
Aproxima-se. a hora
México, 12 (D. P.) - o sr.

Diego Martinez, ex-presidente
das Côrtes Espanholas, decla
rou à United Press que a que
da de Mussolini e a rendição
incondicional do rei e seu go
vemo às nações unidas tive
ram grande repercussão na

Espanha, acrescentando que
"se aproxima a hora da liber
tação e da prestação de conta
dos líderes nacionalistas espa
nhóis".

Ofensiva na dire�ão de Roma
ARGEL, 12 (U� P.) CONQUISTANDO IMPORTANTES ELEVAÇÕES,' AS TRO
PAS DO GENERAL CLARK PREPARAM-SE PARA ATRAVESSAR o RIO VOLTUR
NO, EM GRANDE ESCALA, A';'FIM-DE LANÇAR FULMINANTE OFENSIVA NA

DIREÇÃO DE ROMAy
Mais gasolina
Rio, 12 (A. N.) - o presidente

do Conselho Nacional do Petróleo
confirmou que. efetivamente aten
deuldo a que melhorou considera
velm(mle a situação geral, resolveu
aumentar as cortas ger-ais de com·

bustível, não sómonte para trans
portes col�,tivos C?l110 para a �n
,dústria. Adiantou ainda que a me

dida beneficiará não sómente esta
capi tal como os Estados cuja si
tunção

í

ndustr i nl esteja mais adian
tadu. Ainda de acôrelo com as mes

mas declarações, os taxis passa
rào a receber 10 litros de gasolina,
ao invés de 5, por dia.
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As enfermeiras irão com o Exército
.--------------------

A-I A des.pe 3� com .0tençao . cinema pode ser tI

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

Rio, 12 (A. N.) - O general Ivo Soares, presidente (l8! Cruz Ver
melha Brasileira, cleclarDu, a propósito da crbção do Corpo Espe
cial de Enfel'lneiras destina,do a acompanhar as tropas expedicioná
riais bl'asileiras, que a Cruz Vermelha já formou cêrca de 5 mil en
fermeiras com todos os ensinalllentos necessários à guerra. Acres
centou que essas enfermeiras, solteiras e casadas, estão prontas pa,ra
partir para o front e estão cheias de entusiasmo. Tôc1as c].as são ofi
ciahnente reservistas do exército, possuindo as respectivas cartei
ras. Depois de selecionadas, serão elas submetidas à revisão geral
de conhecimentos no próprio Corpo de Saúde do Exército. O repor
teI' perguntou p que se faria caso o número de enfermeiras não
désse para as necessidades do exército. Re-spondcll o generarl que
convÜ'cari81 obrigatóriamente as enfermeiras em número que corres

pondesse aos cla,ros. Sôbre o cri tério de aproveitamento, disse o

general: "Primeiro serão' aprovei tadas as mais jovens, mais sadias,
mais ageis e solteiras, as viuvais sem filhos e as desquitadas.

Bomba num cinema
Sa,ntiago do Chile, 12 (D. P.) -'

Durante a sessão noturna do Cine
Franklin, ontem, explodiu uma

bomba na cabine de projeção, sem

causar danos. ConflUo em Roma

INovai Iorque, 12 (U. P.) - A ci-
dade de Roma foi teatro. na noite
de ontem, de terríveis conflitos, Ientre a policia, e 'Os civis anti-fas
cistas. A própria emissora de Ro
ma i,nformou que os sublevados
estavam de fuzís e granadals de
mão.

àAmor Arte
Grandes curiosos! •••
Hio, 12 (A. N.) - Logü que o

navio espanhol "Cabo de Bor.nos"
atracou, todos os di'plDmatas na

zistas, que s·e encontravam a bor
do, 'os quais serviam. no Chile e es

tão sendo recambIados para ('

Heich, aglomeraram-se no tomba
dilh() do navio, revelando graneL,
curiosidade de conhecer a cidade.
Foram, po.rém, impedidos eLe de
sC'illb 11'C::lr. SÚ111ente os cliplr,matas
argen ti'nos, isto é, os cônsules que
se destinam a Gênova, Hamburgo
e Berlim e o novo adido militar ar

ge'T!!ino en; Roma, tiveram per
missào de eles·embarcar. Sómente
€'111 Portugal. os diplomat:ls argen
linos verifiearão se lhe5 se,rá per
nü,tido prosseguir viagem.
-_-=-_-=------_.-----------
..__.._ -._._ __. __.._·_·.·D· ·_ �_..·_· · _..··-_··.•-.- _•.- •...•- .

A Socidade Musical Amor
à Arte está hoje em festas,
pois nesta data decorre o
46° aniversário da sua fun
dação.
Há quase meio século, por

tanto, vem ela dedicando-se
ao culto da arte dos sons.
contribuindo para que vá�
rios músicos, saídos das
suas -aulas, ingressassem
noutras bandas e orques
tras, e elevando o nível cul
tural da cidade.
"O Estado" saúda a sua

atual diretoria, à qual dese
ja os mais viridentes louros.

Ataque com pleno
êxito

Cairo, 11 (�. P.) - PodeJ'osns
formacócs aéreas aliad 15 voHanlll1
a atac'ar, durante a j(wnuda passa
da os aeró(!.ro!1l0S alemães de l\Ia
riÚza e Cnlato, situado na ilh'a de
Rodes. f:sses ataques foram efet,na
d05 com pleno êxito, s�gl1'ndo lI1for
mou a emissora d'o Cairo.

Voluntários polacos
Rio, 12 (A. N.) - Na "Casa elo

I
Soldado Polonês" realiZ'ÜlI-Se a in
leressante despedida de mais de
40 voluntários poloneses, os quais
seguem para a Inglaterra afim-dr
integrar as legiões que estão lu
tando heroicamente pela liberta·
cão da pát,ria de Pilsll'dskY. Este
êol'p'o de, voluntários é formado
por vários rapazes e por homens
de idade já madura, que nesta ca

pihl] i'eceberanl já os necessários
treÍnamcnltos de disciplina militar
e cultura física. Na Inglaterra re
ceberão armas e exercícios para a

luta.

Finíssimos tropicais e linhos
acaba de receber

(cA MODELAR»
I Pre5°s ultra-�����!_���_�_!. __uP'Ji",.-,,_ - - - -. -.-•.• """"'" • r••jIit •• trllY.·. r - wr.,. " �

de Kiev

achado em NápolesNápoles, 12 (INS) - Em Nápo- TVlao, com centenas de tornos em

tes, a cidade das demolições, o� perfeito estrelo, um deposito dp
'l,liados fizeram gmnde descoberta' munições navais, e mais de cin
- enColnt,raram algo que os _a1e- 'I11enta calnhõ'es novos de p'equeno
mães não sabiain existir. calibre, muitos dos quais ai,nda r,n-

O achRldo é verdadeiramente caixotados.
,urpreendente. Encontrava-se em As autoridades americanas ain
Irês cavernas separadas e consis- da não tern1Íonaram a apuração de
tia em vários n1i.lhares de barri< torlo o conteúclo das gigantescas
ie C'lm iJ�lsti v(' I de primeira qU'lli- caverna's, U1113. CJas quais tem 1 C
elade, uma fábrica para peças de metros ele altura cêrca de um qui

lômetro de comprimento. Esta ca
verna cOlntinha munições para. a
'lrtilhal'ia da armnda. Outra caver
na abriga toda uma fábrica de pe
ças para avião, na qual os aliados
encontraram numerosas héliccs e

lanque:; de gasolina intactos.

êÕ5sa-cõs··qu·é·-·servem
aos alemães

Estocolmo, 12 (U. P.) - Uma
brigada de cossacos do. Don, sob o
c'Ül11:'l.I1clo do general Vlassov. que
os alemães dizem e�tar a sl'rvicn
do "eixo", chegou à Sérvia" e
ocupou parte do país, segundo
uma infGrmação do jornal "Da
gelns Nyheter"; em Bl!,jape<;te.

ft América tem mais um ano
Rio, 12 (A. N.) - Comemorando mais um aniversário do des

cobrimento da América, a União da Mocidade Intel'�americana rea

lizará hoje várias solenidades. À tarde será transmitida para todo
continente uma mensagem à mocidade americana, em portuguê'i,
inglês, espanhol, francês e guarani. Essa transmissão será feita sob
o patrocínio do D. l. P.

õPres:em--1iê1õlâiPelotas, 12 (A. N.) -- O presiden
te Getúlio Vargns chegou a esta ci
dade à� 10,30 l\!oras, senclo festiva
mente recehido pelas autoridade�
e incalculável massa populalr.

...,...._.. ,....",o�.e_�.."".tII,.m"p_"..°.P"O�IaIll.I!I..fD.".�Ja Q.e,.'\. • __b - •••- ....

Chapéus PRIDA !Pijames LEMO
Fone 1629

o p�oblema da earae _verde n� Esta�o I Penosa retirada Ordenada a evacuaçao�1O, ,I, 2 (�. N.) - O mimstro J?ao Albert.o .ba:xou a seguinte Zuri ue 12 (D. P.) _ O re- i\I?S�OU, 11 (r. P')T'- os. russos romperam .as principais d.eÍ'es�.s
Portana' Considerando que as prefeituras mUnICIpaIS de Santa Ca- d

q ·?t d "N Z
do. n01 te e ao sul de Kiev e in l e rn a rarn-sc profundamente na direção

•

•

_ T • •• ator mili ar o eue uer- ocidental. Segundo os CÍrculos bem informados soviéticos, é sumamente
tan�a estao luta�do com senas dIfI�uldades p.ara abastecer �s �es-I cher Nachrichten� escreve. que grave,_ a. si;;;a?�o dos a�emães em Kie;'. �stando �s _?uas comllnicaçõ.es
pectivas populaçoes com carne bovma; considerando que existe a retirada alema da línha com di I etagua: da sob ll1tens� hornhru dcio da a:,wçao russa .. Ademais,

. .

d
-

d d bovi
,

f I Dnieper na Rússia e' compa-
as tropas soviél icas, que dominam a margem oriental do Dn ieper, po-evidencia a retençao e ga o ovmo em pe, para orçar a a ta com

T " • , deriio.a qualquer momento atravessar o rio para atacar de frente as

prejuizo do consumidor e da segurança interna; resolve: 10 - au- r�vel a realizada p�los germa- posições nFzi.stas em .Ki�v, já ameaçadas 'pelo norte. e pelo sul., Opina-se,
. .

bovi d
' nlCOS na frente OCIdental, em por esse motívo, ser iminente a reconquista ela capital da Ucrânia, ondetonzar O mterventor federal a tabelar o ovmo gor o em pe, no

marco de 1917. os alemães já não poderão resistir durante 111<llÍtO tempo.
Estado, na base de arroba de peso morto frio no matadouro; 20 - Acrescenta entretanto que _ Londres, J.1 (U. P.) -:- O Alto-Comando, alemão ordenou a evacua-

. ,. d b f'd C $ 45
'

,.:J' çao total de Kiev, para evitar que as suas forças sofram outro desastrefixar o preço maximo a arro a re en a em r, ,00, para o pe- aguela �e efetu0;t .

em con-u- semelhante 8,0 de Stalingrado. Foi o que revelou a B. B. C. na base de
riodo de carência de gado; 3° - conferir poderes ao interventor ço�s !llUltO. favoráveis, s_em 9u.e informações transmitidas pela ell1is,�ora ele Berlim.

di
.

r ta as nas charqueadas do Estado limitando eX.lstlsse VIOlenta pressao im- .Londres,12 (U. �.) - O "Eve-·'-------------para IscIP.mar as, ma nç
A : • miga; ao passo que agora os mng Ne_ws". �n.uncJa parecer q�te Data chíneseseu respectivo período, de acordo com os stocks de bovmos dispo- russos perseguem de perto as os a��lllaes 111l�laral11 a avacu�ç.ao

r ." _

t
- de Kiev de acordo com notícias Rio, 11 (A. N.) - Promovidamveis . tropas alemas, e se es as nao chesrarlas à MOSC'Üll e conduzem pelo Centro Chinês, pela Sociedadevv

- ••••• • • ••..·-..•••..• ..·• ··-..• - ..·-···-· - - --..�
conseguirem tomar a iníciatí- par�' a retaguarda a população Pr as ileir-a de Positivismo, rela

CI· !llone ,noO lerx.ico :1 A dPaOIAitriCgaenet�ltnearna va, estarão expostas â verda- civil e () produto do saque da

ci-I
Sociedade Amigos da América e

U deira catástrofe. rlar!e. O n�esmo [ornal, sem dar a pela .Liga de Defesa. Na�ional, �'e�-
, i.\Ian�tlan (Me�lc�), 12 (L.l?) -'1 Buenos Aires, 12 (L. P.) _ A fon1e de in íorruaçâo, acrescenta lizou-se ontem no Silogêu Brasilci-

l.._�ta (,Id�,de esta �obre �lma vlrtuall imprensa portenha continúa venl i- B d B ·i que o começo da relirada alemã

I
1'0 hr-rlhante cerimônia cívica, em

lei marcial para irnped ir que cen- larido a posição da politica, exte- anco O rasl se Lle'."e ii amplia�? das cabeceiras homcnagel'� ao 32° -aJ;iv�rsário. daterias de pessoas, que flcarar�l. sem I rior r tgentina. O conceituado ór- ele ponte e"tab(,��ldas pelos rus-
I procls.maçâo

ela' República chino-
teto �m consequencia elo ciclone '5ão "Ln Prensa" volta hoje ao as- Faz hoje 135 anos que, sos ao norte C ao sul ele Kiev. sa.

�u��t;.���'�;��,l::���:c:�o��:� I ;:��� :i:��::,���l:�::��i�,��/���� �::��:�i:��:�:����:!� 0--:{(iia�dõsra.c�o. O com�,ndante ela Hegl�o I em guerra ou romperam suas r e- de 1.200 contos de réis. Londres, 12 (D. P.) - O couraçado "Von Tirpitz" foi:\ftlltar determrnou que as lro�ds I ações com o "eixo". O artigo de atingido pelos torpedos aliados, ficando sériamente avariado.armadas patrulhem as �llas, ad- 'L�: Prensa" é francamente favo- Pelei transcurso dessa da-
vertindo que serão castigados se- -ável ii rotura atitude que além ta, "O Estado sauda ao sr. Informa-se oficialmente que a ação ocorreu a 22 de setembro,
veramenlte todos aqu�les que sa- le consultar �s sentime.nto� do José Gil, digno gerente e os quando os submarinos ingleses penetraram ao fjord de Alten,
queaI:el_n ·os esta:bel,eclmentos c�- pOYO <I,rgentino, teria ainda a vi)'- iJ.elnais operosos funcioná- na Noruéga. Hoje as fotografias comprovaram o êxito britânico.
merCWlS ou quaIsquer, c�sas pa�tl- tude de reconciliar o govêrno conl
culares. Segundo as ultlmas lll-

os compromissos de solidariedade rios da agência desta capi-
fOl'l1lações, o ci�lone c�usou sete americana por êle assumidos. tal. PreciOSOmortos e 25 fendos, somente na

zona de Maza,tla,n, sendo que as

notkias do sul indicam que talvez
se tC'llham v,erificado .outras n.lOr
Irs nas várias peque1nas localIda
des cujas comunicações estão ain
da cortadas.

Pão branco à venda

o
na casa

PÂ"Rr\ISO�".,..",.",... ,. ,. -.- �

Nápoles, 12 (C. P.) - Esta tar
de, foi posto à venci a nas padarias
da cidade o primeiro pão bra,nco
que ?e cõilsome aqui, desde 1940.
O aconlecimenlo deu margem a

gr:Jl1desl manifestaçõ'es de jubilo
entre a população.

Rua Fel. chmidt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$

.

Número avulso Cr$
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr'

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

80,00
45,00
25,00

Ano

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
bli ca d os, não serão devolvi.

A di reção n::S' se responsa-

I
bihza pelos conceitos emiti;
dos DOS artigos assinados

Banco lVlundíal
Washington, 11 (U. P.)

Está sendo estudado o projeto
de críaeão de um Banco Mun
dial de' post-guerra, com um

capital de 10 bilhões de dóla
res, para a concessão de crédi
tos a longo prazo para a re

construção das nações. O refe
rido Banco contribuirá decísa
vamente para refôrçar os fun
dos internacionais de estabili
zação de após guerra. Partici
parão nas discussões para a

criação do novo Banco repre
sentantes de 30 nações aliadas.

Prestfgãa o Govêrne e ."
elasses armadas, - 00 será"
um "qolnta· eolnnlsta", (L
U. N.).

DISSOLVE
A'GORDURA
Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
tréIas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencia ás estréIas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
ForDlode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura, Peça ForDlode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção,
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
V��a s� prescrição médica

Licencas para
visitar parentes

BC'l'I1a - (Inter-Americana)
As autoridades aleruãs estão ansio
sas para evitar que cheguem ao dq
minio do público em geral ais notí
cias dos estragos causados nas cr

dades bombardeadas. Por conse

quência , foi introduzido na Alema
nha um "Vervandtschftsanmclde
karte '

- cartão anunciando a vi
sita de lima pessôa a parentes - o

que ilustra bem a mania fie orga
nização que grassa na Alemanha.
As pessôas que saem d.e cidades
ameaçadas por ataques aéreos têm
de avisar as autoridades do desti
no que têm em vista, e os paren
tes que desejam visitar têm de
preencher os cartões e en viá-los
para a autoridade local do partido,
antes de ser emitida licença de
viagem. É impossível comprar hi
Ihetes de estrada de ferro sem ter
lima licença destas na mão.

.A propaganda alemã
Londres �Do B. N, S. espe

cial para "O ESTADO") - A
pretensão alemã de ter afun
dado doze destróieres e tor
peado três outros, num ataque
submarino a um comboio alia
do no Atlantico, é considerada
em Londres como prova eviden
te de que o comunicado do al-

,

to comando mais uma vez foi
prostituido para o fim de ser-

I vir à bancarrota da propagan-

i
da. Exagerações estúpidas ·como
essa, certamente, são tidas co-

I mo necessárias' em Berlim pa
ra reavivar a fé decadente na

campanha submarina; mas

duvida-se, em Londres, que is-

I s? c�nsiga produzir muita con
; vicçao, mesmo que a Alema
nha continue isolada do resto
do mundo.

Os círculos de Londres ma
nifestaram grande interesse

, pela confissão admitida num
relatório do repórter de guer
ra alemão Fritz Dettmann
(transmissão interna de 24 do
corrente), em que se dizia que
"a Luftwaffe estava empenha
da em luta heróica contra um

inimigo numéricamente supe
rior"; no sul da Itália,
A propaganda alemã sem

pre se esforçava para ameni
zar as notícias desagradáveis
da frente russa, contando his
tórias da bravura alemã con
tra fôrças numericamente es

magadoras. Mas a aplicação
dessa técnica à frente aérea;
italiana, com referências à fal
ta de repouso das' tripulações,
às dificuldades do clima e .ao
bombardeio dos aeródromos
alemães, oferece significativa
evidêncía do l"lerrível desgaste
imposto ao inimigo pelo pode
rio aéreo, cada vez maior, dos
aliados.

NOSSA SECÇÃOIA
I. o PENSAMENTO DO DIA

"Somente a curiosidade não
envelhece conosco e fica sem

pre creança", - E. Wartheimer.

.

A S crianças preferem Kolynos por seu
fi sabor do delicioso e refrescante.
Faça com que seus filhos usem o Crême
Dental'Kolynos desde pequenos, afim de
que se criem com dentes lindos e sãos.
.

Uma dentadura sã é sinal de boa saúde.
Proteja os dentes de seus gurís com

Kolynos-agora-e êles lho agradecerão
mais tarde.

A ANEDOTA DO DIA
DEFININDO ...

Se depois deste conflito hou
ver mais urna controvéraia so

bre «quem ganhou a guerra»,
urna coisa já está bem definida:
Não foi Mussolini.

O PRATO DO DIA
BOLINHOS COM CREME

CHANTILLY
Bata bem uma colher de sopa

de manteiga com urna e meia
chicara de açúcar. Junte tres
gemas, bata mais e junte leite
de um côco. (Mais ou menos

urna chícara de chá mal cheia).
Adicione em seguida duas chí
caras de fubá de arroz, meia
chícara de farinha de trigo, urna
colher de chá de fermento
(rasa) e urna pitada de sal e

bata bastante juntando por
último as claras em neve.

Asse em forminhas untadas e

depois de assados e frios abra
os ao meio e recheie-os com

creme Chan ti lly , polvilhando-os
com açúcar de baunilha.

O PRECEITO DO DIA
Grave pelas consequências que

têm, a obesidade, contudo, é
perfeitamente curável. Seu tra
tamento não apresenta incon
venientes imediatos ou tardios,
quando feito peJos métodos
científicos e racionais: SNES.

A potencialidade aérea dos
terá ainda maravilhoso

Londres, 11 (Por Walter i bombardeiros médios serâo caças e dos caças bombardei
Cronkíte, da "United Press") I empregados os "Maurader"; e ros. Por outro lado, os "Mau
- Revelou-se que a Oitava como cacas os "T'hunderboli.". rader'", abandonaram vírtus...i
Fôrça Aérea dos Estados Uni- Os bombardeiros estão provi-.mente as operações em vôo a
dos aumentou seu poderio em dos agora de um maior núrnc- baixa altura, por ser maior a
450;;: a partir de 1 de maio. ro de canhões, havendo sido sua eficacia quando operam a
Não obstante, sua potencíali- aumentado o raio de ação dos uma altura média.

\

jade atual só atingiu a 66 j;
.ío fixado como limite definiti-
vo. Atingindo êsse limite, a Oi-

I.ava Fôrça Aérea disporá de
um número de bombardeiros
pesados quatro vezes maior do
que aquele que dispunha na

primavera passada. Além dis
so, terá seis vezes mais caças e

quatro vezes mais bombardei
ros médios. Os planos traçados
prevêem uma expansão da
fôrça de bombardeiros pesados
em pelo menos 80�;, e as de

Ibombardeiros médios, caças e

aparelhos de reconhecimento TRMRNCARIR BRRREIR'OS AG1l:NCTb_S E REPRESENTAÇOES
em 100'li. A data em que esse J.I J.I JI J.I JI

I
Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

programa será completado de- Florianópolis
pende de muitos fatores, in- Sub-agentes nos principais mDIicfploa do

clusive O ritmo da produção) ----------------------.---� ESTADO
nos Estados Unidos e a rapí- FARMACIA ESPERANÇAdez da construcão de novos.

aeródromos na Inglaterra. do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Além disso, existe a questão
de se o teatro de operações eu

ropeu continuará sendo a zo
na de prioridade para a entre-
1a de novos aparelhos. Espera-
3e que, agora, se reduzirá o rit- Aviõesmo da expansão das fôrças aé
reas norte-americanas na In
glaterra, que foi rápido co�o
um relâmpago durante o verao.
Uma das principais razões dis
to são as condicões atmosféri
cas que obrigam os aviadores
que transportam os aparelhos
através do Atlântico por via aé
rea a empregar uma grande
ro ta meridional. Nada índíca ,-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;";;';;';;;;;;;;:.;;;;;;;;;;;;;;;:;,;;;;,.:;;;;;;_;;;:;_;;;;;;;;;_:;;;;_;;;;_;:;,,;;;;;;;;=;;';•. ;;;;..;::_;;;;:;;;;:;._;;;;;;:;.;;;;:_=�:Ique 'venham a se dar modifica-

!I 1'HEçõesnos tipos de aviões empre- LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
- LIMI'fED
gados neste teatro de guerra.
Os "Liberator" continuarão a

ser empregados como bombar- jdeiros pesados, bem como as

HFort�Jez�$ Voaçlora&" i comQ ! """""_... .... .....__.'

Estados Unidos
ecrescíme

VE�DEl\'I-SE i [

l
agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com,

couro a crômo.
Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam· se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em umável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lSIDro.
se V. Sin, de acrescentar. ao agr�
cer a gentileza:E$TEE 1.4;"1.
BEí'1 o I1EU APEIIT/VO I

I'lJEDlJ.ET(J! ,

Vroga� nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumar-tas
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário medíco,

fíItI��(,] II'
U/'! Pt;ODUTO DA KI10TS.A./IID••C0I1. E SE6UROS

. ITI..DAI oUl

PREÇOS MÓDICOS.

poderosisaimosNova Iorque, 7 (United Press) - Em discurso pronuncia
do ontem, o diretor da Repartição de Informações de Guerra,
sr. Elmer Davis, declarou que os Estados Unidos estão cons

truindo aviões que poderão atravessar o Atlântico, lançar suas
bombas e regressar, Acrescentou que nenhuma outra nação
constrói semelhantes aparelhos. O sr. Davis advertiu que não
há perspectivas de breve terminação da guerra e que novas in
venções e táticas do inimigo aumentarão as dificuldades para:
a vitória aliada.

MACHADO & CIA.

S a OU uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. P&I;do�. Depaup�radol,
E'CJotado., Anêmicos, Mãe.
que criam Migro" Criançll
uquíticII, receberio a tóni·
ficlçiío ger.' do organhmo

COI?;' O

Sangue nolSede: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19 Llc. D.N,S.P. a: 199, da 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'E N tící I Rainhacos e o leias � _

Concurso para a eleição da Rainha. dos Estudantes, promo
vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
o apóio de " O ESTADO.

Por iniciativa da Sociedade Flu
minense de Orquideas e sob os
auspicios da Prefeitura do Distrito
Federal, será realizada em novem
bro próximo vindouro, de 13 a 15
nesta cl@Íltal, a 2.a Exposição Na�
dona I de Orquídeas,

O certame será levado a efeito
no Automóvel Clu!he do Brasil e
dele também parttciparão amado
Ires e profisslonaís de Santa Cata
rina, São Paulo, Minas Gerais, Es
pirita Santo e Rio de Janeiro. Ao
lado da exposição de orquddeas
propriamente dita, haverá também
uma exposição de livros sôbre or
quídeas e de gravuras, assim como
de todo material empregado em
arquicultura.

dos Estudantes A

Voto na senhorita .........................................•..
Aluna do ..................................................••..
Votante .

NOTA: - Preencha com clareza o "coupon
" acima e depo

site-o na urne, existente no Cine Ritz, especialmente colocada para
esse fim.

............................__....__......__.a.. �

Pelo titular da pasta, da Guerra
foi deferido o requerimento em qUt;
o sr. Carmelino José Dalsenter pe
dia licenciamento das fileiras 00
Exército por ser irmão marista e
lente de colégio religioso.

Anuncia-se a próxima íundaçã l,
na capital baíana, da Academia dos
Moços da Baía, composta de ele
mentos da nova geração intelectual
e dos círculos estudantis.

No campo drn base aéreo-naval
de Santos, a senhorinha! Aurora
Caruso submeteu-se às provas para
obtenção do "brevet" de pilot»
aviador. A nova aviadora, que se
saiu com muito sucesso das provas,
é a primeira moça breveta,da em rSantos, tendo, em declarações ql!e
fez aos jornalistas, manifestado o'
seu desejo de prestar serviços pela
cama das Nações Unidas, pilotan
do um avião-ambulância.

Telegramas chegados de Rio
.

Grandc, '110 sul do Estado, infor
mam que uma verdadeir-a tromba
rla,gu� inundou, no dia 7, toda! a
cidade, ocasionando diversos estru
gos. Uma faisca elétrica provoco"
grande incêndio, que- destruiu to
talmente a Fábrica São Luiz, a '1:1-
Jial11do-se o seu prejuizo em cêrca
ele cinco milhões de cruzeiros. Em
consequência. dêsse sinistro cente
nas de operários ficaram sem em

prêgo. A fábrica só poderá funcio
nar depois da guerra, uma vez que
a suai renovação depende dos paí
ses que estão em guerra.

Cogita-se da criação de um cam
po de engorda para o gado destina
do ao abastecimento da, capital
aru:u:ol'tense, devendo ficar situado
na vizinhança da confluência diJS
rios Negro e Solimões.

Numa das delPe,ndênciaos do Co
légio Mili:tar, do Rio, su1ddou-se o
-ex"'JlIrofessor de gilnástica do esta
belecimento, sr. Miguel HoelJ'huor,,de 70 anos, casado, austrialc'o, mo
rador à rua JoaqnLm Távora n. 38,
em Niterói.

O suicida era oficilal hanorá,rio
da MarÍ'nha de Guerra.
I

Vi olen.tíssimo tempora.l desabou,
no dia 6 sôbre !' capital goiana,
aC'Oll1patnhado de fortes chuvas de
pedra, que cai�alf11 incess8Jntemen
Ite durante duas hÚlras e quarent'a
minutos.

Depoi!> do temporal, a tempera
tlU'a desceu brus,eam,ente, envol,
ven<lo a cidade numa intensa on

da de frio.

Foi submetido a julgamento, pc
k Tribunal do Jruri de S. Paulo, o

médico Pedro Augu'Sto da SiJva,
que assassinou com um tiro de re

vólver o advogada Ernâni Coelho,
Acoateciment>o verificad" no co

JneçQ dê$t, ano1 im;prçS3ioMU vi·

Prontos 08 EE.UU. para atacar a Alem I
Boston,"'10 (United Press) - O sub-secretário da Guerra,

sr. Robert Patterson, declarou, hoje, peranrte a convenção da
Federação Americana de Trabalho, que as tropas estaduní
denses estavam prontas para atacar a Alemanha. "Estamos I
certos de que as investidas que faremos em 1944 -

acrescen-,tou - determinarão o resultado do conflito. Já passou o tem
po dos preparativos, pois já os fizemos. Obtivemos as vitórias Ipreliminares. Agora os soldados estão prontos par? provas
duras com decidida -vontade. Esperam aplicar violentos golpes
ao inimigo, que está em situação desesperadora.". O sr. Patter
son advertiu, não obstante, que a Alemanha tinha atualmen
te tríplice de divisões nos campos de batalha das que possnia
quando invadiu a Polônia.

'

ii baioneta

A _ expressão, , -

e generlca
Quem também parece am

parar o direito dos aposen
tados ou reformados a um
aumento de vencimentos,
desde que a carestia 'de vida
é fenômeno de ordem geral,
é o ministro da Fazenda.
Decidindo no processo sob

número 2.252 dêste ano, -

diz o "Correio da Manhã"
o ministro I declarou que a

expressão funcionário públi
co, constante da lei, é gené
rica e abrange, portanto, os

aposentados; bem como, que
êstes últimos estão obriga
dos rà contribuição de guerra
estabelecida de acôrâo com
as normas vigentes.

Se é justo que ao funcioná
rio se conceda o aumento
prometido e se no zocábulo
se compreendem ativos e ina
tivos, para os efeitos de obri
gações perante o Estado,
claro que na hora de se rea

justarem os vencimentos não
se devem distinguir uns dos
outros, porque todos sofrem
as mesmas consequências da
alta exagerada do custo das
utilidades.

1AgradecimentoVenho, por êste meio, publica
mente externar os meus sinceros
agradecimentos ao ilustre clínico
sr. dr. Vítor Gutierrez, por haver
operado, com a maior perícia, a

minha espôsa, dando-lhe, em se

guida, toda assistência médica com

o maior desvêlo, achando-se ela
hoje completamente restabelecida.
Fpolis., 11·10·43.

ALBERTO ROSA.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS·
CELANEA - Rua Tra iano, 12

Sicília,
{(Dova

campo de experiências da
ordem» democrática

DESPERTE a BILIS
DO SEU FíGIlDO
E Saltara da Cama Disposto para Toda

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

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

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

o
DIA 12 DE OUTUBRO

Nasceu em Monte Granaro. Cedo
ainda perdeu 'o carinho de seus

pais. Ainda moço peregrinou até
Loreto incovando a consoladora dos
orfãos. Nesta peregrinação implo
rou à Nossa Senhora que Ela o

fizesse seu. Após isto apresentou-se
num convento de Capuchinhos,onde
foi carinhosamenAfl recehído. Dis
tinguiu-se pela ,..:tsua obediencia e

confiança em Deus. CQm um só
olhar fazia voltar' ao caminho da
religião homens que eram publica
mente conhecidos pela sua persi
guição à Igreja. Morreu em 1604.

Contra-ataque repelidoArgel, 10 [U.P.] A infantarta aliada repeliu, ontem, à baioneta,
intenso contra-ataque lançado pelos nazistas e que os levou à 200
metros dum hospital de campanha. onde os médicos estavam operan
do ainda vários feridos. No mesmo dia, à tarde. um só canhão anti
tanque britânico deteve uma brigada blindada �nil'llliga que esteve a

ponto d. cortar o único caminho entre o grosso do Oitavo Exército e

as forças de desembarque que tinham tornado Termoli.

WASHINGTON, outubro - (IN- modelo aos que serão adotados nos

TEH-AMERICANA) - O sistema demais países libertados da domí
governamental da Sicília sofreu nação eixista, os caraoin ier i, atual
radicais transf'ormações nas últi- mente à serviço dos aldados, servi
mas semanas, Todo o govêrno si- rão de garantia à execução das
cílíano fiai reorganizado de acôr- leis em vigor. Essas formações
do com as normas democraticas militares, que nunca aderiram ao

anglo-amer-icanas pelo AMGOT, fascismo, obedeciam aos fascistas
tendo sido abobida totalmente a apenas como urna simples máqui
famosa OVRA a polícia secreta na governamentad, tal como fa
fascista. r iaen, com relação a qualquer go-
De acôr d o Coam o novo sistema vêrno .

governamental' estabelecido na Si- Essas profundas modificações
cília, e que certamente servirá de operadas no sistema [udiciárír, da
_ _- _- grande ilha mediterrânea consti

tuern outro exemplo do vasto ob
jetivo do sistema de govêrno esta
belecido pelas Nações Unidas, o
qual, a seu devido tempo, deixará
sua marca também nos sistemas
governernentais de todos os países
inimigos.

Os aliados deram aos sicilianos
um novo Código Penal, segundo o

qual n ingucru poderá ser preso.
por qualquer oficial italiano, a me
nos que acusado por crimes espe
cificados, e que ni.n guern também
poderá ser conservado na prisão
sem um julgamento regular irneo
di ato, corno acontecia no regime
fascista, sob a "Lei de Segurança
Pública", a quad foi revogada: Em
muitos casos, à população da Si
cília foram concedidos direitos le
gais de que não gozavam sob o re
gime fascista, mesmo quando ha
via julgamentos regulares.

Uma modificacão radial foi
igualmente operada no sistema

t d d· sindical, sendo que as contr-ibuí
san o o la, cões antigamente obr-igatór-ias pa-

ra o sustento da burocracia f'ascis
la foram suspensas ou parcialmen
te desviadas, facilitando dessa fór
ma a radical' transformação dasS. Sarafim, confessor i nstií uic ôes fascistas. Entretanto,
as contr ibuicões destínadas a be
nefici os, corno aposentador-ias, se
guros de acidentes, etc. foram con
scrvadas. Essas alterações, embo
ra simples na aparencia, pressa
giam grande modificações na es
trutma industrial da Itália que,
pelo menos nominaLmente baseada
no Estado Corporativo.
A Sicília, portanto, será um cam

po de experiências para o novo

plano de govêrno para os territó
rios ocupados. A restauração da
lei, da ordem e da [ustíça é neces
sári a, afim de que o exército pos
sa operar sem embaraços, O povo
deve ser poupado à fome e às mo

lestias, devendo ser restauradas as

Iuncões governamentais.
Além disso, o govêrno militar

aliado é uma verdadeira tentativa
ele administração internacional
conjunta anglo-arner ican a. Repre-
senta uma importante fase da co

operação das duas grandes potên
cias para o restabelecimento da
ordem mundial.

FARMACIA
___ o _. • , _

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

Grupos estofados
reformam-se na

COLCHOARIA MODERNA
e Colchões

Permanente «stock» de colchões, aceitando-se en co

mendas sob medida, quer para colchões comuns,
quer para, colchões de mola,

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

Machado - 3

DO DIA
HOJE HOJe

CINE
A's 7,30 horas:

Robert Taylor, Mary Howard e Brian Donlevy, na gigantesca
produção da Metro, inteiramente em "tecnicolor":

Gentil tirano
DOCUMENTARIOS BRASILEIROS N. 1 (DFB).

SONHO DE CACHORRO (Desenho)
Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Imp. até 10 anos

CINE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Don Terry, Léo Carrillo e Marjorie Lord no filme de combate
ao Nazismo e à S.a coluna.

A fuga de 11ong-KongSABARA' HISTORICA (DFB)
Preços: 1.50. (UNICO). Censura (Imp. 10 anos).

S,'·feira no ODEON: Hedy Lamarr e James Stewart em

Pede-se um marido

A descoherta de 'mel'cudo no
Estado de Goiaz foi feita pelos ga
rimpeiros que bateavam no leito
do rio Vermelho à procura de ou
ro, nas poroximidad,es da antiga
capital. Constata,ram aqueles ex

ploradores a presença, em seus
instrumen:tos de trahalho, de uma
massa líquida que a[,raia aprecio
·500 metal. J,gmorando do que se tra
tava, os hLLmiIides gariil11lpeiros, de
pois de um eSlfôrco insano, conse

guiram deslgarrar >as p.epiía's de ou
ro da mas.sa, jogando-a ao I'eito do
rio, que é essencialmente diaman
tif'ero. O cas'o foi levado ao conhe
cimento dos tec,nicOos da Prefeitu
ra, que conduiiI'am tratar-se de
meroúrio, cuja pres'ença alí já era

susp.eitada, em vista de estarem

si�ltalda� no local profundas ,jazidas t
fflliJ1erlll'$,

TER(A·FEIRA

3 - Rua Fernando

CARTAZES

Faça isto
para rápido
alívio do

. ,narIz ••••

No Rio, o procurador Gilberto,
.Goulart de Alndrade apresentou
denúncia contra Artur Coutinhr.
Duarte, por ter o mesmo, em 23 de
junho do corrente ano, num res
taurante daquela capital, proferido
p2Jlavras injuriosas ao nosso p-us,
ao mesmo tempo que exaltava o

nazismo, confessando-se quinta-co-
luna e alemão de coração. Repelido A pe·na de mortepelos presentes, tentou ferir à faca, .. •,Tos� Soutelinho, sendo a, custo de- no Mexlcos-armado e preso. O processo foi I ,.

distrib id
. México, 10 (U. P.) - Foi res-

.

UI o ao Juiz Teodoro Pa... taurada a pena de morte, no Mé-checo. xico, para os delitos de sequestro
e atos de balndo.Jeirismo, A pena
capital tora abolida em 1938 ten
do voltado a vigorar agora, ll1l�dia,n
te decreto do presidente da naçãogeneral Avila Camacho.
.-.-.- -.- -..- -._,.-..._.. �

vamente 11 sociedade paulist:ma,
onde os protagOlnistas da bragéd,i,a
gozavam de alto p'restigio. O jul
gamento, que era aguardado C'OU11
enorme interesse pro'longúu-se ate
o dia seguilnte p·ela manhã, qU�_liI1do
se soube, afilna,l, o resuMado: ah
solvição do acusaldo, po,r unanimi
dade, isl[o é, 7 votos.

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me
dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas. Nuns Ie

gundos,V. S. pode resPirar outra vez I

"A Bandeira Nacional quando apare
cer em sala ou salão, por motivo de reu
niões, con,ferências ou solen1dades, fica.
l'á estendida ao longo da parede, por de
tl'az da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre acima da cabeça!lo- respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retânguloesteja em sentido horizontal. 6 a 6S.
tr.. la i�ola"n "m rima". (Decreto-le1' n.
4.1;4'15, de 31 de JulHo de 1942: - Art. 18.

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

velopa selado. para Q res
posta,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/)j). A! •.�_.'pCO CI!!1.9.� rí"!t. tit avisa o distinto público de Florlaló-
_�•.,.. � .�(.�. polis de que acaba de receber be-

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposíçâo»
Ternos

Fccom
de tropicais, linhos, brins e
umo visita. se:m

PRAÇA

casemiras.
. . ,

compromrsso, a
QUINZE N. 11

� eo. .

I Banco do Brasil Ii Sociedade Anônima ia Capital Cr$ 100.000.000,00.
• Fundo de reserva e outras reservas . Cr$ 1.348.131.138,50

I180
Agências e correspondentes em todo o país

i I
EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AG�NCJA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juros, (GOMERCIAL SEM LIMITE) 2% a/a
• Dep. Iimitados (limite de Cr$ 50.000,00) 3 % a/a

I· Dep. populares (idem de c-s 10.000.00) 4% a/a

•
Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tarn

bérn de quaisquer importâncias).
com aviso prévio de 30 dias 3,5% a/a
idem de 60 dias . 4% a/a
idem de 90 dias . 4,5% a/a

Depósitos a prazo - fixo

:por 6 meses . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4% a/a

��;:;;; :::R:::::,::tt :;; ;;; IAs letras htpotecártas emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de

Ic-s ioo,oo, Cr!ii 200.00, Cr$ 500,00. Cr$ 1.000,00 e c-s 5.000,00, teern por ga
pantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE

:�o:��:::.itidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidãveis por via de SOl'·

i ISeus juros de 5% ao ano, pagáveis por meio de cupões, de 6 em 6 meses, : rem 31 de janeiro a 31 de julho ele caela ano. estão isentos de quaisquer írn-
.,postos, taxas, selos, con ti-ibuições ou outras tributações federais, estaduais •

ou municipais, ele acôrelo com o decreto-lei n. 221, de 27 cl" ljaneiro de 1938. :Preferem a quaisquer títulos de d ívída quirografaria oi.. l'revilegillda e :podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA Pú�LICA; - EM FIANÇAS .,
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÁO DE BENS DE MENOHES, •
óRFAOS E INTERDI'I10S; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- :TAÇõES DOS ElI'[PRf;;STIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS

:PELO BANCO.
•São negociãveis em qualquer parte elo território nacional e cotadas em

iBOLSA.
Agêncías no Estado de Santa Catarina: •

FLORIANóPOLIS. JOINVILE, BLlJl\ffiNAU, CRUZEIRO, TUBARA.O •
E MA!�RA .:EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas.

Aos sábados: das D,30 às 11 horas. :Endereço telegráfico - SATELLITE •
Gerência 1614 :TELEFONES: Contadoria _ . . . .. 1114

:
......................................................

um fracassoA vida, o dever e...
S. PAULO (Copyright da encontrava o 5° exército, a

União Jornalística Brasileira, propaganda alemã se emban
para "O ESTADO") - A re- deirou e fez troar 9:s fanfarras,cente junção do 80 e 5° exércí- apregoando antecipadamente,
to que sob as ordens dos gene- I uhl:;t vitória que, em,b?ra �erais Montgomery e Clark, sola- carater meramente tático, nao
param irremediavelmente, to- deixaria de ter grande influên
da a "muralha" meridional da! cia para revigorar o ânimo da
"fortaleza" de Hitler. A par de, frente interna germânica e
sua alta significação estraté- I dos satélites do Eixo, abalados
gica representa, também, uma pela impressionante sucessão
espetacular derrota da propa- de desastres militares e polítí-,

ganda nazista. cos sobrevindos aos nazistas.
Não resta dúvida que o de- Não contava, no entanto, o

sembarque na área de Nápo- dr. Goebbels, com o heróismo
les foi uma operação atrevida. dos soldados britânicos e ame
Sem ousadia não se ganha ba- ricanos. Ao mesmo tempo que
talhas e o general Eisenhower la "invencivel" Wehrmacht en
soube ser ousado no momento I tregava aos exércitos russos,
preciso. Desembarcando numa "aniquilados" desde 1941, mais
área fóra da proteção eficiente uma série de praças fortes da
da aviação de caça aliada as maior importância - os sol
tropas anglo-americanas do dados do 5° exército fazendo
general Clark se viram, pelos da própria vida bem menos
ferozes contra-ataques ínimí- que o dever, firmaram pé nas

gos, levadas à uma situação desabrigadas praias de Saler
realmente difícil, donde só- no e tornaram vãs as arreme
mente conseguiram sair gra- tidas das legiões de Hitler.
ças ao seu heróismo e espírito Fracassou mais uma vez o
de sacrifício e apoio da marí- decantado exército hítterísta e
nha de guerra que bombar- falhou de novo o aparelhamendeando as posições ínímígas e to de propaganda do dr. Goeb
desembarcando novos reforços, bels. A brecha na "fortaleza
permitiu �ão sóm�nt.e que fo�- européia" não será fechada
sem mantidas as últimas POSl- nem ao menos num simplesções como que os aliados vol- ponto.

Itassem à ofensiva. Enquanto
isso, Montgomery avançava E a marcha que o 8° exército
com seu glorioso exército, ace- iniciou no Egíto não se deterá
leradamente e a posse de um naturalmente na capital da
certo número de aeródromos Itália. Montgomery irá procu
já conseguidos veio resolver o rar no norte da Itália, o anti
principal problema: cobertura go adversário - o ex-invenci
da zona de operações por caças vel von Rommel, símbolo bem
de curto raio de ação. vivo do completo fracasso da INo entanto, vendo a situa- Wehrmacht e do ministro da
ção l'�alm�u.t� difícil em que se Propaganda de Hitler.

INDI·CAD'OR MÉ.DICO
DR. ARAúJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSuLTAS: Pela manhã! das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

DR. MARIO WENDHA.USEN
Valorizacão do

elogior� pecado de que não temos de
nos penitenciar : o do louvor ba
rato.
Nunca compreendemos @ faci

lidade com que se procura, tan
ta vez, cncomiar o que é banal,
vestir com roupagens vistosas o

que não passa de vulgas-idadc,
Esse veso do elogio, da exal

tação, da hosana, acabou por
ahular o scnt ido

'

dos vocábulos.

DR.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Auerfe íeoarnento e Longa Prãtica no Rio de Janeiro
IJONSU1/l'i\S - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs .• fi tarde, excepto aos
-àbados, das Hi,30 às 18 horas - CONSUL'l'óRIO: Rua João Pinto D. 7, sobrado -

�'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

• (Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)
;}x-Interno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA IUÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Itua Felipe Schmldt n, 38 - Tel. 1426 - RESID:I1:NCIA: Rua VI8coDde de 01ll'O
Preto n, 70 - 'I'el. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - FLORIANóPOI,IS.

DR. SAVAS LACERDA'
"x-Interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiãrio dos Serviços

do dr. Gabriel de Andracle (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paula)
.hefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e HospiUll de Caridade

Clioica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUL'l'óRIO: Roa Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Da8 15.30

IS 18 horas - RESID:I1:NCIA.: Conselheiro Mma, 77 - FLORIANóPOLIS.

Os adjetivos perderam seu va-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

Com práttca nos hospitais europeus
Clínica. médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urlmário do homem e da mulher
\ssiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radlología Cllnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Espe€ializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electra
cardíografía- clíníca - Metabolísmo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de mtcros
copia e análise cHnica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópol18.

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 � Fone 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
.

BESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Pane 783

=---="'=__,DR-:=BIASE��FARACO
.". ---·�.cJJE_aem..............._,.

lar. O "ilustre", o "eminente",
o "notável" se adaptam ao mais
obscuro c inespressivo indiví ..

duo. Tudo depende da posição)
que êle ocupe, embora momen

taneamente.
As ações comczin has tomam

aspecto de grandes cometimen
tos. As palavras mais sediças,
na boca' das chamadas persona
lidades, assumem coloridos ('5·

trunhos, guindam-se às alturas
dos trapos mais consagrados da
oratoria clássica.
Delira-se, enfim. É limai admi

ração conslante, um êxtase per
manente diante dos prodígios e

das prodigiosas criaturas que os

realizam.
Aquela serena e severa medi

da para julgar homens e coisas
- desapareceu.
Por isso, desejamos registrar

aqui, com aplauso, a decisão do
DASP, com referência ao "ela
gio". Despachando um processo,
êsse Departamento opinou que
"somente deverá ser elogiado o

servidor que, com excepcionaíl
zelo, presteza, especial dedica
ção e singular eficiência, der
cabal desempenho às funções e

serviços que lhe tenham sido
atribuídos. O estrito cumprimen
to do dever não constitue maté
ria a ser incluida nos assenta
mentos individuais".
Ai está .. Quem cumpre seu de

ver, desincumbindo-se das obri
gações que lhe cabem - não faz
jús a louvo!'.
Generalize-se o conceito, este 'l

dendo-o além do âmbito do fU.1-
cionalismo.
("Diário de Noticias", do Rio I Médico _ Cirurgião _ Parteiro

de Janeiro. Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vãrios anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ----------- _

(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DRCom prãtica na clínica ginecológica do •
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

lntestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras f;
partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Chefe do Serviço de Sífilis (10 Centro de Saúde - .Ex-Interno, pOJo COnCUl'80, da -

Assistência Pública de Por-to Alegre, Ex-interno de CHnica .Médica. e �ineoologia.
AFECÇõES GENITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS INF1RA-VERMELHOS E ULTRA,WO'LETAS
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46

RESIDÊNCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE. 1.648

=OR_____'SAULO RAMÕS lNSfiTuTo1Ê DIAGNóSTICO•

CLINICOEspecialista em �::�s de senhoras -

DR. DJALMAALTA CIRUR!}IA ABDOMINAL: estõ-

MOELLMAN Nmago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérulas, hidrocele, ve- Formado pela Universidade de Genebra

Cirurgia e Ortopedia. CUnlca e Cirurgia
do tórax, Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESID�N.
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MEDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstia.
Nervosas - Moléstias Mentab

Consultas diárias das 3
horas em diante

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
ele Uemorroldes e varizes - Fractnras:
aparelhos de gêsso. Opéra D08 HospitaIs

de Florlanópoll�.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0il9.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

AURÉLIO ROTOLO

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
'i'elipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SrD�NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Médico _ Cirurgião _. Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artífíciaj
para o tratamento da Tuberculos�'Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade'
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios.
Ultra Violeta. Infrazon-TerapiaConsultório: Rua Deodoro, 3

I esquina Felipe Sobmidlt
Das li às 12 hrs., e das 14 às 17 hrl,TeMone 1.476 -._j

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

DR. ROLDÃO_ CONSONI

Ao tentar esquivar-se às determí
nacões dos õraãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é;
btimigo do Brasil. E para os Inimt
gos do Brasil. a lei é infiexiveL
"D. E. M.>_

EULlHA CALDEIRA e
PEDRO GOMES CALDEIRA

participam o contrato de ca
samento de sua filha GENY,
com o Sr. Ernest Rehmenklau. HELENA CHAVES SOUSA

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA
<Parteira)

Diplomada pela IUaternidade
de Florianópolis

Atende chamados a qualquM
hora

Praça da Bandeira, 33 - sob.
(.b�.o LlU"o 13 Ile Maio)

<iENY e ERNEST
noivos

Fpolis., 7/10/43"
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

(ASA M (EDÔNIA
oferece· lhe par

preços de liquidação
tod� a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e o

que preços convidativos!

Muitos artigos serã.o rebaixados paro
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito mais!
Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumaria's, roupinhas poro crianças, bôlso s ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começo a 20 de setembro e acabo
a 30 de ou tubro !

«a casa que mcns vende emelhor crt snde.

8-Rua Trajano- 8

também ri E,\ATO
corlando ou cosendo.'

O.II.STU'IO

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mRis acreditadv Clube de Sorteio de Mer·
cadorias do Estado.

Sortpi,�A nos dias 4 e 18 de cada mê�.
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250.00
Muilas bonific&cõPS e inscrições de pl:lgamentos.

Médico gratis
NOTE DElI tod8� estas v8ntagens par apenas

'lI!, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
ore incominpnte. :t\ão exiFle igual. Nâo reflita e não
dm,-i'le um só instante. Conc0rra para o próximo
filorteio, tenoa cofisnçR, Que, quando menos eswerar, a
sorte virá ao Sf'U encontro

Conserve bem na memória os dias ,. e 18
....� -

5
rim

róis militar-es que tombaram no e Wil liam Munday, do "Morriing nos teatros da guerra.
campo ele batalha, pela su,,! causa Heralel". � Uma prece, pois, para os jorna-
da liberdade e da democracia, mas Reverenciemos a sua memór-ia, listas que tombaram ma Itália.
são outros br-avos soldados, que Ao lermos, ansiosamente, os nossos Guardemos a sua memória, corno
também se sacrifica.ram. pelo J11.es- jornais, procurando as notícias das guardamos as dos heróis que cori
mo ideal, numa: n-í nchcira Iâo un- frentes m il i l arcs, lembremos que quistam, para a sua; Pátria, os lou
portante como a dos combatentes diariamente esses profissionais da' ros da Vitória.
que se vão aproximando cada vez

.'Il.Jai s da vitór i a. �._._",..,w........_._...........,....... ....._._._. ._._..... ......._._._..........�"":ram soldados que se arr-isca- I

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAfA"
I

vam, ao som da mcl rrulha e do ca- � 1. ... �
nhoneio inccssante, para que os

� '

..�,que estão na relaguarda, acompu- Fundada em 1870 - Séde: B A Í A
nhcm, dia�'iamente, os aconlecl-.. INCENDIOS E TRANSPORTES �mentes da l im h a da frente... Dados relativos ao ano do 1941 ..
A homenagcru que a imprensa � �londrina prestou, à memória dos! < Capital Realizado ' Cr$ 9.000.000,00 "

·

I' l ando en V11 I Reservas, mais de CrS 59.000.000,00 I

:v"c�l;��a 1��\��i��lü�laosfre�;�le de oper�� � Responsabilidades assumidas........................ crs 4.748.338.249,78 �-

I I" I'
-

( deve f'icar ape .. Receita crs 34.198.834,90 ..coes (a ta la. n!l)· '..
-

< Ativo em 31 de dezembro c-s 91 862 598 37
..nas entre os l i mi tcs c1�1 glor-iosa ca-

..
. . ,

pi l.al inglesa. Todos nos, que aCOIl1- " Sinistros pagos ,..................... Cr$ 7.426.313,52 ..
pan hamos esta guerra, que seglll-" Bens de raiz (lJréclios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

I1110S, diariamente o seu curso, que � DIRETORES; - Dr. Pamf ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. F'r-ancisco

I I d" de Sá e An ísío Massor'ra.nela estamos cnrpen UH os pa.ra
r cconstruçâo de UIll mundo 111C- � Agôriclas e sub-agências em todo o território nacional. - SUCLll'S<l.1 no

lho r livre ele opressores e das � Uruguái. Reguladores de avarias nas prinocipais cidades da América, Europa ..

idé.i�S..

nocivas que o nazi-Iascisruo � e África.
'

I
estava espalhando pelo mundo, �e- � AGEN'rE EM FI,ORIANóPOLIS
vemos levantar os nossos, coraçocs o! C A 1\01 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
cm Icrvor-osa prece, por esses que O; Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
tombaram no cumprimento do de- > SUB,AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME,

\'e�Oiva.s, que tendes na frente d� t._ __ �.�������:.�����.��.��_.���.._._ _ ....combate o objeto cios seus ternos
cuidados; esposas, que orais pelr. s

seus companheiros que combatem
Dor este grande ideal; mães, que
dobrais os vossos joelhos, pcdindol
n, Deus. pelo \'OSSOS filhos; quantas
de YÓS nào deveis a esses jornalis
las as notícias que vós deram alí
vio; quantas ele vós não vos censo

lastcs, lendo o desfecho de comba-
tes, acompanhando o avanço. c�as
nOSS:1S tropas, buscando diar ia
mcn l e nos iornais, a resposta das
perglll;tas que, ansiosamente, _fa-
zi e is 80S vossos prúpr ios coraçocs. WASHI.'IGTON, outubro - (L'!- Unidos tinham uma base "secre-

TEH-A;\IEHICANA) - Breve esta-l ta".Esses jornalistas _([ue mon:e.ram I�a . �.
_

QIrente de operaçocs da Ilúlia n8L) ra em ação o novos porta-aviões uando as circunstâncias p er-
medi rum esfôrços. não pouparam "Horr.ct", a oitava midade dessa m itir-am que o Presidente Roose
sacrrí'icios, não viram perigos e de- cauegór!a, nos Estados Unidos, que velt pudesse dizer, publicamente

. traz ôsse .!1Iorioso nome. 'que os aeroplanos que bonl,bard·ea�rum até a própria VIda, para que "

todos nudesscm saber o que esta- Foi do "Hornet VII", que parti- ram a capital jarponesa tinham
va ocoITcndo nas frentes de com- r a.m os imtrép id ox aviadores do ge- partido, realmente, de um porta
bate. neral James H. Doolittle, para aviões, o povo expressou o desejo
Na simpl ici dadc das suas pala- bombardear Tóquio. de que a Marinha tivesse uma uni-

vr as , o Primeiro Ministro Chur- Por ocasião do lançamento do d ade C0111 o nome da lendária ter
r h i l l pr es la-Ihes uma imorredoura novo "Ho rn o l ", o �oronel Frank r a. A Armada concordou, e, assim,
homenagem c ao mesmo tempo um Knox adverti u o .1 a pao dos ataques brevernente, será Iancado ao mar

leslemunho da eficácia dos servi- senupr e creseentes e carla vez. mais o "Shangr i-La".
"

cos prestados por êlcs, quando devastadores. das Naçõ�s .Alt;:uclas. A carr e ir-a elo "Hor'net VII" foi
llisse, na Câmara dos Comuns, res- O ataque aereo de; TOq�110 .e. um ele pouco mais ele 11>111 ano; mas

porulen do a uma inlerpelação: "Eu exemplo dO"C[ue, e,st,[ pa,�a ,Vil. ,._
nesse período de tempo, ele pl'es

vos convido à leitura dos nossos Alem d(� . ROI ne,l :VII� , a. MaI.l toU' tais serviços. que o seu nome

jornF.is. Eles publicam h(�.ie .

uni nha dos bsta�los Unl(�os ter�, bIe- ficflrá para sempre nos anais da
'1oticiúrio completu e llunucIOSO v0111e1üe,. maIs um 1)01 ta-aVl?es, o história llJwritima dos Estados
�ôbre a luta em Salerno. E há pon- "Shangn-La". Antes do PresHlente Unidos. DCipois de servir de base
co acabei de ler uma mensagem I Rooseve.l,t:l.ar .<1 elalhes elo bOJl1b.a.r� aos bO'l1lbardeado.res de Tóquio, Ü
ur<>ente ele um correspondente, deio de 1 ()(FIW, ele responrlell, aos "Hor.nel VII" ainda se cobriu de
cujo conteudo ignoraYa oficial- que lhe razIam. pel·gunt.,�s, que pa- novas glórias em batalhas, no Pa-
mente". Ira atacar TóqUIO os aVIOes lll1ha::J cHico; a sua tr�pulação esteve a
A mensagem a que se referia o partido �Ie uma b_ase em �ha,IlgII- postos até o último lllomen'to, jun

sr. Churchill era u' que dizia que La. Os elxI�tas.' uao. eom.pl ee_Hden- to às baterias anti-aéreas, dernl
os navios que chegava.lll a Salerno! do a refereI1cJa esplntuosa a ,len- bando e avariando as unidades
nüo se destinavam it retirada e, I dária terra tornada fa�l1osa pOI Ul1; inimigas, encrua'nto afundava Ilas
S;1ll ao desembraclue ali, de tropas romancista, onde a Juvenlude e águas rIo 'occaúo, para emergir""

.

apreCfoar
� v

de reforços e confirmava a posse eterna, ap,rcssaram-se em." "'.
. eternamente na história ,dos feito�

ele Salerno pelaiS tropas aliadas. ao mundo tocl'o que os Estados helróicos da Marinha norte-amerl-
Unâmo-nos às hOl1lenagelns hoje cana .

o novo 'Hernet' terá novos triunfos

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19
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: As mais famosas mUSicas, com os mais :
: famosos artíslas. :
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! ÚLTIMAS NOVIDADES I
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ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

Atençãov. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas, moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Pr(!)cure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes'
ta cidade, que se encarregará do
assunto.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Casa SANT BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514
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ft Alemallha. peranteLondres, 11 (U. P.) - Será esta- da Alemanha Livre de Moscou, que

o ESTADO..;...Terea-feira, 12. de Outubro de 1943

Gentil Vieira Borges
e

Ana Maria d'Avila Borges
participam a V. S. e Exma.
Família o contrato de casa
men to de sua filha Sônia

com o Snr.
Nilo Fett Ohlweiler.

""

Faz anos boje o jovem José Fran
cisco Tolenti no.

FALECTMENTOS
Na vila de Tijuquinhas, onde re

sidia, faleceu ante-ontem o sr.

Germano Amorim. Seu corpo foi
conduzirlo para S. Miguel (Bigua s

sú) , em cuio cemitério foi ontem
inumado às 9 horas.

OUo Ohlweiler
e

Rosa Fett Ohlweiler
participam a V. S. e Exma.
Família o contrato de casa

mento de seu filho Nilo
corn a Senhorifa
Sônia, D. Borges.

li
II

SÔNIA e NILO

Estanislau Makowiecky
e Senhora

leyam ao conhecimento de
seus parentes e pessoas ami
gas o contrato de casamento
de sua filha Célia com o sr.

João Boaventura.

confirmam
Bom Retiro e Porto Alegre. 26-9-43

Boaventura
Senhora

Artur
e

t�m a satisfação de partici
par aos parentes e'conheci
dos que seu filho João con

tratou casamento com a srita.
Célia Makowiecky.

JOÃO e CÉLIA
noivos

Fpolis. e Induial. 9-10-43

Vencida a linha alemã do rio Calore
Argel, 12 (U, P.) - O Quinto !cabeças .. de-ponte, ape�ar �los vio

Exé,rcito anglo -,l1ort,e
- nrneuicano Ilentos

conh-a-ntaques m i nugos, �nquebrou a l i nh a f'orti Iicad a alemã quanto qu� lorç:a� muitos poder a
do ri o Calore e, vencendo cnérgi- sas do Quinto Exérci to .se. conce�1-ca resistência i n i.m igu , lom ou o I travam na margem Illen.dwnal p.'�-iunpor-tanle centro rodoviário de ra atravessar o n o depois de UinH-

ANIVEHSÁHIOS Ponle Lando1fo depois dum avan- se àquelas e contl'lllwr sua o_fenslTranscorre hoje o an ivcr'sàr i o ço ele 8 quilômetros. No selor nor- va contra Roma. Quanto ao no c:a-
n at a l i c i o do nosso ilustre patrício deste, o Oitavo Ex órcito ocupou o lore, há alguns (lias nn id adcs �lla-
sr. desembargador Americo da Sil- cenlro rodoviário çle Larino. Em das Iorça rum sua p�ssag�ll1. aguaveir a NUI1{;s, que, pela sua vivaz toda a extensão da frente, foi rôta acima, mas a opcruçao fOI lllmt�inteligência e sólida cultura, foi a linha defensiva deixada pelos da; agora, em troca, a tra,:�ssJa11111 ((os mais brilhantes ()rJHI111en- alemães através da península, com esteve a cargo de ff.n�nde força.
tos (lo Tribunal de Apelação de a qual o general Kesser lirig espe- que superou. a OPOSIÇ�O dos ale
Santa Catarina. rava conter ::l marcha aliada sôbre mães antes de conqmstar Ponte
Hoje, aposentado, vive hoje no Roma. Fixava-se a mesmo nos rios Landolf'o, a 195 krns. de Roma ..N.o

seu retiro da Irua Tiradentes, onele Vo llurno e Calor e bem COUTIO no setor no rd és!e, frente onde o 1ill·

apenas recebe os seus leais a111i- afluente anterior �Io Bif'ecno ; mas' migo se tinha fortificado ao l�mgo
gos, a quem costuma abrir o cora- a rapidez do avanço aliado lmp e- do ri� Biferno, homens d� Oitavo
ção no releenbrar o passado c no

I d iu que os alemães completassem Exército cruzaram, também em
analisar () presente. �lJ:1 f'orti li cncfio. Algumas tropas grande número, essa c�rreJlte. r

() "Estado" apresenta-lhe, nesta

I
do

ge,neral,Clark
cruzaram o. Vol- agora eliminam o� bolsoes ele l!:o-data, sinceras felicitacões. turno entre CÚPl1f1 e o mar Tir1'e-1 pas alemãs, que ficaram .para oes-

Festeja hoje o seu di a natalicio no, e mantem firmemente suas te e sudoeste de Tcrmol i.
o sr. :Wanoel Alfredo Barbosa, ne-

;:(ocianle no distrito de João pes-lsoa.
.•

bclccida durante a reunião aliada poderá infiltrar-se, em grande cs

de Moscou, a politica a ser seguida cala, nas fileiras do exército ale
pelas Nações Cuidas no que se re- mão, preparando, assim, a derroca
fere à Alemanha. Acredita-se que dw de Hitler e de seus cumplices.

........e8 �

U ES1'ADO EsportivoA C.B.D. designou o árbitro pau
lista Artur Janeiro para dirigir a

seg_U,nda peleja Santa Catarina x
Goida.

-- Vencendo ao Farroupilha. de
Pelotas. por 10 a 5. o Internacio
nal sagrou-se campeão gaúcho de
1943.

-- O Guaraní. de Cachoeira, aba.
teu o Guarani. de Bagé, por 4 a 2.

-- Iniciando o torneio inter-clu
bes cariocas e paulistas. jogarão
depois-de-amanhã. no estàdio de
Pucoernbú , os conjuntos do Vasco
e do Palmeiras.

-- O prélio Flamengo x Selecio
nado carioca será realizado no
próximo domingo.

-- Em disputa do torneio inter
clubes. deverão medir fôrças. no

próximo domingo. os quadros do
Fluminense e do Corinthians.

õals·sélá
�

iiô--õia·r�· ���r��m�in�ro�x��r�:t; n:�i�-oe;: '

Nova Iorque (Y. A.) _ Torpcrlea- tráto com o São Paulo, que terá
a duração de 2 anos.do e afundado no Atlântico Sul, -- Cardeal. o famoso jogador lTaú_O navio em que viajava, Basilio Izz o, h

"

c o que brilhou no Flu-minensede 20 anos de idade, salvou-se comdR'dois companheiros ao cabo de 83 o ia ', comandará a. «artilharia>t
dias de permanellcla no marv numa

do seleciormdo do RIO Gr.ande do
balsa. O navio foi a pique a 3'00 mi- Sul no, Campeonato Braslleiro de

. I Futebol.lhas ria costa sul-americaua. lzzo A 1
-

d MIaricou-se ao mar e se manteve dois
--

,se eçao e ato Grosso
d ias agarrado aos destroços elo caso estrea;a. no �am?eonato Brasileiro
co até que quatro náurrazos o reco-

no pro�lmo orruriqo , enfrentando
lheram numa balsa. P�rcorreram o. sel�cionado de Espirita Santo. em
2.200 milhas. antes ele encontrar cm, Vlt6rla.
comboio. Foram salvos Izzo e dois

- Bater-se-ão amistosamente. no

m ari.nheir os ; os outros dois não 11a- próximo sábado. em Pacaembú. os

viam resistido, lllorrencl'o ao cabo esquadrões do São Paulo e do Ipi
de 50 e ü7 dias de permanenda no ranga.
mar. Os náuf.ragos tiveram viveres

_. Gabardo. centro-avante do San
para lU di(!s e agua pnra 25. Ali- tos. ingressará no Comercial. da
!ll�nta\'am-se depois de gaiyotas, capital bandeirante.
peixes que apanhavam com as

-- Ulisses. o atlético zagueiro do
mãos e cOl1segLlram dois tubarões. SPR assinará contrato com o Vasco.
que atrairam Illovendo constante- .....- .........---...,. .-"": .----.."..,---------- M_..,

.�����\��.��������=�=���----------.. mente a aglla c'om os pés. Para ti- Novas Vitórias dos

ARMAM'ENTOS rARI A ESPANHA
rar a sede aproveitaram as cIJuvas guerrUheirosque, nos 'úllimos dias, escassearam, Lo.ndres, 11 (U. P.) - ÜS "uerrí-,rleixando-os seis dias sem \lima go- Jheir')s jugoeslavos obtiver3J�ll nota dáguH, v�s vitórias contra os a,lemães, em��...------- ...........,.. diversos pontos da .Jugoeslavia. Naludeus executados Croácia os patriotas sérvioos ocupa-na' Itália ralJl Casim, na es!(rada que une

Estocolmo. 9 (U. P.) - O Zay:reb. a Belgrado e penetraram.

>alem dISSO, em Bejlena, na Bósnia .correspondente do j o r n a I orintal, e em Fa'mnica na Eslovê-
"Dagbladet" em Berna, infor- nia. Hevclou-se, simulta'neamente. •

ma que as execuções de judeus CoI!l Lond�"!s, que os guerrilheir�ls
no norte da Itália são efetua- do general Tito descarrilar:llll
das com a maior brutalidade mais dois trens blindados alemães,

T)a C!"o{'cia, aniquil:l.l1c!o os seus
e que os membros da Gestapo tripulantes,
deram morte, abatendo-os a

tiros, a numerosos hebreus Comprai na Cf SA MISCEque tentavam fugir para a LÁNEA é saber economIzar'Suíça. Acrescenta que os cada-
veres de 26 semitas foram en- Troe' dcontrados nos bosques próxi- ii e
mo ao lago Mayor, descobrin- Esloeolll1o, 12 (U. P.) - A chan
do-se vários outros corpos celaria sueca (]c-clarou à "l.'nit.e(l

Press" que lamentava que o jornaltambém em Turim, Milão e, "Ticlningen" houvesse veiculado a

Bergamo. notícia prematura elas ne.4ociaçnesentre a Ingla1erra c a Alemalnlw,
Foram •·nternados ,para.a k'Üca de in."á_lido� de gll.er:-ra. DIsse que a Suecla nao p:1rtlC1-
Londres, 12 (D. P.) - Os ale- pa das gestões, mas que está dispo-

mães internaram o ministro da ta a prestar sua "ajuda técnicn",
Itália em Copenhaque e todo o I caso elas tenham êXi1o,' A data

_

e

pessoa! da legação. Os diplomalas o.utros detan�es do acordo serao
itaJianos foram. detidos pela Ges- f1xados proxlll�am�l!te, ag�l�!r(!antapo por se negarem a, reconhecer d�-se que os lllvalIdos hntal1!f"OS
o govêrno "qdisling" de Mussolini. seJaJl11 transportados em tr,em da

Alemanba a Gothemburg, e os nle
mães por mar da Inglaterra pnra
Gothemburg. Sabe-s'e que o transa
tlântico slléco "Drotningholilll" e
mai,s dois navi,os ,da mesma nacio
nalidade serão utitizad(,s na In,ca•.

..........................�- .

IVida Social ie. •� � .

Por motivo elo seu ani vcrsár io.
será hoje muito f'ellcí tado a xrtu.
Jadviga Grams, professora norma
lista em Itaial,

""

Pasa hoje o aniversário elo sr.
dr. Oslin Costa. advogado em Tn
d aial.

,:"'w.._...-.. -_••� -.-_-.-,.,...-_ - ....

Outra bomba.r.:lõgio
�ápoJes, 11 (L. P.) Outra

bÜ'lllba alemã de acão relardada
explodiu esla manhã num edifícic
da cidade, causando a morte de
50 pessoas e ferindo outras 50. se

gunelo calculos prelinJi.narps. A
])rimei ra in \'estigaçãlO realizada
indicou que a ,explosão foi produ
zida por duas toneladas de explo
si vo que os nazistas haviam colo·
caclo na galeria subterrânea de an

tigo conduto de águas pluviais
afim-ele-que não fossem descober·
tas qualndo o prédio fosse vis toria·
do pelas fôrças de ocupação ante'
de ser utilizado. O edifício, que
era construido de pedra. esbar·
rondou-se inteiramente e grande,
fragmentos de grani,lo, projetado�
à distância, atingiram vá,rias pes
soas. pelas illlled,iações. Em c�nse
quência ela explosão, explocllram
também os ma.te,riais de guerra
amel'icanos armazenados 1110 edifí
cio. O general Clark ilnspecionon
pessoalmente o local do desastre,
minutos após à explosão.

Londres. 12 CU. P.] -- Os alemães estão enviando graI1de quan
tidade de armamentos para a Espanha. Segundo informou em Lon
:ires o «News Chronicle». essas armas, que procedem de Bordéus.
as tão sendo conduzidas para Ferrai, nos arradores de Corunha. Acre·
:!ita-se que os alemães estão querendo. dessa forma. contrabalançar
)S envios britânicos de armas para Portugal.

Vai reduzir a tiragem
Nova Iorque, 12 (D. P.) -

O jornal "New York Daily Londres, 12 (C. P.) - O nov<)
embú'ixadol' americano na HÚSSÚI,News" anuncia que reduzirá sr. Harriman falol! à imprensa Sel-

sua circulação dominical em bre c, colaboraçiio militar' entre os
300 mil exemplares e a dos: Esta�lo� en}dos, a Grã-Bretanha e

dias ordinários em 50 a 75 mil a HussJa. E acenluou a neces�lda-
.

d
.

l'
. .' de de se e18r a essa cooperaçao a

vlsa� o c.om ISSO a lylar a SI- de\'ida fôrça. agora, que as opera-tuaçao cnada pela cnse do pa- ções aliadas se aproximam da Ale
pel de imprensa. manha, de "ária� direç.ões._ HalTi-
Calcula·se que essa reduçãr l1l,an externOl: SU12' adnlJraçao .. pel:)

, � exel CIto SO\ Jetlco e sua C'oniWnç.1iproporcionara uma economia em que os problemas de após guer-de 2.000 toneladas de papel, o ra serão resolvidos satisfatória
suficiente para prover 12 jor- mente.
nais com circulação inferior a
25.000 exemplares. ll'línguem diga: estaA tirag'em atual do "New a-g ••a na-o pagare,-, - " ..

York Daily News é de 4 milhões Rio, 12 (A. N.) - Segundo anun-
de exemplares. cia um vespertino local, a água,
«Black.oub lusitano I no Rio ,d�. Ja�1eir�,. va,i ser paga
L· b 19 (l' P) '-1;- 'L' _ pelo propno ll1(jlll]t.no. Tal como
IS oa, - '" .

- l' ao so IS

I
I I f

. -

boa, como outras cidades entre o a uz e o te (' one, a lllovaçao, con-

Porto. de Coin"lbra, tiveram () seu forme sugere o DASP, só entrail'a.'pl'Ímeiro "blackout". Os serviços em yigor daquÍ a dois anos, isto c>,d:,)' defesa arl1t�-aérea" afim-ele adap- a encerrar-se o prazo para a exetar a POlPulaçao a qualquer surpre- _

, . •
'

,
sa do futuro, estão aos cuidados da cUç'ao elo que clec! eto qlle pt Olhe
Legião Portuguesa. "Camisas Ver- aumento de alugueis.
des". Cumpre acentua,r flue a Le
gião elos "Camisas Verdes" é sim
plesmente UUtal organização civil.

At
- I A despe�a com �ençao . cinema pode ser b

roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francis(.o Tolentino. 3.

Macassar atacado
Melbourne, 12 CU. P.J - Bombar

deiros pesados. norte-americanos
atacaram o porto de Macassar.
nas ilhas Celebes. Foram lançadas
sobre as posições japonesas mais
de 2S toneladas de bombas explo
sivas e incendiárias ..
",...",._-_- ..-.-.-.-J-••_.•

- ••••_-.-_.•••••••-.-.-.-",

Missa de aniversário
tA

Família de Elis�u Fran·
cisco da Silva convida a seus

parentes e amigos para assis.
tirem Q missa que. em memória
do seu saudoso chefe. há 6 anos

falecido. manda rezar às 7 horas
de quarta-feira (dia 13). na igreja
de N. Sra. do Parto-; e agradece.
de antemão. aos que comparece·
rem ao piedoso ato.

SA NG1JEN(_)I___

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálc;o, Vanadato e

Arsertiato de
Sódio, etc·

Harriman falou

os Aliados

a faltai de urna posição aliada, nes

se sentido, poderá vir a prejudicar
a etapa final da tarefa de derrotar
o He ich. Deve-se destacar que a

Falta de lima política, definida em

face da Itália criou graves dif'icul-
dadcs, que ainda perduram e irnpe
dcm lima ação conjunta contra (I

mmugo que é o nazi-fascismo.
Acham os círculos bem informarias
que os aliados apoiarão o Comité
.......ee .
,,--- �---_ .. -

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

inválidos

·-.Q�:ri...�--:;-g;;;i'�:r-��.F.:.
tatística Militar. trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso.
será julgado, militarmente, como
InimÍl!'o do Brasil (D. E. M.).

PARA FERIDAS,
EC2EMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS; ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

A artilharia alemã recuou 30 kms.1\ ilha de Cberso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Apresentaram-se numerosas enfermeiras
RIO, 12 (A. N.) ---- À DIRETORIA DE SAÚDE DO EXÉRCITO APRESENTA
RAM-SE HOJE NUMEROSAS ENFERMEIRAS, QUE SÃO AS PRIMEIRAS A IN
TEGRAR O QUADRO ESPECIALIZADO, QUE PRESTARÁ SERViÇOS DE AS
SISTÊNCIA AOS HOSPITAIS MILITARES DAS FÔRÇAS BRASI LEI RAS EM
ATUAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE GUERRA, QUADRO ÊSSE QUE SERÁ ORGA
NIZADO PELA ENTIDADE MÁXIMA DOS SERVICOS DE SAúDE DO EXÉRCITO.�

,

Dia da América Os baíanos vão
, RLo 12 (A. N.) - Promovida
pela Úga de Def'e�a Nacional; rea
lizou-s,e .na manha de l�o.1e ,Junto
ao 'Il1onumen,to que I;ilmbohza .a
união dos povos amerrcanos, sr

tua do na avenida Presidente Wil
son, expressiva solenidade ?ome
morativa da data do descobnmen-
to da Amár-i ca. O monumento es-

tava lindamente or-namentado com

flores naturais e bandeiras das

nações america'nas, Ano XXIX

o
Rio, 13 (A. N.) - O correspon

dente de um vespertino carioca
em Salvador ímf'orrna que o general
Dernerval Peixoto, falando à im
prensa d al.í sôbre a par-t icipação
dos baíanos no corpo expedicioná
ri o, declarou: "Estou satisf'eí to e

acredito ,que toldos os patrícios
também o estão, por ter sido esta
Região designada para, de acôrdo
com suas possibilidades, fornecer
tropas para o corpo expedicionã-

H. 8940 l
rio.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis-Quarta-feira, 13 de Outubro de 1943 I
Portugal cede à Inglaterra as bases. dos Açores Os J:�C��,Ol� (Ua��ira� oe�te d��!!�nchtr}�!!�!
Washington, 13 (D. P.) - mundo aguarda um pronunciamen- do, e, a rainha Leonor de Portugal.,'e alemães estão empenhados em sangrenta batalha. Também

E d
. 'to de Portugal em face da agressao I ACamara nao ponde esconder o ' �. .

b 1 d
.

t idO Departamento de sta o ll�- i nipônica com a ocupação da ilha tradicional bom humor inglês, nos acessos de Gome!, _KIev e Víte sr aum.entou e in ensi a-

formou que os Estados Dnl-. de Timor, no Pacífico. No entan- quando Churchill citou a data dês- de a luta entre germamcos e russos. Acredita-se que os russos

dos aprovaram o coruvemo, pe-: to, como O efe}to imediato da ocu- se acôrdo : ? ano de Q-raça de .,' estão em vésperas de obter novos triunfos decisivos, represen
lo qual a Grã-Bretanha utílt- pação dos Açores, pelos AlIado�, 1374! É, assl�, uma aliança multi- tados pela ocupação de importantes cidades ao oeste do Dnie-

,

'd A
A I se fará sentir na campanha anti- secular e, m31S' uma vez, renovada, .. .

Vít. b k tá 1zará o arqUlpéla�o os çores submarina no Atlântico, é a Ale- 600 anos após, pelo atual govêrno per. Revelou:se, alU�� .oflclalmente, que I e ses, a ao a can-

para o estabelecImento de ba-I manha que o ato que do govêrno português. Churchill entrou nos ce dos canhoes SOVwtICOS.
ses aéreas e navais, afim-de- J de P?rtugal �tingi.rá. mailS. de. per- pormenores das alianças anglo-lu- Moscou, 13 (D. P.) - Na 1inhao� C t d 01.Proteger a navegação aliada. to. Ainda hoje, Berhm atr ihuiu a sitanas, d and o a lealdade, e 3lTIl-

do Driieper aumenta de l·nten�i.da- O a e gas IDaI boatos dé agências noticiosas bri- zad e portuguesa rnais uma vez
,

. tânicas e norte-americanas a "su- posta à prova em horas de extre- de a batalha pela. posse de Kí ev. Rio, 13 (A. N.) - A propósito
Ldndres, 13 (D. P) - DIZ- posta" cessão dos Açôres à Grã- ma gravidade C0ll110 as .qu� o mu�- Os russos tambem._aI ermpregam das declaracões feitas pelo pre

se em círculos autorizados que Bretanha; e, em seguida, acresceu- do esta vlven{�o. O prrmeir o mi- grand�s I.nassas e avro es e t.an_:Iue.s, I sidenrte do Conselho Nacional de
á quipélag.o português dos tau:

"s.,e.
isso fÔ. sse certo, seria um nistr o Ohurchill, a propósito, e111- tud? ll1dlc�,nldo. <;rue a reslst�n�la

I
Petróleo, sôbre o aumento das co-

ao r
.

d caso que colocaria os Acôres nos pregou estas palavras: "A lealda- nazista esta atingindo seu Iimite tas de combustível aos automóveisAçõres c/h.egaram navlO.s- e
hor-izontes das considerações es- de do .govêrn,� português par a com final. Dentro

.. d.e quarent� e oito de praça e aos caminhões, o "Glo-
guerra aliados, condUZIndo tratégícas". A expressão e um tan- sua aliada hr itân.i ca JamaIs. arre- horas, os

SOVI�b
os .eleverao de- bo" informa com segurança que

fôrças. I to vaga mas encerr a um ponto- feceu nas horas mais sombcias la, sencandear a ca,)lOa final pela pos- o aumento é ele 40%, vigorandode-viSita' bem claro. guerra". Antes de terminal' sua de- I se da cidade 'opriamente dita. até a próxima quarta-feira, dia 20,
O

' claracão, um membro da Câm.ua . Todo o setor de Kiev a Kremen- quando será fixada a tabela de
Londres, 13 (D. P.) Lnodres, 13 (U. P.) - Aa fazer perguntou se o acôrdo em questão

I
chung, que fórma o núcleo central 5-0% para. autos de praça e cami-

sr. Churchill anunciou que sua declaracão na Câmara elos Co- não seria considerudo, pela A 1l:- da resistência alemã na linha elo nhões.
• tos tnacredttáveís e malévolos. muns, sôbre a cessão dos Açôres, manha, como al�o �e hcstíl idad e de Dnieper, está pr estes a desmoro

Portu al vai ceder imediata- Churchill refer-iu-se, d� iní?io, ao Portugal. Q prrmerro ministro, nu nar, pois. o,;; r�lss,oS. querem esma-
g

b
' ais tratado anglo-português firmado entanto, nao achou oportuno res- gar a resistênci a mnruga [ustamen-

:X��::nt:Ss no�sesA������a;ara ���.':'�: �=:�:.�.:..:���:� -��:..��:.... "r. I ��as, o;��lcf�a�le���isfiC;��:�taram
uso

.

d�ll Ingl�te;ra. �e;�:�i� i Da batalha' do Volturno a Roma i
LondrES', 13 (D. P.) _ '�'\ B. B. C.

ChurchI , O acor O es �e Li<::- 'informou que os allemães estão de-
do entLre °ds gov�rnofs t O deu_Londres, 13 (U. P.) - Soldados anglo-nol'lte-americanos moUndo e i,ncendiando a cidade üe
boa e on res nao a e a

d d h'
,.

d'.

d
-

t gu'esa da e alemães continuam empenhados, es e a vanos las, em GomeI, afim-de abandoná-la. B:l- chos de Argel acrescentam que a
se]o a naçao por u v

• ,

d C' d' V lt ..

f
-

d
t l'd d "no con- encarnIçada batalna ao ,norte e apua, na zona o rIO o ur- seia-se a no-tIcia em 111 ormaçao :l. artilharia a.liada está canhoneando

�anter J;leu r��"
a e

no, Informações fidedignas salientam que as fôrças aliadas COl1- emissora moscovita. as posições.tmente europe .

seguiram avançar, a despeito dos ferozes contra-ataqlj.es lan- -------------------------

13 (D P) - O sr. çados pelas fôrças blindada.s do marechal Kesserling. Os Cd,- Elas acompanha' ra-o nossos soldadosC:u���[I�Sdeclaro� �ue portu-I,nhões aliados e, ei:xi�t�s estão empenl�ado� em violento duelo, '.

gal manterá sua soberania nos

r
cujo resultado deCIdIra a b1�al�a_d_O_\_O_lt_u_r_n_o_._,;__-----

\

Rio, 12 (A. N.) - Durante o dia de :hoje, prosseguiu a

A.çôres e que as fôrças pritâ- Lond�es, 13 (U. P.) _ Os

ll't'loFUgiU de casa e está afluêucia de numerosas enfermeiras, 'procurando inscrever-se
nicas serão retiradas logo que dos estao-se prepara.ndo para co-

n ftAF no quadro especializado que prestará serviços de assistência
, .

so 1 meçar a batallha de Ro-ma, que de- a '" . . .

d f
A •• '.

se tornar de�necessarlO o u.. ..: a sorte dai luta, Ina arte mé- Rio, 13 (A. N.) - Info�marl11 de nos hospitaIS llulIaíres as orças expedIclouarms brasileiras_
das bases eXIstentes naquelas c�dlra ,. f

_ Pt' n

•

Curitiba para um vesperh.no local Como uota dig'na de reg'istl'o, verificou-se a apresentação de
'lh dIa da Itaha. In IOrmaçoes au onZ,I-

que um menor filho de familia de muitas enfermeiras esh'ang'eil'aS, 'notadamente inglesas, [no}'-1 as.
d

.

t tão che . .

d
.' 'd l'das elxam en rever que es -

orIgem JU! a,Ica, nasCl. o a 1 e 111a- te-amel'Ícànas e fraucesas, aquí radicadas. Eutre ,as enfetrmei-
L' b 13 (D P) - Em gando, continuamente, reforços pa-, tricuJa?1Ü no 3° a.no d� Colégio

ras estrang'eiras, que se alH'eseutaram ihoje, conta-se uma,
.

IS .oa, . '1
.

"s' I" ra ais tropas do Quinto Exército,' Sanl Blch.Jer, um d!� fugIU d.a casa

edItonal, O ]orna O ecu _o . paterna. Sua blTIlha, depOIS de l'ussa, uascida em Moscou, e que se encontra !no Bra:sil desde
, congratula-i'e com�a populaç�o, atualmente emlP�nha,do nal ba.taJl�a I muit�s investigaçõ'es'" veio a sab�r 1921.

I f t de ter sido cumpndo do Voltunno e Colore. Acredtta-se' que ele estava em Londres. Vence
pe ? f at? .

t O programa I que uma vez atravessado o Voltur-
I
ra todos os "1ests" da tecnollogia da

satis a onamen ,e �", dI" aprendizagem para ingressar na

relativo à defesa civil, cujas no, em gran e esca a, começara ,a i RAF. 'E entrou a comunicar-se re-

disposições superiormente de-I batalha pela posse de Roma. A �a-; gU1larmente cOl:n. s'eus pai,s, �end,o
t

.

d pelas autorl'dades dio de Argel, controlalda, l?elos Alta-I as úUimas nohclas as maIS auspI-
ermma as

I
. - I •

•

d f turo- demons- dos, ,em un,la de suas transmlsso, es I
ClOsas para sua carrellra

.

e u

competentes sao uI?a ,. de ho'e elestacou ser iminente uma' Sloldado do ar, pois, mUlto breve,
traça0 de que o paIS esta mte- .J,. , I espera estar voa,ndo e ataca'ndo os

grado nas necessidades e rea-, ofenSIva al:ada para quebrar as dv alemães, COll(ra os quais sempre

lidades da hora presente. O fesas alemas que protegem Roma. sentiu ódio.

!�;::���i;ik�:!}}l�S��;i Os japon,eses degolaram um aviador. aliado
'> _ Waishi.,ngton, 13 (U. P.) - O D�- ,sa a�titude contrast.a com a

assuIlH-l
um ayIador aLIado pelos Japoneses

"
T

_ Po,rtilJ: a1 partamento de Estado tornou pu-; da em casos antenores, em que os C?ll:sl�ltue_ nova prova, da fal�a, deLondres, .13 (d�' ��� Bretanha
g
e bJico que os ESltados Unidos res- J japoneses se orgulharam de seus clvl'l'lzaçao dos, dmedsl_llO's, da lquepeoi�paz a serVIço "_ -.' '

bT
- .'

inalmente os
. peor que se po e uer e es, ,

p,ortanto, das Naçoes Ullldas, �s P?n�a'. 1 �zarao �nm d 't
CrImes. isso lhes dói. Acrescentou que o

suas excelentes bases aéro�navaIs OhCl'3lIS j.aPdonesel� d
que

N ecaPGlu�- povo nor-le-ame.ri,cano iá está ti-
i '11 dA' A importan ram o aVIai ar a I'a' 'o em ova l�

1 U P) O' , . d'
.

i(as I �a� os ço[es. .

I' � ,

O d talnento acresce,ntou W,ashington, 3 (. .
- rando a cons'equel).cla� o que slgn -

te declsao do gove,rno lusltano fOI ne.
. epar d t t presidente Rooseve�,t declarou aos fÍlCa essa "Uemonstraçao da ba,rba-

.

1
.' m'nistro que fOl aopr'esenta o um pro es o . ,

rununc13da pe o pnmelro 1'. T',· t a os casti,cros im- jorá13!lista,s que a decapitação de ndade japonesa.
\Vinston GhurchilJ. Logo apos a a oqmo, con.r ".

d· 1
-

d 'd f'rmado en- pos'to's aos aV13d,ores .no-rte-al.11enlVU gaça-o o acor, o 1, , .•

d d t' do se
t 'd

.

o' o primeiro canaiS apnslOna os, a ver 1I1 ' -,re.os OIS gov,ern s, 't d barbaria contra-
ministro Salaza,r ,cQ.llifirll1ou que que �ss,es. a os ' e :' .

as tropas britânicas já ha'viam rios as leIS de guerra, senam vm-

iniciadü o d'esemba,rque n'as refe- gados.
ridas ilha's. Pelo arcôrdo fi.rmado, a .

13 (U P) _ A R _

Grã-Bretanha ,compromete�se a re- N�v� Iorque, .

_

.

d G
e

.tirar suas tropas da'quelas bases, parhçao .de Informaçoes ,e
d u�r

uma vez ternlÍinada a guelrra. Por- ra annnCliÜU que a prop�ga,n a latu aI o,r ,sua v,ez tornou expres- ponesa. se fechou n? maIs. comp e

saga ' s�u desejo d� manter a neu- t� mtülsmo a respeIto da lillfo,rhatraUdade no clontinente europêu. ç�o do ql,l,a�tel gene,r�1 �ac �rtA u.r
A transcendental de,cisão do go- sobre a ultj.l�1a �.trocI a e mpom
vêrno l,usitano é sem dúvida, um ca: a dec�p.lrtaç�o de �]m, d.vladd�grande gesto Cl{,j' as re,p,ercus'sões aliado. prl\sl(�n.eI.ro·D �a\ 10a 'nl' " . . - T'

.

a AgenCIa ameI e 1-
não escapam naturalmente a vlsao OqulO.' ;- r me-
dos governantes portugueses. É presa jaip?ne�a nao Ize�ad�da E.'an.unciada jUlstaimente quando o nor refel'enCia à bal'ban a e, S

o Oitavo Exército
Argel, 13

.

�D. P.) _ Os comba-
tentes do Oitavo Exército britâni-
co conseguiram avançar em inúm3-
ros pontos da frente de Termoli,
no malr Adriático.' Outros despa-

Rio, 13 [A.N.] - A primeira enfermeira voluntária inscrita para
seguir com a f8rça expedicionária brasileira chama-se Berta de Mo
rais. Tem 23 onos e desde muito cedo dedicou-se' à enfermagem, E'
natural da cidade de Parnaíba, Estado do Rio.

At
- I!\ despe�a com � I O desenvolvimentoençao . cInema pode ser tI _

rada com a venda de papel velho. de Sao Paulo
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francist.o Tolentino, 3. Washington, 13 (D. P.) - "São

Paulo é a cidade do mundo que
cres.cemai.srapidalm.ente ... Foiês
se o tHuITo de lum artigo do senhor
Be.njamin Nahm, di,ret'or da Comis
são de Compns dos Estados-Uni
dos, que recentemente visitou o

Brasil. Salientou o articuli'sta que
a pqpulação de Sã,o P,aulo aumen
,tau de 571 mil ha'bitantesl em 1920,
para 1 milhão 330 mil em 1940.
:E:sse aumento, de cêrca de 21 %, é
supe.rior ao que se 'Observou em
Los Angeles, Det.roit, Cihicago ou
Nova Iorque. Em 1920, ,exi'sltiam
apenais 59 mil e 800 casas na c,api
tal paulista; mas, agora, 'existem
140 mil. A produção industrial por
sua vez aumentou de 2 biliões e
918 milhões de cruzeiros em 1935
para mais de 6 biliõe,s de cruzeiros
em 1940. Além di,sslo, São Paulo é
a capital do Bs,tado que produz
mai,s café, algo'd.ão e é um dos
maior,es cen.tros f,rigo:ríficos elas
Américas.

o Papa não sairá do Vaticano
Londres, 13 (U. P.) _. Hevelou-se que um emissário especial ale

mão aconselho-u o Papa a abandonar o Vatica,llo ,e refugir-se em Lich
tensteiin. Segundo consta, o representante de Hitler explicou a Sua San

tidü!de que a Cidade Santa, possivelmente, não deixa,rá de ser atingida
pelos efeitos da guerra, durante a batalha de Roma. Mas, o Papa recu

SOll tenui'!1lantemente n sugestão do envia,do nazistca, destacando que

está resolvido a: permane'cer no Vaticano, mesmo que a capital italiana
se converta em imenso campo de batalha. De qualquer forma" essas duas

informações, uma de origem aliada e outra procedente de fontes eixis

tas, deixam entrever que ambos os iaidos estão cogitando da ba,taUla de

Homa, que, tudo i'ndica, devera tl'av
..
ar-se nas próximas semanas.

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos ÓrJ,l:á08 de Estatística MI
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
g08 do Brasil, a lei é imIe:dvcJ.
'D, E. 11.)-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA SECÇAO
o ESTADO

Diário Vespertino
o discurso do ministro da guerralANo discurso que pronunciou J

r
um grande pais democrático fu- �O PIENS�ENTOl DO Di IA'• J... . . " , llUll0r oe um lomem (e ses-

agradecendo a homenagem do ban- bcrania nucroriais, eomo m.nguem lhou, e ? .ela Fra�ça. Porem, na senta anos é quase sempre o ref'le-
qucte que lhe foi oferecido, o mi- sequer tentou abdicar por COll1()- França, falo governo, foram as xo triste cu feliz da sua vida" -

n ist ro da Guerra leve oportun ida- disrno ou covardia do nobre direi-I tendências fascistas de Pétain, de E. About.
de de externar impressões de to de ser soldado quando a Pátria Weygand, de Dar.lan que se apr o
sua recente visita aos Estados Lni- em perigo exige o sacrifício do ci-II voltaram de uma hora suprema de
dos. O general Dutra não escondeu dadáo ", O testemunho do ministro I crise para vibrarem um golpe po
o seu entusiasmo pelo esforço que dai Guerra corrobora, assim, num Iil ico racionário, justamente por
lhe foi dado verificar ainda naqui- caso concreto, e mais uma vez, a que se consideravam muito mais
lo que constitue segredo militar, verdade tão preciosa à comprccn- ligados ideologicamente a Berlim,
pois, conforme disse, nada se lhe são do regime democrático, isto Roma e Madrid do que a Londres
ocultou, "Tudo ali, falou o mi.nis- c, que a liberdade ele pensamento e ou Washington,
tro, respira organização de gUCIT'l, de opiniões jamais constituiu obs- Os povos livres, os povos arnan

governo e povo, índustr-iuis e Iina n- túculo à união naclonal nos 1Il0- l es da liber-dade vão ganhar esta
cistas, políticos e cientistas, puhli- mentos de pcr;». Pelo cuntr.u-io. guerra. A filosofia política que nhô.
cist as e magistrados, opcrúr ios rias i O que no curso rlcs!a guerra se sairá vitoriosa desta guerra serú, Não há comida bastante?
fábricas e homens do campo, po.,' r-ornpruva é q-rc n::.I1I. a Inulutcrru pois, inspirada nesse supremo

va-I
.

- X�I1l, A

c.omicla
bastante, têm,

I E t I t, 1 1 I 'tO 1'1' -l rl N- XJm, xinhô.br cs e ricos cerraram-se as máos ' nem os "s ar os 01< os ·ln.:r<im ar e ICO: a I reruaue. ao vamos
_ É bem cozida?

abafando di ver-gene ias pessoais c I necessidade de tornar-se ami-r!e- acreditar certamente que teremns _ Xim, xinhô, bastante bcm.
se uniram numa frcnle única .lc mocrúticos nos seus processos in- então atingido a perfeição. Longe - Então, com um milhão de dia
espírito ofensivo, invulucravcl :1S ternos para fazerem a guerra, a disso, Mas há motivos para acredi- b05, por que querem vocês matut

f I P' 1 11'- t l'b I -l t' '1 os cozinheiros?corrupções do mando e ganho, COl�1 que oram provocar os. ais (e ar que a I crc alie era vencir o
_ Num xi xabe () ((U stú erndo

o sacrifício da. cansa comum". Eis berdarl« eruun os Estados Unidos mais uma, batalha, embora muitas non; comida num fica lá eJJ1 baixo
aí desenhado o espetáculo de urna antes da conflagração, e país de li- outras venham por ela ainda a sei sí

á

sempre subindo.
verdadeira união nacional, de que herdade continuam os Estarias Uni- t ravadas. O PRATODO DIA
provém! aliús a forçar C0111 que os elos no curso da conflagração. O ("Diário de Notícias", do Rio de Salada de beterraba - Tome be
Estados Unidos se agigan laram na único caso desta guerra em que .Janeiro). Ierrnbas corte as folhas dcixnnd.

apenas com poucos talos e leve-a.'
ao fogo com água fervendo e sa I
Depois de cozidas descasque-as

corte-as em rodelas e tempere-a:
com azeite, vinagre, s:1rl e pimenta
Coloque-as na travessa, cnf'e itr

com "bouqucts" de agrião, coloque
('VOS cozidos à volta e espalhe p01'
cima cebolinha verde hem picada.\

Os originais, mesmo

i
blicados, não serão

dos.

A direção não se responsa
hilf za pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

defesa da cansa uli ada e dcmocrá- __ oe'!l .

-P-Ou'-co-b-ac-al-b-a-Pu"'; �:.�;���:�:;:�:�;�:':L�',::��'�:::��,I Banco do Bras)-)Lisboa, 12 (D. P,) _ Termi-I rl� .li.�erd�dc, l�i:�e. �_ gcn,e,l�al D�-IInou a campanha de pesca do li a. An!e� da aól essao, p�lS ele Ir-I.bacalhau na Groenlandia e I berrlade, (llve.rsa_s eram ali as

cor-r·!Terra Nova, sem que se per-] r:ntes, de oP.IJlJao .sobr: a gUe�Ta.
desse nenhum navio portu- Todavia, sof'rida a Jnoml,navel

�fe,n-Iguês, sendo a pesca muito sa de Pear l Harbor, pais da liber- I
abundante. dade, a ningucm foi negado o de-! Capital ,,, , .. """ ,, . , .,' '" .. Cr$ 100.000,000,00

cf I t I I I Funlio de reserva e outras reservas , Cr$ 1.348,131.138,50Os barcos portugueses tive- ver e u ar pe a ronra e pe a' so-
Agências e corresponelentes em todo o país.

d
.

h ital ;1ram O apOlO o naVIo OSpI a ................-.-......-..................-..-........._.....................�. EXECUTA TODAS AS OPEltAÇõES BANCARIAS
"Gil Eannes". JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
Apesar dos esfôrços dos últi- DE TIJUCAS

r'mos anos para aumentar a Edital de praça com o prazo de
pesca do bacalháu, a constru- 20 dias

ção e armação de muitos na- o Doutor MaUl-llo da Costa Co irn
vios bacalhoeiros novos, não bra, Juiz de Direho da Comarca de

foi passiveI pescar senão 370 I Tljuc.as,
Estaelo ele Santa Catarina,

'1
.

t·
A

d 50
na forma ela LeI, etc., etc.

mI qUln aIS, cerca e por Faz saber aos que o presente edi-
cento menos da quantidade! 'tal com o prazo de 20 dias virem ou

necessária ao consumo nacio-! elele conhecimento tiverem, que, a re

nal. qnerimento elos interessados, o Ofi
cial de Justiça dêste Juizo, ou quem
suas vezes fizer, trará a públiCO pre
gão de venela e arrematação, no dia
4 ele novembro, próximo vindouro,
CIlJ fr',nt.e do E: c! ifício ela Prefeitura
Municipal elesta cidade, às 10 horas,
(,8 imóveis abaixo declaraelos perten
centes ao espólio ele João Batista
Schmidt que 8ãn os seg'uintes: LO
'TE N. 1 trinta e um metros de terras
ele frente com dois mil metros, mais
ou menos, de fundos, sitos no Major,
fazendo frentes na Estrada Geral co

·fundos com quem de direito. extrema
pelo sul com quem de direito e pelo
norte com Teodoro Kammeres e a

área de 63.800 1112. no valor de cento
e noventa e um cruzeiros e quarenta
centavos (CRS 't!H,40). LOTE N. 2
Outro ten'eno sitc: no lllesmo luga.·
com trêis metros de terras de fren
te� com duzfmtns e cincoenta ditos
de fundos, frentes no Rio Tijucas e

fundos na Estrada Pública, extre
mando ao norte com quem de direito
e sul com terras que foram de Gabriel
de Sousa Nunes, a área de 750 m2.
no valor de cincoenta cruzeiros. E
para qne chegue ao conhecimento de
todos, mandou passar o presente edi
tal, que será afixado no lugar de' cos
tllme e publicadO na Imprensa de
Florianópolis, na fórma da Lei. Dado
e passado nesta cidade de Tijucas, O daos 2 dias do mês de Outubro de 1943. gran e]<�lt, Rodolfo Luiz Hüchele, Escrivão
que o dactilografei e o subscrevi. Londres (B. B. C.) - Numal pa,
(ass.) Maurillo da Costa Coimbra, lestra ao microfone da BBC, Mar
Juiz de Direito. Selos a final. Está gery Perham evocou em traços mn
conforme, O Escrivãq, Roclolpho L1liz

gistn'is a extraordinária figura liaBüchele

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINllTURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

não pu.
devolvi.

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

I

lhelro da ilustrlLQil.o ...cima. oflno_
lhe, em o.mável gesto, um cálice do
excelente aperitivo ,K NOT, lembr&
88 V. Sia.. de e.crescentar, ao agrad&o
oe. a gentileza:E$TEE 1.411-
BEi'1 O I1EU APEiUTIVO

I'nED/!EltJ!

VENDE�I-SE

II/'f pl/ODUrO DA KI10T lA./I1D. COn. é Sé6UROS
, ITJ•• '4..í ....

F'ARMACIA

agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crÔmo.
Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam· se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TIMANCARIA BARREIROS
:.-_......_ '

Livingstone.para a frente pela insalubre África
Central, enfermo e os pés dolori
dos; com CJue marchou através do
'I"' hoje , , HoM<irr, e NY,",I.n� I San U u e n o I

CONTEM

Sociedade Anônima

a/a

A ANIllDOTA DO DIA
Um oficial canadense foi encar

regado ele escoltar uma companhia
de "coolies" chineses. A bordo do
transporte, houve uma briga, entre
os "coolies" e os cozinheiros. Os
"coolies" queriam matar os cozi
nheiros. O oficial intimou o chefe
da revolta:

- Que há.? - perguntou ele. A
comida não é bôa?

Comida muito bôu é, xim, x i-

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AGl!::�CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

com juros CGOMERCIAL SEM LIC\>IITE) " .. ,., , ..

limitaelos (limite ele Cr$ 50.000,00) ,., ".

Dep.
Dep,
Dep.
Dep.

2% ala
3% ala

o PRECEITO DO DIA
No tratamento da obesidade, de

vem ser levados em con tal sexo, idn
de, pêso, r.ltur a, tipo morfológico.
natureza de trabalho e condições
orgânicas do doente. Isso import.t
dizer que tal tratamento há de va
riar conforme o indivíduo e lem
uue obedecer a diretrizes cientifi
cas e racione.is. SNES.

o Mucus da
Asma Dissolvido
RapidamenteOs ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,minam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a cil'cnlar
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques, Desde o primeiro dia começa a de.a
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessaria é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra
pidameüte e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Mendae o A�a;:n�;.m

populares (idem ele Cr$ 10.000,00) .... 4%
ele aviso prévio (ele qualquer quantias com retiradas tam-

ALVARO RAMOS

bém ele quaisquer importâncias).
com aviso Dl'évio ele 30 dias , .. " ,.. ..,.

ielem de 60 dias , , ,.,."., .. ,.

ielf'1l de 90 dias ,. . , . ,,, . ,

3,5% ala
4% ala

4,5% ala

4% ala
5% ala

3,5% ala
4,5% ala

CIRURGIÃO·DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Depósitos a prazo - fixo
por 6 meses , , , , . , , .

por 12 meses ,, , .. ,.

COM RENDA ME�SAL
por 6 meses

por 12 meses

LE'l'RAS IPO'rECARIAS
As letras hipotecárias emitielas pelo BANCO DO BRASIL, elos valores ele

Cr$ 100,00, Cr$ 200.00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e CrS 5.000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

São emitidas ao prazo máxirn,o ele 20 ano� e liquieláveis por via ele soro
teias anuais,

Seus juros ele 5% ao ano, pagáveis par meio de cupCles, ele 6 em 6 meses,
em 31 de janeiro a 31 de julho ele caela ano, estfro isentos de quaisquer im
postos, taxas. selos, contribuições ou outras tributações federais, estaeluais
DU municipais, ele acõrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 ele janeiro de 1938.

Preferem a quaisquer títulos ele elíviela quirografaria ou jyrevi!egi ..ela e

poelem empregar-se: EM FIANÇAS Ã FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRDlINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENOHES,
óRFÃOS E INTERDI'l10S; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES
TAÇõES DOS EMPRúSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS
PELO BANCO.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos. -

Rua Trajano, 12.
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iGerência ' , ".................... 1&14 •
: TELE_FONES: Contadoria " '....................... 1114 :................., --_ :

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePluperldo.,
E.qotldol, Anêmico., Mãe.
que criam Magrol, Crilnçll
raquíticII, receberão I toni-
ficação g.rll do org.nhmo

I co"? o

i SanguenolI Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

São ,negociáveis em qualquer parte elo território nacional e cotaelas em

BOLSA.
Agências no Estado ele Santa Catarina:

FI,ORJANúPOLlS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZEIRO, TUIJARAO
E MAFRA

EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e ela,s 14 às 15 horas,
Aos sábados: das 9,30 às 11 horas.

Enelereço telegráfico - SATELLlTE

explorador. "Livingstone" - disse
ela - "acredita"a em delicadeza, e

para a compaixão e o

cristianísJlJO' de ca-da um".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


