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LONDRES, 17 (U. P.) - O Minis- I têm direito, quando existem motivos discos de umas seis polegadas de diâ

tér io ela Guerra Econômica anunciou. para suspeitar que a carga dos navios metro e de meia polegada de espessu
que entre a carga de cinco navios neu- contêm contrabando destinado ao íní- ra, sendo o seu valor calculado em

n-os detidos pela Armada britânica, migo, à detê-los e revistá-los e exercer mil libras esterlinas por unidade. Os
quando procediam da América do Sul estrita fiscalizaçâo, sem levar em con- discos estavam envoltos em massa e

e se dirigiam para a Península Ibéi-í- ta os "navícerts: que possam apre- ocultos em doze tambores de fundo
ca, foram encontradas partidas de

I
sentar seus capitães. Constituem a

1 duplo que continham uma certa su

platina no valor de 50 mil dólares e partida de platina descoberta doze bstância pastosa, mas que, na reali
considerável quantidade de alimentos:
especiais e medicamentos. Os navios
'em questão foram detidos e levados
à base britânica de fiscalização de
contrabando. Alguns deles foram pos
tos em liberdade, continuando via
gem, embora fossem apreendidas as

cargas proibidas. Os outros também.
recobrarão a liberdade, a não ser que
apareça algum indício de que a sua

, ,�; -Iidadc ou tripulação estejam
implicadas na presença de contraban-
do a bordo. O Ministério não especi-
fica, porém, autorizadamente íntor-
ma-se que os navios são de nacionali-
dade espanhola. Afirma o Ministério
que devido a guerra econômica que Ano XXIXsustentam, os anglo-nor te-americanoe

A revista efetuada a bordo permi
tiu descobrir seis latas, para o envio
das quais se haviam concedido navi
certs, e que, segunda a declaração,
continham peptona bacteriologica, po
rém que, ao abrí-Ias, comprovou-se
tratar na realidade de pequenos tam
bores de um pé por dois cheios de ex

tratos de glandula em pó, que se uti
lizam no tratamento de .. shocks

'

e

comoções. O membro do Ministério
que informou estes fatos, declarou que
os alemães têm grande necessidade
de platina para a tabrícacâo do ácido
nítrico para explosivos. O informante
acrescentou que os Estados Unidos e

a Inglaterra vêm exercendo nos úl
timos tempos o mais rigoroso contrô
le na navegação entre a América do
Sul e a Península Ibérica, afim de por
termo ao contrabando organizado que
começou a funcionar depois de terem
sido suspensos os serviços aéreos da
Lati. Sabe-se, por outro lado, que
a descoberta referida foi feita há al
gumas semanas.

dade, era extrato de figado que é em

pregado na manufatura de alimentos
especiais para tripulantes de subma
rinos.
Outros 28 tambores continham tam

bém oculto extrato de figado, porém
estes não eram de fundo duplo e não
cõntinham platina.

I Florianópolis - QucHta·reifil, 17 de Novembro de i943

DIÁRIO DEo �IAIS ANTIGO SANTA CA'I.'ARINA
ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente

Os nazistas receiaul novos deseillbarQues Rússia -EE. UVa> Poderão os aliados caçar o VON TIRPITZ 1Argel, 16 .(U. P.) - As tôrças do general Clark, prind-"\< 1'- (r })) A I Estocolmo, 17 (U. P.) - Os alemães parecenwífL'fsposrtos a
.

t
. . - .

t T
. .HOSCOU, / c . .

- s re 3,- 7:-piaram a 3! acar com vigor as posiçoes nazrs as. eme-se em -

n l '1)'.' E t d transportar o couraçado "Von Tirpitz", de AI ord, na Norué-
1· l' d t

.
.. d . f t çoes e11 re" 1lISSI3, e os s ai os- . A • ABel' im que OS a la OS se es ejam preparam o para e c uar no- p íd tã f' I lIga, para OS estaleiros germamcos. De ac com despachos• l Il II os es ao-se OI' a ecen( oa.. , _

vo� desembarques, na co�st� do T'irreno, na retaguarda das olhos vistos. Foi o rjuc escreveu um 'I recebidos na capital sueca, um cruzad� a emao de 10 mil to
prmcipais posiçoes germamcas ao sul de Roma. No porto de. 1 I 'I t neladas encontra-se ao largo da COSt.7 norueguesa com a mis-

, . ,

boi l' d
. Jor:na (e., OSCOll, no C0111en ar, em - "';.. ,

'

Napoles encontram-se mumeros �om OlOS a la os, n08 qU�IS editorial, o novo anivcrsácio do sao de escoltar o "Von Tirpitz". ç)nsta, alem disso, que jun-
se destacam, sobretudo, embarcaçoes de transporte e l-u-chões

pacto russo norte-americano de tamerite com o "Von Tirpitz" .t:'antará ferros o couraçado
de desembarque. Enquanto isso, as unidades navais ligeiras empréstimo e arrendamento. Ainda "Scharnhorst", que também IiSf:' encontra no norte da Norué-
aliadas encomtram-se empenhadas em limpar as barreiras de ga. Acrescenta-se, nos meios 'avais suecos, ser muito arrisca-segundo o mesmo diário, os es-
minas colocadas, pelos alemães, junto aos pontos mais amea- da a travessia dos navios de guerra nazistas, uma vez que po-forços comuns na luta con lra o na- �

çados pelo futuro desembarque anglo-norte-americano. Nos zismo councorrcraan e estão con- derão ser localizados facilmente e destrúídos pelas superíoros
círculos 'aliados não existem informações a re-speito da possí- fôrças navais britânicas.corrente para ampliar, cada vez
vel ofensiva, aliada a ser desfechada, a qualquer momento, em -------------�----------------

mais, a colaboração enlre os Esta-

L d 5 E
'

terras italianas. Acredita-se, porém, que é mais do que pro- dos unidos e a Rússia. eve re��o O
•

xêrcltovavel que êsse fato ocorra nos próximos dias. _--..w__"."...�.,......... /1":Argel, 17 (D. P.) _t·, Violentos lia. O gerl1,eral Tito tem agora, pela
conu-a-atuquc alemães, no sul da frente 9 divisões alemãs, cujo obje
Itália, forçarem o Quinto Exerci- tivo é desalojar os guerrilheiros da
lo a ceder algum terreno no siste- região ele Liubliana despejando as
ma ele colinas que dominam Vena- sim as linhas férreas que condu
Iro. As vantagens conseguidas pr- zem à Itália. Máu grado a rcsistên
los nazi stas, pr{)Xi1110 ao monte I cia orer,ecida., pelo. s [ugoeslavos,
Crocc, não foram de molde a pro- acredita-se que estes não poderão
judicar a segut-ança das posições I reter as importantes posições que
aliadas .no ret�rido setor. As opcra-j I econquistaram reccntcmenl c na
çõcs no sul ela Itáliai diminuirurn costa oriental do mar Adr iático.
em m ui to de i n tens idade, devido 1" -"" - •••••••- _"'"
ao tempo hibernal, que açoita tan- ,
to a frente do Qui.nto como do Oi- ftuase normal· dlavo Exé:rcito. Ao :noi:tc d� Itúli_a" i 'I Iza aos guerr-ilheiros i talianos estão I Cairo, 17 (D. P.) - As últimas
cooperando fmt�rI�alJ11ente com os � notícias sôhr e a crise do Líbano
l:nslOnelr.os J?ntal1lcos e n.orte-aJ1.1�- i jnfoI'mava�m t)lue a. situação está
I r�aI?-0.s II ?,el tados , �epOls do <l11"1 volta.ndo a normalidade. Pelo me
I11IshclO. �..,scs exercitas ad?1:aJ�l o nos e o que repete um conmuicad o
�11>e:smo sistema dos guerrilheiros � das autor idades firan cesas. No Cai[ugoeslavos e, ao que se mforma{lro, porém, as manif'estacões anti
a.�1l�l11 so� o,"c?nrna,ndo do, g,cn�ra'l fra�c�sas prcsseguiam, apesar de
E_nlICjuc .Cavl",lru. As cornuruca- proibidas pelo prrmeu-o m inistro
çoes nazIstas entre.o p�sso do I egÍlpcio Nahas-Baja.Brener e o vale do no Po alcham·· ............... __ • • _ ••• __ ••

s� assim so� c?l!1stantes �taqu,"s Novo�cáêà:su6niãrinodcsses g\lC'rrIlhelrOs, que lllstala- _

ram su�s b8,ses nas mo.ntanhas da para o BraSil
região. Entrementes, os hravos Miami, 16 (D. P.) - Teve lugar
guerrilheiros jugoeslavos coma'n- a cerimôniru da transferência dedados pelo general Tito s.ulcumbi
ram à terrível pressão alemã, sen
do forçados a evacuar a pe,ninsLl
Ia de Pelj,esac, no A(�Q'iáli.co. HOI1l
mel, como se esperava, enviOll po
derosos reforços para aquela zo
ua, afim-de assegurar as comuni
cações balcânicas para as tJropas
que combatem os Aliados na Itá-

Manifesta-se o povo da, BulgáriaLondres, 17 (U. P.) Ocorreram em inúmeras partes da
Bulgária manífestações populares, exigindo que o govêrno en

tre em entendimentos com 3JS Nações Unidas. Revelou-se em

fontes bem informadas que as demonstrações populares foram

consequência do ataque aéreo aliado de domingo contra So
na. A "Exchange 'I'elegraph " informou de Zurique que o go
vêrno ordenou à polícia que intervenha violentamente para
evitar novas demonstrações antí-nazistas.

Mil argentinosRIO, 17 (A. N,) -.A propósito
do comunicado do Consulado 81'

geritin o Iocal, oonvidando todos os

argenti nos .mai ores de 18 anos a

comparec1C'rem à sede daquele Con
sulado, afim-de comulllcarem. �s
seus endereços, um alto .f'un�'lOna
rio da embaixa.da argentll1a l_nfOl:
mou que a medida têm po,r fll1�h
daele indioar ao govêl'no .arg'en;tIno
o paradeiro de todos os, j�vens eI�l
idade militar. Uma estailstJca reall
zada por aquele Oor:sulado esc!�re
ce que êúste no Rlü de J�nelro, Ientre homens, m.ulher�"s e cn.anças,
cêrca de mil pessoas nat·uraIS da

Arge,ntina.
.

\

Cavíglia fugiu
Berna, 17 (U. P.) - Infor

ma-se da fronteira ítalo-suiça
que o marechal Eurico Cavi··
crlia burlou a vigilâmcia dos
b

alemães e fugiu para as mon-

tanhas que circundam Cúneo,
afim de unir-iSe aos guerrilhei
ros que estão oombatendo as

fô.rças de ocupação. I
-------------------------

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

AGÊNCIA
RUA PEDRO SOARES, 9

Os alemães estão sofrendo grandes baixas
•
Cniro, 17 (�. P) -:- Os alemães estão sofwendo grandes baixas na

lUla, pela conqmsta (la. Ilha de Leros. Devido à imporatância dlessa base
in,s.U1lar, si/tuada nos acessos meridionais dos Balcãs os Aliados estão

,. - - - - - - .............- - - -. - _. -. - - - -. dispostos a não ceder. As úLtimas informa�ões sôbre' a luta no i,n!eriol'.

<-<-B- e·�I-o s·e--r·v·l: ;-O·�!;;·
�

da ilha indicavam que os defensores alng!o-italianos estão senhores da
\l situação. Salienta-se a propósito que, se ,não fossem as dificul.dades ,lo

_
. Lonclre,s, 17 (U. P.) _ Três 1'01'- 8bastecimento, os alemães já teriam sido expLüsoS da ilha de Leras.

Cerrado fogo sôbre os naZistas d�açgL�!d�i"nf�l�t��Zt�b��:t��rtsom� Fiã'o···Iarga·.-·-·a-···õs·sa·da--·-·-·do
..

-·iiiííô,
,., D P) _ A ·t·1]" ,'a soviética és,tá vomitando cerrado barde�ral11 !l1tensall1e_nt� on.tel�. a

Moscou, 1, ( . . . ai 1 1�,1 I
.

O O' " tarde Jlllportanles oblellvos n1lhta-' Rio, 17 (E.) -A polícia local! acaba de fazer uma descoberla ver-forro sôbre os nazistas que defe.ndem Gomel e RechItsa. s ",e·nelm,s d NA" 'b'l' I d
- dadeiramCinte ma,cabra. Terluliano Alves rios Sa.ntos, de 60 anos ,�,e'" ' ' ,

I
-

1 Id
.

rll1adiliba ao conlorn'1!' res a 1 oruega. VISl I Il al e nao
russos colocaram os a emacs elll. vere a .elra a 'tT'"

<

poderia ser Il1elhor o que contd- idade, na,tural da cidadIC sergipana de Aquidabã, não querendo se.para,1'essas posições, comando 4 das 5 lInhas' ferr�2.s de que se II I �Zd' am os
bniu para a execucão de um "belo se dos de.spojos mortais de seu filho, motorista, José Alves dos Sa'ntosnazistas. Dêsse modo, o inimigo perd�u pratlcanl,Ctnte o contac o �om �s servico" n� tÍizer "dos pilotos alia- falecido nes.ta cidade em 1937, anda eom os mesmos, numa, trouxa po;fôrças da Werhamalcht" siluadas mais ao norte daqL1el�.s duas. lmlpOI- dos Por outra p31�le não füi crran- toda pal'te, sem que haja fôrça humana capaz de demovê-lo dessa obsestantes posi,ções. Mais ao sul, as lropas �o general Vatu,tlll c�ntll1uaram I de'a osi ção ofere'cida pelo� ca- sã,o. Tertuliano nlehava-se l1a, Delegacia de Mendigos, aguardando tralnsmarcbando pa�'a fronteira polonesr", .deIxando para tras ? m1P0I1tant� nhôes iinti-i1éreos e pelos cncas de porte para regressar a Sergipe, tendo ao lado o embrulho com a ossadaentroncamento de Korosten. Quanto as batalhas que se travam ao SLl
G

.
'

do filho.de' Fastov e ao norte .de Iüivoi-Rog :lão há detalhes. Sabe-se apenas que Oe_r_I_n_g_. _

os a,lemães es.tão emp.emhados e!11 vloJ,e.ntos contra,-ataque, tenrtando �.s: CDtKI """"'®os•••_ �

�:T;:" ;;:;�do�;;;:e"t:�"c,;�;;.�:;�Oi:;;;" I Congoleuns - Tapetes i
Londres, 16 (U. P.) - A maior necessidade do moment.o ica SI P d· I

na Itália - afirmou o di:kio "The Times" ao comentar a

S�-II Ores - assa Olras·tuação polítioa italiana - é a coo�eraç�o �e �od?S os pa.rt�- I U til Idos quaisquer que sejam as suas dlvergenclas . Esse calore-
II APARELHOS INGLESES Iso �pêlo lançado pelo "The Times" visa mobiliza� todos. os : •••

l't l'
, luta pela taref'a fundamEl'ntal d.as Naçoes-Ullldas, ti para jantar, cha e@;afe.a I'anos a, ,'. 1 d t • O

. .

t I O I:que é. derrotar a Alemanha. naZIsta.:, O melsmo. JQrna eS ae� • malar sortlmen o . s menores preços. na

Ique os anti-fascistas têm plena razao ao co�s�der�r que o reI, I A MO IJE-'j- ARembora tendo facilitado a queda de MUiS,�ohpl,. nao possue as : .� $

condiçõe,s necessáJrias para garantir a eXlstenCla de uma Itá� I
. I

�1� demQcrMica. • II HCt

H. 8966

SObre ii NoruegaLoridres, 17 (U. P.) Pode
rosas forças aéreas norte-ame
ricanas atacaram objetivos si
tuados na Noruéga. Até êste
momento não toram forneci
dos detalhes sôbre o ataque.
f/"V"'wWw-_W���

Lan\ando bombas
entr'll avíóes

Argel, 17 (U. P.) - Bom
bardeiros, aliados, escoltados
por máquinas de caça, ataca
ram os aérodromos de Eleu
sis e Calamki, situados na

Grécia, nas vizinhanças de
Atenas. Informam de Argel
que as bombas lançadas pelos
Alirudos causaram enormes da
nos e,ntre aviões inimigos, que
se encontravam em terra.
.r...-..-......_,.._.._.._�-.-.-...""..-.._-.-.-_-_-_-.-.-J

Cidades cercadas
mais um caça-subma'rl;no para a

esquadra, do Bra,sil.
A belonave, e:rAregue à armada

brasileira, mede 173 pés de COI1!

primento e será comandada pelo
tenenrte A. C. Castro, da Marinha
do Brasil.

::Vloseou, 17 (U. P.) - Os russos
cercaram as il1lJpo,rtantes cidad:s
ferroviárias de Hedlitsal e GomeI,
onde ficaram isoladas váhas de
zena,s de milhares de soldados na

zistas. Informações de origem ali�··
mã adiantam que os russos já pe
netraram nos subúrbios de Re
chitsa. Acredital-se na capiltal so··

viética ser iminente a ocupação ue
Hechitsa e GomeI pelos comba·
tell1tes russos.

Plano de Rommel
Lorndres, 17.(U. P,) - O mare

chal Von R.OIlnmeI está realizando
grande esfôrço para J.ibel'laQ· as li
nhas de abaste.cÍmenio ba,lcànicas
ale a ltúlia e assCls![ar grande golpe
nos gu'Crrilheiros jugoeslavos, obri
gnnclo-os a evacuar a pe.nínsllla de
P0ljo.sak. Inforl11a�s,e que o citado
chef.e alemão se a.presta para en
viar 9 divisõ'es contra os guerri
lheiros da zona de Ljubli runa, co

n.10 parte de. v,ast.o esfôrço para
llmpar as Vla,s de comunicacões
ferroviárias entre '0-5 Balcãs e" a
I,tália afim�de garantir o abasted-
1110UltO daquela frente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Quarla-felra, 17 de Novembro de 1943

�i Ui ã� in �rna a � �n �r

LONDRES, pelo telégrafo - mo exagerado, e falso sob to- é que atuemos como se a Ale
(Press 1nformation Service. - dos os pontos de vista. Os sol- manha fosse muito forte e co

Por Donovan Bush - Exclusí- dados que estão disputando mo se tivessemos uma guerra
vo para esta folha) - Notícias palmo a palmo, a dura estrada longa em nossa frente.
alarmantes sôbre a situação que conduz à vitória, se sen-

O marechal Smuts, os geneinterna na Alemanha estão tem indignados ante à possibi- rais Eisenhower e Montgomechegando. O "colapso é irni- lidade _:le um afrouxamen�o_ n� ry e outros, apelaram para as
nente", há "descontentamen- produção de armas ..e mumçoes, frentes internas; e Brent
to em toda prurte"; "Hitler es- apen,�s por�ue alguns, "em

Wood, conhecido comentaristá às voltas com problemas casa , acreditam num colapso I t ' BBC que analisou a
internos", e assim por diante. iminente da Alemanha e at flv'r-I P�'o��ga�ld� �ermânica e des-Comentaristas londrinos qu e, maram que a guerra es a a

vendou truque de alarmantes _

I
desde o início da guerra, estão para se acaban'. I notícias sôbre a situação inter- 'OS sofredore�observando a propaganda ale-

Embora, muitas vezes, sur-. na no país de Hitler, disse que 11 l)
Anúncios mediante contráto mã, hem de perto, chamam-nos verdadeiros de

I
esta situação não poderia dei- Dra. L. GALHARDO =Ex-

a atenção para as fontes des- jam ill�ícios_ '. .l
I o.

d t' médica do Centro Espírita.

ror
-

O·· d que a situação mterna da Ale-\ xar de ser ma, porem a ver i u
LOs or+gtnaís, mesmo não pu- sas. ll�. on�laç��s. " r�t as, ha. manha é positivamente má e que seria êrro funesto cairmos uz, Caridade e Amor, co-

I
blicados, nã� serão devolvi. �nal���·�in�� Pf�O:ç��as e��an a�i alarmante para _o Part�do Na· na cilada que os alemães nos :����:ó�omp�����:: B��os. " .

t. m imprevisto po- veem armando e classificou o
passar pela censura, é obvio I ZIS � e que u. , nos Aires, 220 _ 10 andar,
que os aerrnâIII'COS esta-o

g'ra,o"l
dera trazer o f'im da guerra otimismo exagerado sôbre oA direção não se responsa- , b - --

I 'to mais cedo do que se es fim da guerra e a ilusão de um Rio de Janeiro, ande passa a
biliza pelos conceitos emiti. demente interessados em es- TI U._l •

_
.

-

oferecer os seus préstimos.PO['a o 11111)01'ta111e corno colapso interno iminente na

I
dos iiu,!\�rtigos assinados palhar essas notícias. E nada :" '

.

.

-

'1'
'

Escreva detalhadamente·-
,

poderia ser mais favoravel aos disse U11: dos a�ahstas müíta- Alemanha, de "aliados do iní-
nome, idade, endereço e en-

��������'a.n�_e Q se:... alemães do quê um afrouxa- �es maIS. a��h�ados d�. �on- ��ig���u�la':,armas perigosas da
velope se) ado para a res-

.

"h mento no esforço de guerra res, em Irra iaçao espe la-..
posta,

����:�.�. �n�rues,m�iv�opelap� -------------------------------------__

�",7ilZ" IIJA"H'V sivel ilusão criada nos cornan-
........am gm ��Bmmm�a..�NWS.ma _:flA C!Jt:MI4tIIJj�A" dos aliados de que o colapso",M <fii.I1/i1714"�

-,

-, 1 interno da Alemanha estivesse
"'). iminente.

(De Press Inf'ormad ion Servicc É evidente que os pr óprios ]
- Excl usi vo para "O Estado "), -

alemães procuram incutir nos IA "Batalha das estepes" é por cer-
to o gra.rule acontecimento da se- nossos espíritos a crença de
mana. De falo, nas estepes russas que não lhes será possivel lu
de :\Iogaisc, os naz.istas sofreram tal' por onuíto mais tempo. Onperdas irreparáveis, na batalha tra- das de � otimismo exageradovarla contra as fôrcas do general J

T'olboukh.in. O exército de von têem-se espalhado pelas Na-
:\;Ianstein, já batido em Melítopol, ções Unidas e muita gente pen
de acôrdo com o que noticiamos sa que a guerra está no fim.
na semana passada, encontra ago- E <:01110 todo O mundo, natu
ra, na curva (lo Dnieper, a sua sen-

tel1�a de morte. A propósito, COI'- ralmente deseja ver termina-
respondência de Moscou informa do O conflito, essas opiruoes
que as fôrças naz istas já perderam favoraveis eram acatadas com
200 mil homens nessa luta g igan- simpatia. Estadistas e milita-tesca, e com a ruptur-a, pelos r'ux- .

d 1sos, da frente de Cr ivoi rog, o grus-
res se viam obriga os c e ene<

so das fôrças germânicas será cor- gicamente repelir este otirnis
cado, num colossal movimento, o

maí 01' da atual guerra.
Foi encerrada a conferência de

Moscou, que resolveu, em Iiuhas
gerais: castigar os criminosos nu

zistas, libertar a Austria, csí ahele
cet- da democracia na Itália, formar
um organismo i.mter-nacional para
resolver as questões de após guer
ra, De Lon dres, informa-se que
terminado o conflito, não haver-á
grande diferença entre russos ('

ang.Io-saxões.
O rei Victor Ema,nuel foi convi,

dado, por representantes de Ba
dóglio, a abdicar, De fato, não se
compreende a permanêoncia do rei
no govêrno livre ilaliano, já quc
êle apoiou Mlllssolini até há pouco.
E Badóglio?
Na frente romana, os exercitos

5° americano e 80 i'nglês con,tinuam
a sua 111a,rOoha, lellita mas segura, ru
mo à capital da Itália.
No Pacífico, os japoneses pros

seguem na defensiva. O sCItor, por
sua exlteusão, e talvez o mais árduo
da guerra e o que tomárá mais
tempo para ser resolvido. Ent.re
tanto o número de aviões nipôni
cos abatidos e de navios afundados
é promissor.
A R. A. F. e a aV.iacão americana

estabelecida na I'lliglate:rra reinicia
ram sua ofe'llsiv,a contra o terdtó
rio do Reich, e com maior impe
tuosidade do que antes. O número
de vitül1as e fabuloso e os danos
incalCuláveis. A avia cão e a van

guarda ctll invasão, e es,tá desem
penhando de modo notável seu
destacado papel no conflito pela
libertado da Europa,
Da Âmérica do Sul: anuncia-se merrado interno. Ainda do Hio:

no Hio que o Brasil enviará gran- foi inventado, por u.m fllncionário
des quant.idades. de mantimentos
para a Ing:laterra e os Estados Uni- do ;\IIinistério da :\larinna, um apa
rios. Os elnbarques serão feitos só- relho que regula ,.a dir.<'çüo dos pa
mente com permissã,o espc.cial da r::lquec1as. Êsse dlSPO,Sltl\'O, futura
Coordenarão, presidid.a pe'lo mi- menle, descmpenhara papel rc,le
ni81ro Joã,o Alberto, que procura-, vante nas operações lllilitares pelo
rà, em primeiro l,ll'gar, abas,tecer o ar.

o.

ASSINATURAS

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

Na Capital:
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro
170 Sorteio de resgate, com prêmios,

Apóüces Pernambucanas
das

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI
:�O a visa ao público e, em particular, aos portadores das
Apólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 30 do cor,

'en te mês, às lO ho ras, o 1 7° so rteio de resga te, com pr êmios, lIa.....iI'I-!i!Jl,_BIl'__lIlliiiiilWiiiiaalllllllllill1·IIl,>lIII·__II!i$g�&mli�.m.f.11ijj"IIIli!EIGatliE:ll;'4ll1lilllliSI!!i!itll\1!l'i!,illlliMlIIIIlI_III'IlI·W*lIIe__m;;w_�
lês ses títulos, de que é a distribuidora. II, Vftl FaZER CONCURSO �O sorteio será realizado no Eàifício da M",triz dR Caixa

'

!'..
,

'. !Econômica Federal do Rio de Janeiro, à qla 13 de Maio, ns.
..

33/35, 4° andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes:,
1 prêmio de Cr$ 600.000,00
1 il' » Cr$ 50.000,00
2 » ]> Cr$ ] 0.000,00
4» Cr$ 5.000,00
5 " ») Cr$ 2.000,00

50 » » Cr$ 1.000,00
São nossos representantes. ,

nesta cidade, o BANCO DE
CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA DE, SANTA CATA
RINA, - Rua Trajano n, 16 - FLORIANOPOLIS, que estão
encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestar
qualquer informação a respeito dos mesmos.

As apólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do res

pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 5° do art. 1 °
das instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de
Pernambuco. com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas as

apólices emitidas.
A. VEIGA FARIA

Diretor da Carteira de Títulos
"A Bandeira. Nacional "'Ilando apar"

ceI' em sala ou salão, (>01' nlotivo de reu

nlões, cor...ferências 011 solenidades, fica
rã estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da pl'cSÍ(]ência ou do lo·
cal da tI'ibnna, sempre acima da cabeç"
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do l'etângulp
esteja em sentido hOI'izontal, e a es

treJa Isolada eln <:Ima". (De('reto.lei 11

<1.5<1:5. d.e 3l de JTllho de 1942: - Art. III.

SE1)AS A Mobiliadora
Rr frigeração em geral

Sorveteir os-Re frigerado res-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-r-Rá.

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

IDiariamente recebemos novldad�s Rua Felipe $chmidt, 34 -. C. Postal, 173 .A Fone, 1549
RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514 FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

�-----------'.---------
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Nada supéra em h
..

'� eficácia o. '

.

,",

./t O L E O �', '
( ELECTRICO ',�J
IDO tratamento
de dõres reumá
tíeas, caímbras,
nevralgías e dô
res ou torcedu
ras de músculos

e tendêes; '.-.

-";>'

PREÇOS MÓDICOS.

Credito Mútuo Predial

f

Proprietários -- J. Moreira & Cia.
O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Me r
cadortas do Estado.

Sort"hH� [lOS dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MA 10R CR.$ 6.250,00
Muitas bontíicacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTlI BEM todas eí<tlis vantagens por apenas

jj , Cr $ 1,OC, Tudo. que promete cum

pre tnconun-nte. Não exi ... te igual. Não reflita e Dão
duvine um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos e sjserar, a
sorte virá ao s e u encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmucêntleo NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preíerfda

Orojfas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfnmarlas _

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

Inspetor de Consumo?
Oficial Administrativo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor Federal?

Postnlista?

A Escola Universitária de São Paulo
sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi

litá-lo devidamente, por correspondência.
Informações: O. L; ROSA

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS I�----_.I"__Bm "�"__".a -=

Beneficência Maçônica de Santa Catarina
ASSEMBL�IA GERAL

De ordem do Sr. Presidente, convido a todos os SÓCIOS
da Beneficência Maçónica de Santa Catarina, para a ses
são de Assembléia Gerai extraordinária, que deverá reali�
zar-se no dia 17 do corrente mês, às 19 horas, à rua Co
ronel Vidal Ramos, nO. 80, afim de tratar da reforma
de parte dos estatutos.

Não havendo número legal para a realização da refe.
rida assembléia, na hOI'a designada, será a mesma reali
zada uma hora depois, com qualquer número de sócios.

Florianópolis, novembro de 1943.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•• As . f e.mais amosas musrcas, com os mars• •

: famosos artistas. :
· / .

! ULTIMAS NOVIDADES I
i Na (cRADIOLAR» i• •

: Rua Trajano, 6 :
� .
• •
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BAR E ARMBIEM OHI[NTI

'1UCi,SABIA ?... I

Rua V. Meireles, 11

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

(Copyr ight by Press Informa-
tion, para "O Estado").

1 - QUE Hitler, a Rauclinig,
seu ex-adepto, declarou centa vez:

"O Fascismo, querendo, pôde che
gar a UJll acôrdo com a Igreja. Tam
bém eu. Porque não? Is10 não me

impedirá de destroçar toda a cris
tandade e aniquilá-la na Alema
nha"? ..

2 - QUE Walt Disney levou
para compor o desenho animad o

"Branca de Neve" e os Sete
Anões"", nada menos de :1 anos? ...

3 - QUE seis meses antes da
"Marcha Sôbrc Horna", Mussolini,
entã-o redator-chefe do jornal por
ê

le fundado, "Popolo di Roma".
pediu, Iraiçop,iralllente, a um rins
seus colaboradores, que endereças
se ao Cardeal Arcebispo de Milão.
um embrulho contendo carga mor

rif'era e que, utilizando-se de um

mala-borrão aí fixou o endereço,
para, mais t arde. po-der lançar a

culna a seu aux il.iar c que, somente
por um gr-ande rasgo ele sorte, o

Ar-cebispo não foi assassi nado ? ..

4 - QGE o grant!e inventor
nortc-nmer ican o Thomas A. Edi
son, era d otarlo d e Ião prodigiosa
memória visual que, olhando ape
nas alguns minutos. uma página
de enciolopédia, (lecorava-a per
í'eitameuãc? ...

5 - QUE nossos selvagens ti-
nham como único animal domes-

! tico o papagaio, desconhecendo,
completamente, todos o� outros .e
que quando pela primeira vez vi

ram uma galinha, recuaram aos

gritos, apavorados co.mo se estives
sem d i an.le de uma [era? ..

6 - Ql'E D. Antônio .1.. Nowo
wiejski, Arcebispo de Ploci e De

I "�JoI1() elo Colégio Ep iscopal da P,o
lôrria, contando 84 anos d c idade,
foi preso pela Gestapo, levado nu

ma carroça para o campo de con

ccutracão de Dz i a.ldowo, onde tor
turado: veio a falecer? ..

ALVARO RAMOS

liquidação
o proprietário da

CASA NATAL
Não

,

e

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras.· Variado sortimento de sedas.
uma visita, se:m compro:misso, á «A Exposição»PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
Façam

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

VENDA ESPECIAL
ganhando apenas os descontos

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

Aguardem, pois, a reabertura da

CaSél Natal

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA.

.

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

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

1?I-fJl:&êl�!A SIFILIS ATACA TODO O ORGANiSMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago. OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôree
nOR OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradaver

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado nelo D.N.S.P. como
auxiliar ne tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS.

Sobre o preparado ELIXIR A compostção e o sabor a
.914. devo dizer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR c914. re
que o tenbo empregado, em comendam-no como arma de
os cases de lndicaçllo apro- facll manejo para o público
pelada (Blfills em varias de 100 combate á slflll�. qualída-
8URS manUest ições] os resul- de. que frequentemente a
tados têm sido satíefatortos. proveito no Ambulatorio da
pois .ão rapidos e duravei-. MaternIdade de Santa MarIa.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

__�_"__4. __

..A Bandeira Nacional quando hasteá-

I da em janela, porta, sacada ou balcão, fi·
carã: ao centro, se Isolada; à direita, 'fie
honv ..r bandeira de outra nação; ao cen-

tro, se figurarem diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar; em posição
que mais se aproxime do centro e ii di·
reita deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas for-mar número par.
As presentes disposições são tamhem
apllcavels quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tlvas de instituições. corporacões ou as

soctaeões", (Decreto-Ie! n. 4.545, de 31 IIp
Inlho II .. 1942: - Art. 111. N. O.

(//1 MOliUro liA KIYOTSA. fitO. COI1. E SEGUROS
____ IT/••u.í ...I

lheiro da ílustração a-cima, oferecer
lhe. em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT. lembra
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
oe, a gentileza:ESTEE 7.411-
sr1'1 o í'1EU APEí'UTIVO

PREDILETO!

Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.
Novos Preços.

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

s���!�Olll.íj
OITO ELEMENTOS TONICOS)/
ARSENIATO, VANAD�
TO, FOSFO�OS,CALClO

ETCi
TO;�ICO DO C'!?8EBRO

TONICO DOS K�SCULOS
O. Pálido.. DeJ;lup.r.dos,
E.qotedol, Anêmico" Mã.�
QU. cri,�m MIgro), C,ifnç.,
rlQuíticII. ,ec.b.rio I toni-
ficação 9".1 do org.nÍlmo

�anÕu;'
VENDliM SE 20 ações da
,- Jj'" Cia. Siderúr-
gica Nacional. Tratar na reda
ção do "Estado". V.a 14

n O I ALU6A-SE A casa sita
na Ave-nida

D.N.8.P. n' 199, da 1921Llc. Adolfo Konder n. 3, com am

plo salão para qu alquer ramo
de negócio, com todos os r e qui
SItOS da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -14
Como trabalham as
fundições aliadas U" - Vende-se

lTIaqulna uma má
quina de costura SINGER, com
5 gavetas Na rua Quin tino
Bocaiúva (antiga Nestor), n.
316 - Estreito. 15v, - 2

Londres - (Por Herbert Lind
say Mac Grove - Exclusividade
do C. E. C. par-a "O Estado") -- <.)
magnifico trabalho desenvolvido
pelas Iundiçõês aliadas na presento
guerra, estão garantindo a vitc r ia
das democracias frente as Iôrr-as
totalitár-ias. A margem do rio Mer
sev, do Tvne ou do Cly.c1e, na In
glaterra, quilhas e quilhas de na
v.ios vão surgindo numa cadência
sempre crescente. A tradícionla ce
remônia do lançamento ao mar já
não se usa na Inglaterra. Não há
tempo para isso.
Assim que uma u.nidade. deslísa Precisa-se de uma, que saiba

para o mar, nova quilha esta sendo I cozinhar bem. Ordenado 80 cruzei
batida pelos bravos defensores rI.a ros. Praça Pereira e Oliveira. n ' 18
democracia. Os numerosos estalei- i --------------
r?s ingleses trabal.hal�TI febrilmen.te

I TERRENO
Vende-se

dia e noite, constituindo lIPI d cs um me.maiores milagres do mundo. Ape- di d 15 50 1 li
'

nas um dos estaleiros hr itâ.nc.is I in o x ms., oca izado na

constróe calda 3 semanas um navio Alameda João Pessôa. Tratar
mercante de 10.000 toneladas. As com Eugênio Beirão, na rua
fundições de aço constituem ver- Tiradentes n 3
dadeir os formigueiros de operários

. .

que forjam o precioso me:tal neces
sár io ao batimento de novos cas
cos. Esses abnegados soldados da
democracia, brabalhando em tem
peraturas elevadíssimas, dedicam
se C'ÜoJ11 grande afinco a-fim-de
ultrapassar o limite da produção.
Nenhuma das indústrias bélicas do
pais é paralisada para 'esperar o

materi al que lhes é proporcionado
pelas fundições, pois que os ope
rário,s britânicos compreendem o

que represelllta 'para a causa a,liada,
uma iI1lterruipçã-o na sua formidável

I produção de guerra.

PIANO
Compra-se uni piano em perfei

to estada de conservação. Ofertas à
rua Deodoro, 17. 15v-5

Cozinheira

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo... E, nesse easo,
será julgado, militarmente, eomo,
l.nimi2'o do Brasil (D_ E. M.)_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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« SOIRE'E » no dia
de Novembro

27

--

(JLUBE 12 DE AGOSTO

Fazem anos hoje:
srita. Adir Caldeira;
srs. Newton da LUII: Macuco, An

tônio Fleury Barbosa e Alberto
Borboto.
menina: Zenaide, filha do sr,

Abel Solon da Silveira;
menino: Valir Farias.

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr. Val

demar M. Dias, pelo nascimento
de seu filhinho Sáulo-César.

ViaJantes I
Afim de cursar a escola de me

cônícc da empresa de viação aérea
·Cruzeiro do Sul", partiu para o

Rio, em companhia de sua eapôso
e filhas, o sr. Ivo de Morais Men
des. que nesta capital exercia as

funcões de rádio-telegrafista da
referida empresa.
--Em viagem ligada a interesses

da sua profissão. partiu ontem,
por via aérea, para o Rio de Ja
neiro, o sr. dr. João José Cabral,
ilustre advogado corrterz-ârreo ,

A importância estratégica
róta Canadã-Alaska

S. Paulo (c. E. C.) - Na região
que se extende entr e Edmonton no
Canadá e Fairbanks no Alaska, an

tigamente uma .região selvagem co
berta de florestas impenetráveis,
foi constr-uída em apenas 12 me

ses, uma grande estrada que liga es
ses dois longínquos pontos, trans
formada hoje numa róta altamente
estratégica. No que diz respeito à
Iuturas operações mildtaces, o Ca
.nadá e os Estados Unidos poderão
,fazer transportar grandes exérci
tos eom destino ao Alaska, ponlo
mais próximo do tea1tro de guerra
oriental. Os 2.500 quilômetros des
sa estrada oor respond ern à d istân
cia que separa a cidade de Londres
de Sebastopol na Rússia. Essa es
trada cuja coristruçâo já havia si
do projetada há .muitos anos, pa
tenteou a sua uti.lídade ao ser ele
f'lagr ada a guerra no Pacífico. Es
sa róta per.mi,te às fôrças briltâni
cais e no,rte-an11lericana's, desloca
rem-se com se,gurança até pontos
muito próximos do Japão, donde
podem ser embal'cadas p.ara os vá
rios teatro.s de guerra da Ásia.
Quando o govêrJlIO britâ,nico idea
lizoti essa róta, parece que já
antevia o i.níeio da política de
agressão do Japão. Os japoneses re
conheoemil..lo o a.];to valor estratégico
·dessa nova via de cOl11unicacões
para o Pad.fico, ]a.nçara.m a "sua
ofensiva cOll1ra ais Aleutas, na es

perança de pocle.r anular os traba
lhos penosQ.S que 0.5 ingleses e nor

te-americanos. haviam desenvo.Jvi
doO ti ura'nt.e os 12 meses que durou
a sua cOllst.rução. A cxpu'lsão dos
nipônicos da's Aleutll!S, representCl
a garantia da róta Canadá-Alaska
e a liberdade para que as nwsma

pas�e a desenw'enhar o vali'osQ Pa

rol q,ue lhe fo.i clestinado.

ADIAR UMA
VIAGEM UR
GENTE.

/
NORMA é o resultado
de mais de 80 anos de
prática, no fabrico de
relógios. Grande varie
dade de lindos modêlos,
elegantes, precisos e

duráveis.
NORMA, que é um reló
gio Suiço, é a garan
tia de sua pontualidade.

��

I \\�
NORMA

SE TIVER UM RELÓGIO N O R M A
À HORA

NORMALIZA O SEU TEMPO

Seu filho Jai para o Ginásio 1 ) rml(�.í'�1
Foi distribuido para a 4." Vara

de Orfãos, 3. li Oficio do Distrito
Federal, o inventário tolo jornalista
Edmundo Bittencourt, recentemen
te falecido. Os bens do «de cujus»
foram avaliados, para efeito de
pagamento de taxa judiciária, em

três milhões de cruzeiros.
.

•

Foi distribuida para a Terceira
Vara Cível do Distrito Federal a
ação de consignação de pagamento
movida pela Companhia de Hotéis
Palace S. A. contra o Sociedade
Anônima Martinelli. Segundo o pe
tição inicial. a autora prometeu
vender à firma MartinelJi o prêdro
da Avenida Rio Branco, onde está
instalado o Palace Hotel pela quan
tia de Cr$ 17.550.000,00 que já foi
paga integralmente. Contudo. o

contrato não foi cumprido, porque
a Prefeitura decretou a desapro
pdação no intuito de impedir o

fechamento do Palace Hotel. cujo
funcionamento é reputado dEI uti
lidade pública, visto não haver
outro de igual categoria no centro
da cidade do Rio.
Diante dêsse fato de impossi

bilidade de natureZQ permanente
para o cumprimento do contrato,
a Companhia Hotéis Palace S. A.
depositou a quantia, que recebera
no Banco Bcovíatc , afim de ser

I devolvida à firma Martinelli.
A petição inicial se apresenta

com Cr.$ 9.000,00 de selos.
*

O delegado do 5' Distrito Poli-
cial do Rio de Janeiro enviou ao

Foro Criminal o inquérito instou·
roda para apurar a quem cabe a

responsabilidade do desastre ocor
rido no dia 28 de agosto dêste ano
com o avião da Vasp, quando pro
cedia à aterrissagem no Aeroporto
Santos Dumont. O avião, que pro
vinha de São Paulo, chocou-se con

tra o edifício da Escola Naval pro'
jetando-se ao mar. Nesse desastre
pereceram o jornalista Cosper Lí
bero, o arcebispo Dom José Cas
par de Afonseca e Silva, o padre

Camisas, Gravatas, Pijames Norberto de Sousa Vieira e mon

Mias das mehores, pelos me- senhor Alberto Teixeira Pequeno.
amor, com

I'
nores preços só na CASA MIS- O inquérito foi distribuidC!> para fi

13' Vara Criminal, devendo pros-CELANEA - Rua Tra1ano, 12 seguir os tramites da lei.

encantos I�����������;;;;;;,;;;;;
nacional, com Oscarito e

em:

.:H ·:'O abalroatnenlo dos paquetesIVid�<Social i «Siqueira Campos». ..,,'" .
.

.......01
-

•••••••• Rio, 15 (C. M.) - O Lóide

Bra-I, possível de todo evitar o aconteci-

ANIVERSÁRIOS."� _

sileiro pediu a expedição de prc- go de Processo Civil, combinado do. Afim de salvar a carga, rumou
� catório para a justiça da Fazenda' com o art. 494, do Código Comer .. o "Siqueira Campos", celere, para

Transcorre hoje mais un.'."lata- Pr b I C F 1
.

lício da gentil srita. Sincv<i; ... ·�al u lica desta capital, afim de se-: cial. O paquete "Siqueirai ani- <orta eza, mas a agua começou .J.

Moura, aplicada aluna do Instl6�- rem intimadas várias companhias! pos" partiu do Rio a trinta e um invadir os porões. Deante da si

to de Educação, e dileta filha a":',. de seguros, a União Federal, na,' de julho do corrente ano, com car- tuação foi resolvido que se procu
ar. Francisco Moura. A aniversa- .....

=ssoa de um dos procuradores o I resramncto de vários aêrieros e ma- rasse encalhar, na costa, o navio,
riante que é relacionadíssima no

l

"'\ •

' I". ". M. d'... d ,,, , te,. �elro curador de ausentes e o lIas' postais, com destino ao a- palra salvar ainda alguma carga.
sela a ]eunesse oree, sera

'. _

muito cumprimentada por suas Insi.tuto de Resseguros,
.

para I
ranhão e escalas em Salvador, He- Afinal o paquete ficou encalhado

amíguirthas, ciência de petição apresentada uo cife e Belém. De Recife saiu 3J 23 de popa, assentado 'no fundo, r.a

Juiz de Direito da la. Vara de For-I de agosto, em demanda de Forta-, praia de Aruáú, nnmicipio de Cas-
Nesta data transcorre o aniver- I 1

sário natalício da exma. sra. d. taleza. leza, juntamente com o "Cuiabá", cavei.

Consuelo Nunes Braga. O Lóide �.rasileiro, em suai peti- viajando comrpletamenle às escu-I A seguir, e no final da petição,
__ "'''''?;�..

(,.�; ção, trata d(.,;�abalroamento do na- r as e escoltados por dois caças foi enumerada a carga e os seus

Fez anos hoj e o sr. Alvaro Fer- via "Siqueira Campos", com o submarinos. O "Cuiabá" chocou-si'
I
embarcadores. Todas as firmas e

reira da Cunha, antigo e estima- "Cuiabá", oferecendo, por isso, de prôa com o "Siqueira Campos". companhias de seguros foram iá
do funcionário da firma Carlos
Hoepcke S. A. protes.to judicial áquela justiça, com Apesar de terem ambos os cornan- intimadas, por despacho do juiz

.� fundamento no art. 720, do Códi- dantes evitado mal maior, não foi Costa e Silva.

Então, procure prepará- lo convenientemente, matriculando o

no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes

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

em várias

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
.LIMITED

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

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'

e «Cuiabá» Ecos e Notícias

MENSALIDADE: c-, $50,00
1 que na Africa. os membros

de uma seita religiosa -- a dos
homens-panteras _. após mata
rem ,seus inimigos, sugam-lhes
o sangue ainda quente.

2 que existe na América um

insbumento capaz de medir
a pressão da respiração de um

paramé:io, animal praticamente
invisível a olho nu.

3 que a Austrália é o conti
nente do mundo mais es

casso em população, pois numa

superfície de 7,7 milhões de qui
lômetros quadrados vivem sô
mente seis milhões e meio de
habitantes. isto é, 0,84 por qui
lômetro quadrado.

4 que, no Japão, as meninas
de apenas quatro anos de

iàade, quando brincam, carre

gam penosamente às costas
seus irmãos menores; e que, mal
começam elas a andar, já são
obrigadas a conduzir bonecas às
costas durante várias horas por
dia. a-fim-de se irem habi
tuando.

da

Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro,
das 11 às 13 horas. Rua Joinvile,

diàr iarnen te,
52.

5 que foi há cêrca de 1500
anos antes de Cristo que se

começou a imprimir certa regu
laridade à exploração das jazi
das ferríferas, sendo de notar
que 09 prhneiros trabalhos sis
tematizados, nesse sentido, se

fizeram no Oriente Próximo,
rico em minérios de ferro e não
no Egito, onde, pela primeira
vez, foram encontrados objetos
fabricados' com êsse metal.

6 qU9 em Goa, minúscula pos-
sessão portuguesa na costa

da India, existem em pleno
funcionamento nada menos de
498 salinas.

Atendendo inúmeros pedidos de
seus associados, o Instituto Bra
sil-Estados Unidos faro reprisar,
hoje. às 4 horas, para crianças, e

7,30 horas, os filmes cinematográ
ficos exibidos nas sessões de quar
ta-feira última, não sendo per
mitida a entrada de crianças na

2." sessão.
•

O fornecimento de carne à po-
pulação paulista está completa
mente normalizado, não havendo
falta do artigo em açougue algum
daquela capital. Sôbre o impor
tante problema a Superintendência
da Comissão de Abastecimento dis
tribuiu um comunicado dizendo
que não há razões para �alta do
produto e elevação de preços, acres
centando que punirá os transgres
seres com a maior energia.

*

Informam de Co.rnpcs (Estado do
Rio) que foi fixado pela Delegacia
Regional do Instituto do Aloool li

Açúcar o preço do carro de cana

de 1.500 quilos que é de 76,50 c;ru

zeiros nas balanças e de 73,50 cru

zeiros nas usinas.
."

COMPLEMENTO
Preço único 1,50.

NACIONAL (DFB)
Livre de Cenllura ,_......----�----..--........--........ !......._....-

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

Opor!unidadeBOM E FUTUROSO EMPREGO DE (APITAL

I" •.

umco
Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível

propriedade, sita no comêço dos Barreir os, a um quilômetro apenas
da nova Escola de Aprendizes Marinheiros. Com 230.000 metros qua
.Irados; tendo muitas .árvores fr-utif'er as de bôa qualidade, como sejam:
laranjas de umbigo, pêr-a e bergamota; uva preta ·e branca, maçãs, pe
.as, ameixas, kakis, abacates, mangas, tâmaras, cajús amareles grados,
�oiabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivenda para fa
.nilia de tratamento, tendo sala, 5 quartos, có pa, cozdnha, dispensa,
banheir-o, tanque de lavar interno, instalações sandtár ias, água enca
nada e esgotos próprios. Preço de ocasião. Ver e tratar: aos Domin
gos, na mesma, com o seu propr ietárí o Marcos Moukarzel; e, rios di as
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua (�:mselheilro Mafra, 26-A. Facílita-se
o pagamento.

CARTAZES DO DIA
4a.telra

«ODEON)�
HOJE

CIHE
HOJE

HOJE NÃO HA SESSAO
AMANHÃ às 5 e 7,30 he ras FINALMENTE:

Robert. Donat e Elissa Landi em:

O Conde de Monte-Cristo
(Nova Edição)

D. José Caspar de Afonseca e Silva
A vida do ilustre prelado. morto tragicamente num avião

da VASP
----------------------�--.--�

(lHE «IMPERIAL"
A's 7.30 horas:

Um filme diferente e com uma grande história de
Murat e Danielle ParaI .. :

ilha dos
Jean

Aloha, a
Genésio Arruda na melhor comédia

Paulo Gracindo,

O dia é nosso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� INDICADOR
DR.

MÉ.DICO
ARAÚJO

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

Rua Vital' Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerretcoamento e Lo nga Prática no Rio de Janeu-o

IJONSUL'l'AS - l'ela manhã: diariamente das 10 às 12 hs ., à tarde, excepto aos

iábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUL'l'óRIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado -

�'ODe: 1.46l - I{eb'idência: Rua Presidente Coutinho, �:l.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(j)ipI01llado pela Faculdade Nac. de Medicina da UniversidaLle do Brasil)

Ex-i11LerIlO do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CLIN1CA MÉDICA - Moléstias Intera as de adultos e ertanças, CONSULTóRIO;

lIua Felipe Scllluidt n. 38 - Tel. �42ti - HESIDf:NCIA: Rua Visconde de Ouro

1'reto n, 70 - 'I'e l, 1523 - HOHARIO - Das 16 às 18 - }'LOHIANóI'OLIS.

DR. SAVAS LACERDA
EX-Íllterno elo Serviço do Professor Leônidas F'erre ira e ex-estag iár ío dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do SeI' viço de Oftalmologia do Departamento de Sande e Hospttat de Caridade

Clínica médlco-ch-úrgfca especializada de Olpos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONílU!Jl'óRIO: Rua Petípe Sclmnut , 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,:l0

Ali J8 horas - RESIDJJ:�CIA: Conselheu-o Maf.:a, 77 - FLORIANóPOLIS.

Dos

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

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2li - Fone 1.406

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESlDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe rio :krviço de Sífilis do Centro ele Saúde - .Ex-tnter'no, por concurso, da

Assistência Públtca de Porto Alegre, Ex-Inter-no de Clínica Médica e ,Ginecologia.

AFECÇÕES GeNITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE
RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA·V'IOLETAS

CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46

RESID1!:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

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

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino,
Tratamento moder-no da Blenorragia Aguda e Ororrica, sob controle en

doscopíco (URETROSCOPIA) e de Iaboru tórro. Aparelhagem elétrica para os uata

\ mentes especializados.
DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.

CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: Tiradentes. 7 (Sobrado).
CONSULT6RIO: T1raelentes, 14. FOJ\E: 1.663.

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e8tô·

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
.!lO PERtNEO - HérlÚas, Wdrocele, vt>

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fr8ctm·as'.

aparelhos de 2'ê880. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Perdra e Oliveira, 10. Fone, 1.0()9.
Herãrio: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'AviDa
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as u riniÍrias - Operações
Consult: Vitor Meireles. 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de S�nhoras e Crl·
s em Geral. CONSULTóRIO: Rua

li"eJtpe Schmidt _ Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SlD1i:NCIA: 1 Largo Benjamin
Constante. 3

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

DR. ROLDÃO CONSONI

ENFERMEIRA OBSTÉ'l'RICA
(Parteira)

DIPlomada pela Maternidade
de Florianópolis

Atende chamados a qualqu�
hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.

.(4."U&,o "afro 13 de Maio)

lNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

A

I ��r iDUB i� VI onl� ru��a�Londres, pelo telégrafo. (Press
I�lfor!l1ation Service. - Pelo Capi
lao Cyr il Falis, comentarista mili
tar do "Times". - A conferência
dos Ministros de Esrtrangeiros alia
dos, em Moscou, tem como prelú
{.11O e exame dos surpreendentes
fei tus realizados pelo exército rus
so durante 1943. Sob certo aspecto
essas �randes vitórias criaram uma

slllla�ao de oportunidade de cx
pansao, que é de i ntcrêssc d:JS cs

tra,teglslas aliados, cm COJ1]um

acorr�o, ampliaram o uso adequadodos I cspecl ivo s recursos lIlilitares
em o ul ros selores da Europa. Por
oUÍI'o Iodo, ess�s vitórias se apresentam ao _esplnto dos estadistas
;'0,111,0 que��tao d'e import ánciu imediata e, nao de remota especlllacãodos I1lUltIP_lOS p rublemas politicosque sllrgIrao quando, finalmenteo poder hosül desaparecer de:ml�de U,ll� avanço tríuntante.
As ;orUI,lezas cuja posse era dis

P1lllacLI na. _PrIlllavera - Hzhov,'\ yasrna, Bl'lan-sk, Oi'cl 1" 'I'Kharl T
, \llIS"

,I cov, aganrog - cncon tram-
se, todas elas, atualmente, a maisele uma centena de milhas ii reta
gll:r�la. russa, ao passo que as troo
p�s 1I11!1l1gas �'e aproxilllam sem.

]),le m ai s rias fronteiras polonesa eletona. Daquelas sele cidades to
;las, com .ex,cepção de Kursk, �{éhavarn-so �1l1{1a em maio em poderdos l�a�Jstas, sendo que Kursk foio ,0�.IetJvo da breve ofensiva ger.maruc» da primavera. Essa acão
malogr-ou em consequônc ín ela

o

te
nacidadn da defesa russa e o mal o
gro ahr in caminho para uma vi
gorosa ,e duradoura conua-orcnst
,v.a, obnga,n,do os alemães a uma re
Ilrada que s� estendeu de lima a

outra. ext:'emldade em unia frentede mi l m ilhas.
l�-,se longo e continuado movi.mento �Ie recúo das regiões queHItler. invadiu de coracúo aleo-rl

e confIante em 1941, lem"sido ap�'cse n lado, pela pro.paganda nazista
'COl!lO rcl ir ad a estratégica, para li�
l�h�, mais curla e mais defensível.J' orçados. ao abandol1lO de um imen
so lcr r i l ór in os alemâes controla
ram, os mélodos e a extensão do
recuo, até chegarem ao ])nieper.Na luta, travada para a tl'avessia
daquele no evidenciou-se pela primeIra vez, o. f:'acasso do principalplano es�rateglCo germânico. A li.
l��.a segUindo o ri�, c,le Kiev a Zapólozhe e que contllll1a depOis para
o st�l, rumo a(� :VIar de Azov, não
podIa ser cOlnslcleraoCla como senf!O
uma mera fase na retirada, lIlas an
tes com uma posiçã,o que o inimi.
go, pretendia manter pe10 menos
ale o cOl�leço da campanha de in
verno. AI estão a,s minas de man
gaJ�cz de, Nikopol, no Dnieper in.
f�rJor. Nlk,orpol por si só, justifica
na os grancles gaslos de potencial
hum.ano alemão para a manutenrão
da lInha do Dni_eper. E é certo que
e.sses gastos es1ao sendo feitos. UI.
tJlllamente, várias rormaeões foram
transportadas através é'!a Euroi)a
para �e oporem ao avanço. :\1as, a

d�sipelto de tudo, as linhas germâ
I1Icas se rompem, visivelmente' em
vários pontos.

'

A. batalha terrível pela posse de
MehtorpoJ., é qualificada pelos rus

�os como máquina ele picar carne
a qual está semeio submetido o
exérci,to germünico. A resotucão
com que os nazistas ali combat'em
lllo;stra a ,grande illlporlâ,neia que
atnbuem a malnutencão da sua li
nha a,tuaJl. Mas as brêchas são a"o
ra demasiado gr'andes para clue
p'ossam ser reparadas e lallvez den·
tro de pouco tempo a posicão toda
seja abandonada. P'or tds ",dela fi
ca a estepe aberta no i'l1terior da
curva do Dnieper e entre o seu bra
ço i'nferior e a Criméa.
Não é fPoslsivel odetermin.ar.se, mais

• • , •

tard. e. '. deante
de U111a dupla

ava,n-l
russos

a. deixem momentaneamente
çada russa de Krernechung e de de lado e marchem direlamenle sô
Melitopol, o inimigo de decidiria bre Odessa.
a bater em retirada por mar. O fa- Aquele importante porto é evi
to é que os alemães se acham es- dentemente o grande prêmio a ser

vas linhas de pressão convergente. conquistado pelo avanco ao sul.
c�ssaI1lente providos de embarca- Sua posse viria abrir caminho, pri
çoes, no Mar Negro, mas, P?r outro meiraruente para a fôrça aérea c

Jado, a esquadra russa, nao tem depois, para os exércitos, rumo à
abund ânc ia de bases. O principal Huruân.i a, ao vale elo Danúbio c à
(valor estratégico da peninsuJa, de- penlmsula balcânica. E quando es
tve residir, pois, nos seus aeró dro- ses objeli vos estiverem ao alcance
mos, ll,las parece pcrf'ei taruente tático, é bem possível que os alia
concebive] que os comandantes dos da Rússia já tenham aberto no-

"'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nOS hospitais eur0r>eus

�línica médica em geral, pediatria, doen,

;as do sistema nervoso, aparelho genito
urilnário do homem e da mulher

\ssiste. Técnico: DI{. PAUI,O TAVARES
Ourso de Rad:ologia Cnnica com o dr,

vIanoel de Abreu Campanario (Silo Pau·

o). Especializado em Higiene e Saúde

é'ública, pela Universidade do Rio de Ja
,eiro. _- Gabinete de Raio X - Electro,

,armiografia clínica - Metabolismo ba·

'aI - Sondagem Duodenal - Gabinete

le fLsioterapi:f - Laboratório de micros,

'opia e análise clínica. - Rua Fernando

l((achado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

r--ãõeõ"ií"õürãsõ1•
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Sociedade Anônima

Cirurgia e Ortopedia. Clinlca e Cirurgia
do tm·ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESIDtilN-
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. ACRIPA DE FARIA
CLíNICA MeDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e SCIllhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas dlár!"B das 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
ele 200 MA.

Diagnóstico precoce da. tuberculose'
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
denais, câncer do estômilgo, are·
ções das vias biliares, rins, ele,

Aplica o Pneumo·torax artificiaJ
para o tratamento da Tllberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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 Schmidlt

Das 9 às 12. hrs., e das 14 às 17 hrs
Telefone 1,475

Capital .. , ' .. ,' Cr$
Fundo de reserva e outras reservas . _ , ' . , . , . ,. Cr$

Agências e correspondentes em todo o pais
EXECUTA 'l'ODAS AS OPEHAÇõES BANCARIAS

Abona, em conta corrente, os seguintes juras:
AGt!:NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEM N, 3

Dep, com juros (COl\IERCIAL SEM LIMITE) ;..� .

Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) .. , _ ,,;:,'. , " ,.

Dep. populares (idem de CrS 10.000,00) �:'�', , . _ , , .. , .

Dep. ele aviso prévio (de qualquer quantias c�j'retiradas tam-
bém de quaisquer importâncias). /-jJ"
com aviso J;>eévio de 30 dias .. _ .. ,

.{
..
/.,

, _ .

Idem de 60 dias ., , _ ' .. _ . . .. . _ ,, , .

idem de 90 dias .. '." .. ' ,'.". . .. ,. _ , ..

Depósitos a prazo - fixo
por 6 meses

2% ala
3% ala
4% ala

3,5% ala
4% ala

4,5% ala

4% ala
por 12 meses 5% ala

COM RIffDA MENSAL

::::::::::: :/,::::::::::::::::::::::: :::::
LETRAS Il'OTECARIAS

por 6 meses

por 12 meses
3,5% ala
4,5% ala

As letras hipotecárías emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de
ors 100,00, CrS 200,00, CrS 500,00, CrS 1.000,00 e CrS 5,000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de SOl'· li
teias anuais. •

Seus juros de 5% ao ano, pagáveis pOr meio de cupões, de 6 em 6 meses, •
em 31 de janeiro a :ít de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer imo :
postos, taxas, selos, contribuições ou outr,as tributações federais, estaduais :DU municipais, de acôrdo com o decreto·lei n. 221, de 27 de jane1ro de 1938.

Preferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou previlegiaela e

podem empregar·se: EM FIAl'\ÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENORES,
óRFAOS E INTERDI'110S; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRESo
TAÇõES DOS EMPRÉS'l'IMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS
PELO BA�CO.

v
•
•
•
•
•
•
•

:
!
..

• Agências nO Estado de Santa Catat'ina: •

•1 FLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLUiUENAU, CRUZEmo, TU'dARAO e.·E MAFRA

: EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. •

: ..Aos sábados: das 9,30 às 11 horas .

• Endereço telegráfico - SATELLITE •

• Gerência ... , ......•....................•.. ,. 1614 :
! TELEFONES: Contadoria _ , ,.................... 1114 :
•••••••••••••••••••0••••••0•••••••••••• ••••·1

�c�i���'���� Capital e reser\'as .. ' ,.' - _ " Cr$ 71.€,56.189,20
..

� �:���t:sabi�ida���. ':::, .�i.��:�� :��. �:l:���� :��: ����� : :: CC�� 4.999.477,500,58
" 70,681.048,20

Abivo .". ..' , .. ,,'.,'., , CeS 105.961.917,70

� Sinistros pagos nos últimos 10 anos , , , __ .. CrS 64.986.957,20

�
Responsabilidades ,." ".. ..,. ,,_.,.' " ... ' CrS 76.736.401.306,20

�' BensDIdReErTato'zR(EPSrédiosDe teprrenfols) d' U·
, . , . , - .. Cr$ 23.742.657,44

j"
, : - r. am 10

' ltra FJ'e1re de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e An ísio Massor!'a,

!
Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sueur,saI no

Uruguái. Reguladores de avarias nas ,principais cidades ela América, Europa
e Africa. �

AGENTE El\� FLORIANóPOLIS �
� C A 1\:1 P O S I� O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39 �
� Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - EmI. TeIegr. "ALIANÇA" �

l�l
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, IT�JAí, BLUME· �NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ..

• I
�..............,._��__-."._................- .....__-."..-_�-_·_-.?_-_,.._-_-_-_-_-_-_,._...-_..,._-_-_-_w.�

-,I

sãà negOCiáveis em qualquer parte do território nacional e cotadas em

BOLSA.

o Mucus do
Asma Dissolvido
RapidamenteOs ataques desesperadores e violentos da
as.ma e bronquite enveI?enam o organismo,
ml!,am a energIa, arrumam a saúde e de·
bllltam o coração. Em 3 minutos, Mendaco
nova fórmula médica, começa a circula�
no sangue, dominando rapidamente os ata·
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o qne se faz ne·
cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A aeão é muito
rapida mesmo que se trate de' casos rebel
des e antigos. Mendaco tem lido tanto
êxito qne se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra·
pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A noss� V

'

garantia é a sua maior proteçâo. a à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique

Mendaco A�a�:,;:.m possiveI obter «casa própria».
AGORA TAMBElVI A CH. $ 10,00 .l__-_-_____________ II_Iii-. aq

I •

li.
�Iédieo - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medwina

Ida _tJ;]]verilidade de São Paulo, onde foi
A�S!stente por vários anos do SerV'iço
ClrurglCO do Prof. Alípio Correia Neto ----------------

�Prlm�it'a CadeIra de Clínica CirúrgICa) DR AURÉLIO ROT'U--LOp
om prã tica na clínica gmecológlCa do. ..

d
rof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o
"a partos do Prof. Domingos Delascio no

OSpital Leão XIII".
1 Clrurgiilo do estômago e vias biliares,
p��estlllos clelgadu e grosso, tiroiele, rins,
v �tata e bexiga. Varicocele, hielrocele,

p!���� e hérnia, Doenças de Senhoras Eô

CConsultas, Das 9 às 12 horas nll
Qsa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

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.
NAO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Cia. Construtora da
tem sorteios nem

Própriapontos !)
Casa

(Não
como é

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LO���S���! p )ab����,�m����� o .�erv!����� iAs críticas militares da imprensa londrin�fôrças alemãs de ocupação da França. Segundo informações ..
. , .

tr n TId I
.,

f' ,
.

t C t _ Londres, 17 (U, P.) - Por

Nerl'l França
danam resultados valiosos.. suas tropas par a o norte e la/nçarama smi I a� I?e �s proprros I anceses, os nazis as es. ao 5,J R LlsseJ, via, I'údio-tele�ráfi�a, para Entremen tes, a confissão de sir i viol?ntos cont:a-ataques ma regiãomando provídêncías para abandonar a França, caso a situação j "O Estado" - Nos jornais desta Alexander de que com o

deSem-j
de Salerno, deixando apenas lrop,venha a tornar-se mais grave. Outros despachos adiantam que capital, su.rgi,"aJn c�'it!ca� sÔ.bre ,

o

'I· barque ,em S�lerno os a!lialdo� não italiamas !lü sul da província. �:nos arredores de Noyelles pereceram ] 50 soldados alemães I avanço do Orla vo Exército e Qmn- consegm ram isolar grande numero, tropas aliadas atravessaram o e',
• • •

'

n' ",' to norte-americano na Itália. O! etc alemães na Calabria, contribuiu Itreito
de Messina depois de ll�lque viaJavam em dOIS trens que se chocaI'a.m violentamente. "Dail�', :\I�l.il'" por exemplo, ,

diz

I para �S!illlJlllar o, desejo de Iutura ]Jo11lbarde�0 de artilharia .em qUe

A
· -

I- d O �h d'
em cditoriul: "As tropas aliadas estratégia que seja planejada com foram disparadas 175 mil tonela,

S posl"oes ala as I

mago Chan u não só reduziram o. ritmo de. sua mais imagi naçâo, pois, com efeito, I das e1c, granadas, mas só eneon.tr�.",' V marcha, como, lambem, ao que P3-1 os almaes retlraram o grosso ele ram forças .Italianas.
_

na ilha de Leros -
- ��:�I�!'á,��J. alc;�}��liilzll���lt�:l�����ec�����1''''''''''''--==

-_... - oT57CZT -......
Londres, 17 (D. P.) - Está Jl1C'-

lia guerra a luta dc trincheiras I � �GT T E--;'lhorando a situação das fôrças alia- com ataques e contra-ataques c a

I �� L\. ,i ' -

_ _� � .NJ f._'.) I__das encarregadas dc defender _\
len ta consolidnç âo das posições � Á -'\. "- :.A '.,

ilha de Leros, recentemente i nva- conquistadas". Despachos recebidos
( Idiria pelos fascistas alemães, As da Itália c de Iont cs pan-ticulurcs I ontém oito e ementos tônicos

mais recentes informações inrlio.un ass inalam que os membros das 1 F' f Co' Ic.o, Vanadato efôrças a rrruulus aliadas temem <IUC oe oro :que a "iões de caça aíliados C0L11e-

I
�,'

çaram a participar na luta, afim nem 11a pruxim« Pl'ima".era el.r. Arseniato dede afastar os bombardeiros Stukus, se possr.m upodcrur dos vali os .s
ucródroruos de "ale' do PÓ, situa-I Sódio. etc.que estavam atacando as poslçõ as IVdos a {j;jO quilômclros das atua is '

aliadas. Até êste momento, as l'ô r linhas de combate . .l ulgarn
ê

lcs que
ç as aéreas das Nações Lnidas estão

L alio cnmu ndo fracassou durantelevando vantagem, tendo aíastado
as Iascs iniciais de sua campanha,eru gralnr!c parte, a aviação in imi e lribuindo o tracus-.o aos italinnos,ga dos céus da ilha de- Ler-os. Ou- -

'I't ros despachos acrescentam que as que nao conseguiram c ormnar os
alemães nClI1 sequer us ilhas (];)Iórcas de paraqucdístas nazistas Io- Dodccancso, onde os nazistas se IJ am divididas em c:ois grl1po�, que

estão sendo -miqullados polo s C(,I11- nohuvam em i'llfcrioridade numer i- i
IJ,,"�ntes l)ritúnje()�. Segundo C:ll1S,

ca. Os soldados br ilànicos e

norl?-II
ta, '�" _.\lialrlos reconquistarau: iII!, ,Chandú, o mestre supremo da americanos estão ansiosos por tru

VJI'!anLL faixa ele terra, que vai ,ü magia, telepatia e ventriloquia no "ar batalhas plancjrdas com sufi 1
- Brasil, tendo com gl'ande êxito ciente arrójo e imaginação, l)arahu ia dr- An-eda ii baía de GUl'Il;J,. A b h d f� tra 01 a o nos amosos casinos de valer os sacrifícios que acari-ctcm.art rlh.u ia bl'll:,';ca continua aü;t, U ( )" rca Rio, Guarujá (Santos), Gi- Julgam que um dcsembarqur, no',camlo, intensmm-;/�, as concentra-) ninha (Poços de Caldos) e no San, Bnlc[!s Ol! Ulll ataque ao sul da ..w.....__-...._...._w...__....m -..___ -_.......,.,.....,..".,'"-�---
çilrs .inimigns, que, ':"& muitos pon- to,.Helena (São Pc.u lo] , acaba de --------------------------------

tos, f'oraru forçadas 5\neder tcrr«- fazer urna temporada sensacional ��;���-�cfTA
.....

MíSCE... O ., O IL'ST IDO E
•

no, A l':nissora de Cà(,> ... por SU�l em Blumenau, onde a concurrên- LÃNF!\ Á h morto-VIVO .. lÃ li sportlvoY(:'Z, ;lcrpSC€lnQ0!1 quc o,'nallem:les cia era tão grande, que a polícia ..............;..:.._�� O AVdl' em Blumen"'uc'Uio sofl'elld- '11 1 ,w,. I RIO, 17 (E.) - Quando ontem L) <, ,) 1 le lsas p"'·.�las e tinha de suspender a venda de O f(11](' a
.

l' 'i DI-rl-gl'vel R- se rezava, na igreja-catedral, missa orte esquadrão do Avaí excur.i
' ,l S�l re�ls "[J:'Ia" na Z'I;\J8 la antradas. Na próximo. 4a. feira, . no 10 .

'd d d"sta - In f f' 1 Im,r alma dos .l'ornallstas fal,ecidos s!Onou a ci a e e Blumenau, ondec'", , :J,:H ",J1. :1,. esta eu raquec. !l' o, dia 24, Chandú exibir-se-á nestaAcreclita, se, nos :;I('ios lJem infor- na viagem inaugural cio transatlân- realizou duas partidas amistosas.capital, no "Cine Odeon" (teatro). R' 1�1 (A '\.T) A "t t' "1 l '" 1993 Ve B '1 10 Olllaclos, que os alernãcs serão '20llJ- 10, . "', - propOSl·O 1CO �ll eCla ,e1J11 _, ocorreu nceu ao raSI, por a e em.

pll:'t:1ll1P'nte (kl'rotados se os Alia- ( de Brasilidade
cla e�tadi:1, nesta capital, desde on- um ralo extraordinário. O jo'rnalis- patou com o Blumenauense, por

d0s \'\)r;'eguireIJ' impedir a eheg�,- ongresso tem pela manl:ã, de Ulll dirigível. ta Daniel Hibeiro, o qual figurava 2 a 2. A renda dos dois jogos foi
da de novos reforços por via ma- "Em continuação à séria de con- norte-americano, o vespertino "A na rclllção dos mortos, surgiu ines- de 8.800 cruzeiro�.
rítim:l ou nérea. Ee �ncias que se estão realizando :'\oite" entre\'i�!oll scu comandante'jperadamente, entre as pessoas que

•

à i.oite no Clube Doze. falará ho quc, entre outras coisas, disse que asslÍstiam ao ato religioso, provo- Treinou o figueirenseje o sr. dr. Príamo Amaral, sôbre: O dirigivel chegou a. esta capital cando estupefação geral. Explican- O «Clube da Pobreza» levou a

1�lrAIIIII11(l:[IItWIJ�lli',.11 'J\ unidade jurídica do Brasil", em voo direto, procedente de Ca- do que nào havia falecido, Lodos efeito, na tarde de ante-ontem, no_�_r!L.1 _�. __ U J .. ,_

ravelas c que sua presença no Hio entlto aYanç'aram para êle, abra- gramado da rua Bocaiúva, rigo.. Querendo trergua de Janeiro se prende a operacõ'es cando-o cOll1ovicl,amente. E foi o roso exercício de conjunto. O trei.E MAIS Q,DE UM norte-l11cricanas de patrulhamento ,fornalista Dnniel Hibeiro quem ris- no agradou em cheio, merecendoNOME, E UM do Atlântico Sul contra ,os subma- cou.o seu próprio nome da .lista rios destaque a produção dos jogado.S I )I[ B O LO J Nova Iorque, 16 (l'. P.) _ A rinos do "eixo". Acrescentou que, mortos, por ou,ins almas se cel'ebra- .res Américo, Xavier. Calico, Brito,\le11I["nl1a .eslá querendo lréglHt C011l essa viagem, se inaugura o va a missa, dizendo estar sa,tisfei- Jair e Espezim.
lOS bomb;'lrcleios aércos, durante o I serviç,o pe!'manenle ,de. pa,trll'lha- tíssLmo por poder fazê-lo. . . Graças ao dinamismo de seu pre.)róximo inverno. Informações fi-: I,nent�, por n�er.o elc, dll'lglvels. Para�� """".J'

sidente, o dedicado esportista Or.'ledignas indicam que representan-! e.sse, 1!l1l serao enVIados a esta ea- O trem explodIOu lando Sccrpelli, o Figueirense estátes nazisstas cn1raram, secretalnen- I pital aparelhos identicos. O diri- montando um gr.ande conjunto.e, em contacto com a Grã-Bret", J gível é armado ele possa'ntes me- Nova Iorque, 17 (U. P.) __

lha e OS Estados L'nidos, para d::--IJ tralhadora's e posslle guarnições es-
Os. serviços de rádio-escuta doenninar tré<fua na gm'ITD, aérea, peciais para o lançamento de bom-

�UQ'ante o Íl�vel'l1(). l-<:mbora ess:{ i bas. Têm 105 pés de comprimento, govêrno amerioano anunciaDl
loticia não tenha sido confirmada! póde elevar-se a grandes altitudes que o rádio Khabarovsk, russo,
l mesma fonle informante adian' e desenvolve uotável velocidade. informa que um trenl alemão,ou que há poucos dias celebrarani- ..........,.,._.._.._- ...............-. - ........ - -",. ....,..,...

A I A d carregado de tanks, explodiu;e entendimentos, em Madri entre tenc.,ão . cl'nemeaS:Fep'or;decosme� tl'O -

f
.,.

b' 1liploma,tas alemães, espalnhóis, bri.. - numa estaçao errOVlana u.-
[micos e norte-nmerieanos. roda com a venda de papel velho. gara.Compramos a Cr$ 0,40 o quilo,
Pelo aniversário do Rua Francisco Tolentino, 3.

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

R������I_D:'a��r�sll�mi-1 No covil de Hitler
:os da França, a exemplo elo que f;· Londres, 17 (C P.) - Hi Uer la
'eram há um ano, mandarão ceIe· está tOlllan(f,o as precauções na Hn
lrar missa em ação de graçals C0- mânia, diante da. espetacular 1I1ar
lIelllorativa ria, passagem do ani- cha (LlS le�iões soviéticas. Seu pricrsário natalício do general Char- meiro ato foi c.h<1l11ar a Berlim o
('s de Gaulle e para ('sse ato públi-, geEcral Antonescu com o qual on
'o ele homenagem estão convidW:l- tem mesmo eOlnferenciou. Tambê1'
lo os franceses do Bio de Janeiro./ chegou ao covil do Fllehrer o ba
\ cerimônia religiosa, a_fim de qéle Irão von Papen, seu embaixador na

JOs�a ter Ioga:' em don1lngo, prece .. Turquia, outro país que está pelera de um dIa, a data do referido sando na balanca das decisões hi-
,niversario e será às 11 horas de tIerianas,

'

H do corrente, na igreja da Santa

9�u�Ia���)�Iilitalres (rua Primeiro Desastre e morte
L

'

I
Lisboa, 16 Cc. P.) - Causou ge-

ouvave medl"da Ir.al eonslerr:a9[!o o desastré qu� v�tll110U o l111l11slro de obras publI-
cas, engenheíro Duarte Pacheco,
cujo cadáver foi trasladado de Se
túbal para lJisbôa e depositado no
salão nobre ela Càmara Municipal,
da qual Pacheco era presidente
efetivo. O mini stro Pacheco sofrell
o esmagamenLo de ambas as per,
nas, enquanto () engenheiro Gome!'
de Amorim, que n acol11lPanhava,
teve morte instantânea por violen
to traumatismo. Ambas as vítimas
perderam a Yid a, quando regressa
vam da visita às obras do Palácio
Ducal, situado cm Vila Viçosa. À
última hora, soube-se que no mes
mo allltomóV'e,1 viajavam o engenhei
ro Jorge Guedes, o qual tambem
morreu, e o engenheiro Joã,o, Car
mona, primo do presidente ela Re
pública e que ficou gravemente fe
rido,

Os

População do Rio
RIO, 17 (A. N.) - O Servico de

Racio.namento da Coordenacão da
Mobil.izacão Econômi ca acaba de
revelar que, de acôrdo com o cen
so que realízo'll, 'Ü Rio de Janeiro
possue a população de 1.994.518
habitantes, sendo o número de fa,
mí,lias d'e 546.837, ao invés do que
apurou o Serviç,o Nacional de He-
censeamento, que fixou em .

1.775.404 o número de habitantes
e em 418.704 o número de famílias.

Pilotos mineiros

Os Pálidos, De pahperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crruuças Raquíuca« rece
berão 11 tonificação geral

do

HIO, 17 (A. N.) - Seguirão em

breve para o Rio dc Janeiro os pri
meiros candida,tos mineinos, que
integ,rarão a turma de 300 de jo
vens brasHeiros indicados parr-a a

realizaeã,o de um eUirso especial de
pilotagem, nos Estados Unidos, sob
os auspícios da Bôlsa de Estudos
de Aviação, instituida pelo Minis
tério da Aeronáutica.

Cafeiandia no FigueirenseCafelandia, o excelente zaguei'
que integrou a seleção goiana no

Campe�nato Brasileiro, acaba de
ingres;ar nas hostes figueirertses.
O simpatico zagueiro deverá che.

gar aqui ainda esta semana.
*

Mais cem reféns
Londres, 17 (U. P.) - Outros

100 reféns fOlrSlI11 exigidos, pelos
alolllã1es, e,l1l cons'equêneia do assas

sinato de um SOlIdado nazlÍsLa em

Tol,olsa. Indignadas com a tenaz re

sistê'ucia dos paltriotas franceses,
as alulorLdades alemãs dirigiram
enérgica cenMlra a LavaI, atribuin
do a respol1sabilidaode desses ata

ques ao govêl'no d,e Vichi. A cida
de de Tolosa, pIor outra parte, foi
punida com o toque de recolher às
21 hOTas c o fechamento de tod'Üs
,os teat'l'os e bars, até o dia 21 do
corrente.

Caricaturas
Rio, 17 (E.) - Inaugurou-se 011-

tem a exposição de caricaturas de
guerra, c,olmo parte (lo programa da
Semana dedica,da ao corpo Expe
cliei onário Bmsileiro.

Confabulando
LOll!ll'es, 17 (U. P.) - A B.B.C.

anull1ciou q'l1e o "premier" da Ru
mama, general Antonesc'll, está
{;onfe-rencia:ndo com Hitler,

Rio, 17 (A. �.) - A polícia local
vai exercer severo conlrô].e sôbre
iS empregadas riol1lé.soLicHs. Apurou
se que neSita eapiLal existem 300
mil domés,ticas, enLre eozi'l1bciras,
arrumadeiras e copeiras. Em tôruo
ele cada tuna delas, vai a polícia
iazer rigorosa investigaçiio, súmen
te podendo continllar a trabalhar
,lqne]a,s que registrarem bons an
tecedentes. Ser-lhes-á distribuida
uma cartei.ra especial de saúde e
Dôa condula. A poJí,cia instalará a

Delegacia de Domésticas, que tan
! o controlará como ampara,rá as do
mésltic'Hos, dando-lhes as'sisltência e
alinHmlacão e, até, procurando
para elas enip'rêgo, A chefia dêsse
servico será confiada ao delegado
.Jaime Praça.

Os catarinenses exibir se·ão
Bulívia-Paraguai SegUnd��n���io�d�!?e: à noi.
Assunção, 17 (U. P.) A i te, uma grande emissora p�ulistal

136 quilômetros de Villa Mon-' um d�s pri�cipais clubes da capital
tes, em Can'adá Oruro, onde! band�lrante" pretende convidar a

"
. . I seleçao barngo.-verde para disputarparagualOs e bolIVIanos se em-I tres partidas em São Paulo.

penharam em violentos com- •

bates na guerra do Chaco, es- Orlando Scarpelli
tá-se celebr,ando 'a entrevista Regressou de sua viagem à capi·
entre o presidente Morínigo e

tal da República, o sr. Orlando
Scarpelli, proprietário da «Casaprsidente Pefiaranda. Acredi- Santa Rosa», e esforçado presi.ta-se que serão assinalados ,I dente do Figueirense.

inúmeros acôrdos de grande O.

t
A

b' O BARROSO F, C. EM SÃO PEDRIII eresse para am OS os paI-I O Barroso F. C" desta capital, ex.
ses. cursionou, domingo último a São pe·

oI"'·O-r..-
..........

S---a-
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v--·a-
..

s·--La-
......

c·-e-r-·d---a---'; ! ��;�'é�:f�l1t�d� �r��:���o 't�����, ��I�:
• m1l10U com o score acusando 1 x O

Havendo regressado a esta capi· para o Barroso, goal conquistado pol'
tal. reassClmiu hoje sua clínica o Mando, Na fase final, o quadro lt.ld.
conceituado médico sr. dr. Savas reagiu, para conquistar 2 goals, qu
Lacerda. Ilhe garantiram a vitória. Fizéram ês

ses tentos: Mansur e Russo, batendG.

Clamor de J"ornal·s uma penalidade fóra da área. O s>-'"
re bem l11osü'a o ardor com que se

Angora, 17 (D. P,) - Toda a im .. empregaram ambas as equipes, s(]o

prensa l.urca clama pelo 1'econhe- bl'€ssaindo num jogo calmo, combati·
cimento da independencial do Liba- vo e por vezes dando oportunidade à
no. Os jOJ'illais otomanos, em y{t- grande assistência, que compareceu aO

ri os editoriais, pedem aos Esta,dos- local da pugna, de presencial' ulll jo·
l' nidos que, como pais autor e]a go belíssimo. O quadro de Abelardo
Cl�rta . do Atl�ntico, tom.em firmc G�l'�ia: jogou com a seguinte con�lt�.:Jllturle cobrI crllem os franceses a tmçao, - Aldlllho, Osvaldo e Nl I

reconhecer os "':'dil'eitos dos liballc-I Vinicius, Minéla e Lang, Bernardo,
scs". O desejo ele intervenção '1101'-\ Mando, Zizinho, Gentil e WallllOr,
le-americana des1ina-sc a imped:íl' ,Apitou a partida o Sr. Heitor �e!o:
que o domínio francês no Líbanl) que teve uma boa atuação, repl'lllllU
c na Siria possa vir a ser subsltitui- do sempre o jogo violento, que por
elo pelo britânico. vezes era empregado pelos rapazes dO

Primavera.
-----------------

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
;ESPINHAS, ETC.

VA LDEMAR M. DIAS e
JUPIRA VARGAS DIAS

participam CiOI! seus parentel
e pessoas amigas o nasci·

m@nto de seu filhinho
SAULO..CESAR

Fpqlis., 14·11.943.
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