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Abandonarão Gaeta
Argel, (U. P.) - Os alemães

estão-se 'preparando para a
bandonar o impontante porto
de Gaeta, no mar Tirreno, si
tuado a mais de 50 quilôme
tros ao norte de Nápoles. .Se-
gundo informações autoriza-
das, os engenheiros alemães
estão destruindo as instala
ções portuárias e 'edifícios im
portantes de Gaeta.

�:Os nazistas evacuarão países ocupadosLONDRES, 9 (U. P.) .... A ALEMANHA ESTÁ PENSANDO EM ABANDONAR CERTOS PAíSES OCUPADOS, POIS, TUDO O
INDICA, SENTE8SE INCAPAZ DE DEFENDÊ·LOS. o COMISSÁRIO NAZISTA DE OCUPAÇÃO DA HOLANDA, SR. SEYSS ..

INQUART� AFIRMOU QUE A ALEMANHA SE RETIRARIA DOS PAíSES.BAIXOS, DA ESCANDINÁVIA E DE OUTROS PAI"
SES, SE OS MESMO S GARANTISSEMOPôR RESISTÊNCIA À INVASÃO ALIADA. AFIRMOU AINDA O DIRIGENTE NAu
ZISTA QUE BERLIM ESTÁ NECESSITANDO URGENTEMENTE DE SOLDADOS PARA ENVIAR PARA A FRENTE ORIEN·

TAL, ONDE É GRAVE A SITUAÇÃO DAS FÔRÇAS ARMADAS GERMÂNICAS.

Varne1 leite, sal, etc.
Rio, 9 (A. N.) - O ministro

João Alberto assinou portaria I

criando o Serviço de Abasteci
mento de Carne, Leite, Man
teiga, Sal, Farinha de Trigo e

derivados, e nomeou para exer

cer a chefia dêsse novo Servi
co o comandante Amaral Pei
xoto, com autonomia necessá
ria ao perfeito cumprimentr)!de sua missao. Ano XXIX I Florianõpolis- Terça-feira, 9 de Novembro de 1943 I H. 8961

o último discurso na cervejaria de MUlliqueIE!�,�r�)-sH�"I!!,��,!! j!�!�!!Londres, ,9 (.U. P.)-Hitler �0ll1-: a,ssunto, cxtrnvassou toda a :il1a bí- mão res?lvera iniciar uma gi gan- pais cidades 'alemãs as tropas (la "Wchrmacht" para serem enviadas
pareceu h-oje a famosa ccrvcjari a ·Ih." atacando novamente os Judeus, I'tesca rct irarla, em toda a frente do, O'

,

'. .'

de :\'Iunique, de onde, há 20 anos, como se estes tossem responsáveis [Iéste, até o rio Pruth , na Hurnânia, �os paises ocupados. ?ohcwllllenlo irulc: no da Alema:n�l� fOI confiado
itrompeu ° célebre golpe que o le- pelo fracasso dos m irabolan.tes pla- i anele o Reich oferecerá a resistên- as tropas ele assalto e a "Gestapo", prevendo a lPosslbl!Lnade de uma
varia até ii presidência dia Heich. nos do supremo senhor ela guerra. I cia final aos russos. Segundo o aberta revolta contra Hitler. Tem havido numerosas prisões, inclusive
É C.05tl111le dos nuzistas da velha Translllitl.'a ainda a emissora de

jco,rrespondente
da "Gazeta de Lau- a do general von Stein,

guarda reunir-se iodos os anos nes- Berlim aIS palavras do Fuchrer, sana", a medida foi tomada du- � _

se local, à espera do gramde dita- quando de Berna estourou impor- rante uma reun ião secreta dos al-

a I· Idor .e de sua, habitual peroração. tanto notícia: O AMo-Comando àle- tos chefes militares nazisil:as.

ro 11te I ra Ou a sepu tu raDo jeito, porem, em que as coisas .. _-

es,tão, duvidava-se de que Hitle,r

b
F. •A. •

�l�N6�a������e q�e,ce�;���ribbn�o���= Os espan OIS prestam obedlencI8 ii Hitler Moscou, 9 cu. P,) - As mes�a� estrad_as que a, �Vehr�acht M .2triaco, acha a cerveja alemã muito Londres, 9 (D. P.) _ O general Franco não retirou a "Di- an,O'� dev�>rava com s?a bota de , _leguas 8aO' o cenar�o hoje d� JUaI.s'amarga! No entanto, segundo a B. visão Azul" da frente oriental. Informações fidedignas rece- trágica vIa�e� de retO'rnO'., q'J alemães cO'�templam an�lOsO's .as frO'n!eIB. C. Hitler compareceu e conse- . .. , . . ras da Polônia e da Rumar'1t, com o O' náufrago moribundo que ve a

cuiu 'articular formidável discurso bidas na capital brítâmica salientam que os soldados espa- costa afastar-se à 'medida que dá às suas últimas braçadas. Se bem que
�ôbl'e o excelente funcionamento nhóís estão sendo incorporados ao exército nazista. Em carta I O'S generais .nazistas tentem levantar novas fortif'icaçôes, O'S aviões e a

da "�\'e�rlllacht" na l,wra da mar- enviada aos espanhóis, Franco declarou-lhe que poderiam re,-I :rtilharia rU,ssa, se �ncarregam de n;�s�rar a Iseu,�. cO'manda?O's que, 11a
cha a re. Em 1923, HIU,er, naquele zressar à Espanha mas ao mesmo tempo aconselhou-os Íll_l.ase atual,.'sO'_ha dO'IS rumos p,a�a.a Wehr�a?ht. a frO'nteIr,� O'U �,se�, mesmo local lanccu sua sanguma- b ,

, .'.' pultura. Milhões de homens dIVIdIdO's nos varres setores do f ront 80'

ria platafon{la; estrepitosos aplau- corporarern-se ao exército nazista. Deve-se recordar ,que, com têI?- uma pre�cupaçãO': escapar corn vida. PrO',:_a evidente idO' desastr�,
sos, exclamações de frenetico cu- O consentímento de Franco, os combatentes espanhóis, logo cUJ�s propor çoes de ,�O'ra em h or a aumentam, ,saO' as carcassas de canu

tnsiasmo ahaf'ararn, naquela oc�- que chegaram a Alemanha, prestaram obediência ao "Fueh- nhões, tanques, can.)oes e �O'da a s,O'rte de velcul�)s que ,at.ulham a� '�s-
siâo, as palavras do Fuehrer. HOJ,e rer

" tradas, po r on d e a mfantana de _HItler tenta fugir, As ultI,ma_s I_t?tIc�as! (leve ter acontecido a mesma COI-
.

da Suécia revelam que 'a evacuaçao do snlo -ocidqntal da Rússia ja ,atIn-
sa: mas as vozes que sufocaram as "'1)9 � 100 lU

""

h
_

""" - , - giu a Letônia também, p o r onde passam numernsas .caravanas dos í'ra-
despedidas de Hitler foram as vo- ,{;'; _. pessoas sem

I
....a o avera ",'VOfeIO cassad,O's inva_s�res, Ifugind? �o ava�lçO' �us.sO' na. zona d,e :Velikie-Luld.

zes das carpideiras saudosas pelo lar em Milão Hio, 9 (A. X) - Fundados 110S Tambem O'S CIVIS da zO'na hmItrO'fe a EstO'11la estao sendo evacuadO's pe-
Fnehrcr que não há de voltar mais ,. 8 CU P ) O resu1tados dos debales no COllgres- las autO'ridades nazistas.
iI ccrvejaria (le :\:Iunique, Sem êxi- ZUIIque, ..

-

so ,Tnridico �a('ional, diversos ad- -----------------------------
'los militares para anunciar e sem "Neue Zuricher Zeitung", pu- vogados dirigiram-se, por telegra- C�rne de

'

a bal'xopromessas a fazer, Hitler disse: "O blica uma notícia Ide Chiass'J, ma, ao Presidente da Hepública, ... carneiro
período decorrido entre a efemé- seo'undo a qual 552.544 pessoas .soJi�itan�o fôsse adota,do no Brasil
'ct presen

b

.l- ° (I1vorclO, nos mesmos casos emri e que CDmcmoramos e o -

foranl .evacuads de. MI ao, e que, ::>tllallllellte, e', allt'OI·!'zarlo ote, compreende quase um terço da ,,-

vida do homem. Não existiu ép,oc'a que, delas, 293.700 fIcaram sem. desquite. A respeito ela matéria, o

tão dura na vida da humanidade e lar por causa dos bombardeios. I Bispo do Maran!lãO, como repre-
J jiunais em 20 anos a Hisltória ass,is- Acrescenta a informação que a I'selntante dos catohcos daquele Es

ti]! a tantos acontecimentos". O .
. I tudo, telegrafou ao sr. Gctúlio Var

FtÍebrer, então, pass,oll em revista partIr ele agosto foram reqm-I gas pI'otetalndo üontra a delibera
êsses acontecimentos e, sem outro sitaelos 2.600 apartamentos. I ção cio Congresso. Esses telegramas

foram enviados ao :\<Iinistro da Jus-

Bases turcas cedidas aos RII·ados' ��;da:I����lt�diu�x��:{�ãe�l1 d�onl��t��II H ",OS, combatendo o dI vorclO, soll-
ci lou o arquivamento dos telegra
mas, por entender que o assunto
não imporlava nenhum esludo por
'parle dei govêrno. O Presidente Ge
lúlio Va-rga's, manifesllaillüo o seu
'acôrdo à proposta do Miqistro
:.\1arcondes Filho, deferiu o pedi do
e mandou arquivar o expediente.

})reçoPorto Alegre, 9 (D. No) - Visando :mxiliar no abastecime,nLo de
carne verde ú população local, os Frigorificos Nalcionais inicim."am, on

tcm, as lnata:nça.s de carneiros vin.dos da fronteira, os quais s'erão co

locados co mercado por preços inferiores aos tabelados. Os Frigoríficos
Nacionais, fa'zendo vir carneiros da fronteira do Estado, onde os reba
nhos são grandes c, devido à alimentação de ovino, a carme é cxceleu'te,
permitirá o melbor abaSltecimento da cidade, pois colocará 1110 mercado,
cm abundância, um tipo destinado a grande alceitação e consumo pu
pular.

Nova Iorque, 9 (l'nited) - A rúdio de Bari, na I,tália, sob o con

�ole do o'ovê'rno de Badoglio anunciou ([ue a TurqUIa concordou em

concedel' �os aliados cento n�l11ero de impor'tantes bases militares em
,

seu ter1ritól'Ío. A irradiação ma,liana, gralvada em disco pela comis�,ão fe
deral de c.'Ol1lulnkações, a,eliantoll que ° acôrclo re,sll,1tou das atllal� cÜ'n-

•

versações realizadas por Anthony Eden com _? 1l1111l;stro. do EXJtenor da
Turquia. Adi::mtou a informação que a, cessa0 sera fmta n.as mesmas

hases que a dos Açores, acrescentando que se sabe que? Relch Cihamou
a Berlim os representantes diplomáticos em Angora e LIsboa.

o Brasil ficará sem fósforos 1
o bombardeio

� 200 a 300 pessoas por mês Nova Iorque, �fc. ��ti����
ficam loucas no Rio de Janeiro sora de Berlim informou que "as Importante rennia-obombas despejadas recentemente\;

Dm jornal do Rio -revela que vem aumentando o número sôbre 6 ValÍÍcano abriram profun- Wa.shington, 9 (1'. P.) - Numa

,.1e lOllCOS naquela capI·tal, selldo atingidos pela loucura, em cerimônia, Cjue será realizada hoje\l ela cratera no la,rlo da catedral ele (' B
,.

"'e'dI·a men""alll'ell,te de duzentas a trezentas pessoas. O 111es- à noite, na ,asa ranca, sera assl-
Ui , .:> ," , São Paulo. Uma parle ela cúpula nada a dealaração relativa ao pla-

\h10 jOlrnal divulga declarações d� �rofe�sor Maurício de Med�j- do templo foi atingida procurando no-de allxillio e rehabilitacão da
lOS, ,acatada autoridade na matena, dIzendo que embora �ao. agora ás aut,oddades evita,r que o Europa, Intervirá -no ato ô maior
tenha elementoB estatísticos para confirmar ou contestar cIfra' resto da cÚIHlla llesll1orone". A grupo de diplomatas que até hoje

� d t se reuniu nos Estados-Unidos. Suastão aIarmante, não póde deixar de aludir ao' ato e se er ve-
p'ropósilo dêsse criminoso h0111bar- deliberaçôes constituirão, 'prova-rificado um aumento no número de casos de doe_nças llervos�-ts deio dos nazistas, OI bispo de Noya velJIne.nte, a primeira prova ela co

ha ,sua clínica, latlribuindo o fenômeno à situaça� geral. Ndo I Iorque c<onsiclerOll seus autores não laboJ'aeão internacional, a partir
lU d '

1
A .

d t
.

s fugiados aS condIçoes da assÍnaLura rio pacto de Moscou,Ull o, a inf uenCIa e es rangelro re J

,.
só são inimido'S da hlllmanidade

d f I d t'· dentes 't8tc '" já que os qualro grandes Estadose angústia pelo exílio, pela a ta e ,no leIas e parA .' .,
como, também de Deus. Embora 'Rússia Grã-Bretanha China e Esta-bem COIDl às nossas próprias dificuldades, consequencla das
sereno em sua; palaYras, o dignitá- dos U�idos - oCl�parão as posi

lUodifioaçõ 'S encarecedoras da vida. rio católico nào escondeu sua re-I ções d?l�1Ínantes .1':os _?rgalnisl110s
V lt t d t t d

. de auxlho e rehabllJtacalo.o a co.n ra o c,ovar e a en a o a "

destruicão da Cidade-Bterna, bas- na casa

�)�l���:,l��l����s�:vê�,�� �el!a tI�OC�;5�d� 'I () PÂ R_A_ISOluta pela posse da capital cwt6liCa _

do mundo - segundo afil'l110tt "A Rua Fel. Schmldt Fone 1629
• Voz" - é cdlne. ".". 0 _ '"\j""""·.·.·_-.....-,...·.-.••·.�..-r::I'.·.·OH••"•.•- ......"'A-.-.-.-...·.·".-.·...·.-.·.·...·,..,.,..........·.·14

Rio, 8 (E.) - Todo o Brasil está ameaçado de ficar �em fós�
foros - diz uma correspondência especial para um matutino, pro
cedente de São Paulo, divulgada, aquí. A esperada crise é devida ii
falta de pinho paranaense, pela ausência de transporte. Acrescen�
ta-se que duas das principais fábricas nacionais estão paralisadas.

Camisas, Gravatas, Pijames
Mias das mehores, pelos me

nores preços só na CASA MIS·
CELANEA - Rua Traiano, 1 J
{"�•••_•••••••••••••••••••_••••'V" - __.

Em plena fugaMoscou, 8 (U. P.) - Os sol
dados do general Vatutin ir
romperam po,r ttodas as linhas
fortificadas nazistas ao oeste
de Kiev. A retirada germâni
ca é rápida. Grande quantida
de de material bélico é abando·
nado pelo inimigo, que a en
contra em plena fuga.

Precos, ultra-vantajosos!

Finíssimos tropicais e linhos
acaba de receber

«A. MODELAR"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chegaremos nús ao nosso
Nova Iorque - (Pelo Conde nús ao nosso destino. Mas pro

Nicola Fíorenze - Exclusivi- varemos a excelência do regi
dade do C. E. C. para "O Esta- me fascista." Que os italianos
do") - Em sua longa vida po- chegaram nús ao seu destino,
lítica, Mussolini aproveitou-se todos o podemos afirmar. Po
repetidas vezes da queda 1'0- rém que assim sucedesse para
mântíca do povo italiano para afirmar o êxito do facismo co-

proferir frases que provocavam mo regime político, a atual
verdadeiro extase nas camadas carnificina que se verifica na

da juventude fascista. Esque- Itáliay constitue a melhor con
cendo que a Itália jamais po- testação. O povo italiano atín
dera imprimir à sua economia giu à capitulação de tôdas as
uma vida autárquica, o ex-du- fôrças armadas, num estado de
ce preconizando a vitória do I completo esgotamento físico e

regime fascista sôbre todos os moral. As repetidas advert.ên
programas políticos do mundo, I cas do govêrno britânico para
tomava parte saliente nos mo- que Mussolini abandonasse a

2;).00

I
vimentos populares tendentes sua pervertida política que le-
a economísar cada vez mais, varia o POYO italiano à sua

Anúncio! mediante contrato embora fôsse necessário ínstí- completa desgraça foram re-

I
tuir um regime de privações J cebidas pelos fascistas como

Os originais, mesmo não pu para o povo italiano. Por oca- uma demonstração de fraque-

I
hlícados, não serão devolvi. sião das colheitas do trigo, sa. Agora, cabe aos italianos

dos. Mussolini nú da cintura para democratas, anti-fascistas e

I
cima, numa.

s.
oberba exibição verdadeiros patriotas, a mis-

A direção não se resp onsa- física, teve para a multidão ta- são de reconstruir a vida polí-
liW�a pelos conceitos emiti, cista que assistia às colheitas tica da Itália e restabelecer a

I
dos nos artigos assinados a seguinte frase: "Chegaremos felicidade dos italianos.

____. �-i/Aviadores belgas na,
invasão de Sidlia
NOVA IORQUE, (B. r. C.) -

- Diversos aviadores belgas,
voando com a RAF, participa
ram na invasão da Sicília. Um
deles chefe de esquadrilha foi
o primeiro aviador belga a

de-/sembarcar na ilha de Pantele
ria e mais tarde em Lampe
dusa. Já ganhou a "Croix de I S::==:::;;;:;�
Guerre" e a "Distinguished I

Flying Cross" .

IOs aviadores belgas tem tido
papel de destaque na RAF. Os
pilotos

.

e auxiliares de duas Iesquadrilhas de combate, são i
inteiramente belgas e cinco I 1

���!f:�i:�"f��gr{:!e;;:�fj� I �:ç::d;:O s:��:' de ':::s::' I iCE��:D:�f!�!�-- Bailados, - Coroação da l' .[
..

J 1 [ C E C
.

crédito, 81 vitórias confirma-
- :,xc USl VI( ac e é o . �. . para \"J ve amordaçada até nos seus pró-

das, 31 vitórias prováveis e a Rainha da Primavera. "0 Estado") -,As quatro libcrrla- prios pensamentos? A supressão
danificação de 52 aparelhos eles. pelas quaus lutam a Inglaterra dr' tortos os cultos em benefício de

inimigos. Já ganharam 14 D. Grande concêrto sinfônico. e os seus aliados, não constituem IUJIl misticismo pugão, no qual figu-
F. C. britânicos e 84 "Croix de l:lH programa politico "" uma fina-/ n� COI;lü deus um fanático tirano,
Guerre, 1940" belgas. l idudc de U1ll 110VO regime. O seu IlIHO pode corresponder aos anseios
Oficiais da Fôrça Aérea Bel- X significado representa as aspira- da humanidade, que deseja seguir

ga estão também servindo co- çõcs de toda a humanidade, pois a religião mais de acôr-do com suas

mo instrutores em diversas es- as mesmu« se dirlgcm iudistin ta- tradições, sua origem e sua incli-
colas de treinamento da RAF. mente em benefício de todos os nação. As explorações determina-
Um deles Comandante de Ala J

povos, seja inglês ou alemão, ame- das pela csf'aimuda política totali-

Leroy-Duvivier, que foi o prí- DI_lIIIIIlILII__IIiII!l__Z!I!I!Iil'll.. m__!IliIilII:pil" SIIii:'IDIIBrI

IIIIrl!l:lilllOllllll!I
j r icano ou japonês, Irancês ou i tali a- túria, troux-eram como consequên-

melro oficial aliado a receber
".

110. As quatro liberdades a que têm ci a a pcnuria total dos povos cs ..

O comando de uma esquadri- VRI FIIZER CONPURSO·? direito todos os povos livres, a li- cvavisados. As máquinas políticas,
britânica, é agora o chefe de J.I N "B herdade de palavra, a Iibcrdade de a pressão exercida sôbre as nações
um Grupo de operações do Co- culto, a, liberdade de viver a salvo mais Iracas e as estúpidas c co-

mando de Combate. Diversos Inspetor de Consumo?
I
da penuria e a liberdade de viver v urdes agressões características dos

aviadores belgas, distinguiram-
I Oficial Administrativo? a salvo do temor, foram banidades grandes ditadores, trouxeram à

se particularmente nas

opera-I
Inspetor de Ginásio? de todos os países, onde se insta- Humanidade o permanente temor.

ções no Oriente Médio, sendo Coletor Federal? Iaiaiu os totalitários '110 seu avan- Pelo restabelecimento dessas qua-
mencionados em relatórios. Postnlista? ço sôhre as nações democráticas. lro hiherdades, a Inglaterra supor-
Outros estão agora em

treina-I "Escoia Un.·versl·t·a"rla de Sa-o Paulo I
Num regime onde a, palavra do tou em 1940 o sanguinário assalto

menta no Sul da África, Rode- 11 'I povo é medida, as suas extcrioriz.a- nazista, e hoje todo o mundo civi-
sia e Canadá. sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi- i ções controladas por urna políciu "Iizado empenha-se na mais cruenta

Ii tcí-Io devido rnarrta, por correspondência. )polí.tica, o que poderá esperar-se Iluta contra os tiranos totnlitru-ios.
late Clube Florianópolis J"J".-__ - _ __ _ �

E D I T A L Informações: O. L: ROSA FARMACDe ordem do Sr. Comodoro, con- I Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS IA ESPEflANÇA
voco os associados na séde social, do Farmacêutico 'NILO LAUS

;:n�;:3�a��r�:ro��ç��a �Oa ��fo�:�

B��A·..-R-R-..-u--a--E·
.....

v__.....n---e"---M----ft"""�ZEM �R�I( N T ('
Uroga. nactonal:�eesetr:::!!s S�á�o:n:::.:t�!:rl� Perfnmartaa

dos Estatutos, tendo em vista o artigos de borracha.
decreto-lei federal n

' 3 119 de 10- Garante-se a exata observância no receituário médico.
4-41. Não havendo número legal PREÇOS Mó C
áque1a hora, a assembléia se rea-

DI OS.
lizará, em sr,gunda convocação, às Meireles, 11

I20 horas, com qualquer número de
sócios quites. PETISCOS R 11 HFlorianópolis, 5 de outubro de

-

O -mops - errings - Pickles - Cama
1943. rões recheados - Sa ndwichs - Cebolinhas - Ovos de

tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
Salame - Peixe Eri t o , etc, etc.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Til. l022-Cx. posta] 139

ASSINATURAS
Na Capital:

ÂIlo 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
Semestre 45.0n
Trimestre

586
Aldo Unhares Sobrinho

Secretário 4v-3

destino I

Sábado (dia 13)

S E'� A S
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Oasa SA T A
Diariamente recebemos novidaoe s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

L

A Mobiliadora
Refrigeração em gera!Sorveteiros-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos

(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá
dios-Móveis finos--Tapeçaria
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1 que entre as românticas ilhaS!
de Hawaii existe uma, a de

Niihau, que é extremamente
inhóspita e quase Inacessível; e

que esta ilha é toda ela pro
priedade particular de um mul
ti-milionário americano, que ali
vive despreocupadamente cole
cionando caramujos.

2 que os Estados Unidos expor
tam tanto fumo quanto os

demais países do mundo reuni
dos.

3 que foi a Lei Seca nos Es-
tados Unidos que possibili

tou o apcrecimento da grande
indústria cervejeira no Japão, e

isso porque as fábricas norte
americanas, durante a vigência
daquela lei, venderam todas as
suas instalações aos japoneses
por preços irrisórios.

4 que foi a Asia o continente
que deu ao mundo as três

grandes religiões monoteistas
que predominam na hu rncmí
dade: o cristianismo, o judaísmo
e o maometismo.

5 que, a-pesar-de ser gigan-
tesca a mecanização da in

dústria textil na Alemanha,
ainda existe alí, nas casas dos
camponeses. mais de 100 mil
teares manuais e bastante rudi
mentares. dos quais 40 mil es

tão em constante atividade.

Seu filho vai

{ (JLUBE
(As mesas para

VIDA ·SOCIAL
ANIVERSÁRIOS

Decorre hoje a data natalício
da exmcs. sra. d. Otília Garofallis
La Porta.

E' hoje o dia de aniversário da
exma. sra. d, Isaura Goulort Sil
veira.

Faz anos hoje a exma. sra. d.
Teresa Teodora N. Ramos Cam
peUi.
Nesta data deflue o aniversário

natalício da srita. farmacêutica
Eloá Maynoldi Nunes.

Hoje decorre o aniversário do.
srita. Orosinda Silva.

A efetnéride de hoje. assinala o

data natalícia, do nosso estimado
conterrd.neo sr. João Silva, hábil e

competente empregado da Impren
Ia Oficial do Estado.

Fft7.�m anos hoje:
sr; Mário Vieiro.;
menina; Marg8, filha do sr. Mau

rício de Sousa Lima;
meninos: Humberto Francisco

Beirão e Eugênio Doin Vieira.

Nascimen tose
Com o ad·.rento de sua filhinha

Stella Maris. est'á em festas o lar
do nosso ilustre conterrd.neo sr.dr.
BiGse Faraco, conceituado clínico.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGADO
E Sanara da CaRIl DIsposta pira Tud.

Seu figado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
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. S 3,00.

Quem governa
a Inglaterra ?
Nova Iorque (Por Robert Norton

- Exclusividade do C. E. C. 11:1r.1
"O Estaido") - O govêrrio da In
glaterra, um dos regimes mais de
mocráticos do mundo, verdadeiro
monumento de todas as liber-dades
humanas, é o que mais diretamente
e dirigido pelo povo. Na Inglater
ra, o povo elege os seus

represlen-,tantes para a Câmara] dos Comuns,
que lá defenderão todos os seus

direitos ao mesmo tempo que resol
Vem sôbre a administração do país.
Do partido que obtiver a maioria
na Câmara, o rei indicará o seu lí
der paira formar o gabinete que
orientará as ações do govêrno. En
tretanto a estabilidade dêsse ga
binete, depende da vontade do pró
'prio povo, o qual atravez das suas

llloções de apôio e protesto, re

solve sôbre ü 'tempo que durará a

Sua gestão. Nenhum regime politi
co, seia qual fôr o seu matiz ou a

sua orientação, poderá servir me

lhor os interêsses da. coletividade.
O respeito com que o govêrno en

cara todos os prohlemas populares,
a segurança com que executa a

justiça e a liberdade que empresta
a todas aIS discussões politicas, co

locam-no à frente dos mais justos
e completos regimes governarivos.
Em suma, êsse é o regime que os

nazistas com a sua nova ordem,
queriam destruir acusando-o de
imperialista, deshumano, ditatorial,
e Opressor dos povos europeus. E ai
êsse govêrno, os nazistas, queriam
°Pôr UI11 regime, cujo chefe havia
SUlbido ao poder por um golpe de
fôr�a, cuias leis eram elaboradas

.

Delú ditador e &ua. estabiJIidade
Ilal'antida por tt111aJ policia secreta
que e'l1viava, diariamente, milhares
e "itint� vara os ,campos de con·

"ntraç�o,

6 que seiscentos anos antes do
nascimento de Cristo a na

vegação marítima era uma aven

tura tão perigosa, que Ana
charsis, filósofo da época, cos

tumava dizer: «Há três espécies
de gente: os que estão vivos, os

que estão mortos e os que es

tão no mar».

-----------��������

para o Ginásio 1

DE AGOSTO t<SOIRE'ES». nos dias 14 e 27
. � , de Novembro

de 6 de novembro devem ser reservadas na secretaria do clube, ao preço de Cr$ 10,00)

Então, procure prepará-lo convenientemente, matriculando o

no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes

(Ex-Regente do Curso Médio e, atualmente, professor em várias
outras classes do Colégio CatarinenseJ.

MENSALIDADE: c-, $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro, diàriamente,

das 11 às 13 horas. Rua joinvile, 52.

A • •..... ;k.' JíIIB! •

o dia Apelo' aos alemães, contra Hitler
U jornal clandestino "La Li- "Ele que iniciou o reinado do

bre Belgique", na sua edição de sangue.
Liége, publica a tradução de um "Que criou, flagelador de nos

folheto intitulado "Ich Klage an" 50 povo, um Inverno deshurna
(Eu acuso) que foi secretamen- no!
te distribuido na Alemanha. O "Acuso, a êle!
folheto diz o seguinte: "Acuso-o diante do mundo in-

"Sou a voz de milhares de teiro, que em lugar da paz, li'�
mortos. berdade e pão.

"Meu clamor cala fundo, no "Trouxe-nos, apenas, guerra
interior do país. vergonha e miséria.

"Mesmo o troar do canhão. "

Acuso-o !
"Não poderá apagar a minha "A sentença já foi pronuncia-

voz ! da, e é de morte.
"Em nome de todos meus "Em nome da Alemanha,

companheiros na morte: executai-o!
"Por todo sangue que a Ale- "Sois os executadores! Des-

manha derramou; truí-o !
" ,.

"Por todas as lágrimas que a ,.........". .". - ",. ...

Alemanha verteu.

dosanto
9 DE NOVEMBRO

A Arquibasilica do
Santíssimo Salvador
A Igreja celebra, hoje, o aniver

sário da consagração do primeiro
templo católico que solenemente
foi dedicado ao culto divino. Em
313, o imperador romano Constan
tino Magns dera liberdade à Igreja.
Agora já não era preciso refugia
rem-se sacerdotes e fiéis nas cata
cumbas. O imperador deu o pni
meiro exemplo dedicando, no seu

palácio do Latrão, uma Igreja ao

Santíssimo Salvador. no lugar on

de recebera o batismo das mãos
:lo Papa S. Silvestre. Este mesmo

Papa consagrou solenemente esta
igreja. Em seguida, determinou o

ritual a ser observado, daí em di
ante na dedicação das igrejas.
Quando à igreja do Santíssimo
Salvador, foi esta várias vezes des
truida por incêndios, terremotos e

devastações. Mas, os Sumos Pon
tífices sempre deram provas de sua
veneração pela igreja mais antiga
do cristianismo, restituindo-a em

seu esplendor. O Papa Bento XIII
prescreveu que se celebrasse anual
mente em todo o orbe católico a

festa da consagração desta igreja.

Dr. BIASE FARACO
SENHORA

e"Acuso o nosso mais vil ini

migo: -- Hitler!
"Acuso-o de traição! aCUSO�0

de assassinato!
"Viva a liberdade e a justiça!
Acuso-o de haver mentido!
"Acuso-o de haver enganado Fpolis., novembro 1943

uma geração inteira! 3 v. - 1
_.-......-_- .w.- - ..-_- -_-...,.... - �.......-",..-_-_-_..._-_-_...-.-_-_-_._- .................

participam a todos os seus

parentes e pessoas de suas

relações o nascimento de sua

filhinha

STELLA·MARISMACHADO & CIA.
AG1l:NCu;"S El REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Icua João Pinto - 5.

FloI"ianópoJis
Sob-aa:entes nos principais mnaícíptos do

ESTADO

THE J/"hNDON ASSURANCE
COMPANHIA DE�fEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

CABELOS MUITO
CRESPOS

alisam-se por processo
moderno.

Fazem-se penteados.
Magnólia Fernandes.

Rua Bocaiuva (antiga Nes
tor), 316 - Estreito.

ORDEM-DO�DIA DO MARECHAL STALIN
Moscou, 7 (U. P.) - O marechal e é essa a zona de maior impor

Stalin. expediu, ontem, a seguinte târicia para a expulsão dos ale
ordem-do-dia : "Ordem-da-dia do mães da Ucrânia. Na luta pela li
supremo comandante-chefe ao ge- bertação de Kiev, distbnguiram-se
neral do exército, Valudi n : As tro- particularmente a Pr-imeir-a Briga
pas da primeira frente ucraniana, da checoeslovaca, a 14a Divisão de
como conscquênci a de operação Infantaria, o 3° Corpo de Tanques,
rcal iz ad a impetuosamen tc numa bem corno muitas outras unidades.
ousada mumobra de filunco, tom a- Em comemoração, essas unidades
ram, por assalto, no dia 6 de no- receberão 'Ü morne de Kiev. Às
vembro, a cidade ele Kiev, capital It'rês divisões, que se distinguiram
da República Soviética da Ucrânia, ipeila segunda vez, concede-se a or

o maior centro industrial e gran- dern da Bandeira Vermelha e �'l
de centro estratégico alemão, o br igada checoeslovaca a ordem de
mais importante sôbre a margem "Suvoedo", 2a classe. Hoje, às 17
d i.rehta do Dn ieper. Devido à

I
horas, a capital da pâtr ia saudará

ocupação de Ri ev por nossas tro- com 24 salvas de arailharia de 324
pas, foi conquistada uma zona de canhões as valorosas tropas que li
oper-ações importantissima, multo I bertaram Kiev"
favorável, à margem do Dn ieper, I

•

NOTA: A primeira mensalidade será paga no ato da matrícula.

CARTAZES
HOJE 3a.felra HOJE

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

Tratamento especializado elas afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Oroníca, sob controle an

doscopico (URETROSCOPIA) e de laboratórro. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especializados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diar-iamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCiA: 'I'ít-adentes. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: ·Ti..adentes, 14, FOKE: 1.663.

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMADO DIA ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

CIHE (ODEON��
13�&1I:AiJr:JA SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMOO Figado, O Baço, o Coração, o Estômago, OS

Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreBDOR O�POR, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belQ, Anemia, Abôrtos e ft1.z os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradavef
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origemFfiLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composíeão e o sabor a
«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de Indíeaéão apro- facll manejo para o püblteo
pelada (SUil18 em varias de 100 combate á slflUs, qualída
suas manifestações) os resul- de. que frequentemente a
tados têm sido satls'atorlos, orovelto no Ambulatorlo da
pola �ão rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washiuvlou Ferreira Pires, Dr. Silvestre Paug.

CINE '(IMPERIAL)) I
A BAIA NO ESTADO NOVO (Nac. DFB)
Preços 3,00, 2,00 e 1,00 Imp. até 10 anos

A's 7.30 horas:
Exibição da Melhor e mais arriscada
Charlie Chan-o detetive n' 1, com Sidney

Mortos
5a teira no Odeon: Ginger Rogers em:

Pernas provocantes

Ultima

A's 7,30 horas:
Gary Grant e jo�n Fontaine r.o drama duma mulher cuias

so ahos de amor se converteram em visões de horror:

SUSPEITA

que
PARADA DA JUVENTUDE EM BELO HORIZONTE (DFB)

Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

aventura
Toler

de

matam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRENSAS
I de ferro pesando 150 quilos

Joâo Serapíâo de Almeida por 2.500,00.

Jací Almeida, Aldo de Almeida e Senhora, Euclides AI- W 1"1 O IAS I M�;�C�'��d7}A�otor Saxi, por
meida e Família e Viriato Lea I e Família vêm, por êste meio.

. . -

-�

I
1.650,00.

agradecer profundamente a tocos as pessôas que enviaram co- .......A".C?.,tla.t.:a;(;.e/� Marca "�SU" 3 H.P. 1.600,00.
r ôas e flores por motivo do falecimento de seu inesquecível R. Dmselheiro Haf'ra. 8 AUTOMOVEIS
pai, sôgro e avô, João Serapião de Almeida, ocorrido a 30 de I

C.I!.STUPro

I Marca Ford, 2 portas, 8 cilin-
OU·�tl,Qro último, e aos que o acompanharam à rua última mo

I dros, de 1835, chapa da Palho-
rada. Agradecem, outrossim, às pessôas amigas que sempre o "'-III-.·IIIIElIIIIiII!l.II"'l!I'l!IlI!i_!m!!BEI:;ai!Qllll!i!lii:lIlliZlll!�=__rntlC!lBllIIIlIIiIl!a ---"1 MAçQaU'7I·5NOOA,OSOO'coní or t aram durante sua longa enfermidade. 5v· 31 lS ""

O d d
,.. N'

.

a-O e' 11"qUI"docôo I para fabricar pastilhos far-

porluni" a e unlca
r macêuticas, manual, de fabri-

da cação estranjeira 1.000,00.
O proprieiáll"io 1 de escrever marca Underwood.

SPor motivo de retirada desla Capital, vende-se grande e

apraZíVel!propriedade, sita no comêço dos Barreiros, a um quilômetro apenas
da nova Escola de Aprendizes Marinheiros. Com 230.000 metros qua
drad os ; tendo muítas .árvores Irutif'eras de bôa qualidade, como sejam :

laranjas de umbigo, pê-ra e bergmunta ; uva preta e branca, maçãs, pe- .,
ras, ameixas, kakis, abacates, mangas, tâmaras, cajús amarelos grados,
goiabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivenda para fa
mília de tratamento, tendo sala, 5 quartos, có pa, cozd nha, dispensa,
banheir-o, tanque de lavar interno, instalações san.itár i as, água enca

nada e esgotos próprios. Pr-eço de ocasiãG'\_ Ver e tratar: aos Dorn i n
gos, na mesma, com o seu propr ietário :\Ia1'cos Moukarzel; ê

, .nos dias
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua Conselheiro Mafra, 2G-A. Facil ita-se
Q pagamento.

1····X)··�··e··I·�····$.............�o:--
...

�S··:-
.....

·ilI '\
I \, • Nová modalidade de vendas. Novos sortimentos....) ,'I'

I
I \ I. Novos Preços.\; \ "-,: Remarcações gerais em todas as secções:

I Cn LUM B IA �.: ARMARINHOS, CALÇADOS e TECIDOS

.. Casa Natal
I As mais famosas músicas, com os mais : I Rua FeIpe Schmidt. 20 VENDEM SE 20 ações da

'I U·LT IMfAamSo sosNaOrtíVstaIsD·ADE S :!
.

-
.. IlImlIolBIl!lllll!lIll!:BlIlll!lllll_iIIIII -=·

-

Cia. Sider úr-
r : 16.- iWi&MM e,. gica Nacional. Tratar na r eda-

.ção do "Estado". 'V,- 12

i Na ((RADIOLAR» i• o

: Rua Trajano, 6 :
• fi
• •
o••••••••••••••••••••••••sc•••••••••••�.aQe�•••••G.e._______

-CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acredítado Clube de Sorteio de Me r
cadorías do Estado.

Sorte ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico grátis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ I,OC. Tudo que promete cum
nre íncontínenre. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha ooííança, que, quando menos esperar, fi

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias ,. e 18

---- -ftM iLdibJLflU e'9ieei

BOM E fUTUROSO EMPREGO DE CAPITAL

1DIA� também fi El.(ATO
cortando ou cosendo.'

TAL
tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2a. feira proxima, uma

VEND1\ ESPECIAL
gar.hando apenas os descontos

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

Aguardem, pois, a reabertura da

Natal

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

COMPRAS E VENDAS..
liVENDEM-SE

TERRENOS
Avenida Rio Branco' 11 x 46

15.000,00.
CASAS
Rua Felipe Schmidt 10.500,00.
Avenida Mauro Rornos 21.000.00.
Rua Bocaiuva 30.000,00.
Servidão formiga 5.000,00.

MOTORES
I motor para máquina Singer.
I motor monofasico de 1/4 (quei
mado).

I motor trifásico de 7,5 H.P. com
10 metros de instalação e um

contador de fôrça, tudo em

funciondmen to 1 i .000,00.

OFICINAS
I ferraria completa para ferrar
cavCilos 10.000,00.

AÇÕES DA SIDERÚRGICA
! 500,00 cada uma, já transferidas,

I COMPRAM-SE
MOTORESi

I
1 motor elétrico de 5 H.P.

• 1» » » I H.P.

I COFRES

I 1 pequeno, para escritório.

I DÍNAMOS
1 de 2 a 3 H, P.

CANOS
300 a 400 metros de 1" e lt2",
INFORMAÇÕES À RUA DEODOij

RO 35, com A. L. Alves, que se .'
encarrllga da compra e venda de
qualquer objeto.

ALUGA-SE A casa sita
na Avenida

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. -12

condições. Ver e trator no
armazem Bom Fim, no Es
treita. IS v.lS

U' - Vende-se
l"1.aqulna uma má

quina de costura SINGER, com
5 gavetas. Na rua Quin tino
Bocaiúva (antiga Nestor), n.

I

316 - Estreito. 5 v. - 5

PIANO
Compra-se um piano em perfei

to estado de c,onservação. Ofertas (i
rua Deodoro, 17. 15v-3

Coztnhetre
Precisa. se de uma, que saiba

cozinhar bem. Ordenado 80 cruzei"
ros. Praça Pereira e Oliveira, n' 18

.As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de del!jagregação mane"

jadas pela "quinta-coluna".
(L, ».. �.l,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS .......__w._.,.,...-..�..... .......___............w.w.........._....._..__. .._.._...w-__..

w._-..-_-'lServiços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

I �'.: COMPANHIA "ALIANÇA DA RAIA" :.de Caridade �CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS � Fundada em 1870 - Séde: B A Í A .;
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2H - Fone 1.40'5" INCENDIOS E TRANSPOR'rES >

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

��:.
Capital e reservas ' _ '" _. o-s 71.6513.189,20

��..RESTDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 Cifras do balanço de 19'12: .;
Resporisabí lídurles _ Cr$ 4.999.477.500,58

DR. BIASE FARACO heceita '. . . _ _ .. , ces 70.681.048,2,j

�.; Ativo . .. _ . . . .. . Cr$ 105.961.917,70
Chefe <lo Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-ín terno, por concurso, da � Sinistros pagos nos últimos 10 anos _ .. Cr$ 134.986.957,20.A"isWncia Pública de Porto Alegre, Ex-interno de Clínica Uédica e Ginecologia. > Responsabilidades . Cr$ 76.7313.401.3°'720 ..

AFECÇõES Gf:NITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE
�

Bens de raiz (prédios e terrenos) __ . _ .. _ _. Cr$ 23.742.6;({,44"
CO���0�T��F:a�-��,����I;�sho�asl'-��:�V1���!;��\6 � de s�J:��s�E�a�ol��·. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. F'ranc'lsco �H.ESIDlêNCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FOJ>;E. 1.648 .; Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucur-sal no �

!
Uruguái. Reguladores de avarias nas prínoípa ís cidades da Améríca, Europa

>�e Africa. �
AGliJNTE EM FJ�ORIANóPOLIS

• C A l\I P O S I, O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39 �� Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - Elld. Telegr. j'ALIANÇA" �..

�
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

..
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

"-"-_�-__"-�-"""·",·"w"'_""�""'_"""'_-_",-''''''_''_''_'_''_' _''_- ·_'_''_ "",,.,''_'

INDICADOR MÉ.DICO
DR� ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfe ísoarnento e Longa Prática no H.io de Janeíz-o

CONSULTAS - PeJa manhã: diariamente das 10 às 12' hs., à tarde, excepto aos

sábados, <las 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7. sobrado -

, e. I 461 - Re&id�ncia: Rna Presidente Coutinho, �3.tOJl· • .

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

Ex-illternO do Serviço de Clírnca Méàica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

("(,I)\"H'" MÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crtanças. CONSULTóRIO:

Rua �'elipe Schrnidt n. 38 - Tel. �426 - RESIDIl:NCJA: Rua Vi8conde de OUI""

"rcto n. ·.0 - 'l'el. 1523 - HOltAIUO - Das 16 '-'S 18 - FLORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-In terno elo Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Sel'viço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttal de Caridade

Clínica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Onvidos, Nariz e Garganta
CONSULTÓRIO: Rua Felipe Schmíut, 8, Fone 1259 - CONSUL'.rAS: Das 15,30

AB 18 horas - RESID1ilNCIA: Conselheho Maj):a. 77 - FLORIANóPOLIS.

Dos

lNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

Nervosas - Moléstias Mentais

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA cntURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesicula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérnias, bldrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
'Ide Hemorroldes e varizes - Fractnra,,:

aparelhos de Il"êsso. Opéra nos Hospitais
de Flol'ianópolis.

Praça Perdra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 1<), às 16 horas, diariamente.

Ei'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítats europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

.as do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

\sslste. Técnico: DR. J'AULO TAVARES
Curso de Radíolog ía ountca com o dr.

vlanoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
retro. -- Gabinete de Raio X - Electt-o-

. .arrl íografia clínica - Metabolismo ba
.al - Sondagem Duodenal -- Gabinete
ie fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

1 Dr. Newton L. d'Avila.
- Médico -

Ex-ínterrio da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a corço 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.
DR. ANlôNIO MONIZ

DE ARAGÃO
DR� REMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóH.IO: Rua

• li'ellpe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SIDlêNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
:10 toi-ax, Partos e doenças de senhoras.

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

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA M�DICA
Rua João Pinto n. 7

Tel. 1461
Homens e Seinhoras - MoléstiasDR. ROLDÃO CONSONI

�Iédico _ Cirurgião - Parteiro
FOl mado pela Faculdade de Medicina Ida ll.llversidade de São Paulo, onde fOl

AsSIstente por vários anos do Serviço
CtrúrglCO do Prof. Alípio Correia Neto ---------------
(PrimeIra Cadeira ?e. Clínica Ci�ú:gica). DR AURÉLIO ROTU--LOCom prática na clll1lca gmecoleglCa do •

Prof. Sila O. Matos. Assistente do servlç_o
de pat'los do Prof. Domingos DelasclO no

"Hospital Leão XIII".
C:rurgião do estômago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso, tlrOI?e, nns,pr6stata e bexiga. Varicocele, hldrocele,
V�rizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas na

Casa de Saúde São Sebastião.
. Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Consultas dlárJ.as das 3 '

horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
rlenais, câncer do estômago, afe-Ições das vias biliares, rins:. e�c.
Aplica o Pncumo-torax artIfIcIa,]
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

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

I esquina Felipe Schmidtt
Das !:i às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA ORSTJi:TRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqne<

hora
Praça da Bandeira.
'Anttl{O Larlro 13

�_. G

------"ITHE LONDON & L�NCASHlRE INSURANCE COMPANY
LIM.ITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

ICr$ 1.200.000.000,00.

�_..�..S�U.b.•A.g_e.nt.e.:.L....A_L_M.E.I.D.A..
R

..

ua

__V�i.da_1':::O.S_,_19.._.�..__ .

53 - sob.
de Malol

IR--EDUZA'�A"arma secreta", dessas que têm fi- nasceram assim e não porque co-

gurad o nos eternos blul]«
í

nrp in- ano talos I'antasiassom inventores
gi-clos pela lileralice da propagan-. de "super-homens". Ida nazista. )Ião. O "Couraçado do O Impor-tanto, acima de tudo, é

GORDURAAr" é apem as um avião de guerra que, a �o\'a máquina de �uerra al-',
- () último modelo da capacidade çaru voo para a sua maior expe-I.criadora da cugenhar iu aer onáu- riência - a de longo alcance e de por Um Novo Me'todoIica cios Estados Unidos. Nad a tem eficiência no ataque -

bombar-lde secreto, senão no que respeita doando TÓCIUio e outras cidades Ao atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um

a algumas par-tí cutari dadcs da sua .iUIPOtneses, consideradas até agora, mêtodo seguro e rápido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a perconstrução. No mais, é '11111 aero- ina<tingi,y,eis a qualquer operação der peso na primeira semana e muitos

1)la.l1o C,OI111 asas, motores, hélices, direta que dispense O emprêu.o de quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
� 3 vezes por dia. Este novo método, cha-

usando gasolina e sendo tripulado po-rta-aviões. I
mado Formode. traz nova vitalida-
de, saúde e energia como tambem uma

por sêres 11l1l11a,nOS, que são os O general Arnold declarou que aparencia atraente, ao dissolver a gor-
seus pilo los, navegac!Ol'es, obser- essa será I)Ossivelmente a IJ.rova dura. V. não só se sentirá como pare-

- cerá 10 anos mais jovem. Não é neces-
clores e a,l'tilheiros l� maior do que inicial do "Cou.raçatlo do Ar". sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
os maiores, tem um formidúvel po- Destina-se, ptOl'lantlo, aos nipões em excesso. Atúa ajudando a nature-
I f

.

I 1 I I r 't za. Formode. reduz a gordura de(e,r O Crnslvo, (.esen,"O ve uma ex- essa lOmenagem, que ara remeI', um modo garantido como V. deseja.
lraorditnária velocida,de, alcal1çil tWll1bém ,C0111 os seus resuItados, o Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
grandes altilmJ.cs e tem uma sur- unico alia,do resla.l1Ilc do Império a sua maior proteção.
preendeIl'te ealpaci,clilde de vôo. So- do Sol. - "Correio da MalIl.hã". Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

revolta operária Alemanha A Maior Arma
de Guerra de

Todos os Tempos!
o novo número de SELEÇÕES
conta-lhe a maravilhosa história
do radar; prodigioso aparêlho de
localização de aviões que salvou a

Inglaterra da «blitzgrieg» aérea.
E, mais:
Ensaio geral da invas60 da
Europa pelos Aliados! Re
lato vívido e substancioso do raide
de Dieppe - condensação de um

livro de êxito... Pág. 97.

V. acha que é muito es·

perto? Você vai encontrar desta
vez enigmas que vão lhe dar água
pela barba - além de fazê-lo rir
a bom rir!... Pág. 19.

Fuzilamento em massa, de
civis! A verdade oficial exposta
com toda a franquesa sôbre os

processos hediondos mediante os

quais Hitler impõe à Europa o

seu jugo implacável... Pág. 80.

Dois ingleses que puseram
em fuga o Afrika Korps I
Retrato fiel e particularmente su

gestivo das admiráveis persor#""
!idades dos generais Alexander e

Montgomery. . . Pág. 1l.

Não deixe de ler êstes e outros

notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para SETEMBRO

Acaba de sair
ApenasCr,$2,oo

na
S. Paulo _ (Por P. Xisto _' atualmente no Reich, nada

Famoso comentarista brasilei- menos do que 11 milhões de in-
1'0, mundialmente conhecido. divíduos estrangeiros, traba
Exclusivo do C. E. C. para "O Ihando sob as mais dificeis
Estado") _ Como é bastante condições de vida. É facil cal
conhecido, a Alemanha graças cular o trabalho que tão gran
ao poderio esmagador com que de quantidade de gente estran
llllClOU a guerra atual, pôde geira poderia dar aos alemães,
efetuar milhares e milhares de

.

quando o seu país estivesse
prísíoneiros, os quais, trata- ameaçado de todos' os lados e
dos como verdadeiros escravos a sua fortaleza fosse a unica
e sob a constante vigilancia esperança. Êsses trabalhadores
dos agentes da Gestapo, foram detestam tudo o que é nazista,
obrigados a construir as forti- procuram sabotar todo o esfor
ficações da chamada "Fortale- ço ele guerra alemão, partici
sa da Europa". Êsses escravos parn ativamente das ativida
não são constituidos sómente des subterraneas dos patriotas
pelos prisioneiros de guerra, europeus e sentem que se

pois há ainda os operários im- aproxima a hora em que a In
portados do estrangeiro, uns glaterra e os seus aliados, li
iludidos com a promessa de bertarão o continente da sa

ganhos fabulosos e outros e111- nha criminosa de Hitler.
barcados à fôrça com destino à Quando. perigarem as linhas
Alemanha. Segundo os dados alemãs, essa enorme massa
fornecidos pelo sr. Fritz Stern- operária levantar-se-á contra
berg, perito nos estudos efetua- os seus opressores e decreta
dos sôbre a e.scravisação ope-I rão a revolta total do opera
ráría da Alemanha, existem riado escravo dos nazistas.

o «couraçado do ar»
O chcf'e do estudo-maior geral da br cpujou as "For-talezas Voado-

Aviação norí c-umcricana, general I
ras ", como estas haviaun sobrepu

Ar nokl, acaba de anuncl.ar que [ado outr-os lipos já muito aperf c i
cm hreve cn

í

rará em ação o novo. çoados .E em hrcva dhrá, em 1l0-

super-bom bardeiro de
ianque, que recebeu a

ção aci ma �ãto se lrala

fabric:-,ção I
me dos seus idealizadores, o quan

denomina- lo "ale a mtcligôncia dos povos
de alguma predestinados, que o são porque

ltep'J'esCJlI(wte Gerai no Bra ... il :

FERNANDO CHINAGLIA
Rua do [10.-IÚ1'io, :55-A - 2.° anda I" - Rio

Monumento à memó
ria de Benjamim

Constant
Rio, 8 (A. N.) _ O escultor

Modestino Kanto acaba de con
cluir a figura de Benjamin
Constant que se destina ao mo
numento do forte de Gragoatá,
em cuja base será instalado o

Museu da República. A figura
de Benjamin Constant tem 20
metros de altura e na sua fun
dição serão empregados 222
toneladas de bronze. O monu
mento desde a base, que é o

museu, até a cabeça da figura
terá 70 metros de altura, sendo
maiores as suas proporções
que as da estatua da Liberda
de. O monumento completo i:e
rá inaugurado em 1945.

Venda sob prescrição médic�

Alemães na Itália
Argel, 7 (U. P.) _ Segundo

informação oficial, os alemães
possuem 5 divisões na frente
ao norte do Volturno. e três di
visões na frente do Adriático.
Revelou-se também que al
guns destacamentos aliados
atravessaram o rio Garellano.

�"""Bm �mm ....

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

ALVARO

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN1'URAS - internas e externas de prédios, para

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

(Não tem sorteios nem
Própriapontos!) RAMOSCIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

CiaG Construtora da Casa
Vá à rua F_$llipe Schmid t, 44, e verifique

possiveI obter «casa própria».
como é

................................................

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o eSTADO:- Terca.feira, 9 de Novembro da '943

��;��:"�,,!,�,,������!;:ã�;��;�;f:���:I«Porque O Brasil. é hoje país bloqueado»do navio quando o mesmo está perdido. Informações de Madri confir-I Rio, 9 (A. N.) _ O ministro João obrigar os fazendeiros, que possuem ral Peixoto concederam ontem A
mam que Pierre Laval, o "gerrnanófilo Inúmero "Cm", quer entrar cm Alberto declarou que, infelizmente. gado, a entregá-lo se têm conheci- imprensa: "A .expo rtaçâo de carne

acordo com os Iranceses de Argel, O partidário da colaboração franco- não podia esconder Isuas apreen- mento de que amanhã _poderão au- ?ó e�tá proíblda no ,Bras.i,l ce�tral,
, , _ . ,. �' sões quanto ",o abastecimento do ferir maiores lucros. DIsse que, em Isto e, nos Estados de GOIaZ, iMmas,nazista, como condição fundamental da existência da França, parece Rio de Janeiro e demais centros do menos de dois an os, o preço da S. Paulo, Mato Grosso e Rio de Ja-

aoredií ar que o "fuehrer" está às portas do fracasso. Por õssc motivo, La- litoral que 'se acham nas d epend en- carne duplicou. Não é possível hai- neiro; o Rio Grande do iSul e 'o ex
vai ordenou ao seu embaixador na Espanha, sr. François Pietri, que envie cias de traI�sportes marítimos, por- xar arbitràriamente os preços n?" i trem� N?rte I?O�:.rão cont,inuar _a
um emissár. io a Arg.el para entrar em entendimentos. com os generais De que o Brasil. hoje, e um pars blo- centro. s produtores. A Coor.del1açao I expoItar:

proibição d� exportação
" "

p queado e o transporte do interíor procura, tanto quanto possível, de- no Brasil Central sera apenas porGaulle e Glra�ld. Segundo /consta,. partiu de .l\I�adrI para .Argcl o sr . Ed- de modo algum é capaz d� supr ír ;'ender os centros consumidores do 6 meses; a normalização defi nitiva
morid Barachin, genro do embaixador frances na capital espanhola. as necessidades m orma is dos cen- litoral, como o Rio de Janeiro, São do fornecimento de carne ao Rio
Faltam detalhes sôbre a forma como o enviado de Laval procurará ciun- tros consumidores do litoral. Em Paulo e outros; mas, infelizmente, e S. Paulo .será obtida em janeiro

seguida, 'abordou o problema do sal, não dispõe, por si só, de poder bas- próximo; em novembro e dezembro
dizendo que sua influência é deci- tante para baixar os preços em dêste ano haverá ainda falhas e 2
siva nesta fase da ,guerra, acen- consonância com as necessidades vezes por semana o 'povo não terá
tu ando que as necessidades do con- do povo. Continuando, disse que a carne; em relação .ao leite, o que
sumo humano, da pecuária e da política do govêrno ,é" ao mesmo,' parece haver é sabotagem, e a p o
indústria são superiores .à quanti- tempo que procuram atender os Iícia vai entrar em ação ; hoje se
d ad e que os nossos navios podem iute r êsses comuns, estimuiar e de- i rão entregues aos frigoríficos e

transportar. Disse que o problema senvolver a produção, .d e modo ge-I matadouros a declaração do go v
ê

c -

do sal va i "guardar a ação do co ial. Adiantou que o interventor flU-jllO com pontos-de-vista oficiais a
mandante Amaral Peixoto. Prosse- minense conhece sobejamente o respeito, exigindo que todos os

guinde, afi i mou que o problema da pr ob lem a que vai enfrentar e dis-I problemas relativos ao abasteci
carn e está intimamente ligado com põe de todos os recursos para r e- mento dêsse produto sejam resolvi-
o do sal. Reconhece que os preços solvê-los. dos e, segundo textualmente d ec!a-
estão subindo vertiginosamente, rou I) presidente Vargas ao iÍnter-
sem que haja meio coercitivo para Rio, 9 (A. N.) - Damos a seguir ventor Amaral Peixoto, não serão
impedir a alta, pois jamais foi in- c resumo de alguns pontos aborda-I admitidas .resistências de quem
tenção do govêrno ap liça r o pr incí- dos na entrevista que o ministro 'I quer quer seja e venham donde v ie-
pio de autoridade, sendo impossívd João Alberto o interventor Ama- rem".

menta de Reparnçõcs dos danos A'
, A

d 10 b b
'

d
..

I de Oor iginà r+os de bombardeios, da ssinara acor O I um ar elo Dava . urazzopref'citur' �J dc B,crlill1, baixol,l ins"-I WasllI'llgtoll, j:), (A. N.) - A (lllIll�-

J Bordo do navio insígnia " ções e cujo plendor era visível iiAmanhã. às 15 horas, na rua truC,'oes, no sentIdo ele que sela e J- embaixada russa anunciou que flotilha de, destl'óieres ela esquadra distância ele 30 mNhas, mar róra,Lajes, será lançada pela L.B.A" a minada toda madeira exisLente nas
O titular da mesma sr. An- britânica, dianLe de Durazzo, 8' quando os clestróieres empreen

���:�c�rt���m, :��a�ssed:�eqn�:o dts� claraboia-s e Micos. A ma,deira se- dreia Gromuako as�inará ama-
I (r., P.) -,�or Henr�' B�;'5IeI1, via I c! iaI�l. C! reg,resso à sua base no I1la�'Tá utilizada para construção de _

' iradlOlelegrallca para o ESJADO - Aclnatlco. Provav,eJmente, graças a
cursará o sr. Gustavo Neves, di-. ,

h' llha, na Casa Branca, em nome (Hetardado). Em e�treita C1oopera- eficiência de ação dos guerrilheirosretor do DEIP. 'trmc eIras. de seu govêrno, um acôrelo I
ção COI[}] os guerrilheiros e com I,llibaneses, os q,uais _foram iillforma-

com as Nações-Unidas sôbre! aparelhos da HAF, que, arr�javalll dos C�I11 amtecI,�aça? d,e que o ca

Vão para O interior da Polônia auxílio e rehabilitação elos IfogOS de bel�,galla para lltMlll':,ar a

I
nhonelO se reahzall'la as d�l3s ho-

,. zona dos obJe.tI vos, os destrcHeres ras da madrugada, as b31tenas cos-
Estocolmo, 8 CU, P.) - Os alemães ordenaram a imediata ('\'aCU<I- paIses conqUIstados, britâniCios canhonearam, àlS primei- teira,s, que guarne,cem a entrada do

ção civíl da fronteira rUlsso-estonia,na. lnforma'ções recebidas cm Esto- �----"""I""--'" ras horas ela ma,nhã, pulvetizando- PIO['tO de Durazzo, nã,o dispararam
col!ll1o, salienta que toda a população daquela região será lranspürlad� Dante NaUvidade as, as insLalações do maior elos por- UIll único tiro, o que permitiu aos

tos marítimos ela Albania. Subs- clesltróieres britânicos aproximar-para o inlerior Ida Polônia, A medidal alemã, a,o que parece, é COI1SC- Faz hoje dois anos que desa- creyc êste despacho o único eor- se o mais possivel e canho.near os
quência dos últimos êxitos obtidos pelos russos, ao largo da fronLeira pareceu dentre os vivos o nos- respondcnte norte-americano que objetiv/os c]'ura,nte 25 nlÍ'nUltos. Ele-
dos países bálticos. so saudoso conterrâneo sr, lestelllulll;,�JU O espetacular bombar- Il1el1t.os aéreo.s secunelaram a acãoDante Natividade, I

.
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•••••••••••••••••••••••••e�.e _ leIO na\'a (e urazzo, (a pon, e e .Ia se encon ravam a mUI as 1111-

F I
Grande conhecedor da arte ele cOlll31ndo cio "Quilliam" e ob- lhas ele distância, de volta, qllilnelo

racassaram as tentativas a e·mas teatral, nunca regateou auxí- servou a primeira raj,ada ele poten- os surprcsos serventes daiS peças elelia e cooperação técnica às tes exp,losivos que pulverizava os I artHharia anti-aérea alemã abri-
companhias que, de pa,ssagem depósitos do cais, surgindo daí., 'i'am, po,r fim, ridiculo fogo, qllP,
por esta capital, para êle ape- uma chuva de faiscas azuladas, que I por débil provocou zombarias do
laTam. procl'o('al'am illcl'l1di)s nas ins,tala- pess,oal de bordo.

'

Foi o fundador de alguns
grupos dramát,iccs aqui surgi
dos e o anirnador �esinteressa
do de outros. A vida geralmen
te efâmera dessas entidades
artísticas nunca lhe chegou a

estancar o entusiasmo, sempre
vibrante e prestativo.
"O Estado", à passagem des

ta data. evoca a súa memória
em espontâneo culto de esti
ma e de saudade.

O �1:í�: ::Z!'�:�té. O sr. diretor do Ô-�í�a-·refuad�"lUa, 9 (A. N.) - Jornalistas ca- DIP em S. Paulo Londres, 9 CU. P.) - O Alto-Co-triooas e cinematog-rafista,s visita-
raUl, onlem, de�110radamente, o no- São Paulo, 8 (A. N.) _ O' mand,o alemão ad�lli1iu qu�, em

vo edifício do Ministério da Fazen- capitão Amilcar Dutra de Me .. I vasta frent: ao oes�e de KIev, os

da, que será inaugurada amanhã. O
nezes Diretor Geral do DIP. naZistas esiao J"esIstll1do a podero-

novlo eclifkio é possivelmen,te o ' -

f'
'

maior do Brasil e um dos maiores presidiu, ,no "Roof" de "A Ga- sas �rças n;ssas,. nume.ncamente

da América do Su1. Em todo o edi- zeta" ao almôco mensal dos superIores. AcredIta-se que a refe-
fieio existem 4905 podas e janelas jornaÜstas pauÚstanos tendo rida declaração germânica consti-
e no seu interior lraballha'rão cer-. '

�lle i,ndkio de que os nazis,tas vão
'ca de 4500 funcionário's. O prédio ofereCIdo, ontem, por sua vez, empreender ont'l'a retirada ao oésé s,e'l'vido por 15 elevadores com um almôço aos eliretores das

'1 d 105 O te da capital da Ucrfrnia,c_?pacH a, e 'p�ra , pes,soa.s.. sa- I rádio-emissoras elesta Icapital.lao de refelçocs, tem a capacId�de Rio 9 (A '-T) _ De sua vi�(femA 360 A ala de conferen- , . ". ",,"

'U.� pes!s'oas? s
. a São Paulo regressou, na manhãelrus possue 48 ... poltr onas. de ontem, o diretor geral do OlP,

o qual teve concorrido desembar-

Pão mais caro que.
-------------------------------

Porto Alegre, 9 CU. P.) -- A Von Pape" ViajaráAssistência Regional da Coor- Londres, 9 (C P.) � Segundodenação con-sentiu no aument.o clespacho de Is,tamblll, o embaixa
do preço do pão nesta capital. dor �J�mã? na Turquia, von Papen,
A maioração é ele 10 e 20 cen- srgllfra, ���nda esta se,mana, para

. BerlIm, aÍllll ..de entreVIstar-se C0111tavos por qUIlo, conforme o
I Hitler, espera'ndo eslar de regresso

tipo de pão. no prazo de 10 dias.

prir a sua missão.
---------------------------------,--------------------------------

6. E. Arquidiosesano' BODlbas ell1 Londres
S.. J. Londres,!) (U. P.) - A "iões

« ao ose» inill1ig�)s realiz8,ralll o nl oru ,nova
O d· d ' .

d G JnCL1rs�lO, vuri Ii r a nd n-sc n u rue roi r e to r e a �c�ncIa o 'r:r- I crescido de vi í

imus ao caírem
po ,Esc�lar ArquIdIocesano ",Soa I bombas nuaua rua cenLral, hem coJose», ;�m o prazer de conv�dar

11110
outros pontos da c idad e.

as faml�la dos alun?s. e os amIg.os Londres. 8 (e. P.) _ Bombar
d.o refendo e�u.candarIo p.ara aSS1S' rleiros alemães atacaram, ontem àt irem , na ,p:-oxlma 5a;. feIra, 11 do noite, a capital britânica. Algumascorrent�, a lI�augUraça� da "S�pa bombas caíram nmua rua onde funEscclar, c�Jo ato sera p�ecedIdo clonava Ulll "rlancmg". Várias pesde uma x:uss.a celebrada as ,8 ,�O soas ficaram feridas.horas, na 1.greJa de Santo AntonlO
e terá a assistência do Exmo. Sr.
Dr. Ir�::-rventor Federal, do Exmo.
e Revmo. Sr. Arcebispo Metropo
litano e demais altas autoridades
civís, militares e eclesiásticas do
Estado.

Querem madeira
Zurique, 9 (U, P.) - O Departa-

A morte do professor
Annes Dias

Hio, 9 (A. X.) - Após rúp i da
cnf'e rm i d a de , faleceu nesta capi

í al
o professor Heitor Armes Dias, fi
gura das mais brilhantes da ci ên
cia nacional, c, mesmo sul-arncri
cana. O governo, atendendo que
aquele professor era nau dos maio
res expoentes ela culíura médica
continental, de í

enm inou que seus
Junerais fossem custeados pela na

ção.

Hospital Nerêu Ramos
Desde sábado último está em

pleno funcionamento o confortá'
vel Hospital Nerêu Ramos, uma

das importantes realizações do
Govêrno catarinense. Já foram in
ternados 9 doentes, sendo 3 ata
cados de tifo e 6 tuberculosos.
Êsse estabelecimento iniciou, as

sim, seus humanitários serviços de
isolamento e cura das pessôas a

tingidas por males ccrrtcqícses.

Centro de Puericultura

Argel, 8 (U. P.) - Fra.cassaram todas as tentalÍÍvas alemãs de im
pedir o avanço dais fôrças dos generais Clark e Mon'tgol11ery em terras
it'31lianlas. Os :soldaldos do Quinto-Exércilo ocuparam a cidade de :\1igna
no e a localidade de CalabriUo, no selor do rio Garellano. Os "col11wn
dos" do general Montgomery, por sua par,te, pene'traram cm Casalborsi
no, Seern-o, Salcito e no entroc.amento ferroviário de Carunchio. Além
disso, as fôrçals britâ.nicas atravessaram 'Ü rio e eliminaram UllJa salien
cia nazista no setor de Petracupa. Ou tr08 despachos, mais recentes,
adía,nlall11 que o Qui.nto-Exército 'no'I"te-americano, media,nte ataql1le de
surpresa bem sucedido, realizou importalnte a,�anço ao nordesle de Ve
nafro, localidade crupturada há três dias.

Pecúlio pago IAtaque a Düren
o Cen!ro Social de ApoE'entado!' Londres, 9 (U. P.) - "For-

e Reformados de Santa Catarinc alezas Voadoras" norte-alue-
pagou à família do sócio João Se 'icanas, fortemente escoltadasrapião de Almeida, falecido a 3(
de outubro p. passado, a impor- 1)01' caças americanos e britâ-
tância do pecúlio deixado pelo licos, atacaram, durante o dia
mesmo na aludida associação. 1e ontem, a cidade de Düren e�__�""_"_"�w.........-...................

«ESTADO NOVO» outros pontos importantes do
e>este da Alemanha. Trata-se
do telrceiro grande ataque elos
bombardeiros norte-ame rica -

nos nestes últimos dias; e, de8�
ta vez, não houve perdas alia
-Ias. As primeiras informações
indicam que foram enormes os
danos causados na cidade de
Düren, séde de várias indús
trias de grande importância
para o esforço de guerra na
zista.

Para as solenidades comemora
tivas do 6' aniversário do Estado
Novo, o governo estadual está pu
blicando convite, pelo «Diário Ofi
cial do Estado», dirigido às auto
ridades, instituições várias, im-

Chegaram a Viena
Londres, 9 CU. P.] -- Tropas de

assalto nazistas chegaram. a· Viena
para controlar a antiga capital dóAustria. Segundo informantes au
torizados, acredita-se que os na'
zistas receiam um levantamento
popular em todo. _

Cl AUltria.

prensa e povo.
-- Em homenagem à data, a

Imprensa Oficial do Estado não
trabalhará. Pelo mesmo motivo,
não circulará O ESTADO.

Seguiu para O' Rio
Afim de aperfeiçoar. se em Canto

Orfeônico, a expensas do Govêrno
do Estado, seguiu para o Rio de
Janeiro a srita. Mar:a Lígia Müller,
aluna do Curso Normal do Insti
tuto de Educação.

'�"",,--"_"_""""�.,,;-c.,..-.-.-........�

Atacaram Turim
FRACOS e

ANÊMICOS
Argel, 9 [U,P.] -- Fortalezas Voa-'

doras norte-americanas atacaram
violentamente diversas fábricas de
armamentos de Turim, no norte
da ItáUa. As bombas lançadas pe
los aliados causaram enormes da
nos e provocaram enorIl1es incên
dio!';.

TOMEM

Vin�o Crcosotaüo
"SILVEIRA" féíêgraiás··

..

félldos
Na estação do Telégrafo Nacio

nal, há, retidos, telegramas para:
Judith Pereira. Manoel Leandro.
Maria Garcia, Ugo Straube, Neuza
Marques. Fermo, Otan Vieiras,
Unidos para Telegrafista Dias e

Adelaide.
Armàndo Britto e
Henriqueta Britto

Grande Tónico

o Japão apanha!Melbourne, 8 (U. P.) - Na
batalha de Bougainville foram
até agora já afundados ou laVl
riados 12 cruz�dores e destrói
res e 10 mercantes japoneses.
"__".._..._w_.._.._..._�-_-..-..--.".�_. -_·

Nos próximos meses
Londre�, 9 (D. P.) - Seguuldo o

cOllllentári,o c].o "])nily EXlpress" a

,segunda frente deve scr aberla nos
próximos mese,s, pois do oon trário
,não se poderi'a fa,la'r tão confiante
mente em vi,tória completa para

participam aos seus parentes
e pessoas amigas o nasci

mento de seu filhinho
ARMANDO-sílVIO

OU sái do mapa !
Londres, 8 (Unilj:ed) - TUldo indica que os russos desfecharão, bre

vemeulte, uma gigantesca ofensiva, na frente finlandes2.1. E alguns cir
culo's acreditam que o aLaqlle russo será efetuado antes do irnvel·no. Ao
que parece, a nova ofen,siva soviúlica terá COlllO finalidadc 2.11·runear a,
Finlândia da guerra. Salienta-se que, nessas últimas horas, a n,ção russa,
na p'ernínsuilfll de Carélia. Foi, também, pela primei,ra vez, bomb-ardcado
o porto de Kotka.

Londres, ,8 (Un Hed) - Es,tão coi,nlCidinelo com os 110V'OS rumores
de um a,I'mistício entre a Rússia e a Finlâ,ndia os comunicalclos que assi
nalam a cresce,nte inves'tida dos russos na pen�nsula da Carélia. Nota-se,
t2lnubém, que os l'n�s'os atacaram pela primeira vez o porto de K'Ütka.
Não é provável que os russos desfechem o 31ta,qu'e total na frente finlan-
4csa antes do inVcrillí). É sell1pl'e di fieil prE've,(' a estratégia SOV] etica. ,. �lJai s seis meses".

Embalagem
banha

Hio, 9 (E.) - Segundo notícias
publicadas pel,os jornais, o COlo,r
denador da l\Iobilizacão econômi
ca, considerando que os e,uvo]ucros
denomina,dlos "SEALCONE" se

presltam perfeita.lllente para emba
bal'agem de banha animal ou vege
tal, consiclera,Il,r1o aLnda a grarn-cle
escas'Sês de f,O'lha's ele Flandres, re
'so'lveu auborizar a venda de ba'nha
anima,l ou vegetal acondi,cionada
em envolucros "SEALCONE" em
todo o território nacionaL

Sáí da guerra, para

1943Fpolis., novembro
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