
Perdas

o
Mais três

'� Tanques transportados pelo ar
LONDRES, 15. (Ue P.) pp- O RÁDIO DE BERLIM ANU'NCIOU QUE, SEGUNDO O COMENTA
RISTA 'VON HAMMER, OS RUSSOS ESTÃO TRANSPORTANDO TANQUES PELO AR, PE

LA' PRIMEIRA VEZ NA CRIMÉIA, ·E OBRIGARAM OS ALEMÃES A RETROCEDERe
-

navers
,,-

aviees
Washington, 15 - O Depar

tamento da Marinha anunciou
esta noite que o destróier
"Beatty" foi afundado no Me
diterrâneo, no dia 6 do corren
te, em consequência da ação I
inimiga. Êsse destróier é o 12.0 'Inavio americano perdido no
Mediterrâneo. O total de na- I

vias de guerra americanos, de Itodos os tipos, perdielos em to
dos os setores de guerra, a

partir do início elas hostilida
des, ascende agora a 129.

Rio, 16 (A. N.) - A Uníão
Nacional elos .Estudantes pros
seguindo nos trabalhos pró-es
forço ele guerra do Brasil, le
vará a efeito amanhã, às 10
horas, no aeroporto Santos
Dumont, o batismo de 3 apa
relhos de treinamento avan-

Içado,
que, em colaboração com

as classes econômicas desta
capital, doou à nossa aviação

I civil. Os três aparelhos terão
os nomes de: "Pearl-Har
bour ", "Coventry

"

e "Lídice".

"

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SÂ�TrA CÂ'l'Am�Â

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

florianópoli�- Ie.ca-Ielre. 16 de �oven bro de i94 J I H. 8965

P!r�r��an�I�!, l�a Pt��o�O dis�ea "E!�,ne�_lu��!f� ���,�:��:�p�:,�r��, 'Supressão d�munidj)ios
Foram agora divulgados por- tabeleceu a idel�tidade elo cori- les de COl:selllos_ Admínlstrativos RIO, 15 (�. �I.) -.

- Na reumao dos Conselhos Administrativos
menores sôbre a prisão do d C' , t d ' c.om a par-ticrpaçao da quase lota- dos Estados, fOI discutida e aprovada um;:.'proposicão do C. A. da

10' e iauo, I eme en o-o preso a Iidade dos representantes esta- "A - ,.,r .,.' .

r
conde Ciano, genro de Musso- Mussolini. I duais. A Segunda Corn i ssáo apro- ParaIba, dispondo sobre a supressao J'"fi mUnICIpIOS de renda mre-

Ilní. Tendo sido encarcerado em I VaLI unân lmementc
.

os pareceres rior a cem mil cruzeiros. A matéria rerá encaminhada ao conheci-
D d

-

d M 1" Verona Ciario será julgado por upresentad os pelo sr. Bianor Pe- d'
-

f d
-

es e a evasao e usso IlU,
.

'
.

b n alber, representante do Parú, em i- mento os orgaos e erats competentes.
a "Gestapo" e o'"Ovra" (po- um t.ribunal especial. Certos tindo opini âo conlrária às propos i-
lícia fascista) estavam à pro- rumores fazem pensar que I) côes Ieidus pelos rupr-esentuntcs de Novo aVI·a-o nazista p�ra transsertecura do genro do "duce". Êste genro de Mussolini será con- Goiás e Paraíba sôbre as licenças • U ti l1
se escondia na Toscana, numa denado à morte. a. membros dos �:onselhos Adll:i- Zurique, 15 (B B C) - O correspondente em Berlim do

.u ist.rativos. O prnsid entc da Cornis- .
, 1" II C '

.
, d 1 T" "f'

. _

casa isolada, onde vivia só. w.--
.. -�.,..,._.._._.._w_-..-......._••-"" 'são elogiou o trabalho e os argu- JOl.�a _

orrrere e ICIno ornece a descnçao do novo

O conde Ciano deixou cres- Na Baié.l é assim I'mcntos do sr. Bianor, class if ican- aVIa0 alemao de transporte, que pelas suas proporções gigan-
cer a barba, não tendo sido re- Baía, 15 (A. N.) -A Secre- d�-o: de. bril�1an,tes .. A Quarta (:0°-1 tescas, foi cognomint'do "o maior do mundo".·A envergadura
conhecido numa ocasiao em t

.

d S O' P' blí ..J nussao dl�Cullll <I PI oposta de nao das asas mede 55 matros a ruselazem é montada sôbre dez 1'0-ana a eburança u Ica, ·te. ser perrn i t ido aos governos esta-! .

'
.

b
, .

que uma patrulha armada do acôrdo com a Comissão de Vi-I duais a venda de terrenos nos pc-. das independentes, as quais se adaptam a toda as espécies ele
exército varejou a vila suspei- gilância do Litoral, fez seguir, I rímetros llrl_Ja.l1os_ das ci(�adcs se,lll I terreno. O espaço �nterno disponível é de 100 metros quadra
ta. Os investigadores ficaram para Maracá, no interior do, cO!:,sulta ,prevI,a a: allilo:'lcla(�es, ! e- dos com acomodaçoes para 133 soldados completamente equi
admirados ante a quantidade Est d

.

t de eí ;del aIS, S� n d o a proposta apr ov ada pados e armados ou eventualmente para o transporte de car-
."> a o,. mais uma urnl� e eI-; co nt ra os v010s dos represenl,:n1es,. ,_ .'

_ . _

de víveres alí descoberta. Essa, xístas intezrada por dizessete do Rio Grande do Sul Paranú c lOS b}llldados, canhões ele auto-propulsão, caminhões leves,
descoberta eleu lugar à arresta- alemães. A�sim, com mais esta Pará . etc. Esse avião gigante póde ser utilizado como ambulância
ção do proprietário ,da vila, leva já sobe a, s�ssenta e três o

_...

_ I A despeso com .0 I voadora, pc ra o transporte de 60 feridos.
por iutração da lei sôbre o número de súditos germân i·, A tençao . oinema pode ser h

f
.. ,..

I d���i����.Cimento e a

eeonomia_ ��:ti;:�� seguiram para aquele) ��;P;:�::,�:n�;�.::i!Pil ��h�! Os unclOnarlOs PU am e contentes
I di 'd 1"': ,.

- ----- I Rio, 16 (A. N.) - O "Correio da Noite" publicou uma

fi IVl DOS de 23 países diíerentes Nada de aumento I "enquête" entre o funcio.nalismo sô�re a repe_rcUlssão. do, �e-ereto de aumento de vencimentos. O Jornal OuVIU fUnCIOl1arlOS
Rio, 15 (A. N.) - Procedente da Guiné Portuguesa, che- Fortaleza, 15 (A. N.) - Reu-: de várias reprurtições, declarando todos êles estarem satisfei

gou a êste porto o �avio sueco "G�ippsholm" conduzindo cêr- niu-�e, _no Pal��io da Luz, a
I tos com o gesto do presidente Getúlio Vargas, voltando-se para

ca de 1.500 passageiros na sua maior-ia norte-americanos. CO-I Com:s�ao Munícípal �e Preços, a situação de aperturas por que vinha passando o povo.
mo se sabe, trata-se de pessoas que se encontravam em terr í- presidida pelo prefeito, tendo I �'--------------------------

tórios oc�p�dos pe�o� japoneses e agora estão sendo permuta- ?ido �xaminado o caso da ma-!E' I.'cito cobrar I Flelmes nos quarteiesdos por ,sUdItOS do "eixo ", que se achavam nos Estados Unidos. joraçao do preço da carne,

soo,
u,

A bordo do navio encontraram-se indivíduos de 23 países dife- licitada pela Associação dos Rio, 16 (A. N.) - A Quarta Baía, 16 (A. N.) - Em co�

rentes, dos quais, 1.290 são norte-americanos, 248 canadenses, Criadores do Ceará. A comi.3- Câmara da Cor�e �e. Apelação i laboração CO':11 as autoridades.
178 l,atino-america!lOS e 3 portugueses. São 739 homens, ,734 são manifestou-se por unall;- J ;?ns��rou o prlllCIpIO de. que. a Coor,d�naçao Inter-Ame.i'ic�-
�u�heres e apreciavel número de crianças. No ,mesmo navio midade, contra o aumento. e

.•
lJcIto ao co_rre_tor de Imo- i n::", �ara, e?I breve, proJe�o

VIajaVam 504 missionários protestamtes e 162 padres oatólicos, _ _. _
veIS cobrar comIssao do vellde-· dIana de fIlmes, nos quartets

inclusive 3 bispos. A,chavam-se a bordo 35 médicos_ General brltanl(Q dor e do comprador, desde quei baíamos, para instrução e d�-

-..... _- _-_-_.�:.--:::;.:..::;.::::::;::;::::.::::..�.- -.-_- _- _ -_ __-_-_-_.or.._ zuri:u�rli:i(��ad� agên- ���:j:m���Ol;:a:�rt�:�idamentel:i�:i�I�s�nto dos soldados br�,-

cia noticios-a alemã .informou '
que, em resultado de um reide 1 ..

.............., _·••••_·'IoI··.._-�_,...··"'··-_._..- 'IoI••'IoI _-�.,...._1"lo�_".,_ -_ - .-_.'IoI_ JO

levado a efeito por tropas'ale-'
, �

mãe,s nos Apeninos Centrais, �

���i����d=dens, f,)'
• PIJames LEMO

.

�Fone 1629 �� �_
- .-.-.._..---.- - -_..---_ _ _...••_._._�

Ano XXIX I

Finíssimos tropicais e linhos
acaba de receber

.

«(A MODELAR» �

Preços ultra-vantajosos! I!III _-...,..-_-_-...• ....._.·• .._,._-_..• .....• .._-_w.".._._...-..--...........- ...-_-_-•••·_-.-•••-_-__.-_._..-�

A
.

Cidade Universitária do BrasilRio, 16 (A. N.) - O ministro da Educação revelou que
será construida imediatamente a grande Cidade Universitária
doO Brasil, já tendo sido aberto o arédito de 53 milhões de cru
zeiros para a aquisição do terreno neoessário e a construçãodos edifícios. .

.

o ponto onde· afundou o «ltapagé»MaceIó, 15 (E.) - Informam de São Miguel que o pescadorManuel Cipriano e seu conmpanheiro, Raimundo Silva, depois de
pesquisas tenazmente levadas a efeito, conseguiram localizar o pon�
to onde afundou o navio nacional "Itapagé". torpedeado à altura
da Lagoa Azeda. Cipriano mergulhou várias vezes, dando detalhes
sôbr� a posição em que se encontra o barco, que está a uma pro�
fundIdade de apenas 16 braças. O bravo jangadeiro ,acrescentou
:ainda que o navio mergulhou a cêrca de 24 quilômetros da costa. I

Aceitamos :pedidos para NATAL
e ANO NOVO até 20 do corrente.
Ternos de 300 a 350 cruzeiros.

AGÊNCIA
RUA PEDRO SOARES, 9

na casa

PARAISO! Rua Fel. 5chmidt

polícia de choque
Baía, 15 (E,) - O interventor Federal decretou a supressão

de 60 homens da Polícia de Choque, os quais serão aproveitad.\s
como extranumerários. Estingue�se, assim, a chamada Polícia de
Choque que tantos aborrecimentos tem causado à Secretaria de Se
gurança do Estado.

Ext'iota a

ataque aliado à BulgáriaLondres, 15 (U. P.) - Inúmeros objetivos ferroviários de
Sofia, capital da Bulgária, foram virtualmente destruidos du
rante o bombardeio aliado de ontem. Na opinião dos observa
dores o primeiro ataque aéreo aliado contra a Bulgária foi

plenamente coroado de êxito. A emissora de Berlim, ao refe
rir-se ao ataque, destacou que o mesmo causou inúmeras ví
timas e dânos.

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ESTADO-Terca ..telra. 16 de Novembro cle1943
"

;--.- ""'.." --_._- _ -_.."..�--.-.- ..- -_..-.-_..- -.�

li COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
Fundada em 1870 - Séde: B A I A �

Capíta 're":'��CEN���:;�;;:=t:S;::�.'l'�� n''''''2o! Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro!
Responsabilidades c-s 4.999,477.500,G3 � 170 Sorteio de resgate, com prêmios, das
��ic:�ta.. :: .... : .'. :: :::::::::::::::::::::::::::: ��� 1��:���:���:�'� ! Apólices Pernambucanas
Sinistros pagos nos últimos 10 anos c-s 64.986.95067,22'> A r.AIXA ECONOAMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI-Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.3 ,o _

Bens de raiz (prédios e terrenos) crs

23.742.657,441"
RO a visa ao público e, em particular, aos portadores das.

DIRETORES: - Dr. Pamf'üo d'Ultra FreÍ!l'e de Carvalho, Dr. Francisco Apólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 30 do cor.de Sá e Anísio Massorr-a,
rente mês. às l O horas, o 170 sorteio de resgate, com prêmios,Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sueursal no

lOS sofredores Uruguái'. Reguladores de avarias nas pr-incipais cidades da América, Europa dêsses títulos, de que é a distribuidora.
;11 e Africa. O sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa liDra. L. GALHARDO-Ex- AGENTE El\{ FLORIANóPOLIS

! Econômica Federal do Rio de Janeiro, à rua 13 de Maio, ns, Imédica do Centro Espírita CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n. 39 33/35,4° andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes::Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"Luz, Caridade e Amor, co-

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

� I prêmio de Cr$ 600.000,00

::�12�Ff;:n��u��'i�����r �51: = �c:rr:$ f�25:.�0�o�0:.�0-goORio de Janeiro, onde passa a

8· t
·

oferecer os seus préstimos. ISPOS con ra O nazismo
» »

:�::�da�eet,a�:ad����n:ee; . ,. I S:� .,; r:�resentantes. nesta C��:de, 100:�O�co DEvelope selado para ares·
. Washington (Inter-Americana) - Altos dígnatáríos CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE SANTA CATA.posta. católicos alemães cO,nc.lamaI'am rec�ntemente o povo alemao RINA, _ Rua Trajano n. 16 _ FLORIANÓPOLIS, que estão------------.-.--) a voltar a um Deus UlllCO e verdadeiro, deploran?o,. a�, mesmo encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestarCa.misas, Gravatas, Pijarnes tempo, a atividade daqueles que entendem substítuír o �mor qualquer informação a respeito dos mesmos.Mias das me�ores, pelos me- pelo ódio, o direito e a justiça pela violênc��, e a moralI�arte As apólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do resnores preços so na CAS� MIS· pela utilidade". Acrescentam os bISpOS que ape-r:as a fal.sI�a- pectivo prêmio' e ao sorteio, nos termos do § 50 do art. 1<>CELANEA - Rua TraJano. 12 de ou a ignorância podem insinuar que a Introdução do crístia- das instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado denísmo foi uma in!elicidad: para � Alemanha. �aseados nos

Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas asfundamentos da fe e da VIda cristã, o povo alemao se ergueu pólices emitidas
aos mais altos níveis política, econômica e espiritualmente. In- a .

felizmente agora se faz uma guelrra sem treguas à herança
cristã do país; a educação e as escolas e'stão sendo utilizadas
para a descritinianização do ,Povo e, acima de tudo, da juven-
tude" •

Trimestre

Diário Vespertino

.A

EXITO EM MOSCOUo ESTADO
Washington - (SEIlVIÇO ES-I da segunda frente também lhe ser

CIAL DA INTEH-AMEIUCANA) -I viu de pretexto p ara difundir ru
Conf'i rmarant-s e plenamente as me- mores sôbre supostas divergências
lhores expectativas no campo alia- insanaveis na estrutégí a aliada. O
do sôbre os resultados da Conte- problema das fronteiras russas, na
rência Tr iplice reunida em Mos- reali d ad e tão liquido e simples co
cou. De outra parte, f'oram comp lc- mo o problema das fronteiras ela
tamente desmacaradas as intrigas Califórn ia, segundo salientou um
.naz istas que pretendiam lançar o jornal moscovita, foi apresentado I"l dissid io entr-e as Nações Unidas, como 1111l quebra-cabeças.
forjando divergências inexistentes Nenhum desses problemas cons
ou apresentando como insoluveis tituiu obstáculo ii boa vontade e ao
os problemas que se iriam debater discernimento politico dos delega
·na capital russa. Nos circulas 1101'- dos das três grandes polências que
te-anienican os sempre reinou oti- estiveram reunidos em Moscou.
m isruo quanto ao sucesso da confe- Por isso; f'rizu nd o a coerência dos
rêricia, embora se soubesse que os Estados lJnidos e a boa vontade que
pontos de vista a ajustar exigiriam sempre houve em conseguir um en
de todas as partes certas conces- tendimento o mais cordial e per-

I
sões reciprocas. Esse otim ismo feito possivel COIl1 a Rússia, um
mostrou-se agora fundamental, com parla-voz norte-americano em Mos
as declaracões do Presidente Hoose- cou recordou C.OI11 muita onortun i-Anúncios mediante contráto" vct

velt, em cuja opi-nião o conclave de d ade o discurso prenunciado pelo
Moscou resultou num "grande su- sr. Corrl el l Hull no dia 11 de se

cesso", já estando em a'IHlam·ento a lembro. O sccr etá r io de Estado
redacão final dos protocolos rela- elogiava então a união Soviética, e
ti vos' aos acôrrl os realízados. Sa- dizia que "é nosso desejo e faz par
Ií erutou também o primeiro magis- te ela nossa polilica que a colabora
trado americano o espirita ele per- ção e a cooperação entre as nessas
feila harmonia 'em que transcor- duas nações aumentem constante
roeram as conversações, e a sua mente, durante e depois ela guer
coníí an ca irrestrita na "boa vonta- ra".
de dos russos em cooperarem para As consequências do êxito da
a manutencão da paz". conferência de Moscou no moral

O entenrlimen.ío aliado consegui- alemão, já tão abalado pelos bom
elo em Moscou e a sentença f'i.nal de bardei os anglo-americanos e pelos
morte contra a Alemanha nazist.a. inin. ter ruptos sucessos militares

so-1A única esperança de retardamento viétí cos na frente oriental, são ver
da derrota - já que esperanças de d ade i ra m enl e incalculáveis no mo
vitória não existem mais - com menta. Um dos pontos que, segun
que podiam contar os nazistas e rio alguns observadores autoriza

Washing.ton - (Iinler-America- militaristas alemães, era estabelecer dos, parecem ter sido firmados em
na! - Em virtude da escassos de a cisão entre os Estados Unidos, a Moscou, é que o Alto Comando
mão ele obra na indústria da pa8- Inglaterr-a e a Rússia. Nesse senti- Russo aprovou absolutamente a es
ta de madeira, o Departamento de do se voltaram todas as armas ela tratégia anglo-amer-icana, inclusive
Guerra elos Estados Unidos deter- sua propaganda e toda a sua estra- os planos referentes à abertura da
minou nova restricão de 5% no' tégia política. Especulando com um segunda frente. A confirmar-se êsse
consull1? de papel "dos jornais nor- suposto perigo counmis!a, que foi ponto, o .que . aI.iá� s� saberá ,m�litole-aullencanos no último trimestre a SU\\. graI�de arma em. todos os breve; .

Iicará dissipado o último
do. corrente ano. Para reduzir os te1J1pf,�" .H�!ler l_Jel'l:soll a i n d a aS'Jus-1 re�qlllcIO de duvld.a po.rv.enturaefeitos ela crise de mão de obra Iar a GjHl1laO publica das democra- existente quanto ao fim rápido e
médicos, advogados e outros pro- cias. O clamor russo pela abertura inexorável do nazismo.
fissionais ele 700 cidades estão tra-
balhando durante os fins de sema
na em plena floresta coletando
mais madeira para a índúsu-ía do
papel. Também os tipos inferiores
de árvor-es e os restos de an ter-io
r-es derrubadas nas florestas elo sul
e nordeste dos Estados Unidos ro
raau recolhidos 1)01' esses lenhado
res voluntários para serem trans
f'or-mados em polpa de madeira
destinada à fabricacão de papelão.Os jornais norte-amer-icanos foram
arlvertidos de que novas e mais
dr ásticas reduções serão impostas
como medida indispensável à ma

nutenção do esforço de guerra da
nação norte-americana.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
c-s

70,00
40.00
20,00
7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre

Os originais, mesmo não pu.

I
hlicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
I>iliza pelos conceitos emiti.

I (:'.J nos artigos assinados

Menos pap21" para
a ImprensJ

Prontos para o

ataqueNova Iorque - (INTER-AMERI
CANA) - Fala,nd.o e.m uma ceri
mônia da Legião Americana, enti
dade patriótica que congrega üs

antigos combatentes da primeira
guerra IÍmndial, o general Marsball
afirmou que os Estados Unidos en
contram-se finalmente preparados
para estender a guerra ao inimigo
em qualquer ponto do globo onde
se fizer necessário, com um vigor
e energia que há de levar o atua'l
confHto a pronta conclusão. O che
fe do Es1ado Maior advertiu, no en
tanto, que esta fase está apenas em
seu começo e não deve acarretar
qua�quer diminuição no esforço de
guerra da nação. "Nos dezoito me
se·s o exército norte-americano se
preocupou em estabeleceI' bases
-em todo o mundo para manter suas
tropas no exterior e preparar lu
gar para os po'CleI'Osos reforços
que seguiriam a seu devido tempo.
Estes preparativos ainda não es,tão
praticamente terminados e não de
vemos, por isto mesmo, de algu.m
modo rliminuir a intensidade dOiS
es!,orços que fizemos nos últimos
,Ires anos".

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

101800$1• •
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I COLUMBIA I• •
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: 5 mais amosas mUSicas, com os mais :
: famosos artistas. :
I ÚLTIMAS NOVIDADES I• •

i Na «RADI'OLAR» i• •

: Rua Trajano, 6 :• e
· . �
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ASENHORA também pode mostrar um sorriso
radiante, que revele dentes preciosos como

pérolas. Compre um tubo de Kolynos e use-o se

gundo as instruções que vão na bula. Os resultados
deixá-Ia-ão maravilhada, pois verá quão claros e

reluzentes seus dentes podem ser.

Kolynos limpa, refresca e dá esplendor!

A. VEIGA FARIA
Diretor da Carteira de Títulos

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Oporlunidade
, .

UDlca
BOM E FUTUROSO EMPREGO· D E CAPITAL

Por motivü de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível
prop,riedade, sita no comêço dos Bar,re�ros, a um quilômetro apena!>
da nova Escola de Alplrendizes MaTinhelros. Com 230.000 metros qua
drados; tendü mu�tas ,á'rvores frutífCiras de bôa qualidade, como �ejuJU:laranjas de umbigo, pêra e bergamota; uva preta e branca, maças, pe·
ras ameixas k'àkís abacates, mangas, tâmaras, cajús amarelos grad-oS,.O'oÍ'�b'as e outras m�is. Com uma grande e confo.rtável viV'enda para fa
�íIia de tra,lamento, tendo sala, 5 quartos, có'pa, coúnha, dispensa,
banheko, tanque de lavar interno, instalações sanMárias, água e:n?anada e esgotos próprios. Preçlo de ocasião. Ver e tpatar: aos Dom�n
"OS na mesma, com o seu propriet.ário Marcos Mioulmrzel; e, ,nos dJa's
6.tels, na Loja "Boa Vista", na rua (;mselheiro Mafcra, 26-A. Facilita�s�
o pagamento .
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ANJY1EitsAIUOS
Faz c.n os hcje o revmo. padre

Luiz Adams, professor do Ginásio
Diocesano, de Lajes.

Dacor-re hoje a aniversarIO da
srita. Liéte, filha cio sr. prof. Tra
jano Sousa.

Fazem nDOS hoje:
Sra. Hortência 'Costa.
Sr-s. sargento José N. Crag, do

14' B' C' e Antônio' Nunes Pires,
da F ..P. E, I

Menino: Tobias Sousa.;
Menina: Dalcema, filha do sr.

Vitorino Gonçalves. r_.w-�"""-_"""""_""_"""""'-"""--"""""-"'-"'_"_"'_• ..."'t,t"...

DESPERTE I BlllS
DO SEU flGIDO
E Saltará da Cama Disposto para Toda

Seu fígado deve produzir diariamen:c
, um litro de bilis. Se a bilis não corre h
\vremente, os alimentos não são digeridos
'e apodrecem. Os gases incham o estôrna-
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. SIo suaves e, contudo,
especiJlmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

'Revoltas da marinha
alemã

'*'

�NDEIRA

'Paratuedista padre•

Washington (INTER-AMERI-
CANA) - O sacerdote John Po
,�'ers, caoitão (lo COJ'pO de CapeIaes do Exército norle-america'no,
parti cilPou cl e um salto em massa
de paraquedista ao oéste dc Laé,
na Nova Guiné. O sacerdote católi
·co acompanhou os soI.dados con

f�ados ii Sua guarda espiritual a
fJl11,de a.ssis.ti-Io.s em pleno comba
'te tendo levado consigo ao saltar
os pnramentos e demais material

. religi aso.

E I T O!

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos 0.° I para os seios pequenos cu flacidcs
Hormo Vivos 0,° 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança,
A 'Fenda em Florianopolis nas Farmacias Moderna,
Rau/iveira e da Fé - Em Blumenau: Fermeciee
Sanitas e Odin - Em Itajaí: Farmacia Santa
'Ierezinha.

c.p,dpt.
liollM!ETIIfI/IIIIIIIIfI..

1 que o falecido Comodore Cor
nelius Vanderbilt começou a

ganhar a vida como marinhei
ro; que, ao morrer, dej.xou uma

fortuna pessoal .de 1?5 milhões
de dólares; e que easu Íortuna
foi ampliada pelo seu filho
William Henry Vanderbilt para
201 milhões, a-pesar-de todas
as extravagâncias e do luxo
nababesco em que êste sempre
viveu.

A sítuacão das fábricas de 19sioros, �

Rio, 15 ("Estado") - Ou- cial, atenden.f,ljT tanto ao fim
vido sôbre a notícia da falta

-

a que se d�inam, como por
de fósforos, o sr. lVIanuel Hen- que não súportam longas es

rique da Silva, presidente do tadias nas esplanadas das es
Instituto Nacional do Pinho, tações, uma vez que devem ser
disse de ím ícío : "Surpreendeu - utilizadas dentro de curto pra
me a notícia de S. Paulo sôbre zoo O Instituto há três meses
a paralização, por falta de pi- regulou o assunto.
nho, das fábricas de fósforos, Concluiu o presidente do 1.
por isso que, recentemente alí N. P., informando, em face da
esteve concertando medida notícia sôbre a falta de pinho
tendentes a melhorar o abas- para a fabricação de' fós.foros,
tecimento da madeira àquela que entendeu-se com as díre
capital, prejudicado pela def'i- ções das estradas de ferro
ciência de transportes, t�l�do rt�ansp_ortadoras d�quela maté
encontrado a esse propósito na prima no sentido de deter
todo o apóio das autoridades minarem um transporte ex
locais. Assim é que ficou as- cepcional, afim de que não se
sentado que, para uesconges- verifique a crise que se esbo
tionamento do entreposto de ça. E ressalta que só o consu
Itararé onde cerca de 600 va- mo de São Paulo atinge a 18
gões s� acham estacionados, a milhões de pós de madeira por
E. F. Sorocabana tarta trate- mês.
gar 250 vagões mensalmente,
sendo 200 para a capital e 40
para o interior. Além disso, foi
levado avante em benefício do
abastecimento do mercado
paulista, o acôrdo entre a Re
de de Viação que serve ao Pa
raná, à Sorocabana e o Insti
tuto, para organização de trem;
diretos, exclusivamente carre

gados de madeira. Acresce no
tar que o Instituto não tem
descurado do abastecimento da
praça de S. Paulo por via ma-

rítima, através do porto de
iSantos, o que vem suprindo a

e deficiencia do transporte ter-I'restre " .

O sr. Manuel Henrique da
Silva acentua que as toras pa-.
ra fabricação de fósforos, des .. : ':.. �__;frutam de transpol'te preferen-' 3 v. - 1

o exemplo nerte
ameri�ano

En.lâo sendo prometidas novas

soluções para os casos da carne
e do l eif e. j� lícito admitir que
amhos venham, afinal, pois, na

verdade, talvez não sejam mui
to dif'iceis. As autoridades rcs

ponsavcis pelo abaJstecilll_ento da
população, nas declar-ações que
fazem per-iodicamente, apontam
como causa do mal, sobretudo, a

especulação desenfreada. Ora,
cientes disso e numidos, C01110 se

u!oham, de recursos rad icais pa
ra golpear os explorador es da
economia popular, essas mes

mas autoridades estarão habili
tadas a, resolver o probtema.
Essa t-spc rança, entretant_0,

não faz com que a populaçao
deixe de meditar, por outro lado,
sôbre o que se torna indispcn
savel realizar no sentido, se nào
do barateamento, :.W menos no
da estabilização dos preços dos
gêneros allimentícios. É Ul�1 l?r�
hlcma no qual nunca se insisti
rá demasiadamonrc e para o

qual os colaboradores imedi.atosdo go vênn o devem ler as vistas
voltadas, dada ai sua profunda
gr-avidade. .

Agora mesmo, em Washington,
Falando ii imprensa" o presidcn
te Hoosevelt aludia à mensagem
cue iria remeter ao Congressol�orte�americaJl1o sôbrc a' questão
alimentar. Nesse documento
prossegue o telegrama que nos

traz êsse informe - o grande
lider democrútico "tomaria ela-
1'0 que nos últimos três meses
não se verificaram aumentos nó
custo dos gêneros alimentícios";
acrescentando que isso resultara
de "medidas de cstahil.izaçâo ".
Conhecido o fenomenal es

forço de guerra realizado pelos
Estados Unidos, em todos os se

tores de sua vida, com a conse

quente desarticulação ou tra.ns
formação de sua antiga econo

mia, é admiravel a afir-mação do
presidente Hoosevelt. Admirável
e encorajadora. Não temos mo

tivos para deixar de obter outro
tanto.

Os postulados ela economia
são aqui e Já, os mesmos. São
uni�ersais. A questão está toda
em não cont.ra.r iá-los.
("Diário de Noticias", Hio).

pI!

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada
com O uso das

VERDADEIRAS

PASTILHAS ._,··VALDA
só em caixas

Londres - (Inter-America
na) - Notícias dignas do
maior crédito fazem saber que
se sucedem os motins na base
naval alemã de Tromso, si
tuada no norte da Noruéga. A.
'quebra da disciplina está ad-
quirindo proporções extrema- r

Irleate graves tendo ocorrtdu,
há poucas 'semanas, um gran- 5 que Napoleão Bonaparte re-

\'� conflito entre oficiais e ma- cusou-se a aceitar a oferta
u1'.l}eiros em plena rua. Outro que lhe fez Robert Fulton duma

fragata mavida a vapor, dizendo��isódio muito significativo é textualmente ao inventor ame-
O verificado conl os marinhei- ricano que «seu barril que vomi
TOS de Ll Il]. submarino avarta- tava fumo nunca seria de nen

do que se encontrava em re-. hum valor prático como vaso

patos na base. Depois de ha _ de-guerra}).
verem lido e comentado um

6 que, a não ser a tradução
panfleto russo, recomendando para o gótico de algumas
sabotagem e desobediência, os partes do Novo Testamento pelo

bispo Ulfilas, no ano 350, amatinhetros se encaminharam literatura alemã praticamentepara a sua unidade onde, após não existiu até o reinado do
r��i[a luta, subjugaram � Ofi-j Imperad.or Carlos Magno.
ciau e os atiraram as águas --"-

gelaQas. Um dos oficiais, ves- Quanto rendeutido de pijama, era o próprio a «.Céga.réga»COillJlll1dante e só conseguiu
"sair A... água depois que os ma- Sã p ,1 (A N) A rendaU:t. ..., co

ao alua,. .._

l'inheiros foram dominados, da peça teatral "Cega-Rega", quepela po]ícia que acorrera ao

I des,hn�lbr.ou a soc�edal(\e ,paulista--local.
na, ahnglll, em dOIS espetaculos, a

importância de 300 mil cruzeiros
para os prisoneiros ele guerra fran
ceses, e mais 200 mil, disrtribuidos
em partes iguais, para prisioneiros
de guerTa e instituições de carida
de locais.

2 que. até 1914, por ocasião do
início da Primeira Guerra

Mundbl, a Alemanha, sozinha,
produzia mais aço do que a

Inglaterra, a França, a Bélgica,
a Rússia e a Polônia reunidas.

o santo do ·dia

vendidas
com o nome

VA_L_DA
I>. Licença do D. N. S. P. N° 186
o,.� de 26 de Fevereiro Q..

� de 1935 r§;QS Ç!'

eOlhol 0,002, EucaIYP'o' O.

3 que Jean-Jacques Rousseau,
o famoso enciclopedista e

filósofo francês, foi na sua mo

cidade lacaio e aprendiz de gra
vador; e que, até os 50 anos de
idade, viveu sempre na incer
teza de como faria a pr óximc

refeição.

4 que, a-pesar-de sua auste-
ridade aparente, a Idade Mé

dia foi uma época de jogatina
desenfreada e intensa; que, até
o século XII, a maior parte
dêsse jogo se fazia com dados;
e que não eram raras as oca

siões em que o preço da parada
era uma vida humana.

NOVO SELO
Rio, (A. N.) - Pelo Departa-

mento dos Correios e Telégrafos,
será posta em ciculação hoje no·

va emissão de selos comemorati·
vos do centenário ele Barbosa Ro
drigues, grande cientista patrício.
O novo sêlo é elo valor de 40 cen

tavos e cór verde, com a efígie
daquele cientista brasileiro.

BOMBARDEANDO
:>1\

Argel,
.

(D. P.) - Fôrças
aéreas aliadas, com bases na
África do Norte, bombardea
ram uma fábrica de produtos
químicos, nos arredores de
Popoli. Informam de Argel que
também foram atacadas as

instalações ferroviárias de Pra
to, ,na zona de Florença, e ou
tros objetivos .

16 DE NOVEMBRO

Bb. Paulo Navarro
Companheiro.s,

Màrtires
Nasceu Paulo em Laino, na Co

lábria. Ainda muito jovem entrou
para a Companhia de Jesús. De
pois de concluidos os seus estudos
na India, foi mandado para as

missões do Japão. Durante 36 anos

trabalhou aí nas condições mais

Idificeis. Os constantes perigos,
porém, a que estava exposto, o

pesado fardo dos ministérios sa

grados e a falta de recursos, ma
teriais não bastavam 00 seu fer
vor de apóstolo, acrescentava mui
tas obras de penitência. para al
cançar os auxílios do alto de que
necessitava para si mesmo e as

alma. que lhe estavam conHadas.
Afinal conseguiram os esbirros
prender o zeloso missionário. Le
varam-no para Arima, onde ficou,
durante algum tempo, preso. Cer
to de dar o seu sangue por Aque-
le que primeiro verteu seu sangue
pelos homens, só achou palavras
de agradecimento. Indo para a

fogueira foi acompanhado por dois
catequistas e seu criado que como

tinham partilhado com êle os tra

balhos, deviam junto com seu

mestre receber a corôa do marti
rio. Foram consumidos os seus

carpas pelo fogo no dia l' de no

vembro de 1622.

MACHADO & CJA.
AG1ilNCUJ;I E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. ltua João Pinto - 5.

FlorlanópoU.
Sub-a&,entes nos principais mwalciplo. do

ESTADO

48 horas depoisLondres, 15 (D. P.) A
emissora de Berlim resolveu
anunciar, com 48 horas de
atraso, que os russos penetra
ram em Zhitomir, importante
centro ferroviário e estratégico
situado ao oeste de Kiev.

VALDEMAR M. DIAS e
JUPIRA VARCiAS DIAS

participam aos seus parentes
e pessoas amigas o nasci

mento de seu filhinho
SAULO-CESAR

Fpolrs. 14·11-943.

,

FILHA I MAE' AVO'
-

Todas devem usar ta

(OU
MULHER

REGULADOR VIEIRA;
EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-Ae com VHIltHf,U'ffi ra

ra combAter a.s irregullHidades
das funções periódicHs dí\I' 1"-1:'.

.��'� [Iberas. É c�lmaDte e regulador
AVO\f(.""'�� deBsl'l� funçoes.�>":"'�� FLUXO-SEDATlNA, pela FlHl.

,11:����-':<;-"""� comprovada eficácia, é muito rl-'-

f��1", �_�, ceitada. Df3ve ser ul'1ada com

��\\�\ '!::>- confiança.

,�� L� �r:."_ FLUXO-SEDATINA encontra-se

�rrHA: ,)/"".At em toda parte.
• ....... �...�-HL��
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I COMPRAS E VENDAS
I VENDEM.SEICreditoMutuo Predial

Proprietários - J. Moreira & Cia.
O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de ME\r
cadorlas do Estado.

Sorteios nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO MIlIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por ape nas
, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum

nre ínconunente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha cofiança, Que, quando menos esperar, 8

sorte virá ao 8PU encontro
Conserve bem na memória os dias 4 e 18

•

Ia.
TERRENOS
Avenida Rio Branco II x 46

15.000,00.

CASAS
Rua Felipe Schmidt 10.500,00.
Avenida Mauro Ramos 21.000.00_
Rua Bocaiuva 30.000.00.
Servidão Formiga 5.000,00.

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administraçã.o
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN"{'URAS - internas e externas de prédios, para

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

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

funcionamento 11.000,00.ela. Construtora da Casa Própria
(Não tem sorteios nem pontos 1)

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique . como é
possivel obter «casa própria j).

PRENSAS
I de ferro pesando 150 quilos
por 2.500.00.

MOTOCICLETAS
Marca "Ardie" motor Saxi, por

1.650,00.
Marca "NSU" 3 H.P. 1.600,00.

AUTOMÓVEIS
Marca Ford, 2 portas, 8 cilin
dros, de 1935, chapa da Palho
ça,7.600,OOO.

MAQUINAS
I para fabricar pastilhas for.
macêuticas, manual, de fabri
cação estranjeira 1.000,00.

I de escrever =arca Underwood.

• 1 ..

�I------------------------------------
A's Classes Médica e Farmacêutica

Temos a satisfação de comunicar aos bons amigos médicos
e farmacêuticos a mudança de nosso dopôsí to para a rua Nunes
Machado n

'

9 (Edifício S. Francisco), onde esperamos continuar
a merecer a preferência, com que sempre nos distinguiram.

Florianópolis, Novembro de 1943.
INSTITUTO PINHEIROS LTDA.

\

t
---------------------------__-----------------------------

São tenhas düvfda em de
uuueíar um "qninta.coluna�,
por mais que pareça teu anti
go; não merece tua estima um

CASA MISCELANEA, dist.r i
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12. OFICINAS

1 ferraria completa para ferrar
cavalos 10.000,00.

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

! COMPRAM-SE
MOTORES

I motor elétrico de 5 H.P.
I» » » I H.P.Siga a voz da experi- tia contra certos soírirnen

encia. Faça o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senha- cí l i ç e rn a mulher em

raso que devem sua saude todas as fases da vida _

normalizada e livre de na puberdade. na idade
contratempos ao grande adulta. na idade crítica.
remédio A Saude da A Saude da i.Iulher
Mulher. Regulador. tôní- é o remédio que traz no

co. cmti-doloroso, A Saude nome o resumo de suas

da Mulher é uma garan- virtudes.

São Paulo (Por Mário de Miran- côco. O 11egOClO floresceu, graças
da Valverde). - Nesta hora em ao bom porto e. à própria frota
que os aliados vêm desfechando mercantil da companhia que man

operações ofensivas contra a prín- teve o contacto com a Alemanha.
cipa I base japonesa de Rabaul, é Os alemães, brutos por índole
interessante ponderar sôbre as sempre tiveram dificuldades com

potencialidades da ilha da Nova o povo indígena.
Bretanha, nas Salomão. Após a última guerra, a admi-
Para dar uma idéia do tamanho nístração ela Nova Bretanha pas

do porto de Rabau l, pode-se SR- sou para a Austrália. Entre os

lientar que uma vez foram aviso primeiros regulamentos impostos
tadas alí sessenta unidades navais pelo govêrno australiano, foi él

japonesas. É verdade que a avia- abolição do açoitamento,
cão aliada não perdeu tempo cm Há muitos anos atrás Rabaul
rechassá-las para o alto mar, mas era um vasto pantana cheio de
êsse fato demonstra que Rabaul, pestilência. O cemitério, repleto
como base naval e aérea é uma ele alemães que lá morreram, tes
jóia que os aliados têm que ar- temunha eloquentemente o efeito
rancar ela corôa elo Imperador Hi- assolador da dissenteria e da ma.

roíto.
Os japoneses logo reconheceram

o valor estratégico ela Nova Bre
tanha e Rabaul foi uma das pr i
meiras posições a ser ocupadas
pelos nipônicos no sul-oeste do
Pacífico, Parece que o dia está $e
aproximando quando mais uma

vez os aliados poderão aproveita r
elas vantagens estratégicas das
Salomão.

COFRES
I pequeno, para escritório.

DÍNAMOS
I de 2 a 3 H. P.

CANOS
300 a 400 metr:Js de I" e IrZ".

. INFORMAÇÕES À RUA DEODOI
RO 35, com A. L. Alves, que se

encarrega da compra e venda de.
qualquer objeto. .-

VENDEM-SE 20 ações da
Cia. Siderúr-

gica Nacional. Tratar na r eda
ção do "Est&do". V.- 14

VAI FIZER CONCURSO 1 leita entre os habitantes brancos.
Os australianos reclamaram êsse
terreno pestilento e ninguém
acreditaria hoje que a situação
da bela e sauelavel cidaele de Ra
baul foi, outrora, um pantano.
Eis então a cidade que os japo

neses conquistaram, após luta fe·
roz contra pequena fôrça austra
liana valente. Por ora, vem seno

do castigada essa importante ba
se japonesa. As tropas nipônicas,
navios no porto, aeroportos, etc.,
são os alvos dos fulminantes ata

ques da aviação aliada, que não
cessarão enquanto existir resis
tência japonesa na Nova Breta
nha.

ALUGA-SE A casa sita
na Avenida

Inspetor de Consumo?
Oficial Administrativo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor Federal?

Pos t o lista?

A Escoia Universitária de São Paulo

Adolfo Konder n. 3, com am

plo salão para qu alquer rama

de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -14

u ' - Vende-se
l�aqulDa uma má-

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

316 - Estreito. ISv. - 2

sob a direção do dr. Aquiles Archê'ro poderá habi
litá-lo devidamente, por correspondência,

Informações: O. L. ROSA
Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

Dominando .a cidade ele Rabaul,

I existe três montanhas, tôdas vul
cânicas, e delas a mais alta é co

nhecida entre os indígenas como

"a mãe" que eleva-se até 2.000 pés
Ladeando a "mãe" estão as duas
filhas caela uma de menor altera,
Terremotos e erupções vulcâni
cas são comuns e muitas são as

legendas que os indígenas têm
em volta elessas montanhas.
Antes ela última guerra, a Ilha

ela Nova Bretanha formou parte
elo Império Alemão. Naquela épo
ca existiu na Nova Bretanha uma

poderosa companhia alemã que
dominava todos os outros comer

ciantes. Essa companhia estabele
ceu a sua sede na ilha com· o in
túito ele cultivar plantações ele

PIANO '.

Compra-se um piano em I-�.�'&-.<
to eatcide de conservação. Ofertas ii
rua Deodoro, 17. 15v-5

� FAf:1tf!1A�Ú��/!/��O ,--- Cozinheira�!W,IA- Precisa-se de uma, que saib.a
...., I, • , � � h cozinhar bem. Ordenado 80 cruzeI'

z !li..!J 't(I, ros. Praça Pereira e Oliveira. n' 18_TRAJANO 14 19 ANDAR
� RiTO! DACOIYFflTAIlIAC/I'ÇJ/JI/t/lO TERRENO �:,d���
Quem sonegar informações à Es- dindo 15x50 ms., localizadc na

tatística Militar, trabalha em

próll Alameda João Pessôa. Tratar
de país inimigo. E, nesse caso, E" B'-será julgado, militarmente, como c�m ., ugerno eirao , na rua

inimigo tio Rrasil (D, E. M.) TIradentes n 3.

FARMACIA ESPERANÇAA SUA FARMACIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de recebei' be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
Ternos

Faça:m
'de tropicais, linhos, brins e
umo visita. sem

P'RACA...

easeaíras,
,

a
..

compromrsso,
QUINZE N. 11
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� � - NOVO PRODUTOEvite a AXILOSE - para não ser evitado! DA (i,_s.JYNo dia 16 do corrente às 19 ho-

������.������_. /, ��� �� ��-=:- �� -=� -=���-=��
ras, no prédio n. 21 da rua

Tira_'::"1 .,dentes, será vendido em leilão o Firma do Rio está interessada na compra de barricas. f!lI •seguinte: -- sala de jantar, de su-I � I U� � ni IIa
compensadas, desmontadas.per ior madeira de imbúia, moder-

na e em perfeito estado, composta Ofertas para a Caixa Postal 1454 -- Rio de Janeiro.de uma étagêre, balcão, cristaleira�I__ ,.CORl espêlho, prateleiras de vidro
e portas hísautées. 6 cadeiras esto-
fadas em pauo-couro, um relógio
carrilhão para parede de superior
marca suíça; um rádio da reputa
da marca "Phí lips" (6 válvulas,

\ ondas curtas, longas e médias); um
estabilizador para rádio; um dor
mitório para casal, composto de
cama com colchão novo de crina
vegetal, .m esa de cabeceira, pen
teadeira com espêlho redondo,
banqueta, guarda-roupa com três
corpos e espêlho interno de cr is
tal; duas camas para .so l te i ru ; um
roupeiro com porta adornada de
chitão e com diversas gavetas;
guarda- roupa com espêlho bisauté;
guarda-rolllla simples, penteadeira" com espêlho com 1,30 de altura;
um par de colunas torneadas; dois Ipares de colunas simples; um gru
po para sala (um sofá e duas ca
deiras estofadas); cadeiras. para
copa; mesas com duas gavetas;
mesa elástica; 8 cadeiras simples;2 cadeiras de balanço para criança;
uma estante para livros; um guar
da-comida; copos, taças, cálices de
cristal" copos e cálices de vidro,
cremeiros, quadros, ban deijas, lou
ças, vasos, marmitas, talheres, má
quinas de escrever "Continental" e

"Underwood", abat-jours e máquilia para moer carne.

Produção de seda I
Washington - (Inter-Ame

ricana) - Enquanto a quími
ca industrial norte-americana
extremou esforços para obte
substitutos eficazes da seda,
as estações exp-erimentais elo
país dedicam-se de cheio a es
tudar as possibilidades de ini-,ciar em grande escala a cria
do bicho da seda para desen
volver uma ímdústr ia local. Os
resultados con-seguidos quanto
à qualidade e custo de pro In
ção fazem prever que os

industriais norte-amertcanr.s
conseguirao depois da guerr 1
eliminar a competição nipô
nica. Antes da guerra, os Es
tados Unidos i 111 P o T t a v a m

anualmente cêrca de 120 mi
lhões de dólares de seda.
Na California e na F'Iortda

inici-ou-se a produção da Amo
reira em larga escala median
te o emprego de vitaminas

• com o que se tem. obtido folhas
de maior rendimento que as

do Oriente. Para anular o
baixo custo da mão de obra
japonesa os norte-americanos
inventaram três máquinas di-,ferentes que reduzem conside
ravelmente o trabalho manual
-no preparo da seda.

Leilão

Heroísmo chinêsSidnei -- ONTER-AMEHICANA)- l\[.arinheiros chineses, engajados '<I fôrça no navio japonês "Mia
Maru", realizaram audaciosa f'a
�anha ao se apoderarem rio navio
depohs de elirn inarem os oficiais e
marujos nipônicos do mesmo. O"Mia Maru" era um antigo navio
panamenho capturado pelos japoneses pouco depois de iniciadas as
hostilidades no Pacífico. Os tripulantes chineses, que haviam sido
Dbrigados a continuar trabalha-ndo
�o "Mia Maru" depois de conver
tido em transporte militar na linha
�ong-KÜing -- Singapura, condu
zIram a salvo o navio para entregalos às autoridades navais a-liadas.TOdos os marujos que participaramdeste fei lo herói co foram corid eco
rarlos com a medalha "Kwang Hu
sa''.

eíxe Que 2.0 0 ..000 de "Bocas"
Falem ai de Você ••• 4_if��\;/�-- ��(�,),"-�

-evite a*8XILOS'('!

Não
5

a e

nece mesmo depois de desa
parecer seu odor saudável.
2 - HIGIENIZANTE. Evita a

fermentação dos resíduos do
suor porque seus ingredien
tes antissépticos permane
cem na pele mais tempo.
3 - ASSEIO MAIS COMPLETO.
Penetra melhor nos poros,
removendo completamente
as impurezas;
Use SALUS e viva sempre
livre de preocupações.

J.W.T. - 14.102

(Ex-Regente do Curso Médio e, atualmente, professor
outras classes do Colégio Catarinense) ..

em várias

Unimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

Londres -- (POI' Gary Russel. - eles setores das classes dir-igentes o
Serviço especial rla Inter-Armerica- antigo Duce iámais teria logradona) -- o desenvolvimento dos impor a sua vontade aos italianos
acontecimentos italianos não deve ao ponto de levá-los A serie de
surpreender ninguem uma vez que guerras que culminou na catastroera inevitável .a luta sem subterfu- fe de um mês atrás. Ní nguern megios contra a Alemanha nazista. lhor que .0 povo italiano conheceSem dúvida, o govêrno real, ao de- as suas necessidades e sabe comoclarar guerra á Alemanha, saneio- resolver os problemas que o aílinou a vontade do povo peninsular gemo Hoje a sua vontade .é uma so :que quer expulsar a qualquer custo fazer a guerra com todos os eleos invasores germânicos do terr i- mentos disponíveis para obter a litório pátrio para depois, então, de- bertação do país. Dificulrl.ar essacidir soberanamente os seus pró- tarefa, fomentando quaisquer d;pr ios destinos, 1:':ste ponto é da vergências quanto à necessidade .Iemaior importância para a compre-
ensão atuul e futura do problema dedicar a ela toda a energia, seria
italiano. Seria um erro cr it icar o trair os interesses da Itália, da
apoio que os partidos políticos mesma forrna que seria traí-los
italianos dão a Badógl io para ajudá- imaginar que futuramente venha a
lo a expulsar os .nazistas , e ser ia, ser possível cercear o direito do
igualmente, um erro de consequên- povo de escolher o seu governo e

�ias ímprevisiveis cõnfundir este os seus governantes. Os que assim
apoio momcrrtâneo e de fi.ns defini- pensam ou agean são sabotadores
dos com uma adesão definitiva e das Nacões Unidas e COI.11,) tal de
irrestr ita ao regime do marechal vem se� fr:a,t'ados ..lá o seCl'etál'!O de
ou à casa de Savoia, Por mads que Estado adjunto Adoâf'p Berle, falan
o afirmem alguns elementos ínte- do em 1.1Ome do presldel}te Roos�ressados em se�.llear a desconfiança I veàt,

deixou b_eJ'n cl�ro est� 1,arI1-
e o desânimo entre as fôrças popu- cuãar : as Na_çoes Unidas n30 �ssu
lares, que constituem o grande !e- mir.a!ll quaIsquer. c'ompromls�'�sservatór io de energia das Nações �ohhoos. com o ReI ou com Badóg
Unidas, Mussolind não é o único h? e hoje como .0n�ell1 sabe,m que
culpado pela atual situacão italda- somente o povo italiano sera com
na. Sem o apoio da coroa e de gran- petente para resolver os problemas

•

para o Ginásio 1Seu lilho vai

«Lar
(antiga seccão de móveis d' A

Rua Trajano, 15

dos Móveis)
Mo�elar)

Então, procure prepará-lo convenientemente, matriculando o

no CURSO DE ADMISSAO do prof. Cascaes

MENSALIDADE: Cr. $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro, diàriamente,

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile, 52.

OTA: A primeira mensalidade será paga no ato da matrícula.
N

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEI� INDUSTRJAL-JOINVILLE (Marca regíst.)

economiza-se tempo e dinheiro

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
salas de visita. de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

S�'ÕÃ��:RCfAt
Esp ECIAU DADE

.c

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(;L1JBE 12 DE AGE,STCJ « SOIRE'E » no dia
de Novembro·

27
----------------------------------------------------'---------------------------------------------------------------

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE,

SULTADO o POPU·

L.c\ H DEPURATIVO

DO SANGUEMAhl;A HEGJSTRADA

'*""-
" " .•

ta SlfU.BS ATACA TODO' o OR(it.l�!Sr�O
n Flr.cL1C- ... , 0�1ÇV, o enrl'lçi'io (J E-'ÔfnHI!". '"

PmIDO .. 'óI a Péle, Produz Dôn··", rle (' Mlw�·I:l. llflf't>-I
DOf' OFl�()I'l. Reumattsmo. Ct-Ilu<-'irn, Q,,(>rhl tio �>;.
belo, l\nf'mfk;,. Abortos P fl17. ,)� illd:vinir-,. irlioll''',
InofPTI",ivn 80 �Imj"mo. f\grac!{n:p! "','fll. 11('Ôr.
O ELIXIR 914"'·''t\.tá fipr(�\'ll.do í'f'lo D, N, S, p,
como »uxiltar no ' '8h1Illt\nto Oh Slfilil' I" iü·u·
matismo OI< mr-sm« or1�·pm. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914». dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis nríncínaímen
te nos casos em que a via bo
cal é a única nnssívsí.

(a) Dr. Benedito Talosa.

ãtestc Que apliquei muitas
vezes o ELIXiR «9llt» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamenta da Sírilis.

(aI Dr. Ratael Bartoletil

'C

MAQUINAS PARA CAFe •

ARROZ • MILHO. • MAM·
DIOCA • ALGODÃO • LA·
RANIA' MAMONA
fiO DE SEDA· FIBRAS

AGENCIA EN
5, PAULO

RUA 15 DE NO
VEMBRO·1lO-!l.·
fONE t·1202

Não liquidàção
O proprietário da

CASA MAl

,

e

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

diversas fábricas de SEDAS para ser' o seu excl\:lsivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2&. feira proxima, uma

VENDi\ ESPECIAL
gar,hando apenas os descontos

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

Aguardem, pois: a reabertura da

Casa

a praça
NUNCA VISTOS

Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

JI?!�r�! �i��t�r���!!��_1na) - Um dos jornais clan
r destinos mais difundidos da

I' Noruega, o "V-Posten", cele
brou recentemente sua cente

! sima edição ao entrar no ter
I ceiro ano de existência. O [or-

I
n al é publicado regularmente

, uma vez por semana excepto

I durante
um breve período de

férias de verão. A imprensa
sueca referiu-se ao fato com

'I elogios escrevendo um dos
I jornais da capital da Suécia
que a "imprensa clandestina
norueguesa, consegue burlar a

polícia. de Quisling e a Gesta-

I
po. Em todos os recantos do
país surgem jornais clandesti
nos cujas tiragens sobem, em

alguns casos, a 25.000 exem

plares, que servem para mau

:,,1 ter aceso a chama da rebelíâ a

contra os invasores e traído
res

"
,

so,.,"t������a���;���[':rilicO, I(para pronta en t r e qo ) Múquinas de escrever-Rá- �
• dios--Móve;s finos--Tapeçaria �

Z. S. BATTISTOT'!'!

IRua Felipe Schmldt. 34 .- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
.

FLOREANOPOLIS - SA�jTA (ATARINA
---...-""""' ...---'-�..-. ..."""""'-.-----.----.- !õ'JIii5."__�

FARMAC!A ESPERANÇA
do Farmacêutico N"IIA) I,A,US
Hoje e a1uanhã st",I'á a sua preferida

Or()i!a� n actonats e e�fl'ang-eir'a1'l - Homeopattas - P�,·turl\arla,.
Al'tigo$l de bor-r-acha.

Garante-se 8 exata observâncta no r-ecett.aár-to

PJfEÇOS ,lTóHlCOS
n�ç.dt(":().

__ ..... ., ......�I!i>.... .... ............ _

THE LONDON & LANCASHIRE INSUIlANCE' ��;;Al�Y""""'''_1LIMITED
Séde: em Londres. Fundos de Heserva excedem·

c-s 1.200.000.000,00.
.

ISub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos. 19

_ ....-m ....._....._

• __*_s

.7�'fi VEN EM-SES a fi U u e n o I I A v3en���g��:SBr:���� /{��:s :
c o N TEM rua Esteves Junior, entre a Av.

RIO Branco e a ru� Joinville;
1 lote sito à rua Joinville; dois
sobrados sitos à Praça 15 de
Novembro, ns. 10 e 22; dois
sobrados sitos à rua Tiradentes
n 44 e esquina da Travessa
Ratcliff', um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos

O P I e 40 lotes à rua Bulcão Viana,
• á idos. Depauperado.,

E em João Pessôa e uma chácara
sqot.do., Anêmico" Mii.,

M com casa de madeira, à mesma
Que cri.m '9'OJ, Criençe.
uquílicl', r.ceberi!o • toni. rua; um bungalow e 36 lotes

fic.çiio ger.1 do olg.nÍlmo I em rua próxima .ao balneário

,da Ponta do Leal, iunto
à

praia

luz sôbre a Itália
co", o

I: �ge::fic����;n��.,m �� ��ér:�i��
Os Inscí st.as "urr-ependldos" S � fl. n êi » n O Iestavam Is.nçamdo na Itália, uma � li ti U

' com 40 lotes próximo ao Morro

positiva "cabeça de ponte", que ,
do Geraldo, fronteiro ao carni-

lhes permitiria desde agora 111- Llc D,N,S,P, n: 199, da 1921 nho do cemitério de João Pes-
fi l tr-ar-se n a política de um país sôa , com ótimo poço e duas
cm processo de libertação, n.a casas de

;

esperança de que o restabeleci- madeira; uma magnr-

menta da, "ordem" lhes voltasse fica pr opr iedade em Biguassú,
a proporcional' o domínio em

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA com três casas de residência e

que por tantos anos se maruive- 'DE TIJUCAS comércio, chácara, pasto, e tc.:
ram pela força, () espetáculo que E' 1 d

. ,
.

Santa Helena, a dois
�, sil\wl;'ão italiana vinha ofere- âit«: e prtmeira anaça com o pra- a granja 3

ccu do acabarir., dando lugar às eo âe ,vinte (l-ias quilômetros de Biguassú, com
. O Dr, Maurillo da Costa Coimbra,

ms is strias apreensões quanto a 70 cabeças de gado, cinco en-

1 Juiz de Direito da Comarca de TiJ\I-
orientação an t i-Iasc istn da po i· cas, na forma da lei, etc. genhos, grande lavoura, arrozal
t ica adiuda. Agora, está bem ela-
1'0 oue o fa,seisll1o não poderá Faz saber aos que o presente edital de irrigação, 10 casas para r en-

rlissim.ll]a,r-se, e que um govêrno de primeira praça virem, com o ,pra�o i deiros, mil pés de nozes de
na ver-dade rlemocràíico, condu- de vinte dias, a contar da publ icação Iguape, uma limousine "Ford"
z ido 1)01' leadcrs" democráticos, J pela Imprensa, ou dele uotícía t.íve-

1938 h d I It
.

1 ditó ios , com c apa e a ugue D.

é o único compative l com a si- 'rem, que 'o por euo (OS au I 1'1

tuaçâo da Itália, na conforrnida- dêste Juizo, no dia quatorze (14) de 1.507. - Para mais explicações,.
de nos ides.is que inspiram as dezembro vindouro, às 10 horas da com o proprietário à rua Te·

Nações lJ:11iflaJs. I.ncÜlrporação ao luanhã, enl frente a Prefeitura Mu- nente Silveira n. 37, ou com o

110\'e· _1',110 d.os repre,sentarnltes das nicipal, nesta cidade, levará a públi L Tc'
. -

d d t -o a�' eoberto Leal, à avo rom-

forças que sempre combateram co prega0 e ven a e arrema aça ,

o fascisrno, dissolução das ilI16ti- quenl luais der e maior lanço ofel'e- powshy 62.

tuições e organizações cria{las I ceI',
acima da avaliação, o imóvel =======:;:;======�

pelo regime f,asCÍls.ta, 2.fasta'l11en- abaixo descriminado separado para

to d,,' administ,raçãJo dos elemcn- II
pagamento das custas do inventário

tos fas6stalS ou simpaltisantcs do dos bens do finado Vielal Júlio D1W1"

fHSCjS\lll0, libertação de todos os te. que consiste no seguinte: U111 tel'

prisionei ros polHicos resti,tll'ição Ireno, situado no lugar" Santa Luzia",

no povo italiano da liberdad?- I desta Comarca, medindo vinte e sete

de pala.vra, de cu]l.o, de impren- I metros de frente. que faz nos fundos

S3 e de reunião, liberdade parm do primeiro lote e cento e setenta e

(Jrganização de grupos político;:; quatro (174) ditos de' fundo, que faz

2nti.fascistas _ eis toda uJlIa sé- na estrada que dá acesso ao Sertão de

ric de medidas que imprimirão Santa Luzia, extremando ao Léste

8 vida ita.Jiam,a a_ feição dcmo- com terras de Constancia F'urtado, e,

crática, que nunca! devera ter ao Oeste, com ditas de João Evaristo,

d'd avaliados a dez centávos o metro qua·
per 1 {l. 1'· r' 1
Afinal, os liberais c democra- dl'ado e todos pe a lmpOI ancla (e

las qUlc govennavam a Itália na I quatrocentos e sess�nta e nove cru-

[�uerra de 1914 souberam colo. ,I zeiros e oitenta centavos, (Cr$ 469,80),

�8.r O país entre as naçõ'es vi'l0- i E, quem no mesmo qUlzel' lançaI>
riosas, Mussolini f'alrtou·se de I compar�Ga no (l1a, hora e lugar ac)·

descumpor l'sses 1 iberais e dc- ! ma des_Ignados, E. para que chegue

mocratas, taxa.ndo·os de corrup- a notICIa ao conheCImento de todos,

tos e incapazes, Veio o fascismo. n:audou pa�sa]' o presente, que deve

E aí está a que reduziu a Itália. ra ser publIcado no lugar do costume

Da miserav,el sithJação a que os e repro�uz!elo uma vez na Imprensa
fa8cisrla:s a Jevaram, vão agora ele Flonanopolls, Dado e p3;�sado nes

os libe,rais os democratas e os ta cidade e Comarca de TIJucas, ao.s
anti-fasei.st�s arralJ1ca-Ia. Que oito dias do mês de novemb:? de I�II
tarefa imen.sa! novecentos e quarenta e_tI es, �u,
("·Diário de Notícias", Rio). Se�astião Rebe!o, Escri�ao. Intenn?,

co�mb1'(t - JUIZ de DII·elto. Esta
dos Feitos da Fazenda, o dactilografei
'e subscrevi. Ass,) Maurillo da Costa
conforme o original, que certifico ha·
ver afixado no lugar do costume. Ti·
jucas, 8 de novembro de 1943. O Es·
crivão interino 8ebasti.ão Rebelo.

Perco'a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. PÓde-se
obtê"lo agora nas far-

mácias.
OiTO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIA TO, V"NADA·
TO. FO,F O�05. CAL::'iO

ETC.

TONICO DO CEHEBRO
rONICO DOS MUSCULOS

Urn mé-dico da Caliíornia que atende
85 :c��t'_-ê; rs de Cinema de Hollywood
dcscO�)riu um método seguro e novo

rara reduzir o excesso de gordura
�nticstética. Esta descoberta chamada
li"o�'nlode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. comece a I?er
der peso na prirnetra semana e 1TI\lltos
quilos ao mês, Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Fornlode estlmula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparadp garanti·
do para remover o excesso de gordu
ra, Peça Formode, hoje mesmo" en;
qualquer farmácia, A nossa garantia e

a sua maior proteção,
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica

CABELOS MUITO
CRESPOS

3 v.
- 3-

alisam-se por processo
moderno

Fazem·se penteados.
Magnólia Fernandes.

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

Dr. BIASE FARACO
SENHORA

e

participam a todos os seus

parentes e pessoas de suas

relações o nascimento de SUcl

filhinha

STEUA-MARIS
Fpolis., novembro 1943

Ao tentar esquivar-se às determl
nacões dos óre:ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
Inimigo do Brasil. E para os iniml.
!,ns do Brasil, a lei é infIedvel
'D. E. 11.)..

Prestigia o Govêrno fJ AS

classes armadas, - ou serás
um "quinta. "olunl.ta"e (I.,
'D. N.).
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INDICADOR
DR.

MÉ.DICO
ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR .. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerteí ..oaiuento e Longa Práuca no Hio de .Ia n e í; o

CONSUUI'AS - Pela manha: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

jJábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7. sobrado -

)o'one: 1.4ü1 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex-interno do Serviço de Clirnca Méd ica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CU.\"ICA lHEIlIC:\ - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSUI/I:óRIO:

Rua Felipe Schrurdt n , 38 - Tel. �426 _ ItESIDJ!:NCIA: Rua Vi.sconue de OW'o
Preto n, 70 - Tel. 1523 - HORA RIO - Das 16 às 18 - PLORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor León ídas Ferreira e ex-estag iár io dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clinlca médtco-cír úr-g íca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 125'9 - CONSULTAS: Das 15,30

às 111 horas - UESIDíi:NCL\: Couselhetro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade
ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTÓRIO: Hua Vitor Meireles, 2ü - Fone 1.40'5
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe do S"r"iço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex·interno, por concurso, da

Assi81êllcin Pú hltca de· POrlO Alegre, Ex-interno de Clínica Médica e Ginecologia.
AFECÇõES G:E:NITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

,

RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-V1IOLETAS
CO;\fSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46

RESIDÊl\CIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE. 1.648

DRa LAURO DAURA
DOENÇAS DE SE;\fHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

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

dlQscopico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especializados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Dfar iamem-te das l4 às 18 horas.
RESIDENCIA: 'I'Iraden tes. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Tilradentes, 14. FONE: 1.663.

DR. SAULO RAMOS

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Itia Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vãrios anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ---------------
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DRCom prátíca na clínica ginecológica do •
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviçode partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRUItGIA ABDOMINAL: estô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - ClItURGIA PLASTICA
no PERtNEO - Hérnias, hídrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Uemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de I:"êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
.

Praça Pereíra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as u rínartas - 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. REMIGIO
CLíNICA. MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
aaças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Vellpe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID:Il:NCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEmA OBS�TRICA

<Parteira)
Dlplomáda pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qnalquM

hora
" Praça da Bandeira, ·53 - sob.

(Anti&'o Larl:"o 13 de Maio)

lNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com pr-ática nos hospitais europeus

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

urtnárto do homem e da mulher
<lssiste. 'l'éculco: DIt. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia CHnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. -- Gabinete de Raio X - Electro
cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros"
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. CUnica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rtamente das 15 às 17 horas. RESIDSN·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

Tel, 1461
Homens e senhoras - Moléstías
Nervosas - Moléstias MentaIs

Consultas diárias das 3
horas em diante

Mudança de regimePor que V. não se torna vege
tariano ?

Os vegetarianos são homens
felizes, que, nesta altura dos
acontecimentos, ainda não toma
ram conhecimento da falta de
carne. 'Por que, então, V., que é
carnívoro e anda desesperado,
não adere, em benefício de sua

própria tranquilidade" ao regime
dessas adoraveis criaturas, que
desconhecem a azia e nunca ou

viram falar em ácido úrico?
O momento é mais do uue

propício para a mudança do �is.
tema alimentar. Aliás. de qual"
quer maneira, V. não ter? mais
na sua frente aqueles hifes san

grentos e nutritivos, que, depois
de mastigados, lhe davam a im
pressão de ter incorporado a

fôrça e a energia do pobre boi
sacrificado.
Existe, sim, uma p r omcssa for

maI de que o problema será de
finitivamente solucionado. Mas
V. sabe que não é com promes
sas que se prepara um picadi
nho à baiana ou se o rgauizu um

churrasco à gaúcha.
Está em V. aproveitar, �ipra,

esta oportunidade de aceitar o

regime vegetariano ou continuar
a sua tragedia, rondando sinis
tramente, alta madrugada, como
uma féra faminta, os açougues
vaz ios.
A carne pó de ser decentemen

te substituida por vegetais.
Por que insistir em comer fei

joada com unha ele porco, num

momento em que não há porco
ou quando os porcos que se en

contram não têm unhas?
Por que não se mergulha na

panela do feijão um galho de
"unha de gato", tão abundante
nas nossas cercas IC que, afinal.
póde surti r o mesmo efeito, uma
vez que se faz questão da unha
e não do bicho?
Por que insistir em comer lín

gua de vaca autêntica, quando
não há vacas e as línguas que se
encontram são viper inas e ve
nenosas?
Por que não experimenta co

mer essa planta tão conhecida,
que também se chama "língua
de vaca" e que pó de ser prepa
rada com puré de batata?
Vamos tentar, a sério, o regi

me vegetariano, confeccionando
um prato de "espinha de car
neiro" com arroz?
Ou V. prefere mesmo conti-

nuar a rondar os açougues de
madrugada, como um vira-lata,
na doce ilusão de conseguir um
dia um osso com tutano?

BARÃO DE ITARARÉ

AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias bili ares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Schmidlt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

. Telefone 1.475

uando alguém, tnlllO!XlD o és\Ia.
lheiro da üustracão a-címa, o�
lhe. em o.mll.vel gesto. llIll câJice do
excelente aperitivo K N OT, lembra
ee v. SiR.. de acreeoentar, ao agrade-
ceI a gentileza:ESTEE 1.411-
BEI1 () l1EU APEi?JTIVO

PREDllETtJ!

fijãõcoiki�Brãsiri•
•

i
:•
.,

i Abona, em conta corrente, os seguintes jures:
... AGll::-<CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

: Dep. com juros (COMERCIAL SEM LIMITE) .

• Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) .

: Dep. populares (idem de o-s 10.000,00) .. : .

••• Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tam-
bém de quaisquer importâncias).

.= com av'jo pr'évio de 30 dias : .

idem de 60 dias .

i•
•
• cox RENDA MENSAL

I por 6 meses 3,5% a/a

.=
por 12 meses

·LE1:R.:iS 'U;ÓTECÁ"RiÁs"
" 4,5% a/a

As letras hipotecárias emitidas pele BANCO DO BRASIL, dos valores de

•1 c-s 100,00, c-s 200.00, c-s 500,00, Cr$ 1.000,00 e c-s 5.000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE

i
RESERVA.

•São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidâveis por via de sor
teios anuais. •

: Seus juros de 5% ao ano, pagáveis Par meio de cupões, de 6 em 6 meses,

.1'• em 31 ele janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer imo
• postos, taxas, selos, con tribuíções ou outras tr-ibutações federam, estaduais

:1 DU municipais, de acõrdo
I
com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938. •Preferem a quaisquer títulos de dívida quírograrar ia ou prevíleg íada e I'•• podem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PúBLICA; _:_ EM FIANÇAS •

i
CRIlIIINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE MENORES, ••óRF'ÁOS E I:-<TERDITOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES-

: TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS I• PELO BANCO. II BOL��� m egocíáveís em qualquer parte do território nacíonal e cotadas em

• Agências no Estado de Santa Catarina: I
ii

FLORIANóPOLIS, JOINVILEE ':::F��NAU, CRUZEIRO, TUBARAO

,'••EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas.
Aos sãbados: das 9,30 às 11 horas.

: Endereço teleg���C�Ci�.:������.�� "." _....... 1614 II TELEFONES: Contador-ia ..................•..•............ 1114 •.

..................................................... :. �

BI�uaEv. ������� oR I [ N TE
(//1 cooooro DA KI10TI.4./IIO. (011. E U6UROS _

________ ITAdAí �

Sociedade Anônima
Capital _ , Cr$ 100.000.000,00
Fundo de reserva e outr� reservas Cr$ 1.348.131.138,50

Agêncio/,:f e correspondentes em todo o país
EXECUTll.\'TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

2% a/a
3% a/a
4% a/a

idem de 90 dias .

3,5% a/a
4% a/a

4,5% a/a
Depósitos a prazo - fixo

por 6 meses : .' .
por 12 meses " .

"

;

4% a/a
5% a/a

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame Peixe frito, etc. etc.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MOSCAS E MOSQUITOS
.

Jogatina em clubes,.
São Paulo, 15 (A. N.) -

.

8 c eSTADO- Terca·'eira, 16 ele Novembro de '943

Tôlo é quem se fia em japonês O ESTADO ��portivo
Rio 16 .(E.) - o "Diário Carioca" publicou sob o tí+ulc . �m �untlba,

" ,. , ,.' . Em Cuvi tibo Jogaram as sele-
de "Disfarces japoneses , um comentário a tátíoa de sirm-Ia- ções do Paraná e do Rio Grande
ção dos súditos nipônicos, citando o seguinte caso: O senhor do Sul. O tempo regulamentar ter
Sampaio Correia dirigia a Estrada de Ferro Noroeste, quando minou c o rn a vit6ria dos pc rono

um colono japonês lhe pediu que batizasse um seu filhinho. O eAn1tses: porJ3 � 1, tentos de N�:�:). . . .. -

I' M t 'I'
eVlr e opu, para o vence ,

conhecido engenheíro acedeu, VIsto o nIpao dec ar.ar-se va o 1-
e Rui, para o vencido.

co e amigo do Brasil. Passados alguns anos, vai o sr. Sampaio Na' prorrcgação os gauchos cori

Correia à Feira de Amostras, no Rio, entra no pavilhão japo- qu.is to.rc.rn um tento, por intermé

nês e encontra, alí, em traje de rigor, na chefia da emhaixatla dio de Rui, tde.nt?t êdsse qufe lhtes. , . .. . '. . assegurou o lrel o e en ren ar

extraordInana de Hiroito, o mesmo colono humilde cujo filho os baíanos em São Paulo. Renda:
batísára. 48 mil cru ze i r c.s ,

contra a jogatina em clubes a

delegacia de jogos desenvol
veu, no ano passado, tenaz
campanha, limpando a cidade
de jogadores. Agora os infra-

I tores começaram a aparecer
novamente, alugando aparta
mentos como se fossem para
moradia, e que, na verdade,
iriam servir para a instalação
de centros de jogatina. Diante
disso, o delegado de jogos, sr.
Castaldi Junior, acaba de ela
borar um plano de ação contra
êsses indivíduos perniciosos à .
sociedade, devendo a campa
nha ser executada com todo o

,EXPOSiÇÃO DE ORQuíDEAS
Rio, (Pelo correío) - Rea

lizou-se no salão de festas do
Automóvel Clube, a abertura
da Segunda Exposição Nacio
nal de Orquídeas, promovida
pela Sociedade Fluminense de
Orquideas, sob o patrocínio da
prefeitura do Distrito Federal
e do Ministério da Agricultura.
Ao certame concorreram 01'

quidófilos de diversos Estados,
apresentando um conjunto de l
plantas jamais atingido em I
nosr> país. Além das plantas,
foranlvé-v:postas estampas colo
ridas, livros sôbre orquídeas e
um mostruárír das molestias
que as atacam, ll:'i,'::;:t.ruáJrio êsse
gentilmente cedido f}' �o Govêr
no de S. Paulo e pei "mcente
ao Instituto Biologico.

'1.
�erão

conferidos prêmios consta-gtes
de orquídeas de ouro, prata. e
bronze aos diversos grupos de
plantas apresentadas .

Cinemas

..................J"..-...J"�.'w"......-_........�....._-.-_-•••-_".A

Não ouve bém
dopor causa

catarro?

..

CONTRA CASPA, l
QUEDA DOS CA· IBELOS E DEMAIS I

AFECCÕES DO
COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


