem vioIento incêndi'Ü na Corn
ipanlüa Fiação e Tecidos Confian
ça r'ndUSitriail. Fdcou c.ampl<e.tamen-
w destruida .a ,Siecçào de tintUJI'aria..
o.s prejuãzOis são calcu'looos em cêr-
ca d,e 200 mi], Cil'uzeiros. A compa
nhia está segurada ,em dl()ÍIs milhõelr'
de cruzei!"Qs.

SANGTJENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão 8 tonificação geral

do organismo com o
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