
Anexado à Alemanha o Adige SuperiorCom a 5· Exército norte-americano, 17 (U.P.)-O diário clandestino «l'ltalià Libera>" publicado em
Roma, reveia em sua última edivão que o Adige· Superior (parte sul do Tirol Austríaco) bavia sido

anexado ao Reicb a.lemão, depois de ter estado eêrea de 20 anos sob o «contrôle» italiano.

Filbo de peixe ...LONDRES, 16 (U. P.) -

Uma emissora alemã anun

ciou que Vitório Mussolini ha
via sido designado chefe dos
fascistàs republicanos, no

Reich. ° número dêsses, se

gundo estatísticas germânicas,
é de 300 a 350 mil. Vitório, que
residia no Reich, vai dirigir a

palavra a um batalhão de vo

luntários fascistas, que lutará
na Rússia.

Ocupada ontem

O
Argel, 16 (U. P.) - Fôrças

aliadas ocuparam a localidade
de Caldari depois de causar

grandes baixas nas fileiras na
zistas. Outros despachos acres
centam que em toda a linha
de frente italiana os soldados
britânicos e norte-americanos
efetuaram novos avanços, ape
sar da resistência oposta pelo

H. 8987 inimigo.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis- Sexta-lelre, 17 de Dezembro de 1943 IAno XXIX

o chefe das ,fôrças de Invasão Mais um ato de banditismo dos nazistasWashmgton, 16 (U.P.) -- Sera anun-

ciada, a qualquer momento, a no- . RIO, 16 (A. N.) - A

"Re-I
te no compartimento onde es- estarem as máquinas do sub-

meuçê o do gene:al Marshall, do exâ .. - vista Marítima Brasileira", tava algemado o comandante mersível avariadas. Os tripu-
deIto norted-amerlcano, parda o f�osto órgão oficial do Ministério da Liras. Como faltasse abasteci- lantes da embarcação do
e coman ante supremo as orças . .

que invadirão a Europa ocidental. Nos Marinha, fornece movos deta- mentos ao submarímo, a tripu- "eixo" embarcaram no navio
meios bem informados da capítal lhes em tôrno do torpedea- lação amotinada o fez emev- britânico, enquanto o subma-
norte a�eácax;a .

acredita·se que a mento do navio grego" Ecli- gir, tendo sido então avistada rino dinamitado explodia, com
nomeaçao ser a �edlta PRoUCO anl�tes hOU fots", de 9 mil toneladas, cujo por um navio de guerra brí- o capitão Liras a bordo o quallogo que o preSl ente ooseve c e- . - . . -' A ,

'

gue aos Estados-Unidos, de regresso coman�ante, capítao Elias ��- tãnico e a este se rendeu, por teve, assim, horrível morte.
de sua viagem ao Próximo Oriente. ras, fOI barbaramente sacrítí- r.·.·.......w.·__·.·...·.·.·........_........................· .............w.............._·...................• ...-.........'"J'

Ainda segundo os círculos autoriza- cado pelos nazistas que afun-
dos, a designação de Marshall não daram aquela grande unidade
significará o princípio dos planos de '

in\'asão, os quais já estão muito adi- mer.cante em aguas compr�-
antados e foram acompanhados de endidas entre a costa da Arné-
perto Pêlo referido general norte-ame· rica do Sul e a da União Atri-
ricado. Para substituir interinanem- cana. Infonnações aquí rece-
te o gener�ll Mars�al! na chefia d.a. bidas adiantam que o referidoEstado-MaIor do exerCIto norte-amell .._

cano, será escolhido, segundo parece, o navlO fOI torpedeado tres ve-

,general Eisenhower ou Mac Narney. .. _. zes; e, em seguida, os alemães
•

; r ,�
.... �.�"'W>-, ':t ,I

o canhonearam terrívelmente,
Washington, 16 (U. P.) .- Foi hoje \Q_�D�--:.George_C._M�rshall incendiando-o. Mesmo assim,anunciado o re?reSBO �o preside�te . _ 18 tripulantes conse uiramRoosevelt ao paIS, depo is de sua vIagem ao Cedro e ao Tera, onde g

realizou memoráveis conferências com o sr. Churchill, o generalíssimo salvar-se, chegando a Fernan-
Chiang.:;':ai Shek e o marechal Stalin. Simultaneamente, começou a do de Noronha, 'numa baleeira.
correr d. noticia de que o gral. Marshall esteve em conferilncia reservada ° comandante do "Edifots"
com o pr.os. Roosev_elt, provavelmente para ser consultado sôbre a de 80 anos de idade foi apri�ua pr6xlma atuaçao no ultramar. . dI'· .

SIOna O pe os marujos naZIS-

P I R
' bll t F tas e algemado a um suporte

e a epu Ica, e con ra ranco de ferro. Dias depois, a tripu-
MÉXICO, 16 (U, P.) - Os representantes das organizações lação do submarino se amoti-

.

d 6 do-se u Iut:
nou e os marinheiros coloca- Rundstedt, da velha guarda prussiana, será substituido pelo mare-

vascas assmaram um pacto e pontos, comprometen o�se a utar ram poderosa carga de dinamt- chaI von Rommel.
pelo restabelecimento da República Espanhola e a quéda de Franco.

Pireu violentamente bombardeada Crimes alemães ICarne melhor e
LONDRES, 16 (U. P.) - A em Porto AlegreB. B. c. amuncíou que os ale- Porto Alegre, 17 (E.) -- O Assistente Regional da Coordenação

mães executaram 19 cidadãos da Mobilização Econômica, considerando a melhora que vem se veri

belgas e dois franceses pOI'
ficando no mercado bovino, como acontece anualmente na entrada da
verão, resolveu baixar, a partir de 18 do corrente, 10 centavos em"auxiliarem os Aliados". quilo de carne de primeira e 20 centavos na de segunda, distribuida
ao consumo público nesta capital.

A nova tabela fica assim estabelecida: Carne de La -. traseiros
[alcatre, filé, colchão de dentro, colchão de fora, pato]: ao retalhista.

na guerra Cr$ 2,80 -- ao consumidor, Cr$ 3.10. Carne de 2.& -- dianteiro [agulhas
com capa, agulhas sem capa, peito, costelas, paletas]: ao retalhista
Cr$ 2,15 .- ao consumidor, Cr$ 2,50. Filé sem osso. ao consumidor;
Cr$ 6,00.

Jornalista vendido aos alemães
RIO, 16 (E.) - Em �eunião plena, o Tribunal de Segu

rança Nacional reformou a sentença que condenara os espiões
Willy Herbert e o jornalista José Bráulio Guimarães de sete
para a reclusão de 14 anos. A maioração da penalidade de
Bráulio Guimarães calou bem nos meios da imprensa, os quais
vinham reclamando castigo exemplar para o jornalista que
deshonrou a profissão.

Afastando J velhos generais prussianosLONDRES, 16 (U. P.) - Hitler está afastando velhos generais
prussianos, com receio de que os mesmos se revoltem no interior da
Alemanha uma vez que consideram perdida a guerra. Informações
fidedignas salientam que o "Fuehrer " substituiu o general von Fal
kernhausen, comandante das tropas de ocupação da Bélgica, pelo
general Richard jungklaus. Consta, também, que o marechal von

mais barata
ARGEL, 16 (U. P.) _. Mais de 300 bombardeiros aliados ata

caram violentamente o porto de Pireo e três aeródromos situados
nas vizinhanças de Atenas, Foram avariado navios inimigos surtos
no porto do Pireo.

A parlicipação do Brasil
certo, porventura deixassem
de fazê-lo, acarretando para J

país, na futura conferência da Os nazl·stas te'"m v!ftntagem nume' rl·capaz, uma posição embaraçosa li
e precária. ° mundo está en- Londres, 16 (U. P.). - Os ram trezentos alemães e ocu-

Golpe dos comandos» can" denses I
tregue ao concert_o de grandes guerrilheiro", jugoeslavos estão param a localidade de Klaban,{( u. Ci .

potências, e�l cujas maosc:' se empenhados em violentos com- que foi tenazmente defendida
ARGEL, 16 (U. P.) - Fôrças canadenses dos "comandos" refar.a, depois da �uerra. .0 bates contra fôrças nazistas pelos nazistas. Admitiu-se, eu

\efetuaram uma incursão relâmpago contra a cidade de Beradi apri-j
Brasil n�o pode flCar._alhelO .numerícamente superiores. In- tretanto, que os nazistas con-

.

b d
'

'. ao espetáculo dessa uniao en- formações fidedignas salien- seguiram reconquistar as loca-sionando ? c.omandante da guar?IçaO, o su -coman ante e mais tre ,o.s líderes. �o. re�a�;imento tal11: que sómente na Bósnia o.s lidades de Priboj e Rudo.
quatro ofIcIais e 140 soldados nazistas. polItico da ClvIhzaçao .

�0�����, ����:â��a��� 10�:�: I-·Cas·�·-··síií-g--··õii;-�··çoes blmdadas e motorizadas,
rio o que aumentam a vantagem .. RI�: 16 (A. �;) - ?vesper

dos germânicos sôbre os bra- tmo 0.Glob.o., noticIOU. que
RIO, 16 (A. N.) _ Um de- Mário Silva, está desapareci- vendo sido removidas para a vos patriotas do marechal Ti- � conhecido tíslólogo Regínal-

f do, presumindo so seus cornpa- Santa Casa de São João Nepo- to Não obstante a desvanta- no Fernandes fez singular re-
sastre de graves e unes-. m os g rilheíros stão velação mostrando como umatas consequências verificou-se nheiros que o corpo fOI para o muceno onde se encontram ge , uer I 'I S e a

li h
'

..

com o trem leiteiro da Leopol- fundo do rio onde estará pre- internadas algumas em estado combatendo com grande in- ga in a transmítíu a tubercu-

dína Raílway, entre as esta- so entre as ferragens da loco-! grave Ati agora são ignora_I'tensidade, inflingindo mesmo l,ose 3; ur�a mulher. Tal caso

Ções Furtado Campos e São motiva Mais 5 pessoas todas:

1
das a's causas determinantes derrotas sérias e graves per- e. o prrmerro 9.�e se registra na

.

.

.' _ -. d' t N de Iíteratura médica do Brasil.João Nepumuceno. ° comboio componentes da tripulação do de tao VIOlento e estranho des-] as aos naz�s as. a zona

leiteiro vinha a toda velocida- comboio, ficaram feridas, ha- ca.rrilhamento. Zara, os �azIstas foram derro- Bolsas modernas na

::b::::::�in:ea ::��f::�ta� Iifiiãii�õõPõftiiDo ����f:,:��������:!���1
CASA ROMANOS

descarrilhamento de toda a MÉXICO, 16 (U. P.) - ° general Hernandez, chefe do mortos e muito material de Novas cédulas
Composição, inclusive a má- Estado Maior e ministro da Defesa Naci_or;al, de�larou que Ilgu�rr�. Adem8;is, em conse- RIO, 16 (A. N.) - ° Brasil
quina. Todo o comboio foi por- quando chegar o momento oportuno, o MeXICO enviará uma quencm dos vlolentos ataques vai pagar as cédulas de 200 e

jetado fora da linha, rolancl.:l fôrça conjUlnta, terrestre e aérea, às frentes de batalha para. aéreos aliados e da pressão ter- de 1.000 cruzeiros, encomeln·
até às águas do rio Novo, que cooperar com os aliados e não apenas uma fração de tropas de restre do marechal Tito, os na- dadas ao American Bank Com
ll1argeia a estrada, ficando to- certo tipo. Desmentiu as versões de que esquadrilhas de bOl11- zistas tiveram de abandonar a pany, de Nova Iorque. As cé
lmente submerso, pois na- bardeiros médios com 150 aviadores mexicanos seriam envh- ilha de Uljan, ao largo da cos- dulas de 10, 20, 50 e 100 cru

qUel� local o rio é bastant: das. em janeiro próximo à zona de operações do Pacífico Me-I' ta de. Zara. Em. �utr� parte da zeirOB são esperadas aquí, pOJ,'
PrOfundo. O tnftQ.uinista, .JO)1!! ridIOual. Bósma, os guerrIlheIros mata� aviãoa até abril,

de nunca desculparia àqueles
que, tendo nas mãos as res'
ponsabilidades de dar à políti
ca exterior do Brasil um rumo

RIO, 16 (E.) Sôbre a

participação efetiva do Brasil
na guerra o "Correio da Ma
nhã" escreve: "A posterida-

,

caiudescarrilouleiteiroo aoetrem
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na guerra,1
esperança na paztendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distr i
buidor em Florianópolis, iniciou uma

VENDA ESPECIAL

Certeza o ESTADO

ganhando apenas os descontos

Diário Vespertino

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

Casa Natal

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T@l. l022-Cx. postal 139
Wash iugton - dezembro - (Co- mantida em niveis substanciais", o

mcntário da Inter-Americana) que valoriza ainda. mais as suas de-
O Vice-Presirlente em exercício dn clarações.
Junta de Produção de Guerra dos O Vice-Presidente ela Junta de
Estados Unidos informou que "não Prorlução ele Guerra predisse que a

estava longe o dia em que seriam produção dos Estados Unidos em

desfechados contra o inimigo gol- 1944 seria 80% acima do record"
pes tão terriveis Ul que nenhum sis- alcançado em 1943. Só no que diz
tema de defesa poderia resistir". respeito ii fabricação de aviões, a.

Estas declarações vêm reforçar produção de 1943 é cêrca de 142';>;'. Ano
ainda mais os termos decisivos em mais alta que a de 1942. Semestre
que está redigido o comunicado of'i- Conjugado todo êste enorme cs- Trimestre
cial fornecido it imprensa após a forço de produção com a perícia
Conferencia de Teheran, cujas de- elo comando aliado e os triunfo"

.

terminações, no que se refere par- que estão sendo obtidos desde Sta
ticula rmcnl c it grande ofensiva lingr arlo e de El-Alamein pelas Na-
projetada contra a Alemnaha, não ções T'nidas, pontos estes que

Vira-Iresidem apenas nas posições vanta- ram em absoluto, a sorte da guer-
josas que as fôrças de terra, mal]' ru, as perspectivas de Hitler, como
e ar elas Nações Tnidas ocupam' se vi , não são nada alentadoras I
atualmente, mas também nas imen- pa rr a Alemanha nazista.
sas reservas de material que sobre- Berlim í'ala, por outra parle, do Ipujam ás do inimigo. Destas tem nosso predomínio aéreo, e, quanto. �

• ..também perfeito conhecimento o ú frenle submarina, basta recordirI. _

sr. Wilson quando afirma que a a expressão de Churchill, sempre Irmandade do Senhor Jessus dos
"produção germânica está sendo tão realista nas suas afirmações,' Passos e Hospital de Caridade
J".-.-.-_-....................".....-._-............- .....-.-. quando afirmou que a linha dorsal Edital
r-: do inimigo nesse aspecto da guerr-a Fornecimento(l1� uae caA.ar..:Je 9 estava definitivamente quebrada. De ordem da Mesa Administra-
LE.vE.A SAUDE Ofensivas de grande escala se cs- tiva da Irmandade do Senhor Je-
PARA O SEU LAP- tão desenvolvendo simultaneamen-. sús dos Passos e Hosp.itcd de Cari-

, te contra o Japão: e quando se fa-I :iade, desta Capital, previno .os in-[ 'fJUJI'� t7JeIJ. JtZIf4I.I.! itJIKdItdd '. . _ . . teressados de que, ata o dIa 21
I Ia IW smcrornzaçao elas forças alJa-: deste mês, às 12 horas, receberá

5'lS 1D1flfllLllA rias, não se deve esquecer a parti-
I
está Irmandade e Hospital, na sua

A AI A ,n cipação que, no conjunto estraté- I Secretaria, propostas e� cartas

gico estão tendo o exército, a a"ia-I fechc;�as, de todos os artlgos ne-

6fl ISTOL
"

I cessarlOS ao seu consumo duranteção e a marinha anglo-americana. o semestre de janeiro a junho do
no Pacifico. I ano de 1944 próximo vindouro.

O futuro da guerra, no domínio I Os proponentes poderão obter as

purmuente militar, apresenta-se llistas ,de !odos os �rtigos, aos q�ois
. . se refere este Edí to l , no Hospltal.francamente. PJ'(lllllSSOI'. .. Consistório, em Florianópolis, 9
No domínio político, -para àfas- de dezemllro de 1943

tr-r ainda a ameaça das superstições JULIO PEREIRA VIEIRA
• Secretarioque porventura pesem sobre o es-

pírito de alguns, projetam-se os

aco rdos de Teheran, onde ai pro-
funda noção das responsahilidades

Não tenhas dúvida em de- dos chefes das três grandes potên
nuncíar um "quluta·colunaf!', cias ali reunidas conseguiu proje
por maís que pareça teu amí- tal' nas horas da paz a esperança
go; não merece tua estima um de uma humanidade tranquila, sn- ItraIdOT da Pitrfa. (L•• D. N.). [Iidária, trabalhadora e fecunda. .......;."..;;:=.......;.;.:.;.;;;.:..,;;;;_:;;;.;;.;;.:.:.::.::;..::;��:__J

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
Cr$
Cr'

70,00
40,00
20,00
7,OIJ
0,30

80,011
45,00
25.00

INova modalidade de vendas. Novos sortimentos.
Novos Preços.

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

Anúncio! mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blícados, não serão devolvi.

dos.

WASHINGTON - dezembro - (COlVIENTAHfO DA INTEH-AME
RICANA) - O sr. Cordell Hull, secretário de Estado rio Govêrno nor-

e-americano, publicou um artigo 110 "Arrny and Navy Journal", em

que se revelam não só os seus ponlos de vistas pessoais, como o que
têm sido e o que será a politica dos Estados Unidos em face dos pro
blemas mundiais. Reafirma o ilustre colaborador do Presidente Roose
velt a estricta e extensa colaboração da América do Norte com a "in
vencível Inglaterrai" e domínios britânicos, c quanto ii Rússia, afirma:
'É nosso desejo - e a diretriz que seguiremos - que a colaboração e

a cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia, siga um ri tmo sempre
crescente, durante e depios da guerra".

No entanto, onde as declarações do sr. Cordcll Hull vieram impres
sionar mais agradavelmente a opinião pública foi no que se refere à
França. Os Estados Unidos não representam uma excepção nos senti
nentos de solidariedade e admiração que as outras Amér-icas sempre
manifestaram pelo desventurado e grandioso Pais do., "Direi tos rIo Ho
meru", sentimentos que podem ser considcrdos COIllO universais, se

exceptuarmos as castas dominantes nos povos que lutam contra a Hu
manidade, de qual a França é uma das mais sublimes expressões. Fri
sou no seu oportuno artigo o insigne politico norte-americano qUE' a

restauração da França é imprescindível afim-de que possa ocupar ()

"lugar que lhe compele na família das nações livres". E acrescenta:
"Estamos desenvolvendo esforços coordenados para que a França res

suri a outra vez em pl cno apogeu do seu poderi o III i lilar. Aguardamos
com ansiedade o dia em que a Pátria das liberdades venha juntar-se
à família das nações livres".

Idêntica é a política da Rússia, que nunca ocultou as suas simpa
tias pelos franceses, e no que diz respeito à Inglaterra basta recordar
as padavi-as de Jorge YI sôbrc a França, proferidas na. última "Fala da
Trono", nas quais se revela também uma posição semelhante.

A rehahilitação da França deve ser feita, em grande parte, pelos
próprios franceses e as disposições destes já se estão revelando, desde
O princípio da guerra, nas suas fôrças Iivres, hoje consagradas em torno
ao Comité de Argel, e nos seus movimentos de resistência patriótica,
no interior do País, que escrevem dia a dia, páginas de heroismo que
rivalizam com as dos melhores momentos da história Francesa, Compe
te, porém, a libertação d�al França. às fôrças conjugadas das Nações Uni
das que, em cooperação C0111 os organismos de resistência paLriótica,
i�to é, com o povo da França, hão de restituir aos franceses a sua inde
pendência, habilitando-os assim ai ocuparem no mundo o lugar que
lhes corresponde e porque todos esperam e anseiam.

Dra. Josefina F. Schweidson
A Dra. Joséfina F. Schweidson avisa ter reiniciado suo

clínica, atendendo das 10 às 12 e das 14 ás 17 horas
8 v. alto • 7

.................................................... ,

:

DISCOS 1C()LUMBIA I
:As mais famosas mÚSICas, com os mais I

Famosos artistas. :
ÚLTIMAS NOVIDADES I

• Na (cRADIOLAR» I
I Rua Traiano. 6 I..................................................�

THE LONDON ASSURANCE
·COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

A direção não se responsa
tiilíza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinado!

SAnGU( Limpo
�ILWOS SADIOS!

dm�fa6r�
PILULAS a?e sp.,lsíOL

DURANTE O MÊS DE NaTAL
PRESENTE VALIOSO E DE FINO CiOSTO

A MODELAR
DÊ UM

adquirido na
ESCOLHA ENTREJ

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de jersey , blusas finíssimas.

Boléros, capas e casacos de péle.
Impermeáveis para eenhoree, homens e crianças.

Alguma joio de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

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

recem-chegedas.
'rapetes I cangóleuns, passadeiras, stóres.

Maillots e calças para praia.
Ternos de', coroá e casemira.

Astracãs. Etc. etc. etc.
ATENÇÃO: Acabamos de receber finissimo linho

para lençóes,

I
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MOLÉSTIAS DOS RINS E CORAÇÃO

O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a be
xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações dos pés e rosto, hidropsias, falta de ar, palpi
tações, dôres do coração, asma, bronquite asmática, artéria-es
clerose.

RIO, (Fo r Freitas Guimarães. - .Juções aliadas, mudam o curso da hís- surjam novidades sensacionais no

Copyright da INTER-AMERICANA). tória da Ásia, relegando o Mícado pa- campo da guerra mundral . .. Abertu
- O ano de 1943 vai encerrar-se num ra a sua função secundária de subúr- ra da segunda frente? .. Ofensiva si
ambiente das mais alviçareiras pers- hio continental. e tirando-lhe com as multânea? .. Quebras de neutraltda
pectivas, A sucessão veloz dos aconte- colônias, protetorados e mandatos, tô- de? .. Ultimatum à Alemanha ? .. No
cimentos, os golpes espetaculares, das as possibilidades de novas aventu- vos desembarques? .. Não se sabe aín
descarregados contra o Eixo nos qua- ras expansionistas, como as que os ela. Pode ser uma dessas alternàtivas,
tro cantos do mundo, a progressão nipões vêm levando a efeito desde o ou poderão ser noticiadas tôdas elas a
das demarches políticas, as conferên- princípio .dêste século. um só tempo. Agora, a ação está com
cias, tudo se conjugou neste fim de E' muito natural, portanto, que o os aliados ... Os eíxistas que se pre
ano para envolver o mundo em suaves imaginoso camelot da propaganda ger- 'param para a grande liquidação de
esperanças de retôrno à paz, dentro rnaruca, "Herr" Goe1Jbels, esbrave- I contas, liquidação que ficará certa
de um Mundo Novo, lavado em san- ja através dos microfones e das co-I mente na História do Mundo, como
gue, .cheío de cicatrizes, mas, redimi- lunas do .. Das Reich ", repetindo o

. .exemplo e escarmento dos tiranetes
do de todos os crimes, para uma vi- stribilho cacete das armas secretas, I desmiolados ou dos tarados cuja sel
da melhor e mais digna de ser vi- falando do .. Das Reich", repetindo o vageria precisa ser enfrentada impie
vida. estribilho cacete das armas secretas, 'dosamente para que a Civil izaçâo n5,0

O mês de novembro, que se encer- falando na inedutibilidade moral dos I fique em perpétua ameaça de auiquí
rou há pouco, trouxe-nos numa se- alemães e da vitória de Hitler, Vi- ! lamento' ...
quéncia de acontecimentos importan- tória que lhe abrirá as portas do I Esta, é a nossa hora! Saibamos vi
tes, a certeza de que a vitória há Mundo! ... As mensagens de Tojo ao vê-la, com fé, fazendo um gigantesco
de ser das Nações Unidas, 'embora povo japonês são mais ponderadas ... I esfôrço para que se abreviem os so
não se estabelecesse o tempo neces- F)' que o estadista japonês sabe que frimentos do Mundo, mergulhado há
sário para alcançá-la. Indiscutível- elTOU o pulo, procurando agora reu- já quasí cinco anos nesta catastrófica
mente, nêsse quadro otimista geral, n ir tôdas as fôrças para promover convulsão geral! .

os bombardeios de Berlim ocupam a uma luta terr-ível, durante a qual lhe �. _.._.._ .............,. -.·.-.w................

vanguarda, pois que deixam entrever

I
seja possível propor uma paz negocia-

MACHADO & CJA.aos aliados e ao próprio povo alemão, da ou uma rendição que dê ao Japão
de maneira insofismável, que os tira- melhores perspectivas do que as já
nos totalitários e suas respectivas I prefixadas na Conferência do Cairo. AGtilNCl;;'S E REPRESENTAÇOES
rnáqu ínas de destruição faliram em

I
Em todo o caso. o mundo ainda Caixa postal - 37. Rua .Tollo PInto - II

seus desígnios e protecías, estando está m suspenso, aguardando o comu- FlorJanópoli8
agora à mercê dos adversários cujo nicado da outra Conferência. Espera- Snb-aaentes nos prIncipais mmUcfplo. d"
valor sub-estimaram e de cuja capa- se que logo após o seu encerramento ESTADO
cidade realizadora chegaram a zom
bar,

O balanço nos acontecimentos desta
semana, fixa em especial plano as

declarações do Secretário ela Marinha
dos Estados Unidos, senhor Frank
Knox, ao referir as perdas em ho
mens, verificadas durante a ofensiva
de 100 horas, com que os americanos
dominaram os nipões no arquipélago
das Gilbert. Essas cifras surpreen
dem: - na ilhota de 'I'arawa, pouco
maior que a ilha de Paquetá, si o tôr,
os norte-americanos perderam 1.026
homens mortos, e 2.557, feridos. Em
Makin, morreram 65 e foram feridos
121 e em Abemama tiveram um sol
dado morto e dois feridos. O registro
de perdas em Tarawa é muito gran
de, sem dúvida. A tomada dessa ilho
ta foi uma operação de extrema vio
lência, tendo si�o 'encontrada uma re
sistência furiosa. Veja-se, nessa esta
tística, a combatividade dos america
nos, o espírito de sacrifício que os
anima em suas emprêsas, e a formi
dável colaboração que a América do
Norte dá ao mundo, nesta campanha
pelo esmagamento total das tiranias
organizadas em máquinas de con

quista,
Segundo as últimas estatísticas pu

blicadas, os Estados Unidos, desde o

início da luta com o Japão tiveram
125.969 baixas, sendo que a proporção
de perdas nesta última fase, que vem
de 15 de novembro até os elias atuais,
anda em mais, pois que as perdas so

fridas em Tarawa, Makin e em tôdas
as demais frentes, incluindo as Ré
reas, terrestres e marítimas são
avultadíssimas, para o pequeno prazo
transcorr-ido.
Entretanto, si do lado das Nações

Unidas há essas perdas a lamentar
os totalitários também. contam i' seus
mortos e feridos em cifras astrouômí
caso O desgaste da frente chinesà, Os

bombardeios 'de Berlim, as destruí
cões de tropas na frente chinesa, na

península italiana, nas ilhas do Pa
cífico Sudoéste, mostram que no ba
lanço final, nossas baixas são insigni
ficantes e que as 'do inimigo estão
fazendo desmoronar não só o moral
nipo-nazista, como também vão abrin
do claros que os alemães e nipônicos
jámais poderão preencher C0111 suas

reservas humanas.
No quadro geral dos acontecimen

tos .outro fellôÍl1enO de importãncia
fOi' sem dúvida a vitória chinesa do
Changtsé. Sabe-se que ali 'os japone
ses empregaram até gases asfixiantes
para quebrar a heróica resistência
elos chins sem nada conseguirem a

não ser urna nova derrota e milha
res de baixas. A Conferência de Chur
chill Stalin e Roosevelt, que já está
send� denominada a "Conferência da
Vitória" estabelecerá, por certo, os

últimos preparativos para o esmaga
mento dos totalitários, 'cuja situação
já se está tornando insuste!1tá_vel.
E, POI: falar em ConferenCIas. k

reunião do Cairo, que teve a presença
dos representantes da Grã-Bretanha,
Estados Unidos e China, constitue u�
'elos mais potentes .golpes de estrate
g ía política, já descarregadOS pelas
Nações Unidas sôbre a cabeça dos
japoneses. Indiscutivelmente as reso-

HEMÉDIO DAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re

gulador elas visitas, das doenças do útero, ovários, evita as hemor
ragias, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades das
senhoras ele qualquer idade.

LESÕES DO CORAÇÃO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidropsias; pés ln

chados, falta de ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,'
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.

AOS FRACOS E CONVALESCENTES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta o

vigor elos músculos e elos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes C01"1

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lín
gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida.
SÍFILIS-PÉIJE-REUJUA.TISMO

SPIROCHETINA é usacla nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - (mico depurativo que limpa
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogaria')
ele São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

•••

BAR E ARMIZEM OH I[NT[
Em \Sua toilcte .íntíma .sórnente 'o METGYPAN, de grande po

der ,higj(lnico, contra moléstias contagiosas 'suspeitas, irritações
vaginais corrimentos, moléstias utero-vagínats, metrttes e toda
sorte' (1(' doenças Jocais e 'grande :lJreServativo.

Drogaria PACHECq, Rio

-

Meireles, 11

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

: Depois de tantos anos de bem servir ao público :
! A tradicional CASA MACEDONIA :• apresenta, - pela prlmeíra vez - a sua •
• •

: Grande I iquidação de Natal! :• •

: Toda a Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA! : Adolfo Konder n, 3, com amo

• Tecidos Iíscs e estampados serao vendidos por • pIo salão para qualquer ramo

•= PREÇOS MARAVILHOSO� 1. .: �i�0�e��ci�ig�:n�.to��}o���eç����
- Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -28• Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos. meias, bijuterias, lãs em • .- ._•••_••__..,..?'."•••••_ ,__ ""

• novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, " TERRENO Vende-se
.. flores,

.

presentes, fantasias • um, me-
dindo 15x50 ms., localizado na•

UM M·UNOO DE COISRS BONITOS
• �;�meda Joãe Pessôa. ;:���: .

.

N N: Tenatr�dUe�ê�i.o 3�eirão,
: por preços de Papai Noel! : S

..

f·L·
..

Á··S
...

���·g�:;:�J��• • Ias em casa de família, todas

: Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe! : ��l!���rI��;!.�;�;;.�;.:�]:;�• Uma só opor tunidad CD' para • "'ozl·nbe.·ra Preoisu-se de
_ •. u uma. Paga-

: COMPRIR E FICAR SATISfEITO I : :�:t��:ratar na r.ua �:.�S
• Começa no dia 1.0 de dezembro. não esqueça 1 •
I •

I CASA MACEDONIA IA Casa que mais vende e melhor atende
- .....•...,. _ _•••."••_ .....

: : PERDEU-SE• 8 ,. Rua Trajano ,. 8 -Inas imediações do comércio, a

• . • parte inferior
..

de uma caneta

••••••••••••••••'�•• *e.�•• �itl ••••••• ')'4'�. �!���_� �!:�fi;:d��::.essoa que

VINHOS «G R A N J A UNI Ã O»
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

PRODUTORES: «SOc. VINICOLA RIO GRANDENSE LrDA,» IMATRIZ - PORTO ALEGRE
Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Farroupilha -

Garibaldi - S. Paulo - Baía-

Estabelecimento Agricola • ((GRANJA UNIÃO» • Flores da Cunha
RIO GRANDE DO SUL •• BRASIL.

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

Rua V.
-

PETISCOS - Ro l l-rnops -. Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinha's - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró!
de país inimigo. E. nesse caso,
será julgado, mífitarmente, como
inimia-o do Brasil (D. E. M.).

I1AS II Precisa:se alugar um�,U li se possivel com mo

veis, de preferência nas ime
diações de alguma das nossas
praias. Informações na gerência
do "Estado", V .. 4

CASA Família de trata
mento desejo alugar
uma, com 3 a 4 quar

tos e que tenha todas as insta
lações

.

necessárias. Telefonar ao
Hotel Central para; senhor Sebas
tião Araujo, 4 v 3

Sementes
A Floricultura, avisa aos seus

fregueses que recebeu grande sor

timento de sementes tanto xde
horticultura como de Floricultura.
Grande variedade em vimaria. Svd

ALUGA-SE A casa sita
na Avenida

Máquina �=pr���
quina de costura em perfeito
estado de conservação, cSin
ger» ou «Pfaf». Tratar à Pra
ça 15 de Novembro, 15, sobra
do, ou telefonar para 1593
Sargento Veran. 3 v. - 2

I VINHOS «(c A S T E L O"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os Ki'��� !�ó����da'á O,�, '",���,�o�"m �� [e,,���� I;alemães certa Iacididarle de mano- pes «Ios soviéticos, Na zona de Ne
hra nessa zona de combate . Os no- vel, na Rússia Brarnca, os canhões
vos rcíórços pedidos a Hitler per e os tanques rll'SSOS estão rcduzin
VO'11 Manneste in indicam que a do ststematioameute a- resistência
"Wchrrnacht" tem, mesmo,' os 'i,nimi,ga, embora a emissora de Ber
olhos voltados para Kiev. Estão, lim sustente que os alemães conse

-as5i'111, os alemães realizando su- gui ram conter as penetrações so

premo e ae-ríscado esfôrço, de d 11- viéticas. Mai.s abaixo, a noroéste
vídosos resultados, para' restabcle- de Gom el, estão também os russos
ccr a linha, ele inverno do Dnieper, com a in ici.atuva, aprove itand o o

investindo conlra aquela sua ])1'111- enfraquecimento das posiçôes 11a

cirpa'l cidadela. E que os al emães z isl as, f'rudo da ianensn concentra
concentram Iodo o seu poderio no ção de homens e mater-ial que o

saliente de Kiev, prova-o o Iato de Alto-Comando alemâo íez, no sa

que em outros setores da imensn l'iente de Kiev.

alemães
-

nao
Moscou, 16 (U. P.) - Os ale

niãcs não querem que a batalha do
saliente ele Kiev se transforme em
Il1'JVU e deprimente rettrada. E,
i(k�;se modo, resporiderum à contra
ofensiva do general Vatutin, l-an
çando à arena novos reforços de
infantar-ia, par a enfrentar os que o

Alto Comando soviético envíára
lua véspera. O novo ímpeto de von
Mannestein , que deterani.nou a ova

cuação de Hadomvl pelos russos,
importou em perda sensível para
êstes, pois a locai idade domina se
ele estradas que par tem em tortas
as direções. Rodomví dista fie

FERIDAS,
E MAS,

!NFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

A missão militar brasileira I !�,rl��� )�crl!i�LLção do porto do Rio de Janei
ro determinou a abertura de
rigoroso inquérito, para apu
rar a responsabilidade dos que
atiraram ao mar cêrca de 120
mil quilos de peixe deteriora
do, infringindo disposições em

I'igor que proibem o lança
mento ao mar de detritos de
qualquer natureza. Trata-se
de pescado deteriorado por
deficiência dos frigoríficos e

atirado ao mar no cais do
porto.

NUNOR EXISTIU IGUl=Il

AHGEL, 1 G (C, P.) - O

general!
O gcnerul Ord disse aiu d a que,

l\-hIs.cal'C'nhas dr Morais, chefe da. "quando chegar () nromr-n to de
missão m i Iif ar hrus ileirn que auui hrastlcir os 'e n or lc-arncr icanos lu
chegou, d eclurou aos .i OT'11 aI i sl as, tH rem [untos, a t aoef'a será fúcil".
que a fôrça cxpcd iclonár iu brasí- Orrl , do Exército dos Estados
Iei ra desembarcou aqui, a-Iian-d c Uu i rlos é que preside a comissão
.in ic rnr o tre iuannen to ele gUCT"T'.1. conjumí a de th,fesa hnlsi liri ro-norte-

A Jll'i-ssào brasileira ücará adida <I'l1lericana.
ao 'Q. G. A,lialdo 110 ="Iorle da Afriei! A inforl11arã'fJ o{'jcial a reSJpeilo
e seus 1llC'lllbros vi.si1-arão a [r('ntr declara: "É'rsig'nifieartivll CJue a

de guteITa j,ta'lj-an:.1. chegada da missão br<lsileim se

() geneI'al Orei, presidenle da l'0- verifique pouco ele-pois de se haver
mi-ssão brasi.Jeiro-norle-americana anuncia.do que o Brasil 1011l a in
de defesa con,Íun,ta dedarou que tencão de enviar uma fôrca expe
t,eve nporlunidac!e ele estudar n;ni- didonária i-ntegrael:.1 por iÍJni(!'ad-es
ta coisa itc(\rca das fôrcas hn:si- aéreas e ter,re.srÍl'cs, com nUJIuerosos

leil'as
•

cfeti",os, pa-ra a Europa ou Africa".
"ImpI'es-sionOll-m€ l1luito - (lis- ---------------

se o gener:.11 Ori(( - {) excelente
lPTl\pal'O físico dos soMados bra- A 7 a B I A CsHeiros. Seu ltlIorad é muito ekva- - •• - •

do. Tive 'oearsiã,o de o-bserval' as

manobra,s por êles l'ealizad::ls.
Qua,ndo t'ermiJmram as mall1o]n a�,
fui síncero ao elogiar!' os LSoldur!üs
e oficiais bra'siJeiros. Vi sua arti-
lharia fazer fogo, com munição
oe ,guerra sôbre a in,f'an,tal'Í'a, a dis-
,tâncias mais curtas que nos Esta-
,dos Cniel os mesmo".

Acrescen�oH que os bralsiJeirros
uSUJI1l ,tanques norie�a1nel!'icanos e

peç:.1's de artiBmria -a,ustTÍacas e

alémãs, jJor2al1, ql�e empregariam
o "materiall de guerra disponivel"
<l'l1'UiI1,do chegarem a,o norte da
Afriea. z

O gene,ralr Ore! di'sse rJ:'ambém que
a Fôrça Aérea Brasi]ei,ra di�põe
de muitos cucals e bomhanl'elr!'os,
ae.res.ccntando "que será essu n

primeira ,'ez que o Brasil enviará
fôrea expe.clicionária ao llNramar".

Ô o'ellN'Ja,1 Ma'scail'enhras de Mo
.rairs �lfi,11mou que "exi'stJc grande
ufeto entl'c os brasiJei.ros e f.rance
ses ,devÍll,o à lOl1'�a pel'l11a:nência da
missão franc'C's-a no Brras'lil".

r
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Sedas estampadas em cortes
Reversíveís-Zergalbas

Maravilhoso sorfimerr'o na

CASA ROMANOS
Rua Conselheíro Mafra. 26.

Oueixa sem razão 1 Era do «8antos»
Hi'O, 1<i (A. N.) - o inspetor

da Alf'únd egu desta capi-tal, ouvido
u respeito (taiS que ix.as da Câmara Wilson Veiga quando se banhava
do Comércio do Ch.i'le, que consi
dera scriunucn te prejud i c ad as us

exportações d aquele pais 'para o

nosso, - em vi.rf udc (la cxigêucia
i d as aduanas hrns i le i r-as no sentido
de serem as mercador-ias marcadas
eOIl11 tinta indelével, tiuta cuia f'ai
la se faz son'í i r no Chile, - decla
rou .que é impossível qualquer
concessão ou tolerância, por isso xc-o paira terra. Os demais ba.uh is
que tal ex igê.ncia é feita a todos os tas o ccrcareun e todos ver if'icaram
países do mundo. Para suspendê
.la seria pr ec iso que o presidente
da Repúbbica baixasse lei especial.

Berlim atacada

Rio. lG (A. N.) - o eslurlu nl e

na praia do Icarai, em Nüterói , teve
a atenção despertada por a.lgo que
a. cêrca de cem metr-os da praia
vagava ao sabor das ondas. Nad an
elo ern d-ireção ao objeto em C{IWS
tão, o banhistn verif'icou que se
tratava de um salva-vid as e Irou-

COIll surpresa que o salva-v idas
lraz ia a inscrição "Sam tns ", m eio
:l]}HJga,da, mas, ainda assim, bem le
gível. O "Santos" foi, como se sa

be, uma (las unidades brusble írns
torpedeadas pelos submarinos ei
x istas. O sadva-vi das foi encami
nhaJdo à Deiegac.ia de Ordem Polí
U ca e Sodal.

Pelo Teatro
Cam entradas ao preço de Cr$

1,10. o Arte Clube realiza amanhã,
no Salão D. Joaquim, mais um

espetáculo, cem as peças: «Anjo
do Lar» e "Mulher de Gêlo".

o esta ao de saúde
de sr. Churchil&

Londres, 17 -U.P.-- Melhorou o

estado de saúde do chefe do go
vêrno britânico, sr. Winston Chur
chill. Foi o que se informou ofi
cialmente em Londres no palácio
de Buchingan. Apesar das notíci
as favoráveis sôbre a evolução da
enfermidade do primeiro ministro,
o estado do enformo inspira sérios
cuidados, principalmente devido à
sua avançada idade de 70 anos.

Londres, 17 -U, P.-- Poderosas
formações de bombardeiros pesa
dos britânicos atacaram ontem à
noite a capital alemã, reiniciando
a ofensiva para a destruição com

pleta de Berlim. Segundo infor
mantes autorizados o ataque foi
sumamente intenso, embora menos
violento do que os raides efetua'
dos há pouco mais de duas se-
manas.

2&

Esportivo
Várias

-- A segundá. partida entre Ca
riocas e paulistas, realizada ante
ontem, à. noite, terminou ccrn a

vitória dos bandeirantes, tentos da
Servilio, Hércules e Luizinho, para
o vencedor, e Tim e Admir, para o

vencido. Renda 367 mil cruzeiros,
novo «record» do Campeonato Bra
sileiro de Futeból.

-- Anunciam da capital paulista
que o arqueiro Cajú defenderá as

côres do Santos, na temporada de
1944.

00 O Palmeiras convidou o Inter
nacional, de Porto Alegre, para
disputar varias jogos em São Paulo.

_. Efetuar·seoão, depois-da-ama
nhã, nesta capital, os seguintes
pré lias : Paula Ramos x Crispim
Mira, e Caravana do Ar x Lopes
Vieira.

-- O zagueiro Norival ingressará
no São Paulo.

-- Prqsselluirá, no próximo do
mingo, o Campeonato Catarinense
de Vela, promovido pela Federação
de Vela e Motor de Santa Cata-

É lLUS QUE UM
NOME, É UM
IIllBOLOI

rina.
-- O avante joiavilense Quirino

renovou contráto com a Portugue
Ia Santizta.

-- O arqueiro Batatais firmará
compromisso com o São Paulo.

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

PeciAlio pago
o Centro Social de Aposentados

e Reformados pagou à viuva do
sr, tenente Benevenuto de Sousa
Nascimento, falecido há pouco nes·
ta capital, no mesmo dia do fale
cimento, o pecúlio por êle deixado
na referida associação, corno .6clo
da qCil,i�a «A»,
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