
A ATITUDE DO REI DA 'GRECIA
CAIRO, 12 CU. P�) --- O REI JORGE II, DA GRÉCIAs NA TENTATIVA DE ELIMI
NAR AS· DIVERGÊNCIAS REINANTES EM SEU PAíS, ANUNCIOU PUBLICA
MENTE QUE ESTÁ DISPOS1-O A ADIAR O SEU REGRESS01ÀESPERADEQUE, -

SE ESCLAREÇAM OS DESEJOS DE SEUS SÚDITOS.
Contra Sofia -Uenerais detidos

o
() MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente _. ALTlNO FLORES

Estocolmo, 12 (U. P.) -

Despachos de Budapeste in
formam que o último ataque
contra Sofia teve início antes
do meio dia e durou duas hO-Iras, havendo causado numero
sas destruições nos arredores Ida estação ferroviária central

I€ nos quarteis militares. Se
gundo a emissora de Berlim,
os aparelhos aliados operaram
em duas vagas sucessivas. ! I florlanõpolls- Segunde-feira, 13 de Dezembro de 1943 I

Argel, 12 (U. P.) - Infor
ma-se de boa fonte que o ge
neral reformado François, ex
oficial da Legião Francesa do
Norte da África, foi detido, si
multaneamente, com o chefe
da mesma organização, gene
ral Martin, por ordem do Co
mité de Libertação Nacional;
e que em breve serão detidos

H. 8984 outros 40 colaboracionistas de
I grande destaque.

Ano XXIX

A França confia e espero: Sem castanhas ...

RIO, 12 (A. N.) - Partiu para Argel o professor Arnault Rio, 12 (A. N.) _ Êste é o
Fzanck, um dos maiores médicos da França, filósofo e, tarn- segundo ano de guerra que o
bém, verdadeiro sábio. Há três meses, o professor Fzanck se Brasil vai passar sem as tradi
-encontrava em Parfs, tendo conseguido fugir, uti lizamdo-se, cionais castanhas que Portu
para tanto, das facilidades que a condição de delegado da gal nos manda sempre em de
França junto a um congresso de medicina no Chile lhe pro- zembro. O navio que conduz
porcionava. Atingindo o Brasil, daquí partiu para a �frica do as tão desejadas castanhas só
Norte: tendo,. antes, em ,palestra com jornaltstas, refendo deta- chegará a esta capital no dia
lI:es. Impr�sslOnante� sobre o estado em que se enco�tra sua, 6 de janeiro próximo. Em com
pátrra, cuja populaçao s�nte todos os horrores, mas nao perde! pensação estão chegando gran
a e?�erança �e reconquistar seu lugar a� ='. Revelou_ que o des quantidades de passas, fi
espírtto frances reage, por todas as maneiras, a ocupaçao ale- gos e nozes argentinas. Ao
mã, já que pelas armas se tornou impossível qualquer reação. mesmo tempo, do Rio Grande
Terminou dizendo que os franceses aguardam, a todo mornen- do Sul chegam abundantes e
to, a invasão aliada. excelentes nozes gauchas.

o distintivo dos guerrilheiros italianos
ARGEL, 12 (U. P.) - A proclamação do govêrno do Mare

chal Badoglio sôbre o distintivo a ser usado pelos guerrilheiros ita
lianos reporta-se às atrocidades cometidas pelos alemães e declara
que, diante disso, o govêrno italiano, de conformidade com o artigo
lO das regras de guerra adotadas pela convenção da Haia, notifi
cou os órgãos internacionais competentes sôbre o distintivo a ser

usado pelos "bandos de civis armados italianos". O distintivo esta
belecido por Badoglio para os civis que lutam contra os alemães,
os quais, diz a proclamação, "reclamam para si o pleno direito a

toda a proteção prevista pelas leis de guerra", consiste em uma fita
tricolor para ser usada à lapela.

A conferência de CartagoWASHINGTON, 12 (D. P.) - A conferência de Cartago,
entre Roosevelt e o general Eisenhower, terá como resultado
uma nova etapa na luta do Mediterrâneo. Segundo os obser
vadores militares aliados, o dirigente norte-americano e o co
mandante em chefe aliado no Mediterrâneo traçaram, em. li
nhas gerais, grande plano de operações em todo o sul da Eu
ropa, desde as costas da França até os Balcãs. Acredita-se q"e
a. luta no sul da Europa será intensificada 'nos próximos me

ses, para obrigar o inimigo a mobilizar novos reforços ainda
destacados em outras partes da Europa. Essa estratégia visa
rá tornar mais fácil e eficiente o grande assalto aliado contra
.a zona ocidental da fortaleza de Hitler. A conferência teve lu
gar a pequena distância da histórica cidade de Cartago. As
discussões entre Roosevelt e Eisenhower duraram 48 horas, o

-que indica que ambos os dirigentes aliados se referiram a

enorme quantidade de assuntos de magna importância para
2,S Nações Unidas.

Chapéus PRADft
Pijames LEMO
na casa

o PARAISO
Rua Fel. Schmidt Fone 1629

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

DESTRUINDO OS SUBMARINOS
LONDRES, 1·2 ,CU. P.) - Cinco submarinos alemães foram

afundados e outros três avariados, quantlo forte concentração de
submersíveis inimigos tentou atacar dois valiosos comboios defen
didos pela marinha e aviação britânica, - informou o comunicado
'conjunto do Ministério da Marinha e do Ar. Mais de 99% dos na

vios escoltados chegaram aos portos de destino. Os combates a que
se refere o aludido comunicado deram-se em certei lugar do Atlân
tico Norte e prolongaram-se por dois dias e duas noites. Calcula-se
em 20 o número de submarinos que atacaram os dois comboios,
.distantes 100 quilômetros entre si.

Italianos em lula contra alemães
ARGEL, 12 (D. P.) - Fôrças italianas do reorganizado

Oitavo Exército, que está lutando ao lado dos norte-america
nos, sustentaram violento combate com poderosos contíngen
tes nazistas. Informações fidedignas revelam que os italianos,
lutando com verdadeiro ardor patriótico, conquistaram im
portante posição, obtendo aí mesmo o seu primeiro objetivo
na luta contra os seus ex-aliados. Os nazistas, entretanto, per
cebendo que os atacantes eram italianos, mobilizaram à pres
sa enormes reforços e obrigaram os combatentes de Badoglío
a retirar-se. Ao que parece, os alemães atacaram os italianos
com grande furor, para impedir que os mesmos consolidassem
o seu êxito, aumentando, assim, o prestígio do exército italia
no criado pelo govêrno de Badoglio.

o japonês prefere a morte à capitulaçãoWASHINGTON, ;12 (U. P.) - Informações que os prisioneiros
de guerra inimigos nos Estados Unidos somam aproximadamente 170
mil, dos quais 120 mil são alemães, e os demais, italianos. A quan
tidade de prisioneiros japoneses é muito reduzida - 62 apenas
- segundo a última comunicação oficial, pois, em geral, êles prefe
rem a morte à capitulação, lutando até o fim. A informação oficial
sôbre o número destes data de julho, e é possível que agora já seja
mais elevazlo,

o� chineses em Deão
Chung-King, 12 (U. P.) -

Pela primeira vez, o' Alto-Co
mando chinês revela ativida
des chinesas perto da grande
cidade de Hankow, na China
Central, e fala no avanço de
tropas sôbre Nuchang, que se
acha na outra margem do
Iang-Tse, em frente a Hankow.

Em cromo fundo a,o •• Cr$ 390,00
Folheado . • • • • • • • Cr$ 525,00
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C§arantia
cfonfra cldentes

lii/i/er

* * * * * ,* * *'*

gratuito do Tissot. Tissot é um
.

relógio moderno e de linhas ele
gantes. Veja nas boas relojoarias
os seus mais recentes modelos. E
observe como nenhum outro reló
gio de qualidade é vendido por
preço tão accessivel.

Ao adquirir um Tissot - o relógio
que nem a eletricidade desregula
- o Sr. recebe um documento de
absoluta confiança. É o certificado
de Garantia Contra Acidentes, vá
lido por um ano - o tempo sufi
ciente para o Sr. se convencer da
precisão e resistência do Tissot.
Assim, não importa qual a extensão
do acidente, não importa tão pouco
qual a peça que se quebre - até
mesmo o vidro - o certificado ga
rante o consêrto completamente

OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE
GENEBRA - SUíÇA
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2 o ESTADO..;.;:Sequnda.felr8, 13 de Dezembro de 1943

LONDRES, 11 (Por Charles Graves, do P. r. S., para "O
Estado") - (Pelo Telégrafo) - Os recentes ataques contra
Berlim constituiram não sómente OIS mais pesados até hoje
sofridos pela capital do Reich, como, também, os maiores até
o presente lançados contra qualquer cidade,

Gandes áreas berlinenses inteiramente arrazadas, afe
tarão a capacidade industrial e de transportes ou mesmo a

própria administração nacional. Mas, conquanto particular-

I mente dramáticos, êsses ataques assinalam, .apenas mais uma

etapa da política aliada, que têm sido seguida tão firmemente
Anúncios mediante contráto e tão vigorosamente executada.

A construção de bombardeios britânicos fôra iniciada .ern
ocasião em que a Grã-Bretanha não dispunha, virtualmente, _

de nenhuma outra .arrna mortal contra a Alemanha. E duas Irmandade do Senhor Jesus dos
funções cabiam aos bombardeiros: danificar e, em casos parti- Passos e Hospital de Caridade
culares, completar adestruíção das' indústrias bélicas gerrnâ- Edital
nicas e levar a guerra ao território alemão. , fornecimento

Póde-se calcular que a detsruição das indústrias reduziu De ordem da Mesa Administra
a produção a dez por cento. A apatia e a fadiga irão minando tiva da Irmandade do Senhor }e
O moral e a resistência das populações. Por outro lado, os ata- sús dos Passos e' Hospital de Cari-

- :iode, desta Capital, previno os in-
ques aéreos, efetuados com grande consistência, encontram teressados de que, até o dia 21

A R 4 D devasta OS' �m inimigo I�a� :�ndições atI?-0sféricas, que: p�r muitas v�ze�, deste mês, às 12 horas, receberá
III Impedem a visibi lidade. Avaliando-se com [usttça a contrtbuí- está Irmandade e Hospital, na sua

centros •·ndustrl·al·s cão dêsses bombardeios ao esfôrço de guerra geral contra a Secretaria, propostas em cartas
- fechadas, de todos os artigos ne

Alemanha, tem-se a considerar que, se alguns centros produto- cessários ao seu consumo durante

do Rel·eh res de matérias primas foram gravemente prejudicados ou o semestre de ja�eiro � junho do
mesmo inutl lizados, parte houve, que ficou completamente I ano de 1944 prôxírno vl�douro.LONDRES (B. N. S.) - Comeu- imune pois algumas indústrias ou estão e,stabelecidas em ló- .

Os proponentes po�erao obter �s
1ando a recente visita feita a Mos- .' . - A • • • •

lhad Iis tos de todos os artIgos, aos quo is
cais onde a aviaçao tem díf'ículdades de atíngtr, ou espa as se refére êste Edital, no Hospital.
em áreas isoladas dificilmente visadas à noite. Mas, sem dú- Consist6rio, em F1orian6polis, 9
vida, êsses centros, em futuro não muito remoto, receberão, de dezembro de 1943

também, o seu "quinhão", embora estejam muito afastados JULIO PSEREltR� VIEIRA
ecre orao

um de' outro.

70,00
40,.00
20,00
7,00
0.30

Efeitos reais dos bombardeios

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

&.SSINATURAS
Na Capital:

A,no Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr'
CrI

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
bílíza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

COl! por Alan Morrís, oficial chefe
das interpretações fotográficas jun
to ao Comando de Bombardeiros, o

"Daily Herald" escreve: "Alan
Morris teve oportunida.de de sub-
meter as suas fotografias à apre
ciação do estado-maior do exército
russo, evidenciando os terríveis es

tragos causados à máquina de gue�
r-a do Reich pela Royal Air Force.
Assim, os russos puderam se intei
rar de que de quarenta e duas ci
dades-chaves dai Alemanha, oito .iá
não tinham mais qualquer signifi
cado industrial, enquanto que de
zoito doutras o tinham, mas de um

modo muito restrito".
"Por outro lado, ficou demons

trado como, com o deslocamento
da. maioria das esquaJdrilhas de
caça da Luftwaffe para o ocidente.
noventa por cento dos aviadores
em treinamento na Alemanha, eram

destinados os aparelhos de caça.
"Entre as cidades industriais sé
r iamente danificadas, figura Nu
remberg, sôbre a qual os russos
aceitaram prontamente os compro
vantes fotográficos, pois já haviam
tido oportunidade de encontrar
entre os prisioneiros alemães inú
meras cartas procedentes daquela
cidade, atestando as terriveis de
vastações sofridas pela mesma, em

virtude dos bombardeios da Royal
'Air Force.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

DURANTE O MÊS DE NATll
,DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO GOSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

SERVH'O DE DEFESA CIVIL-

ANTI-AEREA

Pi

IH.
CONSTRUÇÕES -

compra, venda e administração
de imóveis;

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

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

Cia. Construtora da
(Não tem sorteios nem

Própria
pontos !)

Casa
Felipe Schmid t , 44, e verifi que
passivei obter «casa própria»,

como éVá à rua

SOCffiDADE CATARlNENSE DE
JlIEDICINA

Resumo da sessão do .dta 6-12A!)43'
Na segumda-feii-a última realizou-se'

mais uma sessão científica da Socieda
de Cataririe.n.se de l\ledicina, presildida
pelo dr, Polidora Ernani de S, Tiago e
seCl-eLariada p-elo dr, Paulo Fontes, Es
tive.ram presentes OS drs. Miguel Sales
Cavatcant.í, Armando de Assis, Savas La
cerela, Vitor Gutierrez, Djalrna Moell
mann, Roldâo Consoni, F'ernando Mar
tins Ribeiro e Fernando Wend ha usen.

Na hora elo expediente, o sr, presi-'
elen te, congratulando-se com os presen
tes, comum lCOU oficialmente à casa a no

tícia ela aprov.ação, em 10 Iugar , elo dr.
Casar Ávila, no concurso para professor
catedrático d-e Clínica Peo iát ríca Cirúr
gica e Ortopédica ela F'acujdade ,ele Me-
d icbna de Pór to Alegr-e. Tal notícia te
ve r-eper cussâo ,entusiâ.stdc.a no seio (ia
classe médica da capital, onde o dr. Ce
S2..l' Avila goza de g rarid.e pr-estígúo, co
mo médico e como cLedicado colega, Por'
proposta do dr, Paulo Fontes, fiCO/U de
liberado que a Sociedade env.íar ia, àque
le ilustre médico conterrâneo, um tele
g rarnn de felicitações assinado por to
cios os associados,

Im sorito para preencher a parte cien
tífica o dr. Roldão Consoni discorreu
sôbre o lema "Estados de Hipo-P.rotei-

___________• .nerma e Cirurgia". De seu interessante
e original tr-abalho destaca-se a parte
(l_,H'e êle dedica às conseqüências furtes
(as que podem decorr-er de uma ín ter
vencâo de vulto quando rea liaada em

pacíon t e com baixo teor ele protoínas.
no samvue. Estudando as dificuLdades do
ato ci,:Úrgico causados pela htpo-pro
te in em la e os distúrbios que ela acar

reta no r>eríodo post-operatório deteve
se o a 11t01' em oportnmas considerações
de orelem prot ilât.ioa e terapêutica pa-
ra oo.icluf r recomendando a necessida-
ele imperiosa de um perfeito conheci
mento clínico e humoral do doente, na
fase de preparação pr-é-operatór ía. Ü'
dr. Roldão Consoni foi muito aplaudido-
ao terminar seu trabalho, que foi 00-

men0rlopo!' alguns dos .colegas preseri-ç;..tes a reluaao,

,"1-
MACHADO & CIA.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Os órgãos da Estatística Militar

"
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o Que possuem em seus estabeleci.
"'entoa. (D. E. M.).

AG1i:NCu;.s E REPRESENTAÇõES
Caixa uostaí - 37. Rua Jolio Pinto - &..

Florianõpoü.
Sub-azentes nos principais m1Ul1'clplo. de-

I
ESTADO

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qufnta.colnn8�"
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima UJD>
traldol" da P-itrla. (L. D. N.).

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
padronagem,

Portaria n. 119
'Dendo em vista esta Diretoria:
<I) Que não mais parecendo necessá-

ria ao Estado Maior da Armada, a ex€--

I
cução integral das medidas de escure
cimento parcial por 900. solif'>tação orde
nadas por esta DiJretorla Nacional e ora.
em Vli1go.r nos bairros da orla mar-ítêma.
desta capital, face ao mar alto; ,
b) Que, corno consequência do refe

rido par-ecer, tais medidas podem tam
bém ser atenuadas na orla mar ítrma das
derruaís looahidades situadas um costa do
país,
Resolve, de acôrdo com as atrtbutcoes

que lhe confere a legislação vigente:
1 - Reduztr as medidas de escureci

mente parcial estabelecidas na portar.ar
n. 66, de 6 de agôsto de 1943, nas con
d íçôes que se seguem:
Em tôdas as cidades e povoações Ií-'. J

torârue:as, faoe ao mar ",100, devem ser'/
apenas conseJ'vadas as seguintes ,exi·
gênoias:

1 - RJeclução da ,i,ntensidade da ilumi
nação públi.ca;

2 - DimLnuição para metade, dos fo
cos da Humilllaçáo pública situados nas'
praias;

3 - Velamento, no lado voltado para
o ma,r, çle tôda'S as lâmpadas de ilumi
naçálO r:fIí]jlica que deVIam ser acesaS'
nas plI'aias;

4 - Apagau1Jenoo ou V'e1amento face'
ao mar e até nova ordem, de todos os
a,núncios Luminosos situados nas praias�

5 - ApagJarr:uento do alDeaJmento de fon-
tes luminosas (repu.xos) situadas nas
pra1als;

fi - I1roibiçãJo do ateamento de fo
gueiras mas pra'ias;

7 - Vela'l11ento das luzes de todos oS
estabelecimentos comerciais, inclusive"
vitrines - e centros de diversões situa-
dos nas praias, ,
II - Alpela.r ma,is uma vez para ()

patriütismo e espírito de cooperação dos
moradoJ-es nruo beneficiados com as mo

dificações da Portaria n, 66, no sentidO'
do perfeito cumprimento das disposições
que devem peTlThanecer em vigência, a

fim-de que, es't,a- DiJ:'etoria, Nacional não
se veja oCll1strall1'gitla a puniJ:' os infra
tores - o que fa;rã infLexive!Jrn,ente, em
caso de desobediênc'ia"
Rio de Janeiro, 22 de novembro de'

1943.
-

(Ass,) CeI. Orozimbo Jllartins Pereira"
Diretor Nacional do S, D. C.

Jogos de Jersey,
Sedas, linhos, quimonos e pij'amas de seda.

Impermeáveis para senhores, homens e crianças.
Alguma joia de alto valer!

Prataria Boliviana e Mexicana.

capas

blusas finíssimas.
e casacos de péle.Boléros,

Os «quislings. têm
medo!

Londres, (Imbel) - Gérard
Romsée, flamengo nazista, que
os alemães nomearam Secretá
rio Geral do Ministério do In
terior, em Bruxelas, tem tanto
medo se ser assassinado por al
gum patrióta bélga, que arran
jou para ser guardado, dia e

,noite, mesmo nos seus escritó
rios, por um pelotão de oficiais
e oficiais subalternos do corpo
de gendarmes, por êle nomea
dos, por sua lealdade à Nova
Ordem.
Em todos departamentos ad

ministrativos bélgas, onde tra
balham os quislings, as visitas
são interrogadas por agentes
especiais antes de serem recebi
das pelos colaboradores do ini
migo.

Tropicais e casemiras de linda
recem·chegadas.

'fapetes,
Maillots e calças para praia.

cangóleuns, passadeiras, stóres.

Ternos de �t caroá e casemira.

ATENÇÃO:
Astracãs. Etc. etc.

Acabamos de receber
para lençóes.

etc.

finissimo linho
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�Abolido o. tabelamento. em São Paulo
:SÃO PAULO, 12 (A. N.) ... ATENDENDO A ,QUE SÃO PAULO POSSUE' GRANDES ESTO
,QUES DE GÊNEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NA SEMANA ENTRANTE SERÁ COM

PLETAMENTE ABOLIDO o TABELAMENTO.�-----------------------------------------------------
,. --

o santo do dia
Vida Social' Sanla Luzia, Virgem e

•••••••: Marlir
ANIVERSARIOS

Faz anos hoje a sr-i ro , Maria L.
égis, gentil empregada da Li·
raria Central.

o sr. Osmar Stuart, dedicado
�ncionário do Banco do Brasil S.

. , faz anos hoje.

Fazf'm 8 nos hoje:
sro , Elsa Georg Pinto;
srita. Laura M. Pereira;
sr , Norberto Loureiro;
menina: Ri ta de Cassio, filha do
r. Romão Xavier da Costa;
menino: Ond ino Marques.

Nascimentos:
lar do sr. Antônio Masseno

e Lima e de sua espôsn d. Ol in
'ina Barbosa de Lima está em

estas, pelo nascimento, no dia 9,
e sua filhinha Maria .de Lurdes.

Natural de Siracusa (Sicília), era
Luzia filha de pais nobres e ricos.
Como resultado de sua educação
cristã rnc rrífes tou-se na jovem um

grande amor aos pobres. Para ter
os meios de socorrê-los mais efi
cnamerrte, propôs à mãe que ven

desse a herança paterna. A libe
ralidade de Luzia 'desagradou a

um jovem que fizera planos de
casamento com ela, planos que
perdiam todo o valor com o desa
parecimento dos bens. O moço
acusou a santa perante o gover
nador Pascásio. Este exigiu dela
que sacrificasse aos falsos deuses.
Negando-lOe Luzia a cometer este
pecado horrendo, foi condenada à
fogueira. O fogo, porém, não lhe
fez mal algum. E como a santa
não cessase de rezar, mandou Pcs
cásio atravessar-lhe a garganta com

a espada. Foi assim que se lhe a

briu o céu em 304.

Ç::)l"-�II,s_ro P E R F E I T OI
�._r V__:

�) � V.itJtH
Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n,v 1 para os 118io. pequenos ou flacidosHormo Vivos n.O 2 para os seios grandes. volumosos..
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.i veftda em Florianopolis nas Fermecie« Moderna.
Rauliveira e da Fil - Em Blumenau: Fermecies
Sanitas e Odin - Em Itcioí: Farmacia Santa
Terezinha.

DESEMBARQUE DE TANQUES -- Um destacamento de tanques
norte-americanos desembarcando nas praias italianas. depois
de 0.3 mesmas terem sido limpas de nazistas pelas fôrças de

infantaria. (F6to da Inter-Americana).

Escrivães de Coletorias
Foram nomeados, interinamente.

escrivães das Coletorias de Rendas
Federais de Luiz Alves, Itai6polis
e S. J�aquim, respectivamente, os

srs. Adernar Bittencourt Tolentino,
Valdemar Bianchini e Willy Sousa.
.....· .....

F·ôr-I,-á-ii·s'êriéi-ô
...-

Por necessidade do servico, foi
transferido do 4' R. I. [Duque de
Caxias] paro o 13' B.C. [Joinville],
o i t'enen te da Reserva de 2. a

Classe, convocado, Manoel' Alves
Quadrado .

PREciSr-SE·��-����
DORES - FORMEIROS. Em
presa Metalúrgica Naciona].
Caixa postal n, 43, Joinville.
Santa Catarina, 3 v. ·1

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

coriqudatcrrcrrn 14 vit6rias e os

ca-l
Em BaurúflOCOS apenas uma. O L. P. R. versceu o Noroeste

-

por 1 00 .

Iatismo -

Promovido pela Federação de RemoVela e Motor de St.-,.. Catarina, O Tieté sagrou se campeão pau-realizou-se ontem, -"à tarde, na lista de remo.
baía Sul, o primeiro turno do
Campeonato Catarinense de Vela
em barco «Scharpie», tipo inter-
nacional. O Internacional sagrou-se cam-

A interessante competição apre- peão gaucho de atletismo.
sentou os seguintes resultados: I'
lugar Adernar Nunes Pires, Velei- Esgrima
ros da Ilha. 50 pontos; 2' Rafaél Os paulistas sagraram-se carn-

Linhares, Veleiros da Ilha.4l pon- peões brasileiros de esgrima, ven

tos; 3' Rafaél Linhares Filho, Ve- ,cendo 08 provas de florete. sabre
leiros da Ilha, 33 pontos; 4' Ma- e espada.
rio Nocetti, IQte Clube. 26 pontos;
5' dr. João Moritz, Iate Clube, 20
pontos; 6' José Büchler, Veleiros da
Ilha, 15 pontos; 7' dr. Vergilio
Gualbert, Iate Clube, 11 pontos.
Os Veleiros da Ilha marcaram

139 pontos e o Iate Clube 58 pon
tos.

S. Paulo, 13.'- Perante numerosa

assistência, realizou-se ontem, à
tarde, no magestoso estádio de
Pacaembú, o esperado choque en
tre paulistas e cariocas, os eter
nos finalistas do Campeonato Bra
sileiro de Futeb61.
Atuando com mais técnica e

muito entusiásmo, os bandeiran
tes venceram os guanabarinos pela
expressiva contagem de 3 a 1, ten
tos de Luizinho (2) e Leônidas,
para os vencedores, e Pirilo (pena
máxima), para os vencidos.
A partida pelo lado disciplinar

foi o que se poderia desejar. Entre
os 22 jogadores em campo, existiu
sempre a maior camaradagem e

grande lealdade de parte a parte.
O árbitro da pelêja foi o juiz

uruguaio Genaro Cerilo, que se

conduziu com acêrto e absoluta
i�parcialidade.
Foi a seguinte a marcha do

«placord» :

A03 20 minutos o árbitro puniu
uma falta de Zezé Proc6pio sobre
Vevé. na área penal. Pirilo cobrou
a pena máxima. assinalando o

único tento dos cariocas.
Numa Carga da linha dianteira

bandeirante, Larangeira comete
falta próximo à área carioca. Her
cules é encarregado de cobrá-la ii

então. desfere forte chute. A pe
lota bate na barreira e vai aos
pés de Leônidas, que depois de
fintar Larangeira, atira sem ape
lação vencendo Batotais. Eram
transcorrldos 25 minutos de jogo.
Ainda no primeiro tempo, aos

32 minutos, Luizinho, recebendo
6timo centro de Hércules, conquis-
ta numa oportuna cabeçada, o 2' Comprai na
ponto dos locoís ,

I LÂNEA é saber
O último tento dos paulis tas foi

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;..conquistado aos 42 minutos da "

etapa final, por intermédio de
Luizinho.
Destacaram-se: Oberdan, Jun

queira, Dino, Leônidas e Luizinho,
no quadro paulista e Jaime, Do
mingos, Pirilo e Perácio, no «onze»
carioca.
Os quadros atuaram assim or

ganizados: PAULISTAS: Oberdan;
Junqueira e Osvaldo; Zezé Procô
pio, Brcmddo e Dino; Luizinho,
Lima, Leônidas, Remo e Hércules.
CARIOCAS: Batotais; Domingos,
e Larangeira; Biguá, Rui e Jaime;
P. Amorim, Admir, Pirilo, Perácio
e Vevé. Renda: 351 mil cruzeiros.
A segunda partida será reali2lOda

quarta-feira, à noite e será diri-

Igida pelo árbitro uruguaio Anibal
Tejada.
N. R. - - Os tradicionais rivais

I
cariocas x paulistas, realizaram até
ontem 85 prelios; os paulistas ven

ceram 45 e os cariocas 30, regis
trando-se 10 empates, No período
de 1901 a 1918, os bandeirantes _ "'."",."" --..__ .

Brilhante triúnfo dos
paulistas

evou uma pedrada Ino trem
IiJlo,� 12 (A. N.) - José Feli
iano de Araujo viajava num
rém da Leopoldina quando
ma pedra o atingiu, tendo,
eses depois, ficado cego e ím
edido de trabalhar. Em con

equência moveu uma ação de
denização contra a compa
hia ferroviária, solicitando
em mil cruzeiros. A Justiça,
orém, decidiu ao contrário,
ntendendo que a empresa
ão podia ser responsabiliza
a por ter alguem, à passagem
o trem, atirado uma pedra
entra o mesmo.

RigorososigiloRio, 12 (A. N.) - O Tribu
aí Marítimo Administrativo,
rn reunião secreta, julgou o'
rocesso instaurado em tôrno
o naufragio de 3 navios es

r�ngeiros pertencentes aos
alses aliados, e que foram
ostos a pique, ao largo da
Ossa costa, por ação inimiga.
decisão sôbre o feito foi man
ida em rigoroso sigilo.

Renúncia
Por motivos imperiosamente jus

,os. renunciou o cargo de presi
e1IÚe do Destêrro Recr. EsporteUOe o sr , Tancredo Conceição .•

c"...
, .._ Ia,_

1 que segundo a última esta
tística publicada pelo Minis..

tério de Instrução Pública da.
China. há naquele país 42 urri
versidades, 38 colégios superiores
independentes e 31.111 escolas
primárias.

Em Itaiaí
O Lauro Müller, de Itajaí, der

rotou o Caravana do Ar, desta ca

pital, por 3 a 1.

Atletismo

Ciclismo
o pedalista Alberto Gonçalves

da Costa venceu o Campeonato
Carioca de ciclimo.

Automobilismo
o consagrado volante carioca

Nascimento Junior venceu o "Cir'
cuito da Amendoeira"; fazendo o

percurso de 69 quilômetros no tem
po de 55 minutos e 24 segundos'

Em JoinvUeEm Santos O América, de Joinville, venceu
O Santos derrotou a Portugueza ao Peri, de Mafra, por 6 a 3.

Santista por 5 a 2.
Em Florianópolis

Coritibanos 3, Bocaiuva 1; Amé
rica 4. Corinthians 1.

Em CaçapavaUm quadro misto do S.
empatou com a Atlético, de
pava, por 2 a 2.

Paulo
Caça-

2 que os peregrinos que visi
tam a Terra Santa e ima

ginam que estão pisando o mes
mo chão que Jesús pisou ao

carrego.r a cruz estão bClstante
enganados. pois as ruas d. Jeru
salém acham-se agora de 7 a 8
metros mais altas do que nos

tempos da passagem do funda
dor do Cristianismo por êste
mundo.

3 que, ap6s 1452, a tradição
imperial da Roma do Oriente

foi continuada pelos grão-du
ques russos de Moscou; e que
isso durou até 1917, quando foi

\ deposto e assassinado Nicoláu
, II, o último tzar da Rússia.
I
(

4 que a ave que possue a maior
envergadura de asas é o

albatroz; e que tal envergadura
pode atingir até o comprimento
de três metros e sessenta cen

tímetros.

5 que nas Montanhas do Es
tado de Colorado, nos Esta

dos Unidos, ainda se encon

tram lobos e ursos em estado
selvcqern.

6 que o principal problema das
estações radio-emissoras da

lndia é a escolha da língua em

que devem ser feitas as irra
diações, pois são falados mais
de 200 idiomas naquele país; e

que, procurando solucionar o

caso, as autoridades I inglesas
determinaram que as irradia
ções sejam feitas sucessivamente
em bengali, morati e gujerati,
os três idiomas mais importan
tes.

Em Curitiba

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

SANG1TEN(_)L
Contém oito elementos tônicos

Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc-

Fósforo,

Os clássicos rivais Atlético x Co
ritiba empataram pela contagem
de 3 a 3. Renda: 17 mil cruzeisos,

Em Ponta Grossa
Olinda 2 União O.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Orianças Raquíticas rece
berão ti tonificação geral

do organismo com o

CJl.SA MISCE
economizar'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(SER-/
no pensamento político e na letra

VIÇO ESPECIAL DA INTER-AME- dos tratados assinados, em relação
RlGANA) - O Conde Sforza falou à Itáâia, pelos Governos aliados o
aos ítalnanos pela em.issor-a de Bar-i, respeito pelo direito qne assiste ao

que, como se sabe, está controlada povo Ital i an o de escolher Iívrernen
pelas aunoridades do Govêrno Ba- te os seus destinos. Existem os te-r
dóglio. Como se propôs, quando da mos innpror rogávei.s dum armisti= .
sua partida dos Estados Undd os, o cio que deve ser eXlecutado e as I"Ieader" dos italianos Iivr es está sanções impostas pelas leis histó
cooperando com >OIS poderes .!'0Cô- ricas a todos os responsáveis, qual- i
nhecídos pelas Nações Unidas nos quer 'Seja a sua crutegor-ia 'ou ori- i
termos da aoeibaçâo da co-belíge- gemo
rWIlicda da litá:Iila para a expulsão A Itália f'asoista foi um país
dos alemães de seu País. al5'ressor. O pr ópri o Conde Sforza
Aproxima-se a batalha de Roma. o Irisa hem na.s suas palavras de

Ouaisquer que sejam as difiould a- Bací, quando afir-ma, que é um de
des que ainda se apresentem, o re- ver categórico dos lideres da opi
sultado da campanha, mais cedo ou n.ião públioa provar aos' fr-anceses,
mais tarde, não pode ser senão gregos, yugoslavos e pOV<ÜlS de ou
um: a liberacâo da Cidade Eterna tras nações pequenas que a guerra
pelos exér-citos anglo-amer-icanos. de Mussoli n.i era a guerra de um

Compreendendo os italianos fiéis grupo de "gangster s ". Assim o

pen-,à sua Pátnia a irnpcrtânci a desse saram sempre também os itali an os
.acoutecirnento e as responsabi.lida- anti-fasoistas que vinham sofrendo
des que para êles traz a. ínetalação perseguições de toda a ordem como

dum ór-gão nacional de' .govêrno na se ccnstituissem um povo inimigo,
calPiItUIJ de seu Pais tratam já de exataanente no lTLCSrnO pé de igual
reajustar as suas posições polítí- dade. p<llra nãlo dizer pior, que as
cas dener o das amargas realtdades populações que mais tarde foram
duma Nacão vencida e transforma- Invadidas pejos exércitos nazi-Ias
da, não s'e sabe ainda por quanto cistas. Re,SIla agora esperar pela
tempo, num tremendo campo de conduta dos i.ta.liun os que se d e i-
bataãha. xar-aru ludibriar pelo Fascismo e

O Conde Síorza colabor-ando Que só a tdgioa oloquênci a de sua
com os seus adversánios da véspe- Pátr-ia ieivad.ida, espe sinhadu e dr-s
ra, cujo ap roveifamenao mí lltar foi mantelada convenceu rle que esta
-oonsiderado ind ispe.nsável pela varn realme.nte ao scrvico dUJ1l
Rússia, Estados Un.idos e Inglater- grUlpo eh> "gaillgiSlI,er", qU,C" eram a

ra, dá um nobre exemplo de isen- negação da própria ná'liil.
ção, pats-iotisruo e disóplina poli- O luga'r desses ítalianos será do
tica que por todos deve ser imita- ra avante ao I':l,do de vugosluvos,
do. Não ignora o ilustre. poldtico, gregos e fr-anceses. dentro da rlisci
que sofr-eu como tantos outros as pdiria mihtar imposta pelo conjan

contrar-iedades dum prolongado do aliado, pr-ocurando não só Iiber
exildo, que sôbre todas as con- tal' sua Pátria, mas vingai' também
siderações, mesmo as impor-tanl is- as depredações, a tirãn ia e �s s,?-
simas consi deracões de caracter Ir imerutos que o Fascismo irnpos I'exolusívernente mUitar, prevalece aqueles povos.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORT'ES

Capital e l"esel'V'as .,' , '." '". Cr$
Cifras do balanço de 1942:

71.656.189,20

<i,"",,'hliR.I·.,D'ft1lt,....

·1
Coit d d J

.

h I B
. - .•e .

,. OI a o o orgm o cstoric nao ser POSSI-
-

•

vel comer de tudo, .. Mas tombem não pode es
tudar, não entende o que os professores lhe
explicam e nunca há lugar para êle nos jogos

• dos colegas e nas diversões dos amigos... Ele
� pertence à família "do contra". Por vontade

\ � própria? Não. Porque desconhece o regime ENOl

�
t a alegria em pe-ssoal Sempre de bom

humor, tratavel. .. Memória clara, prontamente
alerta, sempre tem as lições na "ponta da
língua"_ E o "crack" dos jogos do colégio ...
E, depois de tudo isso. ainda come de tudol
Desconhece dieta, desconhece "não pode",
não é "do contra" poraueconheceo regime ENOl

!

o

. ..
•

Responsabilidades ' .. , .'.. .". ,. ",.,."., CI'S 4,999A77,500.5�
Receíta . , '. .." ", ,'., .. "" Cr$ 70,681.043,2.;)
Ativo .". "" .""."""'."" ",, Cr$" 105.961.917.70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ,'." '"." .. Crs 64,f.lSB.957,2:)
Responsabilidades _.' . . .. "" """"""""" Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) .. , .. , ,.' Cl"$ 23,742,657,44

DIRETORES: - Dr-, Pamf'ilo d'Ultra Freire de Carvalho, DL Francisr-o
de Sã e Anísio Massorra.

Há molestares de diversas fontes
originados por excessos de toxinas
no organismo, o que causa prisão
de ventre, enxaquecas, enjôos, etc.
E isso tudo torna as pessôas inape
tentes, de mau humor, intrataveis.
O regime ENO - o uso contínuo, ao
levantar e ao deitar, de um laxante
suave e' seguro como o "Sal de Fructa"
ENO, evita essa intoxicação do orga
nismo.ENOpode sertomado em qual
quer idade. Não há contra indicação.

IISAL DE FRUCTAII

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

LAXANTE SUAVE. ANTIAcIOO EFICAZ. MELHOR ALCALlNIZANTE

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vaDtagt'mpa

ra combliter 88 Irregulafidadeb
das funções periódicas d3S se
nhGfaS, É calmante e re�ul8dor
deSA8� funções.
FLUXO-�EDATINA, pelR sua

comprovada eficácia, é muito re
ceit'lda, D�ve ser usada com

confiança.

Ir FLUXO-SEDATINA encontra-se
'lMÃE em toda parte.

' ____

Valente golpe dos patriotas danesesI ESTOCOLMO, 11 (U; P.) - Vinte pa,trlotas dinamarqueses arma-

dos agindo C0111 extrema audácia e sangue-frio, atacaram e destruíram
a fâbrica de armamentos Soerem Airtfois and Company. Segundo infor
mações de Copenha,gue, os antí-nalzistas chegaram de surpresa à fábri
ca dominaram a guarda e deram ordem aos trabalhadores que se re

fugiassem nos abrigos anti-aéreos. Logo (Iepois de cum:prid� e�sal ordem.
os patriotas dinamitaram a fábrica:, quc sofreu conslderavels danos.
Foram totalmente destruidos dois edificios de dois andares e um outr\)'
de UIll andar. A explosão foi tão violen18i que quebrou as vidraças de
umas cinco 111 i l janelas dos arredores, uns 30 operários resultaram li
geiramente feridos em c[)ilseqüência da explosão.

Vasos-de-guerra

IIr anc,eses � italianos

Londres, 10 (U. P.) - Ob
servadores militares britãni-Icos revelaram que os alemães
estão utilizando parte dos na-Ivios de guerra italianos que
apresaram e alguns dos na-Ivios franceses que consegui- I '
ram salvar em Toulo� Ao que ·1'

�. "

parece essas naves sao nove

corvetas, quinze ou vinte "des-Itróyers", 20 ou 30 lanchas-tor-,pedeiras e numerosos súbma
rinos.
Acrescentaram que parte

dêsses destroyers"" e lanchas
torpedeiras são empregados
para escoltar os comboios ale
mães que navegam junto à
costa, entre Fiume e a penín
sula de Pelj-esac.

- ,

FILHA I MAE I AVO, I
TO<las de,,�em, usar a

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguãj, Reguladores de avarias nas principais cidades da Amerlca, Europa
E' Afriéa,

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\1 P O S L O:B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt. n. 3.9
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "AJ,JIANÇA"
SUB-AGENCIAS. EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
� "
___ ·_.._.._...• ..........a......a.._.. .._-a·_..... -_.........._.._._............_.._.._-_-""' ..........__.-.......

a�ue Sua

�tO\l Jf®�o/o

GRATIS! peça este livro

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER t:.VITARA DORES

DEPARTAMlNTO_ O[0",Ul6";0

���

Faça' econom.ial Com.pre na «A CAPITAL»!
, Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.
Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando OH artigo:;; da Cesa « A. CAPIT 'lL».

Linhos estr'.lngeiros e nacionais - Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios
Meias - Calçadas - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Capàcetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

ENVIE UM CRUZEIRO fM SÊLOS PARA O PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TOA
C-PDSTAL.1'i .JABOTICABA� fST.S,PAUlo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desodorante enérgico 1
Asseio mais completo 1

---

Mais econômico no uso,-
Sensação de limpeza e ___

bem-estar I
--

1 - QUE os sempre novos me

lados de adaptação na Inglaterra
p-ecmitiram economizar, em um só
ano, 460.000 tomelad as em carga

, marbtirna, pe lo p'roüesso da chama-
da .,

car-ne mlcroscópdca", carne

, da qual são removidos todos os os

,50S? ..

2 - QUE em 15 de Abril de
1736 foi coroado "Hei da Corse

. ga", sob o nome de Teodoro L, o

,'avenltUlre.iro ahemão, Barão Teod o
. no Von Neuhof', que desembarcou

, naquela Idha com arruas, viveres e

'soldados, prometendo ali instalar
uma "NOVA ORDEM"? ..

3 - QUE a superfície cios glo
i belos vernnel hos do sangue de um

só homem bastaria para cobrir
. uma área correspondenoo à Praça
:ida Sé, em Sã-o Paulo ? ..

4 - QUE o glor.ios o .alm.irante
j,nglês Nelson, vencedor da batalha
«de Tra,faJ.g3Jr, sofn'eu de eniôo du

, r-ante toda a sua carreira ruarlti
,ma?

5 - Ql'E os trapos reunidos na

Grã Br eta.nh.a, durante o ano ele
1942 foram suíiciembes para a fabri

z cação de mnterí al , que perun itiu a

-confecção de 2.000-.000 ele unifor-
-mes, 2.000 aores ele feltro, 1.000.000
de mapas e mi lhares de casacos? ..

6 - QUE, há muitos amos e re

li,gio&am enbe, de 3(10 em 360 el i as,
Spencer Tracy e Pal O'Brien en

vergann suas casacas, talhndas em

estilo r igorosaanente londr-ino e
.

[arrtam juntos no mebhor restauran
'te de Hollvwood e que assim ptrO-
-cede.m em hornenagem a uma casa- nas imediações do comércio, a

parte inferior de uma caneta
ca que a 3Jll1l:J1Ü's ser-viu e os ajudou PACli:ER. Gratifica-se a pessoa que
,� não pa'ss,ar fome? . . . entrega-la nesta redação _

_...,.o:... .,""""tIft ,_, � _

PERDEU-SE

v

QUANTAS· PESSOAS
TÊM AXllOSE*
-e não o sabem'
lfoAXILOSE é o desagradável cheiro de suor que provém, prin
cipalmente, das axilas, provocado pela fermentação dos re
síduos da transpiração. É causa permanente de humilhações
e isolamento - troiçoeiro obstáculo ao sucesso pessoal I

OBSERVE Você mesmo: nos ci
nemas, nos bailes, nos bondes,

em todos os pontos de aglomeração,
o número enorme de pessoas cuja

transpiração fere a

sensibilidade dos de'
mais! E cada uma de-

Ias ficaria surpresa se alguem tivesse
a coragem de dizer- lhe tal coisa ..•

Salus livra d. Preocupações
Evite a Axilose. Comece hoje mes

mo a usar SALUS, na certeza de
que a sua saúde e o seu êxito com

pensarão fartamente êste cuidado I

Eclipse solar
México, 11 (U .P.) - Parti

rá lem breve, com rumo ao Pe
rú, uma expedição científica
mexicana, que dalí observará
o eclipse solar do próximo dia
25 de janeiro.

Ac60 desinfetante mais
dúradoural

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPA,NY
LIMITED

_j
PrestigIa o Go'Vêrno e a.

classes armadas, - 011 ser'.
om "quinta. co)unl.ta"o (L

1_______________________ Do N.).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-. .

:: Depois de tantos anos de bem servir ao público. :
! A tradicional CASA MACEDONIA :'. apresenta, - pela primeira vez - a sua •
'. .

': Grande liquidação de Natal! :
'. .

': Toda a Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA! :
'. Tecidos lisos e estampados serão vendidos por •

I: PRECOS MARAVILHOSOS! :• Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos, meias, bijuterias, lãs em •
• novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, •
.. flores, presentes, fantasias �

: UM MUNDO DE cOisas BONITAS :• •

': por preços de Papai Noel1 :
:: Não hesite na sua escolha! Vompre, antes que acabe! :
: Uma só oportunidad CD para :
.: COMPRAR E FICAR SaTISFEITO! :
• Começa no dia 1.0 de dezembro. nao es queçu l ..
• •

I C ASAM A C EDON I A ! I sorvet��e���Q�;.�!���fr�rilicO'
• A Casa que mais vende e melhor atende a (para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá-

W dias-Móveis finos-Tapeçaria
• fQ R T" 8' � z. s. BATrISTOTT!

,fi cs > ua raJano,., •

I
Rua Felipe Sehmldt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549

• G FLORBANOPOLIS - SANTA CATARINA
••�®••••••�••e••e•••e.·••OI- ••.•• A���é,�At � vV '(il. "���..�_ ...n.�� ... ..;:__�'Ii..r..oo:>:.Io.MI(;�...-.._.�__ """"'ItQWtJC"'UO''*� .. , ....- GH:,Z'l'J'"......�il'..\1!1.;2'''4

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
c-s 1.200.000.000,00.

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

Nazismo, escnla de saltimbancos
LONDRES, (Por Charles Sismondi. - Exclusividade do

C. E. C. para "O Estado") - O nazismo através todas as suas

reallsações políticas, administrativas e diplomáticas, têm-se
revelado uma perfeita escola de saltimbancos. Isso, porque o

programa nazista nunca apresentou uma linha definida de
conduta em qualquer que fôsse o setor encarado. Ô nazismo
demonstrou estar constituido por políticos da mais baixa ca

tegoria, aventureiros desprovidos de qualquer sentimento mo
ralou de patriotismo; e oportunistas, naturais nos regimes
ditatorias. Todas as subtilezas, as avariações, os passes mági
cos dos saltimbancos, são encontrados na história do nazismo,
numa profusão tal que chegaram a engodar os mais cépticos
germânicos. O nazismo transformou-se assim num palco de
medíocres estreantes políticos, inferiorisados prtncípalmente
pela abundância de complexos que caracterisa a raça alemã.
E, nesse palco, deleitavam-se, passivamente, milhões de ale
mães, .de espírito e cultura embrutecidos e deteriorados pela
maléfica influência dos princípios nazistas. Êsse grupo de ato
res de requintada selvageria, passeou pela Europa toda, cons

purcando a cultura, a liberdade e a moral dos países que tive
ram de ceder à sua passagem. No plano de exibição nazista,
a Inglaterra figurava como um dos cenários mais grandiosos
da excursão. Porém, os ingleses não se deixaram iludir pela
escola nazista e repeliram a sua visita, antevendo os resul
tados que adviriam para o seu povo e para o mundo, no caso
de o nazismo instalar-se definitivamente na Europa.

5

,A maneira mais fa-'
eil e segura de tomar
se o legítimo óleo de

.. fígado de bacalhau

Tônico nutritivo. Isenta

de olcool. Rica em vita

minas e cálcio. Sôa para

qualquer época e ótima

para todas as idades.

70 anos de emprego no

mundo inteiro, tem fortifica

do a várias gerações.Tome

f���e��iÃ�DE SCOTT

Novo cabo submarino
Camberra, 10. -- o

primeiro ministro John
Curtin anunciou que o

cabo submarino. que
entrará em função bre
vemente, foi especial
mente construido para
o tráfego de noticiário
de imprensa, entre a

Austrália e a Grã-Bre
Bretanha .

....._ _•••_._ _••__._ __ _
_•••_ _••"VYY'.I!

Ao tentar esquivar-se às determi· As anedotas e plada8 aparen-
nacões dos ór2ãos de Estatística Mio temente Ingênuas são grandes
,ít�r,. uma pesso!' revela o �u� é: armas de desagregação mane.
.runngo do Brasil. E para os Inímí- " I "
{IIS do Brasil. a lei é il'.f)exivel jadas pela . qu nta-eolnna •

ln. E. M_) (L. D. No).
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RET RAT O s I Perto do abismo

(DASP)DIVISÃO UE SELEÇÃO
Para conhecimento dos snrs. Candidatos, tornamos pública a escala

da� p�ovas a, se!"em reali�ada.s �,esta Capital, nos próximos dias, no
EdJflClO do InstItuto de Educaçao na Bua Saldanha Marinho.

IALMOXARIFE
, D�a 15 de dez,embro, às, 1� hor�s _ Nível mental e Aptidão _ Le- pal:t� 10, Bu,rgo. A��'í{?�la: p.l!a.nta n, ;'!

.glslaçao de Matenal e Adl1lll1lstraçao de Almoxarifados, :,ecç'ao RIO Caete (Entl e PelãuS') com"

,

Dia 16 de dezembro, às 19 horn,s _ Merceologia e Noçi'íes de Estatís- a:ea de 1.917,OOOm/q, Planta n, ?4, Se,,·

1lca, Matemática e Ciencias Físicas, I
çao

co.
stão do Frael.e, com a area Lle

CONTADOR 404,,,0I}m/q, Planta n, 51:i Secção MOI"':>

Dia 16 de dezembro, às 19 horas _ Contabilidade Geral e Conla- Redondo com a á,ea de 971.437m52,

l>ilida.de Pública,
Planta n. 56, Secç-ão lIIorro Redomuo

Dia 17 de dezembro, às 18 horas _ Escrituração e Pericia Contábil.
com a áre aele 230,OOOms2. ImÓVél "B",

. .
Dia! 20 de dezelllbro, às 19 horus _ Mulell1ática e Noções de Est,t- Parte 2° Burgo Agrícola: PIanta n, S7.

.hst1ca. Seeç:ão Arroio do A,raçá com à ár,ea 'Ie

Dia 21 de dezembro, às 19 lioras _ Portltguês e Noções de Direito 896,800111'52, Planta 11., 58, Secção Ar·

Legislação Fiscal. roia elo' Araçá com a ál'ea ele "., ....

GUARDA-LIVROS 2.478.10oillS2, Planta n. 59 Seeção Coso

Dia 14 de dezembro, às 19 horas _ ContabilidaeJe,in:levcantil e �o- tão elo Frade com a área ele .... " ...

ções de Contabilidade Pública.
'

i'l� ,. 265,000ms2. - Imóvel "C" Parte, :,0

Dia 15 de dezembro, às 19 horas _ Conhecimentos gOl'aís. :Matemú- Burgo Agrícola: Planta n. 00 Secç'í.,

fica e No,çães de Estaliística. �"'.'; Rio elos BUglres (Cabeceira elo Rio BD'

Dia 16 de dezembro, às 19 horas _c.' Portugues. nito) com'u área ele 519.400m52, Pela

,ESCRITURÁRIO requerente por seu procuraelor eSi)e·

Dia 19 de dezembro, às 7 horas da li1Unhã - Portugnes c Direito cial, foram apl'esentaelos em meu Caro

Conhecimentos gerais. tório os elocumentos exigielos pelo ue·

OBSERVIAÇÕES: 0l'eto·lei n. 58, de 10 ele dezembro de

u) - Para as provas de Estatística. os candidatos deverão Icva!', 1937 e pelo eleereto n, 3,079, ele 15 de

wlélll de la,pis-tinta ou caneta-tinteiro, Japis prelo, réguu, compasso, setembro ele 1938, exceto a relação cro·

transferidor etc. 'nológica dos títulos ele elomilnio e ceI"

b) - Os candidatos deverão estar presentes ao local das provas tidão elos mésl110s, elispensaelos pelo Cl1.

:lO minulos antes da hora marcada para inicio das mesmas. :\L Juiz ele Direito, por já ler sielo pro·

c) - O ingresso aIO recinto das provas somente serú permitido llle- eluzielos no registo illici�l que 3e

dia.nte exibição do cartão de identificação ou prova de identidade para acham franqueaelos ao exame elos inl,=·

OS candidalos que não possuam o referido cartão. ressados, que poclerão oferecer imo

d) - Os cartões de identificação deverão ser retirados pelos can- pugnação a inscrição até trinta elias

didatos, na Delegrucia do Instituío dos Industriários, na, Hua Felipe após a úlliima publicação elêste editaL E

Schmidt, 5. para que chegue ao conhecimento de

Florianópolis, 11 de dezembro de 1943. toelos lavl'OIu,·se o pl'esente eelital, além

A COlVIISSÃO EXECUTIVA EM FLORIANóPOLIS: ele outros ele igual teor, que serão pU·

1Francisco Ide Paula e Oliveira bli'cad06 na forma ela lei.

João Roberto Moreira Bom Retiro, 2 de elezembro ele 1943,

Itagiba Campos Gentil Vieira Borges, oficial

1

gens e bronzes para

túmulos

AMPLIAÇÕES de retratos a

crayon, pastel e o leo , Betra
tos em porcelana, inalte

ráveis para túmul o s . Retra
tos esmaltados para joias,
Foto-estatuetas em madeira.

Mármores e gr a ni tc s.

Representante: BELABMINB CORREIA GOMES
Rua General Bittencourt, 183 - FLORIANÓPOLIS

Ao
/ .

comer-CIO
A Associação Comercial de F'Ior

í

o nó po l ís apela
para os nunca desmentidos sentimentos cívicos e

patrióticos dos srs. comerciantes locais, afim de
facilitarem aos seus empregados o comparecimento
às solenidades do Dia do Reservista (no próximo
dia 16). 3 v. - 1

J Atençã()! ...
Contabilisias

DE ACÔRDO com o artigo 39, do decreto-lei
n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Contadores, Guarda-livros e Provisionados,
que deixarem de enviar os seus títulos à Divisão do
Ensino Comercial, do Ministério da Educação· e Saude
Pública, no Rio de Janeiro, até 31 do corrente mês,
para apostila e obtenção de número de ordem de re

gistro, terão, - a partir de 1° de janeiro próximo, as

vantagens asseguradas pelos mencionados títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso, à
<'Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro, 23 - 1.° andar.

Caixa Postal, 195 - Telefone: 771. o

Enderêço Telegráfico: "INTER" - Florianópolis.

Departamento Administrativo
Serviço Públíco

Londres (B. N. S,) - A ofensiva
th� HAF con tra as i.nrlús.í ri as ale
l�Iues cOrnrrribl1'iu para colocar as

fr;nan_ç'3� eLo inimigo num estado pe
rrgosrssrmo, escreve Ulll correspondente especial em Londres do
"Sunrlay Ohs erver".
Diante da crescente inflacão mo-

nétar-ia, o Mi n.istér io das Fínalncas M
gente tem a opinião que, doa mes-

germânico leve de contruir um cm- esmo perdendo alguns mimltJS mu maneira OOIllO f'racassou a

préstimo para preenchor reparos seu tempo será bem compensado e i V.S. (»'ells,i Vê! ucrca nazista contra a In-
das i ndústr ias el '1" I

si tornar vendedor de folhinhas. Impc:r-c
'

anI Ica( as, pr05se- tante fábrica, com variado estoque de cro- grl.at.eJTa em 1940, f'racassará ta111-
gue o correspondente. "Ulll grande mos, aceita representantes, viajantes e J

'

aumento do número de notas em vendedores para todas as cidades do país.
rem a ofensiva que abuahuentn a

cicculaçâo sem qualquer corcespon- MOSTRUÁRiO A CRltDITO. EXCE. aviação hrdtân ica estú levando a

dente aumento de produção se-
LENTES CONDIÇÕES. ef'eioo contra o território cio Heich

gui u-se a êsse fáto. As notas' em ci r-
GARANTIMOS LUCRO ,

culação no começo da guerra al in- ���'\.�D�C�ts���: e p arses ocupados.' As noções bás i-

giarn á quantia de oito bilhões cle
cas que criaram de maneira lão

marcos e no fim de agôsto último simples a fôrça aérea nazista, re-

á de vinte e oito bilhões. Assim � sultaram na impro.c!utivid,aele elos
amuento médio mensal, em todo o seus resultados, quando apl icadn
por-iodo de guerra, foi mais ou me-
nos de 400.000,000 marcos." Mas o

em ações de caráter cornpletamea-
bombardeio de Hamburgo, diz o

te driYClrS10 das finaHdades p ar a as

com'espondonte, PTO'r1U'ZIÍ'u no 11i- quais havia sido or'gandz.ad a. Os
vel de aunueruto um pulo de quatro alemães quer iam fôrças aéreas 1J'a-
vezes mais do que essa soma. No !::iiI
período cornpreen dirlo entre 23 de �

1"<1 atacar os exércitos irnillligos na

julho e 23 de agôsto, quando se de-
l inh a de con.lác!o COI11 suas pró-

senvolvcu a Batalha de Hamburuo ._.....� •• "L__�� • __ ..,._.........,._, prius Iôr c as, ou nas proximidades
o valor das notas em círculacão "'n'� '-I-,,·O·U··· ·p·a--r-a-

- ��

t-ra"s d,:,sslól linha; usavam-na para o
Alemanha subiu, de modo se111 pre- \J t
cedentes, á qUlfvnlia ele um bilhão e rarn,s<Po:rte ele ge n be e de marLelJ'ial

s�tecentos IIlH marc-os, "Nos ante- Argel, 12 (U, P.) _ Despa- e. t:lll.lbem para defender () seu ler-

rJ>�re� ,�r:os d.e gu:eJ:�'a, o aumento ch,o� d� frente de batalha na I
rJ 1,01"10 dos ataques lllJlmi'g1os. É

de ,al�\:elade !l1(!u�,tllal e os novos Itália informam que a impor- evidente que lima arma criada upe-
ler! ítor

í

os adquirid os pela Alerna- t
. .

,

IIVlS
com;' bi .c:

.

-

i'I13, forneciam razões legitimas pa'l �nte locall?ade d� Mlgna!l0 . .'. , •. ,( sses o .letIVOS, nao pode-
ra o alll_!len!>o �! c cmisaào tire notas. ficou para tras das Iínhas alia- li a. S�I empreg\cH�a. com �). IlJe'SlIlIO

��1>l1l 111,<;;" pot em, eI� Baltflllha
.

de das, compreendendo-se, com I
sue es�.� em ohjotivos d ife re n teso

Hatuhuruo � ;1\1_e.manll'fl c;oJl1.e_çou. a isso que haja sido conquista- Os avroes de pequeno raio de acão
nerder terr-itór-ios c var-ias i ndús- d

'. 'I '

..

tr i as de modo fi faze']' baix�,r a pro-
a ,pelas unidades do .Quinto I., r ç' pCCJlIle.na.carga de bombas, utí-

ducáo ". Exercito Americano. Iisad os prinoipalmente para vôos

Um bilhão e setecentos mil mar- - __-�...�_............... d iurnis, que tão bnns resultados

c�s qne foram J?rosl'G's em circula- Visitou de avião 11:1 I' i aiu prl'rr�porci"n,j(i. 'S 1::1.'; of'en
('fiO apenas, Sr(\I'�lrU'ln p�ra rell1�>l1- 'Washington, 11. (C. P.) - A Ca- s-Í\'as ('.ontra os Países Baixos e a

d�r n� llle.t!tda .10 possrvel as lll- 511, Branca anuncIOu que o presi· FI', . ., " ,

clll'slraJl$ arraza(jra's pela RAF, con· dente Roosevelt percorreu de avião
ançd, ,n�ú lJodeIlam seI corOll-

clue o COrl'l'"spondente. Desse 1l10f�0, os princi.pp'is campos ele bata,lha d-os de exalo contra a Grã-Breta
[I RA� forçando o aUllleni'o da C11"- na At'rica do Norte, detendo-sE' em nba, em vôos nGturllO� e em 1>0111-
cnlaçao de notas S'C1Il o corr.espoiJ1- EI Alamein, na depressão ele Quur- '''pios de grande alrtur D'
dcnbe aumento de mc-r,cardolnas es- tara, Tühruk Ben"asi. Tripoli TI'- C" cd. f

" .

a. aI.
lá re.duzi,l1>d-o () pOflClr aquisHivo do nis e no cab� BOI�.

. , .. 1,lca.,S,() a () PI1SIV'a ael'en naZlslta

nJiflrrCro e conduzindo a Alemanha cGnlna a IngJa,l,CHu, e o pr,of!,ir�s.so
cada ve.z mai_s paira perto do abis- Quem sonegar informações à Es- vi,t,)rifliSo ([ll'e se observa na ()f('n-
1110 d'a mf,)açao. tatística Militar, trabalha em pról siVla dia RAF c,ontra o He,ich. A

de pais inimigo. E. nesse caso,
• of'_ -.-.-_._- � s�rá juhtado. militarmente, eomo aviação britânica, depiOis do perí·o-

lJ1imiJro do Rrasil (D. E. M.). do LCllTivel do d'olllÍlni,o alemão sô
bre o� c�os ela Europa d('dico,l�se
inteiralll€ nile à sua apJi.ca6io nos

grand.es bombard.eios c�ntr-a as

áreas indilJStl'iai,s dro inimigo.

Irna-

Gentil Vieit-a B:Jrges, Tabelião ele :'/'1' Vai casar o
prínCipe Felix

Rio, 12 (A. N.) - Comuni
cam de São Paulo a chegada
do principe Felix de Habsburg,
que alí foi para contrair núp
cias com uma senhora brasi
leira ligada à Casa de Bragan
ça.
..

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

.-..-.....-................------�

tas e Oficial do Registro de Imóveis ca
Comarca ele Bom Retiro. Estaelo ele S�tl-

do la Calarina, faz saber que, pela Soch�·
cl3de C8ionizadora C:ltal'inense, CO'111 S'_::i�
ele na cielade de Porto Aleg,re, Capital ':lo
Estado elo Rio Granele elo Sul, com es·

cl'itó1'ios neste Município, ,nos lugares
Ja",ll'aca e Vi'l'a ele Salto Gl'anel€, pelo
seu proeuQ'ador espeCial sr, Paulo AI·
fl'edo Schlicting foi requer1da a msc,l'i·
cão elo memorial ref'erente as Gleb,ls
de 'renas abaixo deStTita,s: Imóvel "A"

COMPRASe VEN)AS
Tem V.S. algum objeto novo ou

usado para vender?
Ou deseja comprar qualquer

objeto para sua indústria, resi
dência, etc.? Ent5.o vá à rua Deo
doro 35 e peça informações sem

eomprcmisso à firma A. L, Alves,
que se encarrega de resolver o seu

SRs�DENTISTAS
.

��",o�so��POS1l,"PREÇOS ·MODICOS '

SORTlMEtÜO INCOMPARAVEL
�'i(i#rrSTAt&PRECOf
DEPOSITOm'nSE'T' T�'IOENTAQIO 'H '" ...
{J�'� .. tWi4.qj

.

(�EMINARIO 151·135 ·eAIXA l?I' S. PAUl�;

'{l<.\)r..o V1RG�.} � DA r:c,.._�At()� WETIEL INDUSTRIALJOINVILLE

o sabão

'.'VIR<iEM ESPECIALIDADE"
I

CJ A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pera sua qualidade dednfefante

Paralelo entre
ofensivas

S. PACLO (Po,r P. Xisto, í'amoso

I comemtarrsta brasileiro mundial
mente conhecido, exclusivo do C.
E, C. para O ESTADO) - :\<Iuitll

TIRO DE GUERRA 1(,0

Eleição da nova Diretoria
De ordem do Conselho Delibera'

tivo. convoco todos os associados
dêste T. G. pa ra a reUIl ião de
Assembléia Geral, crue terá lugar
nesta Caserna, na }!venida Mauro
Ramos, no dia vinte do corrente
às 20 horas, a-fim'de que se pro�ceda à eleição da nova Diretoria
isto é, que regerá os destinos dest�
Sociedade cívico'militar no próxi
mo ano de 1944.

GUSTAVOR ZIMMER
S�cretári(\

•• eft•••••••••
Novo bombardeio '
a Glou,hester
Melbourne, 11 (D. P.) -- Por1e

I'osa� fôrças aéreas do sul do' P'.I
cífico voltaram a �'taC:lr intensa,
mente o caho cte GJcuchester, na
Nova Bretanha:. Informações d�
:\Ielbourne salientam que foram
lançadas 48 toneladas de bombas
(xplosivas e incendiárias sôbre 11S
posições j,wone'3as vizinhas ú baí::t
de Morgen. Outros despachos acres
centam que as fôrças aéreas a,IÍ'l
das jú estão utilizando em Sll;J5

:)pe;:lçiies conira os japoneses, o
aerooroll1o de Torokoina,' rece:lÍe
menle ocupado na ilha de BOU<f�I-
lllVi Ile.

'"

Está enfêrmo O
dr. Fleming
Nova Iorque, 11 (C. P.) - En

contra-se ligeirmllente enfcrmo ()
doutor Flei�ling, descobridor da pe
llt'nslla, CUJos efe!tos, llIais ca,tegó
riCOS do que os da slllfanilamida
eslüo revolucionando a mcdicina.

'
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INDICADOR MÉ.DI.CO---
.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

_
Curso de Anerteí ..oarnen.to e Longa Prática no Rio de Janeu-o

UONSUL'l.'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
lOábado., das ]6,30 às 18 horas - CONSULTólUO: Rua João Pint.o a, 7, sobrado -

·

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

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

.I<.:x-interno do Serviço de Cl in ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLt"'WA ]IÉUICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUI,TóRfO

e RKSIOENCIA: Rua Pelrpe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CO:\'SULTAS - Das 16 -às IH.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSuLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, da" 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24_ Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Ser-viço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

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

(Diploma de habi l ltaçâo do Conselho NaciOl131 de Oftalmologia)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Salide e Hospttul de Caridade

Clínica médtco-círúj-gtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUlll'úHIO: Rua Peltpe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

... 18 hos-as - HESID.Il:NCL'\: Consetheu-o 1I1af'.'a, 77 - FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40'5

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

DR. BIASE FARACO
Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - Ex-interno, por concurso, da

Assistência Pública de Porto Alegre, Ex-interno de Clínica Médica e Ginecologia.
AFECÇõES GENITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS Il\FRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CO)/SULTAS: das 15,30 às 18 horas, Rua F. Scimidt, 46

RESIDÉêNCIA: 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 moderno da Blenorragia Aguda e Oron.ica, sob controle en

noscopico (URETHOSCOPIA) e de Iaboratór-io. Aparelhagem elétrica para os trata
_ ••entos especializados.

DJATERMIA - INFHA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: 'I'u-aderites. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: 'I'ír-aden tes. 14. FONE: 1.663.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA I00 PERtNEO - HérnIas, hJdrocele, ve

r.icocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:
apaeelhos de 2"êsso. Opéra nos HOSPitais

de Florianópolis.
Praça Perefra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Herárto: Das 14 As 16 horas, diariamente.

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospttais europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
uri!n.ário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanar ío (São Pau

lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

caraUografla clínica - Metabolismo' ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de mtcros

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

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTtrRICA

�Partelra)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a Qualqul!1'

hora
Praça da Bandeira, 113 - lIob.
IAntl.ro Lar.ro 13 de Maio)DR. REMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias Internas, de Senhoras e Cri

&n9lls em GeraI. CONSULTóRIO: Rua

"i'eUpe Schmídt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDltNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

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

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

Resid: Vidal Ramos. 66.
Fone 1067.

. DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Edilh Cavell, a enfermeira
I Assim, a Bruxelas de 1915

NOVA IORQUE (Por John não pôde ter sido muito dife- Cavell, que ela o fez. Em ver

TAYLEUR, da U. J. B.) rente da de hoje e, ao passo dade, glorificou-se de o ter fei
Quasi vinte e oito anos são que a história de Edith Cavell, to. Onde os germânicos come

passados desde a fatídica ma- com todo o seu trágico heroís- teram um êrro crasso e colos
nhã de outubro, em que Edith mo é mais que suücíentemen- sal, que os condenaram peran
Cavell se achou diante de um te conhecida para precisar de I te o tribunal da opinião públi
pelotão de fuzilamento, em nova narrativa, ha ainda nela ca, foi no emprego implacável
Bruxelas. Os acontecimentos certos aspectos que até hoje da fôrça e na barbaridade dos
que provocaram o seu heróico nos podem servir de lição. atos.
sacrifício podem ser postos em Um fato frequentemente es- Hoje, seos alemães nada es

paralelo com muitos outros quecido pelos que discutem o queceram, também nada apren
das nossos dias. Uma vez mais, caso, é que os alemães esta- deram. Mais uma vez a sua

está a Bélgica sob o tacão teu- vam no seu estrito direito, sob crença fanática no poder da
tônico, prostada mas não cón- o ponto de vista legal, ao exe- fôrça bruta, sua implacável
quistada e seus soldados lu- cutar a enfermeira Edith Ca- selvageria para com os fracos
tando lado a lado com os in- vell. Foi acusada, no processo, e desvalidos, sua premeditada
gleses, para derrotar o ínímí- de ter infringido a 90° Secção tentativa de dominar a huma

go comum. Uma vez mais des- do Código Militar Alemão, que nidade, tudo isto, abalou o

cobrem os alemães, na Bélgi- considera crime capital "con- mundo e exatamente como

ca ocupada, que a batalha, lon- duzir ou contrabandear 801- i em 1915, uniu-o na resolução
ge de ter acabado, continúa dados para o inimigo". Não. de não descançar nunca, até
secretamente, mais feroz do póde haver dúvida, segundo as: que tais doutrinas sejam bani-
que nunca. próprias declarações de Miss das da face da terra.

gloriosa

Unimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

«Lar dos Mó·véis)
(antiga seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajçmo. 15

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento
.

Vendas à vista e a prazo

81R E IRMIZEM ORI(NT(

·RESERVISTAS
«Todo certificado, caderneta mi

Ii to r ou certidão apresentada, pes
soalmente, sem o carimbo cu C>

lozango relativo ao ano de "1943-.
deverá ser submetido a essa exi
gência. após o preenchimento da:.
Ficha de Apresentação»_
RESERVISTA! Procurai hoje mes

mo as casernas do Tiro de Guerra
40 ou a Escola de Instrução Mili
tar 205, a-fim-de legalizar a vosscs

situação para com o Serviço Mili
tar.
.................8••••••••

{tAS II Precisa:se alugar um� ..

U li. se POSSIVe! com mo

veis, de preferência nas ime
diações de alguma das nossas

praias. Informações na gerência
do "Estado". V .. Z -

CASA Família de trata
mento deseja alugar
uma, com 3 a 4 quar

tos e que tenha todas as insta
lações necessárias. Telefonar ao>

Hotel Central para; senhor Sebas
tião Araujo. 4 v. Z

CIrurgia e Ortopedia. Clfnlca e Clrnrgla
do tarax. Partos e doenças de senhoras. DR AURÉLIO ROTU-LOCONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá· •

rlamente das 15 às 17 horas.

RESIDltN.,
M 'd' C"_ P'CIA: AlmlT3ill.te Alvim, 36: Fone. 751.
e ICO

RAíõggaox- arteiro

DR. ROLDÃO CONSONI Moderna �:�Ooa�l. instalação
Médico - Cirurgião _ Parteiro Diagnóstico precoce da tuberculose
Formado pela Faculdade de Medicina pulmonar, úlceras gástricas e duo

da Universidade de São Paulo, onde foi denàis, câncer do estômago, afe-
Assistente por vários anos do Serviço -

d
-

bilí
.

tCirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto çoes as VIaS I lares, rms, e c.

(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). Aplica o Pneumo-terax artificial
Com prática na clínica ginecológica do para o tratamento da Tuberculose
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviço Pulmonar _ Tratamentos moder-
2��:;A�� t>efor�·Il?,?mingOS Delascio no

nos e eficazes desta moléstia
Cirurgião do estômago e vias biliares, Completo gabinete de Eletricidade

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins, médica: Ondas curtas e ultra-curopróstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, tas, Raios Infra-Ve-rmelhos e Raiosvarizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
Partos. Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultca, Das 9 às 12 horas nu Consultório: Rua Deodoro, 3

Casa de Saúde São Sebastião. esquina Felipe Schmidk
Opera na Casa de Saúde Das 9 às 12 hrs .. e das 14 às 17 hrs J

São Sebastião Telefone 1.475 __

Rua V .. Meireles, 11

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

A casa sita
na Avenida

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

o maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorlas do Estado.

Sorteíes nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre ínconnnente, Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, quando menos esperar, a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

Sementes
A Floricultura, avisa aos seus:

fregueses que recebeu grande sor

timento de sementes tanto de
horticultura como de Floricultura.
Grande variedade em vimaria. 5vZ.

ALUGA-SE
Adolfo Konder n, 3, com am

plo salão para qu alquer ramo,

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

30 v. -26,
�--............-.......�...._-..�..-----_....-_.......

TERRENO ���d�:�
dindo 15xSO ms., localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na rua
Tenatrides n 3.
.-.·_·_·_·.·...•...-.·_·.._-.-.-...-.-.·_·_·.......v

U' - Vende-se
,l"Y..aquIDa uma má-

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

316 - Estreito. ISv. ·14-
�_ _ _ _••••- -•••••-.- -JI

S A L A S Alugam-se qua-
tro amplas sa

las em casa de família, todas
com janelas,

.

na rua Tiradentes.
n. 21. Tratar na mesma. 10v·v
.....-.-...."_._'.-.-.-.-..._-,.-_._._-_-_._-....

- ......

Cozinheira �:�:sa;:g��
se bem: Tratar na l\'ua Uz-u
guai, 27: Sv.-3:

véíídê:sê··g�K�f:�R�:!
grande jardim e pomar, ao lado
da Estação Agronomica. Tratar
na Rua Trajano n° 7

15 v. aIt '6
...._._._-_._._._._-.-.._._-_._._._._._._-_._._-_._-

VENDE-SE �/�gusae·:n��::
tre - Vitrola, com os respecti
vos discos - lições completas.
Informações nesta redação,

3 V. 3

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOVA IORQUE, 13 i(U. P.), .... O COORDENADOR DE ASSUNTOS INTER.AMERICANOS, SR. NELSON ROCKFELLER, EM�'
DISCURSO, QUE PRONUNCIOU, PREDISSE QUE O PAN·AMERICANISMO SERÁ POSTO A. PROVA,: DE FORMA DECISIVA,_
DEPOIS DA GUERRA.' O ORADOR DESTACOU, PORÉM? A, SUA CONFIANÇA EM QUE A DOUTRINA PANAMERICANA
SUPERARÁ' TODAS AS DIFICULDADES E CONTINUARA ·SENDO DE GRANDE EFICIÊNCIA PARA A VIDA DOS POVOS DO,

CONTINENTE OCIDENTAL.

8

Os círculos aliados não acreditam
ANGORA, 12 (U. P.) - Todos os círculos militares aliados

desta cidade insistem em que carecem por completo de fundamen
to as versões procedentes de Estocolmo, segundo as quais a Alema-
nha está transportando tropas para a fronteira turca.

o O N O II R S oAfim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Filial,
fica, a partir desta data, aberta a inscrição para candidatos [solteiros] às provas para o cargo de praticante, devendo os do sexo mas
culino apresentarem caderneta de reservista, certidão de idade e ates
tado de saúde; e os do sexo feminino, atestado de saúde e certidão
de idade.

O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês
[tradução], Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Portu
guês e Dactilografia.

A inscrição encerrar-se-á no dia 20 do corrente, às 13 horas..

Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes-
sados, diariamente, das 13 ás 15 horas, na Séde desta Filial.

Florian6polis, 9 de Dezembro de 1943.
BANCO NACIONAL DO COMERCIO S.A.

GUIDO BOTT
Gerente

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ.- '.,.."'. '�� -' ·,"1 ,', •
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Em plena igreja!

A embaixada em
Lisboa

Um telegr-ama de Lisboa alu
dliu a negociacões que estar i aeu
sendo realizadas pela embaixa
da b ras i lei ra, para aquisição do
Palácio Sotto Mayor, considera
do uma das maiores e mais be
las residenoias da Capital por
tuguesa e no qual aquela "em
baixada passar-la a ter sede.

A notícia foi, imediatamente,
retificada em par-te. De fato,
tais negociações havi.am sido
tentadas, mas o proprietário do
Iuxuosissbmo imóvel declinara
de Iodas as propostas de com

pra, pois não desejava, absolu
tamente, desfazer-se de tão pr e
cioso 'patrimônio.
A propósbto, o "Ddár io de No

.tícias", do Rio, diz que nin
guern põe em dúvida que as re

presentações djplomáticas não
podem precí ndir de intalação
condigna. Mas, como as pessoas,
as nações devem fugi'r a ex te
r-ior i dade suscetiveis de or íti
caso O Palácio Sotto Mayor che
gou a ser, repetimos, objeto de
negociações. Mas quanto pedi
ria por êle o seu dono, se pro
ventura se dispusesse a vendê
Io ? Nada se acl ian tou a êsse res

peito. Entretanto, facilmente se

imasíma quão fabuloso ter-ia de
ser semelhante preço.

Não es.tá o Brasil - supomos
- em tal situacão de folga fi
nanceiea, que s,ê possa p'eiunitir
o luxo de ])lOSSrU!ÍT, em Lisboa
uma peopniedade daquele porte
parra aí fazer ínstaâar sua Em
baixada. E, na verdade, essa

ânsdalacâo SUln;!UOS'a nada acres

cerrtaréa ao prestigio do nosso
nome no velho Portugal, onde
possuímos outr-os tjtulos ir re
ousáveis à estima e a considera
ção do povo e do govêrno.

SOImoOs convencamo-nos
disso - um país. cujos "recursos
são enormes, mas Clujl()s ell1ca,r

gos
.

não 'são menores.
Plflo'clllflemos da!r às nOS1SaJS re

pflesentações dipJ.omárticars no

ex1!eri,QIr, alntes de tudo, uma al
ta expr:essão cultural e política.
Paim iss'o, não preci:saremos ad
quirir, em pIeno p,(ITiüdo de
gnIerra, palácios eXClessivaJmen�e
fa lLsrtooOS.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CI·
BELOS E DEMAIS

ftFECCOES DO

Longa e fundamentada denúncia
RIO, 12 (A. N.) - Ao ministro Barros Barreto, presidente da,

Justiça Especial, o procurador Eduardo Lara apresentou denúncia,
contra os incorporadores da Companhia Nacional de Papel e Celo-
luse, com séde em São Paulo. A denúncia é longa e bem fundamen
tada.

É mu. DOENÇA
1IUI'l'O PERIG_OSA
:PARA A FAllILIA
1il P.A1LA. A :BAÇA
..lunLIlil ..l OOI
BATEL-A COM O

IIIUI,IIJI:(llijlJil;fl
Servico militar de

selecão
WASHINGTON, 12 (U. P.)

- O presidente Roosevelt pro
mulgou uma lei, dando plena
autoridade, sôbre o serviço mi
litar de seleção, ao sr. Lewis,
que passou a assumir também
as funções e encargo do sr.

Paul Macnutt. A nova lei do
presidente Roosevelt proibe a

incorporação, nas fileiras dos
chamados pais "administrati
vos" que tinham filhos nasci
dos antes de 15 de setembro de
1942 e que vivem com suas es

pôsas e filhos.

Rio, 12 (A. N.) - Ontem,
pela manhã, o soldado da ae

ronáutica Lorival de Oliveira
Lopes penetrou na igreja. do
Bom Jesús da Penha e ajoe
lhou-se diante do altar príncí-ORLANDO FERNANDES I Mal havia feito o "sinalContador

I
pa .

.

--------------------------- da Cruz", as demais pessoas

O general Ronev co�tinua em ofelJsiva f��e���o;I�:�:�s���:ri:n��
A MOSC0l!,_ �2 (U. P.) - As z�stas e russos empenhados em Idiatamente para socorre-lo,
forças soviétícas �o general VIOlenta batalha em Malin.1 verificando, então, que havia
Kon�v c�rtaram todas as �o- Considera-se, entretanto, que o ingerido forte dose de veneno.
mumcaçoes da zon� setentrío- avanço i�imigo foi muito pe- Foi chamada com urgêncianal da �urva do. Dmeper com a queno, nao representando ne- uma ambulância, que o trans
ocupaçao de Kirorvka ..Outros nhum �erigo séri� para a sor- portou, em estado gravíssimo,despachos �e Moscou adI�n�amlte

de KIev. Na opimao dos ob- para o Hospital Carlos Chagas.
que, com esses novos- êxitos, servadores militares, a ímínen-
encontram-se os russos agora te chegada do inverno auxilia- Canhoneando
em Versykomenka e Chaba- rá os russos a mudar a sorte a rodovia
novka, mais de 30 kms ao sul de da luta ào oéstc de Kiev e obrí- Esto'colmo 12 (U. P.)
ZenaJ?enka. ���undo r;velou gar o inimigo a bater em retí- Uma agênci� telegráfica sueca
a emissora sovIe�ICa, e.sta au- rada. Desd� que começou a informa que navios de guerra
ment�ndo de intensidade a c?ntra-ofensIva nazistas, no britânicos canhonearam a ro
pressao dos soldados de �onev dia <:!_oze do mês' passado, os dovia entre Ortona e Pescara,
na zor:a �a curva do DmeI;>e:, ale.n:aes avançaram uns 33 na costa italiana do Adriático,
o. que índica que os r�ssos mi- q�llometros na direção de cooperando com as fôrças aé
craram nova ofen�lVa!.-:- em KIev. Trata-se, portanto, de reas e as colunas atacantes do
gr�n�e escal�, na direção de pequeno avanço de pouco mais general Montgomery.Krivoí-Rog-Níkopol. Durant� a de 1 quilômetro por dia. Deve-
Jornad� pass��a: segundo A l!�- s� destac�r, porém, que os na
formaçoes ofICIaIS os germam- zístas somente conseguiramcos conseguiram realizar no- avançar à custa de pesadíssivo avanço ao norte de Kiev, mas baixas de homens e mate
encontrando-se agora os na- rial bélico.

Parece incrível !
RIO, 11 (A. N.) - Foram,

lançados hoje ao mar 80 mil qui-
los de peixe, por se terem dete
riorado no entreposto.

Segunda cabeca
de ponte

Argel, 12 (U. P.) - Na vízí
nhanca de Richa, 6 quilôme
tros! °para o interior, o Oitavo
Exército estabeleceu segunda
cabeça-de-ponte através do rio
Moro. Esse ponto fica mais dis
tante da costa do que o outro, .' .

I
por onde os britânicos fizeram�'"1'
a primeira travessia do rio_

At
- I A despe so com o

ençao . cinema p6de ser ti-
rada com a venda de papel velho�
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo_
Rua Francisco Tolentino. 3,

Agradecimento·Por êste meio, torno público os.
meus mais .sinceros agradecimen-·
tos ao ilustre cie-nrgiâo sr. dr. Sáu
lo Ramos, pela meündr-osa opera
ção (laparotomi a) , que, com �

maicr competênci a, realizou ern

niinha espôsa, Catarina Meira San-
tos, a qua] se acha em franca con
vadescenca. Ao lado da sua pr-ofi
ciente interv,enção COll11!O' operador,.
'revelou s. s. o máximo interêsse
dnrante todo o tratamento da en

f'êrrna, que, na "Maternidade", on-:
de esteve internada, foi também
carinhosamente assistida pelas pa-:
cientes e bondosas enfermeiras
dali.

DORVAL SANTOS

Gabinetes radiol6gicos
Rio, 12 (A. N.) - A Central

do Brasil vai instalar, nas suas ,"'f

principais estações, gabinetes�
I

radiológicos, afim-de exam�J
nar não somente os seus em

pregados, como também os

passageiros que forem aciden�
tados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


