
Os alemães vão deixar a NoruegaESTOCOLMO, 29 "�cu. P.) --- A NORUEGA SERÁ ABANDONADA PELOS ALEMÃES, DENTRO DE MUITO POUCO TEMPO.
OS NAZISTAS JÁ COMEÇARAM A RETIRAR DAQUELE PAíS AS FABRICAS ÇONSTRUIDAS NESTES TRÊS Ú LT I MOS
ANOS. A INVERSÃO DAS FIRMAS NAZISTAS FARDEN, GOERING E OUTRAS CHEGAVAM A QUINHENTOS MILHõES DE
CORÔAS. FORAM TAMBÉM SUSPENSAS AS OBRAS DE CINCO GRANDES USINAS QUE DEVIAM PRODUZIR MEIO MI-

LHÃO DE KILOWATTS PARA AS NOVAS INDúSTRIAS.
==

Acões da R.A_F _
, No próximo dia 30

_.t)",."

Rio, 29 (A. N.) - Conforme
comunicação feita pela Direto
ria do Ensino do Exército, en
cerram-se no próximo dia 30
do corrente as inscrições para
o concurso de admissão à Es
cola Militar, às Escolas Prepa
ratórias de São Paulo, Porto
Alegre _e Fortaleza, bem como
à Escola de Intendência do
Exército.i'-----------------------

o �LUS ANTIGO lHÁIUO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
'-------------------------------------------

I Florianópolis - Sexta-feira, 29 de Outubro de 1943 H. 8953

AVISO
ALVARO MIRANDA

(MINERAÇÃO DE (AR'!ÃQ BOM RETIRO)
Avisa que, tendo o dr. Emílio Gravina deixado a dire·

ção dos trabalhos da Concessão de Pesquisas, em FaxinaI
Preto, município de Bom Retiro, o novo procurador, abai
xo assinaáo, acha-se à disposição dos que, por ventura, se

julgarem legalmente credores. Afim-de facilita� à Adtrii
nietrp çêc», deverão apresentar-se den tr� do pra zo de 30
dias, a contar da presente data.

'

Fpolis., 20/1043-.
JOÃO BATISTA FOCACCIA .

........······--_._·_._.............- ......_._..l".-__.�-......_w_..·_w..-.........,._._.................

Até 1944 não se aUlnentam os aluguéisRio, 29 (A. N.) - o ministro da Justiça esclareceu que o

decreto que proibe aumento de aluguéis em todo o país esta
rá em vigor até primeiro de setembro de 1944; e que o valor
locativo do imóvel ocupado pelo próprio proprietário só poderá
ser alterado mediante vistoria especial, para verificar se o lan
çamento feito a 31 de dezembro de 1941 não corresponde ao
valor real do mesmo.

A guerra acabará antes de 1949
Ho n onolú, 20 (L'. P.) -- o al m irunte Nim.itz , comandante-chefe

das fôn:,a,s navais um-te-americanas, disse que encer-ava C'Ü1l1 muito
oLimismo ro (J,esfêcho da guerra. Acrescentou: "O conf lito estará ter
minado muito antes de 1\)4\)". Nirnitz disse, aíruda, que o .Ilapão seria
submetido aos mesmos bombardeios d i urmos e noturnos que a Ale
manha alualnu-n.tc suporta. No discurs-o que proferiu, o coruandané e

Xim itz acentuou que lO poder-io nipônico estava em declínio, à medida
que aumcntuva a dos Estados-Dn id os. Tnnnbérn o scoretár io da Guer-ra
sr. Stimson fez declarações hoje sôbre a marcha do c1o,n,fl,ito. Ma.ruifles
lou sua sat i sluçáo pela campanha ela Itália e ela Rússda. Sôhre o "f'ront"
oriental, fez a seguiaute observação : "Os naz istas estão .n o .l irniar- de
tremendo desastr-e se .nào fugirem ao cêr co de centenas de milhares
de soldados Ique operaau no sul da Hússia".

'

Frigorífico de frutas

Precos, , ultra -vantajusos .!

Rio, 29 (A. N.) - Vai ser
executado o projeto de cons

trução d€ um grande frigorifí
co de frutas, no cais do porto
desta capital, e de ínterêsse
não só para esta capital como

para os Estados do norte e do
sul.

Os baluartes de Hitler são derrubados, um a um
Londres 29 (U. P.) - O rio hoje outro recuo, ao informar tando terreno, depois de esma

Bug, bem'próximo à fronteira I que os batalhões nazistas de gar as posições inimigas. Um
da Rumânia servirá de inspi- granadeiros ocuparam novas indício da ferocidade com que
ração a Hitl�r para outro aPê-llinhas a oéste de Mel.itoPOl.l se realizam essas operações é
lo de resistência. Quanto à li-I Como querendo justificar no- o número de cadáveres nazis
nha do Dnieper, formidável vas retiradas, disse ainda a tas que ficam no campo de ba
b a r r eir a natural, onde a

I
emissora que os russos contí- talha depois de cada assalto

"Wehrmacht" esperava resis- nuam enviando para a frente russo. Todos os baluartes de
til', praticamente não existe gigantescos refôrços, não só Hitler são derrubados, um a

mais: 03 alemães estão em I de material humano como de um. Falta apenas Kiev e um

plena retirada, sobretudo, no I equipamento pesado. Enquan-] pequeno setor para que os rus-

l sul da Ucrânia. A própria I to isso, as vitoriosas fôrças I sos anunciem oficialmente ou
., emíssora de Berlim confessa russas continuam reconquís- tra estrondosa vitória russa.

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

! Chapéus PRIDI I
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aliados de
invasão

Aoún('iu� mediante contráto

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto D.O 13

re. l022-Cx. postal 139

tlSSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestr-e CIl" 40,00
Trtrnesu-e Cr' 20,00
Mês Crf 7,00
Numero avulso CrI 0,30

No Interior:
An e CrI 80,00
Semestre CrI 45,00
Tr+mesrr e Cr' 25.00

Os originais, mesmo não pu.

I
hlicad os. não serão devolvi

dos.

A dir-eção não se responsa
�'I b'j}jZ8 pelos conceito! emiti,

I
d os n()� arti�os assinadol

guerra 1IEDS:!;�São Paulo -- (Por Lucia. Ri- cooperar ativamente na nossa nos grandes movimentos liber-

I -

dei
-

d LONDHES - (Por Edgard Haw-beiro de Almeida - Excluslvi- vitória. tadores nao eixarao e pro-

I
' . sou - Exclusividade do C. E. C.I dade .10 c. É. C. para "O Es· Quando se tornar necessá.,- nuncíar-se na continge.nC.laU '-

para "O ESTADO") - Durante otado ") ----: A voragem com que rio, que as mulheres brastleí- atual. A mulher brasileira mês ele setembro dêste ano, mune-
a guerra se alastrou pelo mun- ras participem ativamente dos Inunca há de sentir-se inf'erlo- rosas expedições aéreas e navais
do, na 'rapidez de um relamna- sacrifícios que nossos patrí-] rizada em qualquer setor, ou- Ioraeu enviadas ao litoral francês
go, arrastando no seu sin isuo cios estão atualmente enfren- de fôr chamada a colaborar, a-fim-de observar as condições das

I d Se tratar de uma causa fort.ificaçôes nazistas na cosia da

I
caminho, países pacíficos e tando, nenhuma brasileira quan o

Mancha, Esses ensaios _ xeme-contrários à guerra como solu- conciente dos s�us ?evercs ele -que como a nossa - repre- Ihantes aos usados nas vésperasção das pendencias interna- i patriotismo deixará :le .aten- sente a conservação das maio- (Ias invasões - apenas não tive-
cíonaís, obrigou as dernocra-j der ao chamado da Pát.ria. res conquistas que o mundo r'urn a assistência de tr-opas de de-

I A di
-

1 f' , 1 cíviltzado alcançou para a nos- sernbar-que. DUI'aI1lte noites segui-cias a lançar mão da motil i :m- s tra içoes c e e e ue ao- ,

I das, a aví ação brbtân ica atacou in-ção de todos os seus filhos na i negação que nos entusiasmam sa felicidade e bem estar.
tensamente os objed ivos mi litarcsdefesa dos sagrados ideais de I

-'

e navais dos alemães no litoral
Liberdade e Justiça. Urna pel'-l francês. Esses ataques for-am d es-
gunta que diariamente nós

fa-!
tilnac!os pr-irnei ro : á idestruiçã« dos

"I ."1)f obj eti vos llJ i litares nazdstas e se-zemos: "- Irão as mulheres � V gundo : a ohnigar os alemães a ue-brasileiras para a guerra" em-
t i rar aviões de outras Ircut os a.polga O mundo feminino brasí- lini-de aliviar a pressão exercida

leiro. Não que, esquecendo os nos pontos mais intensnmenn, ata
Lados. A seguir, os bombardei ros
médios e 0" caças-borubardciros
passar am a assediar com grandc i n
tcnsidad e as posições nazistas na

costa da Franca e nos Países Bai
xos. ;o.!\a dloOite �scolhida para a ex

periênc i.a final, o Comando de
Bombardcu-os da RAF, aband on an
do os ataques Iongi nquos ao Re ich.
concentr-ou todo o poder-io Ida avia
(::l,o br.itãniea na região do canal
da Man cha. As expertêncías colbi
das nesses ensaios f'acií itar-snn aos

perilos uuili tares brhtâ'mi c os, ót i
m as infos-maçôes sôbre a capaoi
tlad.e de resistênc ia dos baluartes
nazistas na :\iancha. E segun c! o
cr-rtas i 11 Icrmaçôcs que escaparam
a .censuru, as defesas nazisdas na

.\Ianchn n âo representam nada do
que rcp etidarn errte foi afirm ad o
por Hitler, sôbre a inexpugnuhil i
clade da parle norte da "Iortalezn

Ilrão as mulheres brasileiras à

sacrifícios de nossos pais, ma
ridos, irmãos e filhos, tenha
mos receio dos horrores da

.

s_ a guerra. Porventura, as mulhe

AJ pr�tenc.es gene.
res br itânicas não estão já ser-

rosas de Hitler vindo ativamente em várias
organizações fóra elo seu país?

NOVA YOHK (De Bobert Porque então, as mulheres
Norton - Exolusi\'idade do C. E. brasileiras não deverão tam
C. puru "O ESTADO") - O diLa- bém prestar o seu concurso �ldor uaz.ist«, 1111111 rasgo de genero- causa das democracías ? Osi dade lipicnm{;nte totalitar ia, of'e-
l'CC;ClI a� ilhas do Dndecuncso ii apôio que prestamos ao apêlo
Turqura. Exsa "generosidade" na
zista espe llna ;1 critica situação em
que os nl.l'lllães se en conl rum no
Mcditernlncf). onde já não se sen
tem Io rt es pura gua rnecer os ter
ritórios arr-aucados viuleutume nt c
das suas próprias populações.
Além If!{l- mais, o ditador nazista
visava c oui isso 11;10 só a di nrinuj
ção da rude tar{·.fn das tropas ale
mãs ('()lnO também origi nar con·
flitos en lI'c H Turquia e as Nrações
eniclas. A energia que cRr-aderi
ZOoU fi r'CC lI.'i,a turca a ê.sse "pres,en
te-de-grego" é a melh(lr prova da
deca,dêllc1a alemã 11'0 cenál'io p'o!í
.ucn ria Europa. Aliiás, não é a Pl'i·
me;ira vez que RimeI' proelllra ar
ra,slal' a TúrquJa para o lado tota
litário. O elllbaixa,dor Yon Papen,
oÜ'l1isidera<lo C.OlUO O mais háhil e

Jn:.trigante di,plomat>a naziSita, tudo
,t.em f'ei to pa-ra separar a Turq.uia
dos aliados e incompatibilizá-la
com lOS princípi'os de libi'rdade e

justiç.a, qU'e abraçDu eles,de 1939.
Os id,eais (lemocrá,tico'S, pelüs quais
a Inglaterra tlldo tem sacrificado
d,esde () assalto nazista à Polônia,
fazem parte jl_!l,t,egral1te do "moeI tIS
vivendi" de toda a coleüvidade
tlll'ea. D-àí a i,l1iUitilidiad.e dos esfôr
ços alemães em qurer.er afasta,r a

Turquia da política simpática á�
rlemo.cracia,s, aSlSUll1'ida e mantida
,até nos j}Clríl(Jodos que mais imilbt'n
,te p.a�'ecia a conqni'S'la d·o 111 Ull élo
pelos chefes totalitários.

sob

que nos foi dirigido pelas au

toridades brasileiras, dizem me- Ilhor do que quaisquer palavras
sobre os nDSSOS desejos det

FARMACIA
do Farmacêutico NILO LAUS

l-.-------I,,�X

Lira Tênis Clube -- Dia

13 de Novembro -- Grandioso Baile.

Apresentação do "croaner" da or

questra. Inauguração do assoalho

do saléia de dansas.

I
curopéa ".

"�O, !�lltar esquivar-se às determi
,Iacões do);.,�r.�ãos·de Estatística Mio
itar. uma pesSoa reveja f}I que é:
,nimigo do Brasil. E para os i-aiml.
:05 do Brasil. a lei é ir.f1exiveL
ID. E. M.>.
�-----.,...,....,.

ESPERANÇA
Hoje e amanhã sei-oi a sua preferida

Uro.."" nacionais e estranl:eh-as - Homeopatias - PerfnmarlaA
Artigo" de borriÍcha.

Garante-�e a exata observânda no receituário medico.
..

PREÇOS JIÕDICOS.

VAI FAZER CONCURSO 1
Inspetor d. Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
Posta lista?

lhelro da ilustracã,o a,..cin18... oferecer
lhe. em n.DO ltvel gesto. um càlice do
excolente ap",'iti'lo K NOT. lanb�a.
se V. Sino de acrescentar, ao agrade
ce) a g'entileza:E$íEE TAI1-
Bi-1'1 () I1EU APEi?1TIVO

l'nED/!.ETb!

fiI!i��(�1U/'f MIJOU'IJ OA KtrOTSA.IIfO.•COI1. E SE6UIlOS
____ ITI.•••U �

MACHADO & CÍA.

DAtHOH NATIVIDADE

A Escola Universitária de São Paulo
a direção do dr. Aquiles Arch6ro poderã habi�
litá.lo devidamente, por correspondência. .

Informações: O_ L: ROSA
Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

e
EVA GOMES NATIVIDADE
participam aos seus parentes
e pessoas amigos o nasci- imenta de sua filha

MARIA·AUGUSTA
Fpalis" 21-10·43

3 v .. 2
.............. ..._.....- ....JV'.._-_................

(on�ra a eriJe de
transportes

Rio, 28 (A. N.) - A secçãoadministrativa do Tribunal
Marítimo registrou 19 embar
cações destinadas ao serviço
de transporte em várias re�

giões marítimas e fluviais do
país. Essas embarcações vão
prestal' serviços nos Estados
do Maranhão, Alagoas, Espirita Santo, São Paulo, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro
e Distrito Federal. O emprêgo
dessas embarcações, que já en
traram em serviço, vem me
lhorar consideravelmente a
crise de transportes decorren
tes do Estado de Guerra,

Oporlunidade única
BOM E FUTUROSO EMPREGO DE (APITAL

Por lTl1)tivo de retirada desta Capital, vel1de·se gl'an{le e aprazível
propriedade sita no conH�ç�o dos Bar,reiros. a um quilómetro apenas
da nü'Va Es�ola de Apnnclizes Marinheiros. Com 23D.000 metros qua
drados; tendo l11uHas ,:'!rvores frutíferas de bôa qualidade, como �ejam:laranjas de umbigo, pê'l'a e bergamota; Uva preta '�, branca, maças, pe·
ras, ameixas, kakis, abacates, l11ungas, lâmaras, C�JLlS aI:narelos ,grados,
Noi ahas e outras mais. COl'n uma grande e confo.rtavel VIvenda para fa-

I
�1ília de tratamento, tendo sala, 5 qua,rtos, cópia, coúniha, dispensa,
banhei,ro, ta�lqule de .lavar in.ter-no, instalações sal1ii,tárias, água enca·
nada e esgotos pr:'prios. Preç'o de oca<sião. Ver e tmtar: aos Domin
gos. na mesma, c.om o seu prop,rietário Marcos Moulmrz,el; e, ,110S dia's
úteis, na Loja "Boa Vista", na l'u'a C::mselhcioro Mafra, 26-A. Facilita-se

._- ...... ...._"" .._.......... 'O l'� ..ameJlt�.
;.J

-';H

I A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rã·

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe. S<hmidt, 34 -_ (. Postal, 173 ... Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POderio duplg da
aVia<ão de caca

Londres, 27 (U. P.) - o pode
ri o cm aparelhos de caça da Oita
va Fôr c a Aérea norte-anuericana
será d upl.ioad o nos próximos dois
meses. Essa d,ecla,rlacão Ioi feita
pelo major general \Vlihiam Keener,
chefe do oornando de cacas da Oi
tava Fôrca Aérea estadunâdense.
Af'í rmou

"

ainda o maior general
Kccner que recebeu aparelhos de
caca ultra-modernos, de grande
raio ele ação, capaz de subsistir na
cscohta d uramte grande tempo en

quanto os bombardeiros ef'etuaan
ataques contr-a o i n

í

cr-io r da Ale
manha.

:O-.6.G.e•••G•••e.o�G•••s= O santo do dia 10 custo da vida
·

d S
� <l': Rio Grande

:VloII �
•

Orr&I.3 � : P,o/rto Alegre, 27 (A. N.) - Os

: U' \II u.I •• Traslada(ão de Sta. sindicatos Iocuis, em reunião a

• realizar hoje na Dclcgucia do TI�a-
'••Q••ecl .0••••&: Isabel, Rainha de ba lho, para estudo do custo .d e vi-

Portugal da, pleitearão que seja solicilado
Foi o grande rei D. João IV., o

ao m i ni stao üo Tr-abalho um fundo

Restaurador, que ordenou a tras- social sindical cor rcsp undento a

1 d cs1e Estado. para que pos sa rever-
adoção dos restos mortais a

santa rainha de Portugal. O rio ter em bencfic.io das classes po-
bres Iocai s, adicionando a verba

Mondego minara a casa na qual
. --. , . ! Isabel estava sepultada. D. João ao plano de ass.istênc ia soci al do

Decorr� hoje � amversano da) deu ordem de construir um gran- govêrn o do ,l{io Grande do Sul. Os

gentil sr itu , Moríc de Lurdea Bas- de convento para onde seriam le- rcsultud os do i nquéri lo social,
tos. vados os sagrados despojos. Mas mandarl o p roccdcr pela Secretar i a

. foi somente no reino de D. Pedro do Interior, por inlermcd io da De-

Faz anos hoje o nosso eshma�o II que a trasladação se e!etuou. legacia do Tru hal h n, sôbro o custo

conterrân.eo ,s,:' Clito de S�usanDl: I Nessa ocasião manifestaram-se o
de vida do l.rabu lhud or gaúcho,

as, propnetan,?, da conhec,da Co
I profundo respeito. a viva fé e a

deu a conhcccr q uc a mcrl i a do sa

sa Electra-Luz. sincera devocão do pOVO português.
lár io do m esm o trabalhador, neste

Abriu se o h�mulo para verificação Estado, é mais ou menos o sul.u-i o

O � - li R h Línhc res minimo.
sr. nce rno ccr a , dos sagrados restos. O que se via _

faz anos hoj e , t d'
---------

causou espan o: o corpo a 1'01- Exposiçêc de orquídeasnha, 4 sécu10s depois da morte

Passa. nesta data, o aniversário dela estava intacto e incorrupto. Rio, 28 (A. N,) Esteve
do sr. Armando da Silva Dutra, Por amor à verdade não se hesi- reunida, na séde do Automó- I
comerciário. tau, estretanto, de chamar os mé- vel Clube do Brasil, a con1is-\dicas mais competentes para um são encarregada de diriatr os
Cluhes: exame minucioso. Medida que so- �

Amanhã, às 19.30 horas, o "Ubi- mente confirmou o que os olhos trabalhos da Segunda Exposi
ratan S. C." comemorará, em sua viram e aumentou o entusiasmo. ção Nacional de Orquídeas que
séde, a passagem do seu 3' ani- Aumentou, tombem, a confiança se realizará nesta capital ele

,. P
.

t 'd' dos presentes na intercessão de sua
versano. ar nosso ln erme 10, a

h E f' 13 a 15 de novembro próximo.
diretoria do clube convida todos santa rain a. esta con la�ç::t
os associados para tomarem parte te�e a sua .recomp�nsa em multas O senhor Gr ilherme Guir.le,
naquela comemoração. I m i loqrea. Amda hoje , o povo I?or- PEesidente da referida coruís-
�

• _

- tugues recorre, em suas necessâdo sao, COmUJ11COU que todos os

A famosa expedlcao des, à santa Isabedl, experimentan-Ipremios para aquele certame
.

W. t do seu poder nas oenças e tomas - .

do brlg. Inga e outras misérias. serao oferecidos por ele.

no

A�IVERSARIOS
Muito felicitada será hoje por

motivo da sua data natalícia a

exma. sra. d. Aimée Pereira Gon
zaga. 1 que os alquimistas da Idade

Média contribuiram muitís
simo pouco para o atual conhe
cimento geral da química, mas

uma coisa pelo menos desco
briram; a água do mar, quando
se evaporava, podia ser trans
formada em água fresca; e que
isso, aparentemente urno coisa
simples, constituiu um dos pro
blemas no qual os pesquizado
res trabalharam centenas de
anos sem obter nenhum resu l
todo prático.

w

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO,DENTISTA

Rua Vitor, Meireles, 18
2 que, no ano passado, a pro-

dução mundial de cobre ele
vou-se a 1 milhiío e 900 mil
toneladas; e que só se poderá
fazer uma iàéia mais aproxi
mada da imponência dessa cifra
sabendo-se que, durante toda a

sua existência, o Império Ro
mano, que usava abundante
mente o cobre, nunca produziu
tal quantidade.

Abatida a fôrca
aérea nipônica

Melbourne, 27 (U. P.) - Há
indícios muito seguros de ,#18
o poderio aéreo do Japão, na

parte mer ldional das ilhas de
Bougainville, foi destruido,
pelo menos temporariamente.
Segundo informantes autori
zados, os aeródromos japone
ses de Khaili e Kara ficaram
inutilizados, em consequência
dos violentos ataques desfe
chados pelas fôrças aéreas
aliadas.

3 que foram os babilônios que
lançaram as bases da astro

nomia e da matemática; e que,
por êsse motivo, fascinaram os

gregos a tal ponto que estes
cognominararn Babilônia a «mãe
da sabedoria».

S. PACLO - (Do C. E. C. para
"() ESTADO") - A-fi 11l-c1 e ohscr
vur a situação das tropas nipôni
cas na região n orte d e Bucma , os

J nglese'i en viurum uma oxped ição
que, sob o cornaudo do brigadeiro
Wi n gn tc , se lornou exemplo de co

rugem, audá c i a e tenacidade. A

ex p cd icâo não dispunha d e truns

porte ruotor-izado, dependendo i u-

l e i rume ntc de animais para () car-

rcgamcnto dos seus uuateri a is. A

uviaçâo britânica encarr-egou-se de

suprir a cxpcd.içâo, ao mesmo Lem

po qlle tr,ansportava os fer,idos. A

dllra(:ãl() da expe(!il,'ão foi Ide trh
meses, d Ul'<lllle os quu,is foram
lllOITCnrdl() os animais devido' ás

dOPI1l,'us daquela l'(;'g,iji,("['\'úrios {:'Ie
fant{;�;_)f(\'ralll ;acrificados a-Fim-dl'
_'i(:r\'irc,m na alilllentação dos sol
d;Hlos. Uma das passagens JIlai:;
emocionantes d'essa hOlllcrica ex

pedi{:ã,o deu"se ú sua chl'gada au

rio IChin,r!win que ncccssitavalll
transp{>r. A expedição não posslIia
os Illrei'os Illodernos qlle Iodos os Iexé.l'cilos dispôelll para atravessa;'

os gn1l1des curs'os d'água. Os pc- I

C[ucno,s Iboü�s de qt:e 'dispunham I'os bt-avos soldados británicos fo
J"alll usados para o transporte do

pequeno exér.óto e dos seus per
tences, nas conclicõ'es lllais prillli-
tivas. A IP�piediçã(; .foi corO<H,la.dcICARTA",ZEScOlllpl,plo eXI,to, oM,endo as Jntor-

'

mações que os aliados necessita
y,1I1l1 para Idlesfechar a priJlleira
,ofensiva, que f!c'salojoll os nipôni-

4 que, no ano de 1795, a ar-

mada inglesa começou a for
necer aos seus homens uma

ração diária de suco de lima e

sumo de limão, em adição à
racão habitual de rum que era

tão velha como a propria mari
nha e que encontrava alguma
justificativa nos frios climas
nórdicos, mas que '!}"a potitiva
mente futal sob tI! calor dos
trópicos.

I O minislro não
atende tais pedidos
Rio, 28 (A. N.) - Em vista

de alguns pedidos de dispensa
de exames de licença gínasral

I e de redução de média de pro
moção no corrente ano que
têm chegado 'ao Ministério da
Educação, o gabinete do ml-

nistro informou que tais pedi
dos não podem ser levados em

consideração, em face do que
dispõe a lei orgânica do ensino
secundário, que continüará a

I ser integralmente cumprida.
. ...,..,._.. _._ _._ .........,.. _..-_._.

Q 5 que o costume de construir
jardins sôbre os túmulos se

origina numc.,I antiga crença de
que os mortos apreciam a fra
grância àas flores.

�OLA!j,.(tHuTEIP.A�

,OlAS '" GERAL

6 que o Mar Vermelho - cujas
águas, segundo a Bíblia,

afastaram-se para da! passagem
aos judeus - apresenta a curiosa
circunstância de ser quase seis
vezes maior no seu comprimento
do que na sua largura; e que
sua profundidade máxima al
cança apenas 500 metros.

o,MALAS, PA5TA5,ETC,

Foi a Minas
Rio, 28 (A. N.) - Afim-de

visitar as obras da Fábr.ica Na
cional de Aviões, seguiu ontem
para Minas Gerais, num avião
da FAB, o ministro Salgado
Filho.

Encadernador
Meio oficial encontra emprego

efetivo na Tipografia Brasil. Pre
fere-se casado. Tiradentes, 10.

3 v.--2,

DO DIA
TlIE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua VidaI Ramos, 19

HOJE6a.teBraHOJE

CINEcos daquela região.
=

A's 7,30 horas'
Melvyn Douglas e Myrna Loy numa das melhores

dêstes últimos tempos:

O marido da solteira
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
COMO JOGAR BASEBALL (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3.00 2,00 e 1,00. Livre àf Censura

,,

•
comédias Rainha dos EstudantesA pessoa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju
venesce, toman
do com regula-

ridade as

,.
Concllrso p,�r� a el('i�ã(� da Bainha dos Estudantes, pr0ll10-

\ ido )leIo Dll"etono AC3dellllco do Centro XI de Fevereiro com
o apoIo de " O ESTAD('

'

Áf��aU:o s.enhorita .........................................•..
Votante : ':::::::::::::::::

.
NOTA: - P�'ecnclla com cla/reza, o "coupon" acima e depo

�ltc-,O na urna, eXIstente no Cine Hilz, especialmente colocada para
esse fllll.

_:... --

PILULAS
DE

BRISTOL
PERI

A's 8 horas:
3 Espetáculo da Companhia

Zeina de Castro
da peça de grande sucesso

ção nesta capital):

O ladrão
com a apresentação

'_---- --�

Novas unidades
Finaliza o espetáculo um desopilante

Ato de variedadesWashington, 28 (U. P.) -:- O
Exército dos Estados-:Umdos
criou novas unidades denomi-
'nadas "Esquadrões de Aeró-.
dromos", cuja tarefa é re�ons
truir ràpidamente os �e�o�ro
mos destruidos pelo InImIgO.
Salienta-se que a imediata pre
paração dos aeródromos o�up�
dos é de grande 'importancla
para garantir o apóio aéreo às

fórças aliadas em luta contra
ti inimigo.

no qual aparece o conhec:díssimo ZE' PITANGA:

Preço Cr$ 3,00 - 2a. Platéia e Estudantes Cr$ 1,50

Dia l' - A grande peça:

Irmã Branca
e Robert

sol
DurbinOdeon-·-Diaflna

Raio
Domingo, no

de
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Sexta-feira, 29 de Outubro de 1943
TE • u

ávisa O distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortinlento de sedas.

«A Exposição»

'�

1
Ternos

Façalll
de tropicais, linhos, bt'ins e
umo visita, sem.

PRACA

easeaíras,
•

compromisso,
QUINZE N. 11

,

a

SEJA SUA

G "--

f$J�fÚl4Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses so-

Senhoras, que deles pa
decem, o sabem muito bem,
Taes são as Irregularidades
no funcionamento do deli
cado organismo feminino,
como excessos, faltas, pe
riodos dolorosos, que tornam
certas fases do mês um pe-

Irirnentçs, que sào evitaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.
Regulador, tónico, anti-dolo
roso, o poderoso remedia
traz .no nome o resumo de
shas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e um? garantia de
saude e bem-esl'�r.

.""

A SÁUDE DÁ �fULtIER

CO�STRUÇÕES -

compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN'1'URAS - internas e extern.a.s de prédios, para

paqamento à vista ou a longo prazo.
NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. Construtora da Vasa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

possível obter «casa própria».
-

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort i ,,8 nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6,250,00
Munas boníücacões e Inscrições de pagamentos,

Médico gratis

NOTE BIJM todas estll8 vantagens por 8p�Das
n ,Cr $ 1,00. Tudo que promete cum·

pre ínconlinADte. Não existe igual. Não reflita e não
duvir1e um só in ,tante, Cnncl)rra para o próximo
sorteio. tenba coHsnçs, que, qUtlndo menos eê,erar, a
sorte virá 60 seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18
-----

M4M

o

Praga de pulgas'A cidade ('Sl;'l invadida pelas
pulgas.

()� tcrrivcis inselos. ou ])1)1'
ign o rú nr i» ou por mul dudc. dcs
l a vez. n cin seque r rcspei l nr.u»
os bairr-os .u-istocrúí icos.

J::sse fato revc-sl o-sr: de cx
í

r.i

ordin ária impnrlà nri a. obrigan
do-nos a modif'icur o juizo aprus
xudo que f'nziamnx a rcspci l.o

Larnbem p [,<ATO
cortando ou cosendo.'

W M. DIA�.._A.2(lal-�te-r:R,lônselheiro Hafra, 8
.

().K.STO'O,,;)

_._--�----------

Missa

leben e

família

DR. LAURO DAURA'\
DOJc",ÇAS DE SE:\"HORAS - YJAS 'UHI:\AIUAS - CIRURGIA

1'J'aU_llnent�" ..';'_-:,pcC'ializê1((o das afnc:(:õc:; elo Aparelho Genital Fenlinino.

I
Tl'aU-1I11.enlo I. lodel'110 da Blcnorr-agin Aguda e Cton lc-a. sob controle en

dcscoptco (UllBTRCl?SCOPJA) e ele Iaboi-atórío. Aparelhagem elétrica para os tr.uu
m e n to s espccializado s:'\

r_;>rATER:lIIA - I:\FHA-VER:\lELHO,
CO:'\SULTAS: DiariBi"elnte das 14 às 18 horas,
HES1DÍ,:\CJA: Tirade;1\.\,cs, 7 (Sobrado).
CO?\SULTóRIO: Tiorader;"es. 14, FO:\E: L6G3.

�..._

r-�:;-�:::DON =:�"�-S"'H"'I"'R"E-I-N-'S"'U--R-·�-..-T�-rl.S"'>;'-(;"',O""M-P-AN-Y--I'I
LIMITED .., ,

,

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem: I
CrS 1.200.000.000,00.

ISub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

..----------------------�--�----�-- �,..-- •__agma

.

--

-I ProrrogaçãoIlj: San U u e n o ,- Londr�,�7�;r��m�n��
;

mara dos
_
Comuns aprovou a

t C O N TEM lJron:o�aç::o, por mais um ano,
I da vigencia do atual Parla

mento britânico, que ja tem
oito anos de existência.

das pulgus,
Alé o presente, ucrcditúvnmos

que essc's i ncómo los bichinhos
só prol if'c rnvam ('111 habjt�I'Ç{Il�c;
onde os cuidados (la h igicu c

CI':1nl nulos.

Surgindo, agora, tu na vcrrla
dcir praga

í ambóm na zona dI)

grnufin isrno , somos força dos a

reconhecer que as plllg·H.�, tam
bém podem se dcscnvol ver em

lugares elcgun teso
L'ma outru hipótese' aiuda pt�.,

de ser avent ad», I, poss ivcl que
as pulgn« con

í iuuem a gostar ela
lmunrlic!c. Xcste cuso, devemos
alterar a nOSS<l opi n iâo sóbrc o

asseio elas classes nhastndas.
O aparucimcuto de Jcgiiks ele

pulgas, por toda parte, é portan
lo, um falo que clú ([UC pensar.
A questão da qualidade d(\

sangue não deve ser levada em

muita consideração, pois está
provado que as pulgus não se

prcucupam com l�SS(,S detalhes.
Elas querem sangue, pouco .:C

importundo com o grau de no

breza do mesmo,

Hú muita genle apavorarla
com a invasão das pulgas, nâo
5Ó pnr serem rr-pulsi vas, nl:�IS

também porque muitas doenças
podem ser J1I'op<lgarlas por seu

intermédio,
Estamos, pois, diante de nrn

inimigo pcrigoso. que deve s,'['

combatido ]lor lnelas :IS furmas
Todas as P('SSCH!'S que conheçam
alguma receita para matar pul
gas, têm a obrigação moral,"',
dar-Ih" a maior divulguçâo. 1111'';;

mo que se ll',lll' dl' sistellws tr.i
balhasos e caros, ('()IHO aqur ic
da pedra mármore, ('.()1]! uma

pitada de rapé, para a pulga
cheirar, espirrar e batel' ('0111 aJ

cabeça contra a, pedra e mor

rer.I De qualquer fOl'.I11[\, as pulgas
devem ser combatidas com

unhas e dentes.
C0111 linhas, os senhores jú sa

beru como é li escrit :�: - pega
se a pulga, esfrega-se a bicha
nos dedos e depois dá-se-lhe um

apertão entre as unhas dos dois
polegares,
Com os dentes, a oper-ação e

mais delicada, tuas mu] lo rnu is
se,t(ur:J l' ('('()llr)lllíC�I;. :\tio tC'IJII0,
por isso, dú \ idas elll j'ec'olllcn
dil-la às ]WSSOH.S sensalas e equi
libradas.

OITO ELEMENTOS TONICOS:
"RSENIATO, V"NADA
TO, FOSFOROS,CAlClO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
E'Cjotldol, Anêmico., Mil.
que cri.m Mlgrol, Crianç••
raquíticI', receberão I tenl-
ficlçio ge,.1 do organismo

COft1 O

Cairo, 28 (U, P,) _:__ O -

go
vêrno egípcio aceitou o convi
te dos Estados-Unidos para in

Cam1sas Gravatas, Pijames tegrar O Conselho das Nações
Mias d:s mehores, pelos me·

I
Unidas para a ajuda e a reabl

nores preços só na CASA MIS· litaSão dos territórios de liber
CELANEA - Rua Trajano, 12 taçao ocupados.

BARAO DE ITAltARÉ

Aceitou o convite

recomenda-se para hospitai, colegio, de. pela sua qualidade desinfetante

sabão

"VIR(iE�Â ESPECIALIDADE'I
C! r�. WETZEL Il'fDUSTRIA1 ..-J()iNVILL]� (Mdrca regisl.)

A Estatística Mihiar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair·lhe apôio é trabalhar C6n·
trll o Brludl em lI'uerra_ (D. E. M.),

st>.�Ã� Y/RO(",, •• 01<

ESPECIALIDADE
• * 4M4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tLUBE
(As mesas para

INDICADOR

Ó fStADO-Sexta.telra, t9 de Outubro de '943

12 DE AGOSTO « SOIRE'ES» nos dias fi) 14 e 27
de Novembro

secretaria do clube, ao preço de Cr$ 10,00)a "soirée" de 6 de novembro devem ser reservadas na
----------------------------__-------------------------------------------------------

MÉ.DICO
DR. ARAÚJO vésperas da « guerra química» 1

Catânia - (Por George Lund lentos para justificar a sua derro- ses axfixiantes e, não acredito
- ExclusivIdade do C. E. C. ta e tentar uma impossivel vitó- que êles sejam evitados simples
para "O Estado") - O desbara- ria. Não há dúvida que Hitler mente por espírito de humanida
tamento total das fôrças totalitá- lançará de todos os meios a seu de. Podemos alegar e com razão
rias evoca idéias confusas do Iu- alcance para resistir aos aliados que os alemães não usarão 05

turo. A presença das bandeiras e, a guerra química não terá obs- gases, em virtude de saberem
aliadas em terras da Sicília, da táculos de ser efetuada na ines- que os aliados estão suficiente

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerreisoamento e Longa Prática no Rio de Janei: o 'Córsega e da própria Itália, tal- crupulosidade dos seus recursos mente preparados para respon-

1J0NSl'l/l'AS - PeJa manha: 11Iariamenle das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos vez seja motivo para que o e atitudes. A Alemanha sempre der a tal genero de luta. Na In
.ábadll•. das 16.::0 às 18 horas - CONSUJ:l'óRJO: Rna João Pmto n. 7. sobr-ado -

eixo
"

recorra a meIOs mais vio- se esmerou na preparação de ga- glaterra, os laboratórios militares
L'Olle: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, ;!3. -

fI' �--�......--._..-----...,_,.--- -----------..............- .............� estao prontos para ornecer to-

:,:, COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" � das as espécies conhecidas pela
'i ciência de gases e isso arnedron-

do :' Fundada em 1870 - Séde: B A I A i ta as ditaduras que conhecem o
': lNr}��DIOS E 'rRANSPOR'rEfS �i poderio das democracias em to-

Capita l e I'(,SCI"I'''' ... ,,.,... (;1'$ 71.1;;56,189,20
Cifras do halanco <1(' 1 !H2: dos os setores de luta. Porém,

Responsabilidades .. ,, . ..... Cr$ 4,!l99.477.500,GS assim mesmo, julgo aceitavel -::;;
Receita .. .. . .. '." .. ,.".,...... Cr$ 70.681.048,2,;) 'd

.

At.ívo crs 105.961.917,70 possibili ade de. nos últimos ms-
Sinistros :lago,' nos úlLimos ] O anos ,, .. CrS 64.986.957,2:) tantes de vida, o nazIsmo desen-
Responsabí l írl-ides .. . .. ,,, Cr$ 7G.736.401.306,20 dearáBens de ra ís (prédios e terrenos) ,.. Cr S 23,742.657,44 ca eara a guerra química que

.. DlR��'ft')ru"s: - Dr. Pamfilo d'Ultl':1 Freire de Carvalho, Dr, F'runcisr-o será o último gesto de seu es-

I>
ele Sá e An íslo l\Iassorra.

.�
pírito de patente deehumanidadeAgêr cias e sub-agôncias em todo o território nacional. - Sueur-sal no

Uvuguá.. Reguladores de avar ias nas principais cidades da América, Europa e crueldade monstruosa,
e Áfri .a.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS

! VENDE SE� C Jl 1\'1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, n. 39 ,.,

Municipal e Hospital i Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - Eud, 'I'elegr. "ALIANÇA" um caminhão ( Chevrolet» tipo

I,'
.sUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJAí, BLUME· i 1940 (sem carrosseria); um cami

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL < nhão "Chevrolet" tipo 193T.: (com
� .............................w_-._..-oi'V'w....- ...._.-..-..__..._- ._.._.._"Y' - __....... carrosseria); urna "limousine" "Che-

vrolet" tipo 1938 emplacada.
Ver e tratar, no Estreito, nGl

sua Secundino Peixoto, 50. (Mai
res informações, com "Laláu").

Iov- 9

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.
Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

NEVESMADEIRA

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DiplOmado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidarle do Br-así l)

Ex.lnterno do Serviço de Clínica Méclica do Professor Osvaldo Oliveira. médico

Departamento de Saúde
n.l� IC.'\ l\I6:DICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSUlJl'óRro:

Kua l"f'lIpe Schmidt n, 38 - TeI. 14211 - RESU)li:NCIA: Rua Vi�conde de OUI'O

"N'to n, 10 - 'l'el. 1523 - HORARJO - Das 16 "S 18 - FI,ORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex·interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagtário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S, Paulo)
lJhefe do Serviço de Oftalmologia do Depal'lamento de Saúde e Hosplt:Ji de ('arld,,,I.

Clílllca médtco-cfr-úrgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUIlJ'óIUO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15.30

l� 18 horas - RESIDti:NClA: Conselheiro Maf'.'a, 17 - FLORI1\",óPOLIS.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Servicos de Clínica Infantil da Assistência

.

de Cai-idade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRlO: Rua Vitor :\Ieireles, 26 - Fone 1.40!'i

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESID8NCIA: Rua Marechul Guilherme, 5. Fone 783

Dos

DR. BIASE FARACO
Chefe do Sel'viço de Sífilis do Centro ,Je Saúde - .Ex-inter-no, por concurso, da

A""i"t&ncia Pübltca de Porto Alegre, Ex-interno de Clínica ?lIédica e Oinecologia.

AFECÇeES GeNITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE
RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA.V'IOLE'r;;;S

CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F, Scimidt, 4G
RESIDP;NCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE. 1.648

lEstaremos em

8AR E IRMIZEM ORI[NT[ VENDVI SE 20 ações da
.

.li -

Cia. Siderúr-
Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Comc- gica Nacional. Tratar na reda
rões recheados - Sandwichs -- Cebolinhas _ Ovos de ção do "Estado". V. - 6
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - 'Empadas ALUGA-SE A casa sita

Salame - Peixe frito, etc. etc. na AvenidaD·R SAULO RAMOS. .IINSTITUT>ü DE DIAGNÓSTICO
•

.
. ......

"

CUNICO
E.peclallsU em n:..::.as l1e sennoras -

OR. DJALMA
ALT� CIRURGIA ABDOl\flN.>\IJ: estô-

MOELLMAN Nr mago, vesícula, útero, ovários, apêndice.
tumoeee, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérnias, hJdrocele, ve

rtcoeele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroidas e varizes - Pr-aeturns:

8parel'holl de aêsso. Opéra n08 Hospltal�
de Florianópolis.

Praça Pereira e Ollveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente. Curso de Radíolog ía Cttn ica com o dr.

Vlanoel de Abreu Campanario (São Pau-

[\lédieo - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de MedICina

Ida Un íversrdade de São Paulo, onde foi
Assi3tente por vários anos do Serwíço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ----------------------

(Prlnieira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DR AURÉLIO ROTU-LOCom prática na clín ica ginecológica do •

Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o
de partos do PI'Of. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliare9,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
prósta La e bexiga. Varicocele, hidrocele,
v�rizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas nu

CQSQ de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Dr. Newton L. d'Avila
-- Médico -

Ex-interno da Assist�ncia Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
o cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as u rtnártas - Operações
Cl:lnsult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA M.F!DICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

li'ellpe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592. 9 às 12 e H às 17 horas. RE·

SlDltNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

----_._---_._-- -------

I DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERltlEIRA OBS'Nl:TRICA

(ParteIra)
DlpkHllada pela ltlaternldade

de Florianópolis
Atende chamados a Qualqn�"

bora
!>raça da Randeira, 53 - ."h.

e AlItla;o Lal'i[O 13 de }lal,,'

F'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospita is europeus

''::linica médica em geral. ped·iatria, doen

.as do sistema nervoso, aparelho genito

urinário do homem e da mulber
\88i8te. l.'é(lDico: DR. PAUIJO TA VARES

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de .Ia
neiro. -- Gabinete de Raio X - �Jlectro,

caràiografia cHntea - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de mtcros

copia e análise clínica, - Rua Fernando

\fachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolls.

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e OrtopedIa. Clfnlca e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rtamente das 15 às 17 horas. RESIDltN·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA Mf:DICA
Rua João Pinto n , 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias MenLats

Consultas diárias da. 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoee da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
denais, câncer do estómago, are
.,:ões das vias bili ares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-t(')rax artificia.l
para o tratamC'ilto da Tllberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

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

esquina Felipe SclUlli dlt
Das !I às 12 hl's., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

FARMAC I A ESPERANÇJ.\-
__h---

A SUA FARMACIA
�l1a Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

.. g_,....,. a domicílio

Adolfo Konder n. 3, com amo

pio salão para qualquer ramo
de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. - 6

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

(ASA MACEDÔNIA
oferece-lhe por

Bicicletas: vee;de�i:as2
condições. Ver e tratar no
armazem Bom Fim, no Es,
treito. 15 v.-9
---------------------------._

VENDE-SE �a��a(c�:lé)�·.10 da Avenida Trompowski.
Tratar na rua Crispim Mira, 58.

8 v.·3

LUmpfilj na CP.::;A MlSCE
LANEA é saber economizar:

Os aviões de ca�a
salvaram a Inglaterra

I LO�DRES -- �por Spcctator -

Famoso comentar-ista internacional,
exclusividade do C. E. C. para "O
ESTADO") -- A .consagração dos
aviões de caça por ocasião da ha
talha d-a Grã Bretanha, trouxe Coo

mo era natur-al, uma verdadeíe-a re

voluç ão nas característícas dêsse
tipo <I'e avião. Quando a aviação
ulcrnã desfechou 'a sua "orensíva
final" contra a Inglaterr-a, os ca

ças hritânicos enfnenlt,ruram Ü's iu
vasnres nazist'as c'om grande cora

gem e determitnaçã,o. Nessa Qca

sião, os peritos britânicos veriil'ica
ram a neoessidade de dotaa' os no
vos caç,as d,e um poder ma,is rápi
(lo asoe.nC"ÍOJ1al, dimiUluindo natu
ralnlC'nte o s,eu raiü de ação. Aos
caças britânicos eleve-se a vi,tória
da Balt,alha da Grã Bretanha e 11.

séria derrota i'n,fliglida á aviacãt,
nazista. En,tr,etalllto, à medida que
os aviões i'llvilisores foram s'endo
afastados rios céos ingleses, surgi
ram ITIlovas inoV'acões nos cacas
britânicos. T,rrutav';�s·e de d<aJ' �os
caças, UIll ma.ior raio cite ação, sem

pl'e,iuizo da sua gnand,e mohilida
de e podcni,o de fogo. Surgiram as
sjm os "Brrullfighter" e os "Mos�
,qui,to,s" que munidos de dois moto
res, gl'aindte l'aio de aC'ão Ir enorme

pod,er de fogo, eleval:am a gucna
aérea até o território do·-ini,,rni{{o.

preços 'de liquidação
todá a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Mui tos artigos serão rebaixado 3 para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro,

vale muito
o que

mais!
Aproveite a nossa

oferta especiall
Perfumarias, roupinhas para crianças, b8lsas.

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começa a 20 de �etembro e acaba
a 30 de outubrQ!

«o casa que mais vende e melhor atende»

8-Rua Trajano- 8
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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haslu nt cx conhecidos nas C<lI1("!l:IS

o ESTADO Esportivo Os russos venceram a batalha do Dnieper
r -

. Londres, 29 (U. P.) -- Ter- Acrescenta a informação que os

I acôrdo
com o correspondente.Catarlnenses X Gaúchos minou a batalha do Dnieper com alemães estão em plena retirada todos. os rumenos estabelecidos

Co níorure comentário p1'ül11111- uópolis. a vitória das tropas russas, tendo em todo o sul da Rússia e que as em territórios russos a leste do
c ind o ontem pela "Há c11'O 'l"'al'!'Oll- Doi "I' I s I

-
.

is gr a nue esquuuroes, repre- começado a batalha do rio Bug, suas formações, vencidas e de- rio Dnieper receberam ordens
pilha", pelo iscu locutor esportivo, scnlantcs de dois Estados defron- Io sclcci on ad o gancho que medirá tar-sc-âo, com a nl o]', com d isc ipl i- segundo informa o correspon- sorganizadas, fogem para oeste, de se preparar para regressar

fôr�'as rlommgo próximo frente a na c sobretudo pela vitórin ele I dente da B. B. C. em Moscou. o mais rápidamente possível. D� imediatamente ao seu país.
.selccào caluri nensr-, em disputa do SlI:tS ic o rcs. I. , " AGn.ADECmEXTO

1ftpnlllelTo .logo para conqulsta do Calari.n.cn.sns e gauchos, ris as
edro unáx i mo cio futebol nacional, palavras, que lorlo o público es- Tendo sido operado, de uncud i
scrú c ons l i lui d o dos seguintes port i vo da cidade, p rnnun ci.un a cite, pelo i lustr.- llll'dico conlcrrà
"crnks ": Ivo, Nenu, Alfeu, Abigail, todo instrm.í c. .nco sr. dr. Paulo Fontes, que, du-
Avi lu, Assis, Tesourinha, Hui 1. . Qu,e os bravos r-cprcsculautes de runtc os curtos dias que passei de' foi t�rpodeado O v�por "IMPUSJoanc, Hui II c Cárl itos. Sa n la Catur i na, su i lJa rn rumprir l'�'Jl1a, ;n�' deu' a Il'�:tis' c,n:j·llhosa I U II II li u "J.IC0ll10 podemos aquilatar, os l'OIlI altivez a honra d(' rcp rr-s cn- assistência. dl'<,eifl, por ('sic meio.

\' I I'
)

seus llllegl'anl,e'S, gozam. e ama ui-L\ dignalllenLp. Ill'sll' ccrtumc, apresentur-Hn- f) meu I'Il'1'nO

agLl-,
UIO, :2] (A. N.) - O DIP divulgou, por interméelio ela

no "xoccct" gaucho e sào na '<[('eIJ- cm que S(' rcum-n: os \'l'rdadL'ir'b dl'cilJlL'nlu que ['ll'llD cx t c n sr vo as ,.. . . '

I 1 I' -

!'
'

I Agôncía Nacional, o seguinte comunícado : "As 8 horas elo dia
�;üo UO Il�[,1Il0 "c.raks

'

de rr-uumc "cruks" d o s dois Estudos l i m i l r n- l ,'S\'(' a( as i r m as-on crmcuas (O

JlI, cenári« Futebol istí co do Brasil. Ie. para grandezfl til' sells berl:os Hospital de Caridade. �3 cio corrente, foi torpedeado o navio "Campos" do Loide
1'01'('111, devido a c erl.a s d iver- nntu is " Ol'i-(UIlW da p ujn u ra lis icu Fpol i s., nu l ub ro, H14:3. Brasileiro, por um submarino do "eixo", na altura das i)l1a:3

g'encias nos meios desportivos ti:! do Brasil, sáo os nl)�S()S ardentes ..-ll'i l.tI::: dos Alcatrazes, na costa do Estado de São Paulo. Com excep-
mctrúpule gallcha, ainda não cstú votos. (ll'lIldil' de Olineira Santos). ção de nove tripulantes, todos os demais já chegaram a porto
de I'otlo cmuíi ruuad a a atli,a�'üU .l o rnlienos· que 5·/í"'qllH,dr<i1l acima. Por irrterrnedí o dos altos-falantes UII . •

da «Empresa Guarujá, «O Estado» Washington, 29 (U. P.) DIO, 28 (A'. N.) ,- O navio "Campos ", que deslocavnTo d ox os seus r-o njponcnl cs. S,'I) . J.\, <L

divulgou ontem, à noite, o seguinte O tá
.

Gnoticiaria esportivo: .

secre a�lO oa uerrac, sr·14.663 toneladas brutas, viajando com lastro e tendo partido
O selecionado cc tori ne rise treinou Stl�son, informou que sao In- deste porto, foi torpedeado na costa do Estado de São Paulo

ontem, à tarde, contr-c o quadro fenores a 5 (
( as perdas de I ,.

ele amadores do Cruzeiro, sendo aviões utilizados nas opera- proxrmo às ilhas dos Alcatrazes, a 20 milhas do porto de San-
vencido pela contagem de 3 a 1. cões-das fôrças aéreas norte- tos, às 8 horas do dia 23 do corrente. A tripulação do navio

-- A Radio Mayrink Veiga, da - -

capital da República, irradiará na americanas na zona europeia. compunha-se de 57 homens, com a seguinte distribuição:
vôz do conhecido locutor esportivo I (comandante, 2 oficiais e 44 inferiores. Viajavam nesse navio,
Oduvaldo Cossi, diretamente de A(;H,\DECL\[I';':\T )

do país. dadas as suas atnacócs Porto Alegre, o desenrolar do pré- ,. ,como passageiros, 6 tripulantes desembarcados do navio "Ca-
auagi shru is COIll'O "cel1ler-foI'Wilrd". lia catarinenses x gaúchos. Por l'slc nu-m, vt-n h o ex tur-n ar I xambú "

e que se destinavam, ao porto do Rio Grande. Estão
f: de lodo :IlOSSÍ"cl que o esqu«- -- A seleção gaúcha realizou 011.- os 1l1l'IIS SIJll'l'I'O� lagradeclllIl'utos

fi
.

d râo barrigu-verde pisal'ú ao lapl'- �em, mais um rigoroso exer-crcro ao distinlo oap i lâu-metli co Dr. :üo- desaparecidos os seguintes tripulantes: Miguel Santos, ení'er-

te verrle do "Cruzeiro ", com a Sl'- de conjunto. O «cnze» sulino exer- niz de Arauâo que ac ncrusarnen- rueir o : Arno Cardoso de Sousa e Osias Oliveira Silva, mar i-
citou .. se obedecendo à seguinte

.. c. �, ,ti. c.. .' . . A • ••

g'uinle o.]·ganizac:ilo: Adolfo, Yhl\ constituição: Ivo, Alfeu e Só (de-I t�', me ()per�)u,. no 110s])l'tal,de La-! nbeIros; Clemente RIbeIro Bastos, Bruno hntolllo de Ollveu'.1
Falec1o, Jallllo, Beck. Ch()c�lale, pois N�na); Abig�lÍl, Avila e A�sis; I ndadl', l'�Slllllli1Llo�"le a sande. em e José Dias Pedroso, moços; Isac Fortunato, segundo cozinhei.-
FE'llipinho, Tião, �hônhô, I3raullO I fezourlnha, RUl (do Cruzelro), poucos diaS . .J:lll1�llS eSC[ll,eCCI'Cl o I , .. V' t PI'

.

1 B 'b
.

d t d
.

1 ." .

A' 11)oane (depois Adãol Rui [do In ' I
.

t' I .0, lcen e aCICo, aI asa, aJll an e e cozlnlelIo, lno C)
e Salll. I

"
-

canl1 lil ('0111 qtlc 111(' aSSlS lU ([;- 1

Desigll:1t!o pela C. B. D., aluai':,! terna�ionalJ e Carlito.
1 ralltl' a minha enfermidade. Agra- Dantas Batista, taifeiro; e os passageiros desembarcados do

.. -- Ia se (Fncontra em Porto A.e- ., C 1
' " ,\ -L l'b F

.

J'l N F 1fl parlida () con!lccülo árbilro (':l- gre o árbi( o carioca José Ferreira L]el:o, igu,d'Jllenle, o desvelo d'e que
.

axanl m : �'_Ha 1 a anas, 11l0ÇO, e uvenl unes rec es,

rj()('fl José Ferrei.ra Lelllos (.luca). Lemos, que diriB'irá o jogo cata-, fui cel'('ado pclns irmiis enlel'E1ei- cal'l'oeil'o. O taifeiro Manoel Rodrigues Torres foi recolhido
A propo,rc:iio que passam os dias, rinenses. x gauc�os. . I' ras ii aquele Hospi lal. numa baleefl'a, tendo falecido antes de chegar a terra. Todos

"
.

dI'
-- XaVler esta sendo cob,çado I' I' I I 19 ' 'l

-

TllalS " IlloHlS aumenta a an('],C· �ll

(.! 1 1 b h I t
.

1 'po 1S., ou U Jro, 'to ,
'

110'S llll'ios cIespol'tiyos doe Floria- �eG:e��o.es gau� os n ernaClOna

I O/(/ViallO Holl:'lhu os demais tripll�antes e passageiros foram salvos. Estão hos-

pitalizados: Severino Martins Correia e Valdemar Mal;ques da

Silva, o primeiro neSt:" �apital e o segundo em Santos. A maio-
----

ria dos náufragos salvos Ja-se -encontram nesta capital.

caturinen ses, pois aqui ,iii se ex i hi
rum ('UI jogos .un i stoxus, cn iu ,',,('

(;:10 de .l oun c, que integra o (\l1Zl'

do "grelllio", de Bagé, c que pe lu
vez pri nu-i ru rr-pr-cxendurú Li Hi(,
Grande d o Sul, no c o lcj o Ill:'IX'11IO

c.OURa CASpa,
Quma DOS CA·
SElOS E DEMAIS

4HCCÓES DO
COURO CnSElUDO.

_------ ._------

20 MILHAS DE SINTOS

de salvamento".

I Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
1- Adquira TUDO ele que necessitar,

de UMA .SÓ VEZ,
pagando PARCELADAMEMTE,

com a.s VANTAGENS da compra à vista,
servindo-se do

,

CREDI ARIOSISTEMA KNOT
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

Rasgou o ventre com afiado punhal!! Destróier avariado
. 'd'

.".

S t ' N 1 I Washington, 28 (U. P.) --

Chung-Kmg, 29 (U. P.) - O l� el mpolllco
.

a OI a m- i Anunciaram as autoridades na-
no resolveu rasgar a ventre C�I?- aflado e reluzente punhal. 1

vais que o destróier "l\Iur-
Ignora-?e ° moti:� �o "h�:"akll'l" �e Nak�n? sabrs.e a:pe��� I p11y" ficou sériamellte avaria-'que o vIolento sUlcldlO oconeu depOIs de te� ele ass stldo a s�s

. do em consequência elo choquesão inaugur�l do parlamento jap?nês do qual er� mem.bro. i
,

'
" I

Há in!ormaçoes de que Na��no aspIrava ia ser um dIa o �I�ler! com um meIcant::. n"o �tlantI-1
japon.es. Verdade�ra' a notIcIa, vem de prov_ar que ° sUlclda! co No�t:. O destl Olel fOI

reba.-lnao confiava mUlto no futuro de sua vocaçao. I cada pala o porto de Nova 101-

I que, com a estrutura da prôa

A terrível atividade da RAfl ��!�_:_�_�.__���..- -.-.. !
Zurique, 29 (U. P.) - Admitiram, pela primeira vez, os Feira de Jaguarão Iporta-vozes nazistas que a RAF está tornando insustentável Porto Alegre, 28 (A. N.)

grande parte da Alemanha. Um funcionário do Departamento A Exposição da F'eira de Jagua ..

de Estatística de Berlim .informou que as bombas lançadas pe- rão, que se inaugmará no di::t
los aviões aliados já mataram um milhão e 286 mil civis 1'e- 30 do corrente, terá a presença
sidentes em diversas cidades :alemãs. Nessa cifras, estão in- dos ministros da Agricultura� e

cluidas todas as vítimas de ataques aéreos, desde o comêço da Obras Públicas elo Uruguai.
guerra. Além disso, disse ° mesmo funcionário que já foram ,....._,.---- ._,. - .

evacuadas das zanas aludidas, até o dia IOde outubro, mais Abôno na base de
de 6 milhões e 900 mil pessoas, 50 Dor cento

Be�ém, 29 (A. N.) - o in-

I
terventor Magalhães Barata
assinará hoje dois importan
tes decretos, sendo um, crian
do o Instituto de Previdência
e Assistência aos servidores do
Estado, e outro, instituindo a
concessão de abôno provisório
aos funcionários civís do Esta
do, na base de 50 ({ .

�...,......"V'........�

Os Pálidos, Dep�uperfldos, Nova greveEsgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam, Washington, 29 (C. P.) - Es-

CrianÇ}!LS Rtiquítieas rece. túo em greve., a,lllalillpllil' 40 lllil

I berão a tonificação geral mineiros de Oa1'''ÜO l'm oilo Esta-
do organismo com o rios norle-ulllerie1ll1'Os. Alabama,

I
Virginia. Ohio e JlJinois são os

I
quatro Eslado ll�ai� atingidos pe
klS greves elos IllInelros, sendo que

I em AlaDuma o nJOvilllen�o entrou

�_--""!IIfiIII!IIfiIII--__... I hoje cm Iseu (i0 (·!ja,

SA NGTJillN(�)I__
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Das 8 .� 12 4t das 14 às 17 hs.

O. K. STUDIO

Dia do Empregado no A
Comércio

situacão na-'"

ArgentinaA laboriosa classe dos empre
gados no comércio, que, com seu: Montevidéu,29 [U. ·P.] .- Seis in
labor obscuro, mas nobre, é fau- terventores provinciais e quatro
tor incontestável da movimenta- governadores territoriais da Ar
ção da riquéza do país, _ festeja gentina renunciaram os seus pos
amanhã o seu "dia". I tos, sendo as suas renúncias acei-
A comissão encarregada de pr0- tas pelo govêrno do general Rami

mover os festejos dessa data orga- I rezo Os interventores demissiona
nizou o seguinte programa: I rios são: General Alfredo Córdoba,
SABADO, DIA 30: -- às 8 horas,' da provincia de Córdoba; general

Missa na Catedral Metropolitana,· Armando Verdarguer, de Buenos
A's 21 horas, grande soirêe dos I Aires; tenente coronel Ruda Vega,
Empregados no Comél'cio, nos sa' de Corrien tes; general MoraIes Bus
Iões do Democrata Clube, gentil- tamante de Salta; coronel Brito
mente cedidos pela sua digna di- Arigos, de Santiago deI Estero; e

retoria. general Luiz Villanueva, de Men-
DOMINGO, DIA 31: .- às 15 ho- doza. Os governadores territoriais

ras, tarde infantil dedicada aos que se demitiram Eão: general Mi
fílhosdos Empregados no

comérciO.,'
guel Duval, do território do Ram-

,

-

pa; coronel Alberto de Castro do

Produtos «RI·car Choco; capitão-tenente Gre�ório» I Baez, da zona �e, C:hulut;.e senhor
Os srs. Jurandir Linhares & Cio., Lebrero, do terrrtorlO do RlO Negro,

ativos representantes comerClalS,
brindaram-nos cort]. algumas cai
xinhas de pudim «Ricar», produto
êsse que, em cinco minutos de pre
paração, dá uma sobremesa alta
mente nutritiva e de sabor deli
cioso. Gratos'

Atenção I � despe3� com .0• Clnema pode ser b-
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


