
A avia�ão aliada está coop.erando oom
os guerrilheiros iugoeslavos

Londres, 14 (U. P.) - O Q. G. de Tito irradiou um apêlo
a todos os jugoeslavos para que abandonem as localidades
ocupadas pelo inimigo, pois que a aviação alíad� está auxil.ian
do as operações das unidades jugoeslavas. Alem de convidar
os ferroviários e operários das fábricas a que abandonem o tra
balho, pede ainda que transmitam dado� �x8:tos sôbre os obje
tivos militares e movimentos de tropas ImmIgas.

A ���J��I�����t�!�!!'�I"�' ���i!��!,!�e�,!�,� Os rumenos queixam-se da «pirataria»duzida no Rio, como resultado de demoradas pesquizas da parte. dos LONDRES, 13 CU. P.) - Os de que aumentaram as manifes-! os jornais rumenos qualificaram
Institutos de Manguinhos e Butantã -- revelou o cientista. �Iilitino Ce- nazistas receiam que a Rumânia. tações dos rumenos contra as de "pirataria" as referidas ane
súrio Rosa. Adiantou que realmente a penicilina relegou a um plano jum momento para outro venha agressões efetuadas pelos nazis- xações de acôrdo com Hitler.secundario a famosa su lf'anilamida, apresentando sôbre a mesma duas f d
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f ll 1 t 1 a astar-se a guerra e entre em tas com uma ordem expedida por Êsse fato demonstra o desconten-vantagens de un arnenta importância : e ai oxica c ln auve con ra JS. .
inf'cccçõcs já manifestadas, A penicilina atúa como preventivo e COJllO entendimentos com os Aliados. Hitler. Segundo informou o

curativo. Êsse receio é motivado pelo fato "Oaily Te!egraph" de Londres.
O professor Milítino Cesário Rosa preferiu não fazer af'irrnuçõcs

• ---_............-..----....-.--.....-.....- .....-.--�
em Bucareste se registraram inú-

sôhre a cura, em vinte c quatro horas, da sífilis, pela penicilina, em Exército búlgaro meros atos de protesto contra as
virtude de não ter feilo. ainda, observações riêsse sentido. Contudo, anexações feitas. há um ano,adiantou que a penicilina é um agente poderoso contra, as septicemias e Londres, 14, (U. P.) O
manifestações infecciosas da rnesma natureza. Existem, já, nos Jahora- exército búlgaro tem umas 20 pela Hungria. Os manifestantes e mento com a Hungria.
tórios citados, culturas de "Penicilina notam", para. o fabrico, em larga divisões ou sejam 300 a 400 "._- ..- _• ..-••_••••- •••w..- _ _•• ..-_-•••- ---•••-.-• ..- ..-••••..-.-

escala, de penicilina. mil homens. Seis delas estão a Será outra «arma secreta)?léste da Jugoeslávia e três no

norte da Grécia. Como todos os
exércitos de países pequenos,
) exército búlgaro conta com

poucos equipamentos pesados,
especíalmente "tanques" e ca

nhões, e não tem experiência
na luta contra inimigo moder
namente armado. Considera-se
que as tropas búlgaras 'não po
'::lerão atacar a Turquia, sem a

ajuda da Alemanha; porém,
provavelmente, seria muito efi
caz para a defesa do seu terri
tório.

tamento dos rumenos, que. ago
ra. já não mais escondem que Hi
tler aprovou um ato de verdadei-

Não conferenciaram· com o sr. Roosevelt
Madri, 14 (U.P.)-Desmentiu-se oficialmente a informação de Estocolmo, segundO a
qual o pres. Roosevelt conferenciou, em Gibraltar, com o oral. franco e o sr. Salazar.

o
DestruindO casa, em

Solingen
Zurique, 13 (U. P.) - 35 ou

40'lr das casas de Solingen fo
ram destruídas pelas bombas
lançadas. recentemente, pelas
"Fortalezas Voadoras" que ata
caram aquele importante cen
tro industrial nazista. Essa in
formação foi fornecida por
uma pessôa que assistiu ao

ataque e que acaba de chegar a
Zurique.

Talvez De 80no SEja
morto

Londres, 14 (U. P.) - A
emissora de Roma anunciou
que os fascistas detiveram o.
marechal Emílio de Bono, que,
durante a reunião do Grande
Conselho Fascista, votou con
tra Mussolini. Consta que o
marechal De Bano será julga
do por um tribunal especial,
que certamente o condenará à
morte. I H. 8985Ano XXIX
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ra pirataria. para conseguir re

forçar a sua política de entendi-

nervosismo Rumânia

ESTOCOLMO, 14 (D. P.) - Segundo informam viajantes chegadosele Berlim, acredita-se em que os alemães estejam experimentando uma
"arma secreta" no atual ataque contra Leningrado. Essas versões se re
lacionam com a! recente declaração oficial russa, de que a referida ci
dade é alvo, dia e noite, de ataque com projéteis incendiários e explosivos. g lal a quantidade dessas bombas, que a: população não póde
determinar se se trata de bombardeio aéreo, ou de artílhaa-ía, Afir
ma-se, também, que os projéteis dessa arma atacante são extraordinaria
mente grandeç,

o
LONDRES, 14 (U. P.) - Segundo as inlormações chegadas de �u

rlnpeste, via Estocolmo, atingiu o ponto clllm�nal!te o .nervoslsmo a .le�
te dos Balcãs, provavelmente, CO!110 consequencia dlre�a da unammi

dade havida em Teerã, eutce Church il l, Roos�velt e Sta11l1, e a presun

ção de que (1, Turquia cedo ou tarde, entrara na guerra ao lado dos
aliados. Também é provável, por outra I!arte, que se a carnpanha ru?sa
para limpar de inimigos a c�.rva do Dnieper se co�verter em, ofenslv�
.ern grande escala! para o Dniester - C01110 se esper a que ocor ra l�e�te
inverno _ verificar-se-á inevitavelmente uma grave crise na Rumânia.

na

Os aliados melhoram suas posiçõesArgel, 13 (U. P.) - Recentes informações da Itália salien
tam que os soldados do Oitavo Exército britânico melhoraram
consideràvelmente as suas posições, depois de violentos com
bates, durante os quais foram infligidas graves perdas aos na
zistas. Os soldados do general Clark, por sua vez, desbarataram
nova tentativa de ataque, efetuada pelos nazistas. A artilha
ria do Quinto Exército, abrindo tenaz fogo contra os atacan
tes, obrigou os nazistas a baterem em retirada. Revelou-se,
também, que os soldados britânicos ocuparam as elevações que

Empenhados em dominam a cidade de Ortona.
duros combates T d bLondres, 13 (U. P.) - Rus- emem um esem arque russo

,os e alemães continuam em-
'

oenhados em violentos comba- L?ndre�, 13, (U. P.) - Toda a costa rum�na do Mar Ne-
ses nos setores de Kirovograd e I gro fO! consíderàvelmente reforçada pelos naz�sta� que temem

Cherkassy. A emissora de ner-. um de�embarqu.e r_usso. C?bserva-s� grande agitação e, mesmo;
lim, ao transmitir o comunica- nervosismo, .l?nncIpalm�I?-te na cId�de de �onstanza, �nde e

do do Alto-Comando nazista, enorme a atlvIdade mantlma a serVIço da Whermacht.

�g���� q�� �e�I��::,S !�a��= ESCONDIAM A CARNE E VENDIAM OS OSSOSJos por ,poderosas fôrças inimi-
gas. Acredita-sé, em Londres, E' só na Baia que se faz isso !
baseado no despacho de Ber- BAíA, 13 (Agência, Vitória) _ A
lim, que os germânicos estão Fiscalização Municipal conseguiaem retirada em Kirovograd e

Cherkassy, onde não acreditam
conseguir deter os russos. Por
êsse motivo, considera-se imi
nente a notícia da ocupação
dêsses dois importantes ba
luartes do sul da Rússia pelas
fôrças do marechal Stalin.

Tabelam.enlo do charqueRIO, 14 (A. N.) - O gabinete do ohef'e do Serviço de Abastecirncn-'
to distribuiu à imprensa, por intermédio da Agência Nacional o seguin
te comunicado: - "O Serviço de Abastecimento, reconhecendo a ne

cessidade de disciplinar a produção nacional do charquc, gênero de

larga aceitação em todo o país, constituindo para certas regiões a base
do alimento proteico, está procedendo aos estudos preliminares para! o

respectivo tabelamento, no Brasil Central e no Rio Grande do Sul, de
modo a satisfazer aos principais mercados consumidores, particularmen
te aos do norte e nordeste. Esses estudos serão calcados nas presentes
cotações do boi gordo, já tabelado até janeiro próximo vindouro, .e na

quelas que vierem a vigorar para o período restante da safra. Atual

mente o custo da industriallização e considerada a crescente elevação
de salários, o preço a ser fixado do charque atenderá ao produtor in

dustrial e ao consumidor".

At
- I 1\ despesa com o

ençao . cinema póde ser ti-
rada com a v.enda de papel velho.
Compramos a Cr$

.

0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

Boletins

em regraJ no açougue, descobrtndo,
escondidas em cestos e outros rec:
pientes, grande quantidade de car
ne. Até na privada, nos fundos d,)

o gesto dramático do advogado
São Luiz, 14 (A. N.) - Numeroso público cOl?pare�eu, à �a

sa da Justiça, para assistir ao julgamento do re'-;l J�se Evaristo
Pacheco, que, no dia do torp�deamento do nav.lO Afon�o Pe- Incumbênciana", assassinou o �taliano MIgU�l Ar�angelo .

CItro, resId�nt.e _

nesta capital há vários anos. O reu foi absolvido d?r unammi- de Japonesesdade de votos, funcionando na sua defesa o advoga,do Valde- .' .

'ri it e terminou a sua oração tirando do bolso a ban- Washingtom, 14. (D. P.) - Os ia-
mar .Dn �, qu . r 'lt - .' P 'ltrl' O iúrt

r
po neses i.nournhirarn a um diplo-

deira nacíonaí, numa entuSla�tlCa exa açao. a �,a. ] mata espanhol de i.nvestigar o tra-
começou às 8 horas da manha, tendo terminado as 14 h?r�s. la.mento que está sendo dispensado
Após a sentença, o advogado foi ovaCionad� pela multidão, I

aos japoneses � a?s n,or}e-.america-
t ortou em charola até a sua residencia. nos de ascelnc1encla ,mpol1lca, nos

que o ransp ; campos de conéentraçao dOIS Esil:a-

t d
. · - rIos Unidos. E, enqualnto o diplloma-

G ve desas re e aVlaçao
ta espanhol não apresentar seu re-

ra . ��ÓdiêO�s��b�ja;�n,��e�diri���r��(!���
U I'

-

t d' bom D Japao l.I1ao fara novo 1I1,ter c a'l11-
Pearl Harbour, 13 (U. P.) - ma co Isao en re OlS -

bio com os que s·e acham em idên-
bardeiros em mergulho norte-a�ericanos, em Pea�l Harb?ur, tica.� COIndições em ,território ja-

a morte de 22 pessoas, alem de provocar fenmentos em pones. Da,ndo a 1I1011clla, o Deparcausou
ld d r d s O desastre ocorreu com dois apare- tamento de Estal�I<!. recorda que a

outros 29 so a os a la o .

, . .. d :gspanha tem facI1lda,d,es p,ara rea-

lhos da marinha, durante um voo de tremam.enLo nos arre 0- liZlar êsses inquéritos, pelo fato de
res da Ponta da ilha Mauii. Os pilotos dos dOls ap�relhos_ des- ;er a pottmcia �ncarreg'a'da dos

de paraquedas salvando-se. Os mortos e fendas nao se n.nter.esses cio Japao. Ao que se Is·a
ceram a' elhos em questão e foram vitimados be, os japoneses aguardam o rela
encontravam nos ap r '" _ . tório do embaixador espanhol pa
par uma bomba, que, desprendendo-se durante .� ,co�lsao, c.alU ta restabellecer a troca fios interna-
�ntre fôrças da mal'inha, que estÇl.YaID �m eXeJ:ClClO na. )?raul" p08.

levar avante uma batida, coroada
de completo êxito. Os fiscais Car
los Cordeiro Tcnajura e Coletino
Berbet, tendo recebido constantes
queixas de moradores na rua, Dr:
Seabra onde estavam de serviço,
surpreenderam os açougueiros Iná
cio Araujo Santos e Severino dos
Santos, estabelecidos em S, Miguel,
4, vendendo ossos, quase, corno
carne. Os aludidos açougueiros se

paravam a carne dos ossos, escon

dendo aquela no fundo do açougue,
parai vendê-Ia, posteriormente, por
preços 'exorbitantes, em prejuízo,
prlnclpahnrntc, da população pobre
e em franco desrespeito as medidls
oficiais repressivas da ganância..
Os dois fiscais deram uma batida

açougue, estava recolhida, em vasi
lhame anti-higiênico, uma parte
de "bife". O fato foi levado ao co

nhecimento do diretor da Fiscali
zação, sr, Alencar Araripc, que se

comunicou C0111 o comissário 'dl)
Abastecimento.
w........-.·.-.-_-._.-.-_........-_·_-_·.-•••- .....,.

Castigando Ortona
ARGEL, 13 (U. P.) - A ar

tilharia de Montgomery cas
tiga Ortona, cuja queda é con
siderada iminente. Acreditam
os observadores que, nesse
caso, os alemães se retirem até
Pescara.

búlgarosLONDRES, 14 (D. P.) - Notícias da Suiça dizem que nos ÚltillWS
Liias os aviões norte-amel'icanos estiveram empenhados no lançamento
de manifestos sôbre Sofia" os quais induzem os búlgaros a abandonar a
guerra ou, em caso contrário, tornar seu paiÍs alvo de operações mais
intensas. �ss·es panfletos também exigem que os búlga.ros retirem suas
tropas da Macedônia. Além disso, as informações de Berna, dizem que
os aliados empregaram o mesmo método palra advertir os soldados bú 1-
garos que não tomem parte nas expedições punitiva$ .contra os sérvios._
e gregos.
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ExposiCão de arte
dos fuzileiros

NOYA IOHQVE, novembro -

(LNTE]{-AMI�H]CANA) - Os fuzi
leiros nurí c-amerf canos que estão
lutando no sudoéste do Pacífico
dran smií i ratu através de seus pin
céis a impressão de sua luta herói
ca contra os [ap on eses, numa série
de quadros que foram expostos no

Museu de Arte Moderna e Nova BERNA, novembro - (IKTER-
Iorque. A expcsição recebeu o no- AMERICANA) - O rádio de Ber-
me de "Os. FUZILEIHOS E�I )im anunciou que cinco dirigentes
AÇ . .\O" e constitue realmente o tra- fascistas de Menina, nas vízi nhan-

,. .
'

balho de membr-os do Corpo de I ças
de Bologna, foram assassinados

Fuzileiros qme lluta,raall rios mares por um grupo de patriotas italia-
do SlI'l, inclusive em Guadalcanal . I nos, que penetraram na casa onde
A inauguração ela exposição teve . .

lOS
mesmos se reuniam, disrarcados

JUlgar no dia do 1680 aniversário MACHADO & elA
com () trniforrne dos soldado� da

ela crjação elo. (:orpo de Fuzüeiros/
' • 1l\lais humanos que os [aponeses mi!ícia dêssc Partído.

..

dos Estados Unidos. AG2NCu.s E REPRilSENTACôlilS � I Entrementes, o sr. Pavoâini, "sau-
Entre os trabalhos mais impor- Caixa postal - 37. Rua Jollo Pinto - 5. I . W�SHINGTON, novembro - (Inter-Americana) - "Os "leiter-" honorário da Itália oprimi-

tantes se destaca o "Stretcher Par- Florianópou. I canibais caçadores de cabeças das selvas da Nova Guiné Ho-1 da, protegido por uma escolta es-
'1nb-alrentes nos principais m_lcfpl08 do 1 d d

. . I·ty", 'UiIll quadro que nos mostra ESTAr: O I an"
esa emonstraram ser mais humanos do que os Japone-I pcci al, corre de. Roma a Turim,

um soldado ferido sendo transpor- ses , declarou o dr. Charles O_ Van Der PIas, presidente da <]Ipsta cidade a Bréscia e depois
tado numa padiola através o ema- Comissão elas Indias Orientais Holandesas, na Austrália. I uovauuentc a Tur.im, a-fim-rle assis-
ranhado das selvas. O quadro foi ,'OS sofredores

Referindo-se à sua recente viagem de inspeção às zonas' ti r os funerais de chefes fascistas
encondrado numa aaubulância na 11 não ocupadas ela Nova Guiné Hol'andesa, o dr. Van Der PIas "mortos pelos patriotas italianos.
'l'e,tagu'aJ'dn americana, após a san- Dra. L. GALHARDO-Ex- expressou grande admiração pelo trabalho realizado pelos mi:3-IBm muitas proví.ncias , especial-
grenta batalha do rio Mataníkau, I médica do Centro Espírita sionários católicos naquele território. Declarou êle que os sa-I mente nas de Emília e Romagna, o

em Gll�.dalc�nal, � 8 de outubro de I Luz, .

Caridade e Amor, co- ce.rdote�, comple.tamente o desarmados, viajam através de di:3-lllo:'(j Parli.elo .não .conseguiu fazer
1942. Ninguém ate agora coriseguru rnu n rca a mudança do seu, tritos amda habitados pelos caçadores de cabeça, e que, em adeplos pOIS runguern ousava afr on
decifrar o nome borrado de seu consult6rio para a Rua Bue- contraste com a atitude dos japoneses, nunca um só missioná- I lar o ódio e o desprêzo popular e

autor. I nos Aires, 220 _ 10 andar, rio foi morto pelos ·nativos. ,
as autoridades naz istas resolveram

Oun-o belo quadro apresentado I Rio de Janeiro, onde passa a Quando os japoneses invadiram parte da Nova Guiné Ho-' exercer diretamente o govêrno, em

tem o nome de "Too 1\1ainy, Too oferecer os seus préstimos. landesa, acrescentou o dr. Van Der PIas, prenderam todos os todos os setores da administração
C10se", que é uma aquarela do YIa- Escreva detalhadamente - mísslonártos católicos que se encontravam na região e man- civil. Os quade-os do comando tas
.iOI· Donald L. Dickerson. 1\1os1ra-1105 nom.e, idade, endereço e eri- daram o Catholic Gurus (Professores católicos nativos) para' cisla se conslbbueru ele apenas urna

um soldado exausto, dep-ois de ter velope selado para a res- as ilhas Kei. E como o Gurus era o centro da vida social da centena de pessoas e os seus no-

lutado acima da resistência huma-
i

posta. tríbu, a população papua se revelou Ingovernavel e os japone-I mes são, ge.rarlmente, cornpâetamen-
na e que está prestes' a ser vencido, ses foram obrigados a mandar buscá-los novamente. I te desconhecidos ou homens com

pela madár ia. I
I O dr. Van Der PIas disse, ainda, que os míssíonáríos não um passado obscuro e duvidoso, que

Uma aquarela do capitão George conseguiram obter nenhuma informação sôbre a situação de
I o Partido reservava para emrprêsas

:Nr. Hardin nos mostra os 'fu�Heiros SI,_: seus colegas, presos pelos japoneses, embora se saiba que o
I pouco honrosas e até responsáveis

realizando um desembarque de a n U u e n o bispo Aerts e nove outros missionários foram assassinados na
I por graves crimes.

surprêsn na re.taguarela nipônica. ; ilha Langgur, pelos japoneses, no
A
ano passado, e que outros I l\1.u�solini está escondido nu

C O N TEM tambem pagaram com a VIda o esforço de procurarem minorar

1
ma vila do lago de Garria, de. diI a situação das populações nativas. ficil acessõ e protegido por 11'111:1

OITO ELEMENTOS '[ONICOS: i poderosa suarda. Assim, o homem
que foi libertado contra a sua pró

ARSENIATO, V'" NADA· I THE LONDON ASSURANCE pria vontade está redueido a mero
TO. FOSF O�()S. CALCIO J COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" fantoche, <li,"esar ele querer enco-

ETC",
�,t-'

_

I
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" hri.r os f'astos e mostrar que ainda

Representante: L. ALMEIDA temallgumaautoridade.Mals nin-
Rua Vidal Ramos, 19 guérn se engana, hoj-e, sôbre a sua

r__...__,

•

.1 verdadeira situação, e o 'papel que
_________________________- ._ representa, para a consecucão dos

nmbloiosos plainos ele domlnio (>

oprcssão de Hi<t,lICT.

rapetes I .c e n qô leu rrs , passadeiras, st6res.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

DURANTE· O Mfs DE NATAL
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 4(J;.oO
Thmestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre CrI 25.00

CiOSTO
A MODELAR

DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO

adquirido na
ESCOLHA ENTRE

I
Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de Jersey, blusas finíssimas.

Boléros, capes e casacos de pê le,
Lmpermeéveis para se-nhore s, homens e crianças.

Alguma joio de alto valor!

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emitk

I
dos nos artigos assinado.

�------����������

Prataria Boliviana e Mexicana.
.

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
Tropicais e casem iras de linda padronagem I

recern=ch egadne,

MaiJ/ots e calças para praia.
Ternos de coroá e casem ira.

Astracãs. Etc. etc. etc.

ATENÇÃO: Acabamos de receber finíssimo linho
para lençóes.

rDISSOLVE
A�GORDURA

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

Salame Peixe frito. etc. etc.

Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas -de Cinema de Hollywood? Um
médico da Callfornia que presta assís
tencla ás estréIas e aos mais famosos
artistas. descobriu um método rapldo
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drastlcas ou a exerciclos
excessivos. Esta descoberta. chamada
Formode, promove nova saúde e
energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é' um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode,
hoje mesmo. em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua malor proteção.
Dlstr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

TUNICO DO CEREBRO
TONICU DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.p.upe,.dol,
E.�ot.dos, Anêmicos, Mil.
que cri.m M.grol, Crienç••
uquíticII, r.c.b.rio I toni·
ficaçio g.ral do olg.nitmo

CO"" o

Sanguenol
BAR E IRMAZEM OHI[NTfRua V. Meireles, 11

Ue. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Ensine a criança, ao lhe apon
tarem os dentinhos, a usar

Kolynos e protegerá suas
delicadas gengivas e evitará
infecções. Limpa, refresca e
dá esplendor.

Hão encontrou adeptos

.

FA(� tlj!AnÚNCIO PEl.O rc�··
.

.
.

�

.

� �
..,. I !lI!Jl1��}!"'.... TRAJANO 14 11 ANDAR

",.:,. 'RlTor /lA COf'll'{lTARiA CIIIÇ/)ffrIlO

-

Ve:!� s� prescrição médica

UNI Ã O» PRODUTORES: «SOC, VINICOLA RIO CiRANDEHSE LTDA.»
MATRIZ - PORTO ALEGRE

Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Farroupilha .:._
Garihaldi - S. Paulo - Ba�a·

Estabelecimento .Agricola • «CiRANJA UNIÃO» • Flores da Cunha
RIO GRANDE DO SUL ... BRASIL.

VINHOS «( A S T E L O" VINHOS (é(j R A N J A
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

CASTELO TIN'!'O
CLARETE
BARBERA
GRANDE VINHO BRANCO
RESERVA (Tipo Porto)
BRANCOS

I

I
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fVid�"'s�ct-;ii Faz anos hoje o Rei Jorge VI
. . "'"
••••••e.' •••••••�

ANIYERSARI os
Passa hoje o aniversário da sra.

viuva Maria das Dôres de Ataíde
Nunes.

Fazem IUlOS hoje:
sras. Cristina Marcos de Lacer

da e Marciana Luisa de Sousa.
sritas. Leonídia Pereira e Dorva·

lina X. Figueiredo.
sr. Rosalino Braga.

Gentilezas s
Afim -de agradecer·nos a noticia

de seu aniversário, visitou-nos on
tem o ar .: Antônio Tavares d'Ama
rol, ilustre vice-cônsul da Repú
blica Portuguesa.
o provecto advogado sr. Acácio

Moreira dirigiu-nos, em cartão,
amoveis expressões de agradeci
mento pela noticia de seu aniver
sário.
.Visitas:
Deu vrios o prazer de sua �'isita

o sr . capitão Domingos da Costa
Lino sobri.nho, recem chegado "-
nossa capital. Iw�i��;;;;��-""""""'"

CASA ROMANOS
���-- _·-........-c::::--..._._·--·l
ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

N_..... ......JO•••- .........-.-.-_.._-..__ Em lodo o mundo civi liz ado, on- Até 1917, heve existência igual Ú

C ·t·
. -

., de quer que a Liberdade seja res- d-e qualquer oiul ro oficial ela :\tlari·
CImo eVI ar o enJoo. pe ilarla e onde a Democracia se re-

I nha Brbtân ica. Aspirante da Ar
LONDRES, (B. N. S.) - Ci entis- força na lut·a contra o "eixo", co- Imada, em 1912, qu al ro anos após

tas canadenses dcscohrbrarn um!memora-se hoje o ·aniversúrio ,de parti c ipava da batalha da Jutlán
preparado, €Im capsuias, que evita Jorge VI, rei da Jng��t.terl1a c impc- (�ila, na belonave "(;o�lig,y�:)()d".

" . . radar das Iridi as. Catorzc de de- Em 1919, cursou a L'n.i vcrs ld ade
o enjoo a bordo, sendo eficiente zornbro, nesta gucrr a, é, portauto, d.c Canubr idoe c cm 1923 casou-se
numa proporção de 3 em cada gru- mads uma d,alta dos povos livr-es, oom lady Ellizame-lh Angola Mar
po de 4 pessoas, anuncia o depar- porque recor.d a o nuíalic io do so- glleniNe Bowes-Lyon , filha do ccn

tamerito de Saúde da marinha de beran o, talvez o primeiro que foi de de Straohmor-e. Em 1924, reali-
vítima da máquina de guerra Lota- zou uma viagem pelo leste da Arri

guerra canadense. Dentro de pouco l itári a e a eira reagiu com a e ner- Coa e, no ano seguinte, iniciou uma
tempo, será fornecido o preparado gia tradicional dos br-itânicos, que, ex cursão pelo mundo, vis itan d o a

embora toler-antes, jamais permi t i- Nova-Zelâmdd a e Austrália c em
runn fosse o mundo esmagado pe- 1929, a Noruega. 00111 a morte do
los gov'ernos tiranos, surgidos na rei Jorge V, sobe ao trono Eduarrlo
Europa. VII, que abdicava logo depois, su

Desde que subi II ao trono, vem cedendo-o o pr incípe Alberto, co

coroespcndendo eligna c brilhante-I noado, sob o nome de Jorge VI, em
mente às espeotabivas depositadas 1936.
em seu goV'e·rno. E,'€Imbora coro arlo
aio premmciar-se grav·es aconteci-�-�

mentes inãer-naoionais, a serení da- TIRO DE GUERRA 40
de de 'aJtirtude, o dlevo.i'ai11lElnto ao

seu po,:o. e a compreensão das res- Eleição da nova Diretoriaponsabil.idades tem-no levado a

conduzir a nação imglesa para <:a- De ordem do Conselho Delibera

Imduihos seguros, na

atua,l
crrs e tivo, convoco todos os associados

mundial. I d�ste T. G. poro a reunião de
Estimado do seu pOY�, .qll�r da Assembléia Geral, .que terá lugar

m.e;trópol,�, quer do In!peno, e t�m- 'nesta Caserna, na Avenida Mauro
bem o reI Jorge VI flgura admIra· Ramos, no dia vinte do corrente
(Ira dias Nações Unidas, entrle a?

I
às 20 horas, a-fim·de que se pro�

<:fuais s� in<:I.l!Ie ü Brasil, que est.a ceda à eleição da nova Diretoria,
lIgado a Gra-Bret.amha por t.r?d'l- isto é, que regerá os destinos desta
cionais ]<aç<Ors de amizade. Por esse Sociedade cívico-militar no próxi
IllIOltiVO, O dia de hoj,e é <l.e gra.llde Il).0 ano de 1944.
júbilo para a sodeda.d·e bu'asileira, GUSTAVOR ZIMMER
que con.ta €1l1 $leu SlellO nllln1JElrO�'a
col'etividaJelle b.ri,tânica, que tao
úteis Srervicos vem pTeslalml,o ao

pais, col,aJ::i;oraJndo nas iniciativas
de gralnde in,te.rê,s·s,e nacional e re

tribllinrlo Clom sinceras provas de
amizade a tradicional hOSip,italidu
(le brasilleira.
O rei J.orge VI em 1895. Em 1909,

o elIlltão prLnoip'e A·lberto, como era

conhecido, el11tnO'u para o Colégio
de EXlercici<o Nav.al, em Osborn.e.

'3 todos os navios, para o seu uso

generalizado.
A descoberta, resultou elas pes
uizas iniciadas pelo fU1lecido Sir
lrederick Bautíns, mé dico da ma

rinha canadense e um dos desce
bridores da insulina, e do dr.
Wilder Penf'ield, do Instifuto de
Neurologia de Morntreal. Graças ao

preparado descoberto, as tropas de
desembarque poderão chegar a ter
ra €1111 perfeitas condições físicas
para os cümbate's em que terão-" ile
se emp.enh a'!'.

Secretário

Hesolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAMEMTE,

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

,. Quando .. lguém. tal como O àlJYa.
Iholro da ilnstrn.qn.o ....cima, ofitreeer.
lhe. em !Ull(l.vel gesto, um oêJice do
.xc�lente aperitivo K NOT, lamt!r&
oe V. Sia. de acrescentar, 80 a�
oe... gentile... : E$TEE 1.411.
SFi'1 (J I1EU APElUTIVO

fJf1EDI.!ET(J!

�.._.,__....-...-.-.-.-..__......._....__......-.w

AgradecimentoPor ês.tle meio, torno públic'o os
1l1ellS mais sinceros ag-radccimen
tos ao ilustre cirurgião sr. clr. Sáu
lo Ramols, p·ela melindlfosa op�ra
cão Oaparo.tomia), que, com fi

)"naior cOl11lpetência, realizou em

mi'nha espôsa, Catarina :\Ieira San
tos a quall se acha em franca con

,"�lJl�sce;nca. Ao laJdo da sua profi
ciente iri'uervencão como operador,
revelou s. s. o máximo in terêsse
duraJnte todo o t.ra.tamento da en

fêrma, que, na "Maternidald,e", on

de eSlbeV'e internada, foi também
carinhosament.e assi,stida peleals pa
cie'n,tes e bondosas enfocmeiras
dalí.
FpoIis., 12-12-1943.

. DORVAL SANTOS

C IS fali••
.....,.......

1 que John D. RockefeHer, o

homem rno ía rico que já pas
sou pelo mundo, durante os

últimos quinze anos de sua
vida só se alimentava de suco
de laranjas, torradas e áqua.

2 que perto de Lancaster, no

Estado de Kentuchy, nos Es
tados Unidos, ainda existe e é
c onse rv o do com o maior cari
nho a cabana oriqinal do Pai
Tomaz .- o escravo que foi imor
talizado pelo célebre romance
de Harriet Beecher Stowe.

3 que si se perguntar a um

beduino quantos filhos tem,
êle só dará o número dos va

rões; e que, se sô tiver mulhe
res, dirá que não tem filhos.

4 que a maior fábrica de ta-
petes do mundo não se en

con tra na Pérsia, mas sim em

ThompsonvilJe, no Estado de
Connecticut, nos Lstadcs Uni
dos.

5 que a lâmina da guilhotina
empregada para decapitar o

rei Luiz XVI foi adquirida em
Paris. em 1935, por um cole
cionador norte-americano de
raridades históricas, pela im
portância de 750 dólares.

6 que o elefante africano, ao

contrário do seu companhei
ro da India, jamais se deí to
para dormir; e que, d�sse m6do,
desde que nasce até que morre,
aquale animal vive mais de um
século de pé.

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

,

CREDI A RIOSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

KNOT

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A,
Rua Felipe Schmldt. 34 - Sala 5 - Telefon. 1634
Expediente: Das 8 li 12 • da. 1 4 i. 1 7 h •.

O. K. eTUDIO

11/1 P1JoDUIO 04 KI10TU /IYO. (017. E SE6UR()$
-- ITAdAí •

DESPERTE I 81LIS
DO SEU FIGIDO
E Saltara da Cama Disposto para Iud•

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôrna
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

o santo do dia
$. Viador r Bispo

_ Brescia (Itália) foi a pátria des
te santo. De alta estirpe, de inte
ligência brilhante e bem provido
de dinheiro, não soube, na sua

adolescêncio., resistir de todo aos

encantos de prazeres mundanos.
Verdade é que êle nunca se man

chou com delitos graves. Mas, se
não tivesse tido um encontro pro
videncial com o hisp o Anatolã.o,
teria, certamente, seguido o comi
nho qUQ leva para a perdição. A
personalidade de Anatolão, entre
tanto, deixou uma impressão tão
profunda que Viador se entregou
à direção espiritual do bispo. De
pois de alguns anos de formação,
Anatolão elevou seu discípulo à
dignidade secerdotal. Decorridos
alguns anos, Viador foi chamado
a substituir o seu mestre no ofí
cio episcopal. A sua tarefa era

árdua, e, tendo alcançado a reali
zação dos seus planos, podia con
tar com alguns anos de folga. Mali
Deus tinha outros planos. O bispo
de Bérgamo achava-se às portas da
morte. Viador foi visitá-lo. Então,
o moribundo lhe implorou que cui
dasse de um sucessor em Bescia
e se mudasse para a séde de Bér
gamo. onde se preciscvo de um

bispo enérgico. S. Viador aceitou.
Os últimos 12 anos de sua vida
estavam cheios de trabalhos e di
ficuldades; mas, eram, ao mesmo

tempo, uma digna preparação pa
ra a eternidade.

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

Irmandãde do Senhor Jessús do
Passos e Hospital de Caridade

Edital
Fornecimento

De ordem da Mesa Administra
tiva da Irmandade do Senhor Ie
sús dos Passos e Hospital de Cari
:l.ade, desta Capital, previno os in
teressados de que, até o dia 21
deste m�s, às 12 horas, receberá
está Irmandade e Hospital, na sua

Secretaria, propostas em cartas
fechadas, de todos os artigos ne

cessários ao seu consumo durante
o semestre de janeiro a junno do
ano de 1944 próximo vindouro.
Os proponentes poderã.o obter as

listas de todos os artigos, aos quais
se refére �ste Edital, no Hospital.
Consistório, em Florianópolis, 9

de dezembro de 1943
JULIO PEREIRA VIEIRa

Secretario

RESERVISTAS«Todo certificado, caderneta mi
litar ou certidão apresentada, pell
soalmente, sem o carimbo ou o

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 vossa

situação para com o Serviço Mili.
taro

COMPRASe VENDAS
Tem V.S. algum objeto novo ou

usado para vender?
Ou deseja comprar qualquer

lobjeto para sua indústria, resi
dência, etc.? Então vá à rua Deo
doro 35 e peça informações sem

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

Faça economia 1 Compre na «A CAPITAL»!
Ali, V. 8, encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

Faça o seu presente de Nn,TAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL".
L' hos estr':1ngeiros e nacionais - Casemiras - Panama - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensóriosln

Meias _ Calçados _ Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços,
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o melhor caca do
murado

WASH1NGTON, novembro
(Por Larrv Carl', da INTBH-A,ME
RIGA,NA) - Os Grumman Hellcat,
os novos cacas da Mal'inba Arucr i-
cana, superam lodus os demais
aviões do seu tipo em velocidade,
raio de ardo e al li tudc, c na sua
curla carre ira já se firmou 1'0'1110 o
melhor avião de combate do iuun
elo. Êsse foi o .vcrr-d icto oficial da
Marinha, com re'laçâo no novo ca
ca co ns.í rul do <1(' a cô rd o com as

observações da guerra aérea, no
do Pacífico, especiuhucnto para ven

cer os caç'lals Zcro dos japoneses.
Os "Hetlcat" 1l-1I1 uma velocirl a

de super-ior a Gi)O ([u.i,lômeto'os ho
rários, um raio de acão de 1.500
milhas, contr-a as l.1 MI e 1.200 mi
lhas dos Ligh l n i ngs, Thun dcrbolts
e "Iuslangs a l n ahu c nl r- cm opera
ções, c podem subir a uma altura
ele ma is de 8;'í.()(I1) pés. :\0 seu pri
meiro enconlro c om uma Iôrr-a ini
miga l1ul1ler'('alll('�lle suprr iur , um
grupo de "I-lrllcals" abateu 21
uv iôcs japoneses, cun l ra a perda de
apenas duas de suas máquinas.

��x·lnLel'no do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Servtços Além, cl i SSO, no recon I c I1taque con-
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereirá Gomes (S. Paulo) tra 8 ilha (f,e Wnkc, furam abuti dns

30 Zér os n ipô n ic o s, sem a perda I
de um único lll'llcut. Dessa forma, Io J-Ielka,t é um companh e i rn ól.igno Ido Vought Cmsai r, que é outro dos
mais 110YOS caras da "farinha dos
Estados Unidos, os qua is d iàr.ia
mente registam novos ex i l o s contra

I a _a��ação nipôni ca,
Municipal e Hospital·

-
-------

INDICADOR MÉ.DICO
NEVESDR. MADEIRA

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerret ..oarnento e Longa Prática no Rio de Janen:o

CUNSULTAS - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs ., à tarde, excepto aos
sabados, das 16,30 às 18 horas - CONSUI,TóRJO; Rua João Pinto •. 7. sobrado -

�'one: 1.461 - Besídêncta: Rua PresIdente Coutinho, �3.

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

Ex·Lnterno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico
Departamento de Saúde

CL1NICA lUÉDICA - ,Moléstias internas de adultos e cr-lanças. CONSUL1'óHIO
e HESIHENCIA; Rua ,FelIpe Schmtdt 11. as - 'Tel. 812. COl\"SUIlL'AS - Das 1(; às 1 S.

DR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

AI�AÚJO
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSLJLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 (AllSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
(Dipiorna de habilitação do Conselho Nacíona l de Oft.a lmo log ia )

uuere cio Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e' Hospit:J1 de Caridade
Clinlca médtco-eír-ürgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI/J'óRJO; Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

*" 18 1101'38 - RESID1tNCIA: Couselhen-o Mafr.a, 77 - FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2ü - Fone 1.4005

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

Dos

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

Asststêncía Pública de Porto Alegre, Ex-tuterrio de Clínica Médica e Ginecologia.

AFECÇõ·ES GENITO-URINÁRIAS - Síll"ILIS - DOENÇAS DA PELE
RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-WOLETAS

CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46
RESIDll:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FO:fE. 1.648

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

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital FemLnino.
'I'ratarnerito moderno da Blenorragia Aguda e Oronica, sob controle en

do;copico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os

traw'l�·"mlOS especializados. Patrtotes polonesesDIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.

I auxiliam aRESIDÊNCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado ) .

,
.

"

CONSULTóRIO: TÍlI'adenles. 14. FONE: 1.663. LO�])JU:..S,. (!3. X S.) - A tare-
fa de destruiçào empreendida pe-DR SAULO' RAMOS I'
los "arrebenta lrens" da HAF Sô-•

bre os transp or les gcrruâni cos está
EspeCialista em moléstias de senhoras - sendo graud cmente auxí lie d a pe-Partos. los p atriot as poloneses, narr a o
\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ- correspondente eru Stocolmo do i
-nago, vesícula, útero, ovários, apêndice, "Times" (J.e Lonrh-es. ASSÜIl, en
rumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA quanto os aviões br-itâmicos estão
1)0 PERíNEO - Hérnias, hldrocele, ve- causando uma imensa dcseruicão
-tcocete, Tratamento sem dor e operação ao longo de fcrrnvius vitais na Ale
Ia Hemorroldes e varizes - Fractnras: manha e Europa oc idental, essas
rpazelhos de �êsso. Opéra nos Hospitais fôrças de patr+oí as estão operando

de Florianópolis. uo sentido de quchrar os élos cio
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009. Reich com a fr en íc oriental.
Horário: Das 14 às 16 horas, diarlameute. De acor-do corn fonles dignas de

crédito, pr osseguê o c'orrespondcnte
HELENA CHAVES SOUSA durante uma parte de outubro em

que centenas de trens militares
passavam d iàriamcnte, através ela
Polônia, em direção a léste a-f

í

m
-de abastecer a freut,e russa, os pa
triotas pollÜlneses drsl['ruiram mais
ou menos um têrço dêssles trens,
danificando, pOI' outro lado, tão
g,randemente as Unhas que os ale
mã,es se virailll compelidos a

redU-,zir a ve10cidade média dos t·rellS
Dr. Newton L. d'Avila (l:ue s·e dirigiam para a Polônia en-

M' d' tre 15 e 20 mHhas por hOI'a. Isso- e leo -

'deve ter afletado de mo,do apreciá-Ex-interno da Assistência Municipal A

vcl as operaçôes militares germa
e do Serviço de Clínica Cirúrgica nicas na Ilússi<l dLU'alnte um perio-a cargo do Prof. Castro Araujo, do corítico. Salienta-se que essasdo Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações atividades não produzem apenas

idanos lllateriais no cls,forco deConsuIt: Vitor Meireles, 28.
guerra do i'nimiao. Elas p(lS'sluemAtende diariamente às 11.30 hs. e �

à tarde, das 16 hs. em diante
•

j�l]a,1111en!e um :tl'�9 efeirto des.nl?�·a-
Resid: Vidal Ramos, 66. hzador sobre as forças g,cnmal1lcas

Fone 1067. e111 seu próprio pai,s, na Polônia e
em trânsi,to para a Rússia, clesde

DR AURvLIO ROTOLO que constituem um sinal ele que
• I!. mesmo as naeões sub,iugael-as e

mais brllltalmenie tl'aLadas não po
dem ser impedidas de trabalhar
numa estreita eooperação com os
seus aliados do ocidente.

I
__ ..m �

R.A.F.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJAlMA
MOELLMANN

formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítaís europeus

Cl1nica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urtnár ío do homem e da mulher

A8Slste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia CHnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo'). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neíro. - Gabinete de Raio X - Electro

car<ll.iografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de mleros·

copia e anáJ.ise cUnica. - Rua Fernan.do

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

l1'elipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

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

SID:€NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

tJ:trurgla e Ortopedia. ClínIca e Cirurgia
do tOl·ax. Partos e doençlil!l de senhoras.

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

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado peja Fa'culdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serv.iço
Cirúrgico do Prof. Al!pio Correia Neto
(Primeira Cadeira de CI!n1ca Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Ass�stente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
UHospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

tntestínos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
vo.rízes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consul tas. Das 9 às 12 horas nu

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

São Sebastião

SE��AS
padrões maravilhosos. finissimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Casa SANTA ROSA

ENFERMEIRA OBSTll:TRICA

_____,-------------.--------------------------------------------..

I Atencãc) ' ...
J "

':onlabilistas
DE lCÔRDO 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, estebe
lecida à praça 15 de novembro. 23 - 1." andar.

Caixa Postal, 195 - Telefone: 771.
Enderêço Telegráfico: "INTER" -

Florianóp�
Ao

" .

co Ill.e I�CI0

(Parteira)
Diplomada pela Mat.ernldade

de FlorIanópolls
Atende chamados a qualqUM

hora
Praça da BandeIra. 53 - !lob.

IAntigo Larll'o 13 de Maio)

A Associação Comercial de Florion6polis ope:u
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 pr6ximo
dia 16). 3 v. - 2

l
\

Médico - Cirurgião _...;. Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoee da tuberculose
pulmonar, ulceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

-'21.G·",_..II........ 'Ii[·._�m!ilí·'I'Ii�IlIi*'M?l-_·- iSilIIl:I!âl"__I:GI:!:ZE(.'-_*+lIIlIiillllll__· • ,» _

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

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

Sort-Ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO ""AIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas estas vantagens por apeuas
, Cr $ 1,Oe. Tudo que promete cum

tire ínconnnenie. Não existe igual. Não reflita e não
duvíne um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotlança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias ft e 18

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
HOje e amanhã sel'Á a sua preferida

Or01l'a8 nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumaria.
Artlgog de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário m6dioo.

PREÇOS MÓDICOS.

I

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY ILlMITED
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

Cr$ 1.200.000.000,00. IISub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vida) Ramos, 1.
1

��..���A�Z•.�s�.�;..a�z.$M.i"&._4__.a$.�I.W&.;��I � �. I� �
--

IIJ 2 3

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE: 1514

Os órgãos da Estatística MilitaI
têm 8pôio legal, quando 'nUmam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
Vlento8_ (D. E. M.).

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.felra HOJE

CINE
7,30 horas:
à nobreza hum&na,
e Briant·

40 mil cavaleiros

A's
valor e

Taylor
Um com Grantmonumento ao

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 3,00,2,00 e 1.00. Imp. até 10 anos

CIHE «IMPERIAL"
A's 7,30 horas:

2 filmes em últimas exibições.
Richard Arlent e Andy Devine, em:

Justica,
,

as avessas
Brenda Joyce e Richard Travis em:

Mais vale _tarde do que nunca
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

Preço único 1,50. Impr. até 14 Bnos
--------------------�------- ---

Se. FEIRA - UM POEMA DE AMOR E DE DOR:

Sangue e amor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



".,STADO-Terca.'eira, 14 de Dezembro de 5

do Patriotas italianos
BERNA, novembco - (INTER

AMERLCANA) - Têm chegado no

tícias aqui, procedentes da í'routcí
ra sniço-itaâiana, de fontes f'ide-

DIVISÃO DE SELEÇÃO dignas e bem informadas, sôbre a

Para conhecimento dos snrs. Candidatos, tornamos pública a escala luta dos patriotas italdanos. São
das provas a se,rem realizadas !lesta Ca:pit�l, nos próximos dias, no assinaladas numerosas lutas entre
EdiflClO do Instituto ele Educação, na H.ua Saddunha Marinho. êstes e us t I

-

V di
. ALMOXARIFE C'SI es e as tr opas ai/emas no ale 1

Dia 15 ele dezembro, às 19 horas - Nivel mental e Aptidão - Le- Susa (Piornonte). A 9 de novem- III
gislaç�o d,e Material e A�ministraçãü de Almoxarifados.

_
.. ,hro, os patriotas Italianos ataca-

Dia 16 d,e ,dezeJllb�'?, a,s 19 l;o_rais - Mcrceologia e Noções de Estatis- ram uma patrulha germânica, tcn-
tica, Mntcmática e Ciências Físicas. , I"

A'

t idCONTADOR « o, em consequoncia, as nu cri a-

Dia 16 de dezembro, às 19 horas - Contabilidade Geral e Conta- eles alemãs suspendido todo o trá-

bilida,de Pública. rego errtr e Rivolí-Susa e Bardoricc-
Diu 17 de dezembro, à:� 18 horas - Escr-ituração e Pericia Contábil. chia e entre Susa-Ulzi o e Ccsana,
Dia' 20 de dezembro, as 19 horas - Matemática e Noções de Esta- a partir d 10 I b N

tística,
" c

,_

e ('e novem 1'0. 1 a

Dia 21 de dezembro, às 19 horas - Português e Noções de Direito regia o de Ossola, foram mortos os

� Legislação Fiscal. seguintes comandantes ele milícia:
GUARDA-LIVROS Cap itão Caccavelle Marti no Frac-

Dia 14 de �e,zeJl1bro" às, 19 horas - Co ntahil idarlc mercantil e ;\10- cassi, Antônio Fallcone e Antônio
ções I,le C�ontablhdade Pu)lhca. " , I F br : '"

"
, o' "

DJa 10 ele dezembro, as 19 horas _ Couhecimentos gcrars. Matema- a III. E sintomatico que () ",CI1EI aI

licn c Noções de Estutistica. I Broglia, que linha sido nomeado,
Dia lG de dezembro, às 19 l\ora� - l?orluguês. I há P;Oll]lCO, comandante elas Iôrr-as

" D�ClIL()GRAI<O,., 18rmaJ(]a,s
da Lombardia, já lenha

Dia 17, as 19 horas - Nível mental e conhecimentos ger81s 'I d tit '1 I ti t 'I J,ESCRITURÁRIO si« o es 1 me o e su )S' I UI( o pc o

Dia 19 de dezembro, às 7 horas da. manhã - Português e Direito g"e<nera.l Gioachino Solino.
.!-- C()l1hecil�1C'ntos g�rais.· I . A recente morte de Pollarstri-

OBSEHV,AÇoES: ni e elo seu coleza Giard in a chefe
a) - Pt'lra as provas de Estatística. os candidatos deverão levar, I

(lo f c' La d "'T .

c

f
'

i I
. , ' ,

I" s as IS s e ur im oram se-
dém I e a,J')ls-lll1ta ou caneta-tinteiro, apis preto, régua, compasso, i ' , " .'
lra,llsferidor. etc. I guidas pelo assassunro de Chicsa e

b) - Os candidatos deverão estar presentes ao local das pr-ovas Riva, ambos membros do diretório
�O minutos antes da hora marcada para inicio das mesmas. Iase ísta dessa cidade de Lanf'rcdi ADro. Joséfina F. Schweidson avisa ter reiniciado sua

c) -. q i_ngresso ruo_ recin!o da,s,yro:,as somente ser� perJ,nitido 111('- e Miraglia chefes fas�is,las de Br es- clínica, atendendo das .10 às 12 e das 14 ás 17 horas.
diante exibição do cartão de iden tií icaçao aLI prova de identidade para, d' Ed d T' h'

,

os candidatos que não possuam o referido cartão. era e e 1111011i o lWI1C' ier: e 8 v. alto - 6
d) - Os cartões de identificação deverão ser retirados pelos can- Linguebcrti chefes fascistas de Pi- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

didatos, na Delegada do Instituto dos Indnstriários, na, Rua Felipe sa. i :
Schmidt,5. •

DISCOS
·

Florianópolis, 11 de dezembro de 1943. í Prestfgta o Govêrno e aI! • (I

_

,.' (Ir •
.

A COMISSÃO EXECUTIVA EM FLORIANóPOLIS: I classes armadas, - ou será" : � I
Francisco Ide Paula eOliveira,. •
João Roberto Moreira J um "quinta. eolunlsta", (L. • •

: �;;�;;••••••••••:;�••••••••: I COLUMB IA I
I. Depois de tantos anos de bem servir ao público : I A. msrs lamosa. musrcss, com o. mars

II.. Famosos artistas.
/

. ULTIMAS NOVIDADES

apresenta, - pela pr.meire vez - a sua Na (tRADIOLAR»
•

dI' ·d d N II· ! Rua Trajano, 6
• 'Gran e liqUI ação e ata.: !...6l•••••••••••••••••••••ê••Q•••�••••••••_.......:

Toda ii Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA!

•
@
(t}

•
..
•
"
"
"
I
�

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: Uma só oportunidad Q) para :
: COMPRIR E fiCAR· SATISfEITO I :

Começa no dia 1.0 dé dezembro, não esqueça ! •
• •

I C ASAM A C E O O N IA! sorv.teiro�e��I�i:�����.e�ol��!aLgorHieo.
• A Casa que mais vende e melhor atende • (para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá-

: 8 ,. Rua TraJ"ano _t 8 •• di0z.-Ms.veBÁTTisioTtYia

I• •
Rua Felipe Schmidt, 34 ... (. Postal, 173 -- Fon.e, 1549

••••8•••••••••••••••�•••• �-8' ••••••• ��.
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

.------___";,,,,;,;,,��.'

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

Departamento Administrativo
Serviço Público (DASP)

Roupas brancas, perfurnu río s , 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 Noel!

Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe ,!

..

w ia

Não � liquidação
o proprietário da

CASA NATAL
tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com
diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri

buidor em Florianópolis, iniciou 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!

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos;

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

Dra... Josefina f_ Scbweidson

CONSTRUÇÕES -

compra, venda e administração
de imóveis;

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

paqamento à vista ou a longo prazo.
'

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. VonsÍi'utora da Vasa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique

passiveI obter «casa própria»,
como é

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

Entrega a domicílio

A Mobiliadora

CI A, WE'rZEL INDUSTRIAL-JOIN'VILLE (Marca regist.)
.

recomenda'-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinFetante
Sf:t.�Ã� ylRGt�.... .

Esp ECIAlI OADE

,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Terca .. teíra. 14 de Dezembro de 1943

e ANO NOVO, adquirindo I �,,�"�:�u �)fe��o:�� C�",����e"id�eOri�I��:"

d f"
se cm pleno desenvolvimento a no-I confirmada até o momento a re-

nozes, amen 03S, passas, Igos., va ofensiva russa a oeste de Kiev, conquista de Cherkassy pelos rus-
setor êsse em que foram recon- sos, é bem possível que a informa-

chocolates em canas a Iaatasla quistadas
'

várias local idades. De ção da emissora de Vichí seja. ver-
acôrrlo com outras notícias, a dadeir a. Com efeito, as últimas no-

t t· Wehrma cht perdeu mais de mil ticias de Moscou diziam que aquo,

e ou ros ar Igos tanques nessa batalha de fôrças la importante cidad.e da margem
blindadas que já dura hú quase ocidental do rio Dnleper estava

I P
·

I'
..

MORITZ & C· I
Ulll mês e é considerada corno das prestes a ser ocupada. pelas fôrçasrOprle arlOS -- la.. maiores tr-avadas no sul da Rússia. rus.sas. Enquanto isso, lIm. pouco
Os alemães iniciaram seus contra- mais acnna, no setor de Kiev, o
a taques a 19 de novembro, desen- general Vatutin acaba de pôr pon-

'���������������������.�a�'�,�M��E�'����i�'i�·������I����������!���te������.��� cadeando ruTIS 3r�0 de wrp�eza to f�� à g�nde ar�ncada �:
COI11 o objetivo de 'conter o avance Man neste i n, iniciada no dia 19 de

no IGreve em LI-a-o russo em' d ir ecão à fr-onteira polo- novembro. Informam ainda de
n esa. Essa opor tun i d adc, tivc raau- Moscou que os russos estão em ple

LO:s'DHES, 14 (C. P.) - Os tra- na os nazistas, quando as rápidas na ofensiva nesse selar, onele os
'xr� �L"'-ING.TON, 14 balhadorr-s franceses de Lião de- divisqes de cavaiar i a do .gel�eral r:azistas irromperam p��'a: la,nçarn�-hJ.[l (U. P.) Vul ul i n , checadas em prm ci.pms SEUS ataques contra Kiev, �essa

- O presidente Roosevelt vai clarararn-so novamente cm greve I de !1ovemb.ro"do setor oésle de Zh i- custosa
.

contra-of'ensiva, que du-
falar no Congresso sôbre

.

as geral C011t r a os agressores naeistas. lom i r, aprovei taram a denota. ger- rou quase um mês, o êxi�o .ll:ais
conferências de Cairo e de I Em vista das proporções do movi- mân i c a de Kiev para prosseguir o salIente de )'0l!- :M�nnestelt1 fOI a

T ,- "D' ho
í ,,,.'" Imenlo, os :'-'emães enviaram àquc- seu avanço sem. esperar rc�orços. captura de Zhitomlr ; .entretanto,eera. isse laje o secretárto

. ,. Assim, as p osrçoes conquistadas depois de uma: luta cheia de pen-da presidência que, nesse sen- la Cidade torle eO;ltlngenie. de. l rn- pelos russos ficú'am carecendo dI' pecias, a guarnição russa de Kiev
tido, O chefe da nação

recebe-I
pas de assalto o Iôrças policiais (k f'irmczn e os aâe.mães pud eram re- nem �e apercebeu da <l.prox.llllação

rá um convite de ambas as Câ- Vichi para assegurar ai ordem. c(�nqu islar Zhitomir e Koroslen. rlas forças �o marechal nazrstu. E,
, :s'ao obstante os russos terem per- para o passivo da Wchrrnach l, Io-maras, logo apos O seu Tegre�- Não s� considera elido boas posições esll:allégicas, I <lolll. cêrca de 1.500 tanques que os

so; e que, em tal caso, era

10-1
-

posleriormente, com a ajuda de -r8Zlstas perderam, somente nesse
gico adiantar que Roosevelt «empregado».. l'efôrç.os e �r!lnc1es qLlal�\idaclcs de :�tor, � Lll�l nÚI11�ro de baixas que
atenderá o pedido dando aos RIO, 14 (A. N.) - O mims- mater-ial !Jrl'Jco, eo;n,s?ll(Iar.am os ainda e PI el�atlll o calcular em�o-'. I t d T' b Ih lar pontos em que se haviam Ií rmad o. 1'<1 de antemão se saiba que foip�rlamen�aI:es tO,da a Informa- r_o o .1 a a, o es? ar eceu ql�e Pr esentemcn te e�ll. consequênc iii ll:�lito el�vado. Os próprios ale.
çao possrvei sobre aquelas I nao dev e ser considerado em- das melhoras ver ificad as nas con- llla.es, aliás, em seu, comunicado de
magnas reum iôes. I pregado aquele que apenas d icõcs atmosf ér icas. os russos vOoI- hoje, reconhecem que perderam
---------- ....__ presta serviços avulsos ao e111- hll:alll a dcsenvolver ef,icienlt.e .at!- muito no sru!iente de K.iev. O l1larl�-

116RADE"!IMmNTO O" d ' t 1 n
-

O I vidade de ayiação c-ontra o IInl111l- cha! von Mannestelll, portanto,
11

.

\lUIUi I preoa,
OI e que,

_

COlllO a,. a

gO,. cle,struil1do-Ibe sis.temáticame-n- lleve esta.r pensando em mais um
gozara a proteçao da leglsla·- te a's clefe-sI3s. plano de retirada anteriormente

T d b t'd t cão trabalhista. LONDHES, 14 (C. P.) - Embo- , traçado ...en o-me su me 1. o, recen e- •

mente, a delicada intervenção cirúr
gica na Casa de Saúde «São Se
bastião, venho, por êste meio, agra
decer ao médico-operador sr. dr.
Roldão Consoni o desvêlo que me

prodigalizou, nessa emergência,pondo à prova, mais uma vez, a

sua alta capacidade de cirurgião.
Também torno êste agradecimento
extensivo às carinhosas irmãs e

enfermeiros daquela casa de saú-Ide. que não pouparam esforços no

sentido de me verem rapidamente
restabelecido i

Florian6polis. 13 de Dezembro
de 1943.

Londres, 14 (U. P.) -- Rádio Ber- :\1aclrí, 14 (D. P.) - O generallim anunciou que Cherkassy, na Franco iniciou uma política ele li·
Rússia, foi evacuada pelos alemães. I quicla<:�o, relativamente 80S preso�

_ po.Iílicôs da guerra civil espanho-Ataques nazistas Ia, com () es.tabelecimen'to da redu-

repelidos <:�o de penas d� prisão e C0l1111ta
çao, C0l110 tambem por uma suces·

LONDRES, 14 (D. P.) - O exér- são de !eis que concedel1l o gôzc
de liberdade condicio,nal a lodo'cito patriota do gencral Tito repe- aqueles que foram condenados pOlliu novamente violentos ataques (lelitos cometidos durante a reyo

nazistas na zonas da Bósnia e 113. lução e cu.ias penas não excedan
Croácia. Os alemães porém con-:1 12 anos. Por motivo da celebT3-, ,

I ca-c) cIo l)róximo �atal o O'enerati I1llam rcforçanrlo cadal vez ma,is . '.". '2, , Fra,nco decrelara a amrphacao des
suas posições e se preparam para. sas medidas, afim-de Ilqlliclar o�
desfechar um assullo pela costa da probrlemas pe·nais.
Dalmácia, afim de cercar os pa,- cO· estan ....otriotws que lá combatem. .. U

Festeje seu NATAL

NA S08[RANA
o ESTADO Esportivo Roosevelt falará

Congresso
Paulistas x Cariocas
Rio. 1:3 (A. N.) - Toda a impren

sa vespertina puhlica estensas crôn i
cas sõbre o jogo disputado ontem em
São Paulo entre os dois clássicos ri
vais - caiiocas e paulistas - e que
marcou a prtrnetra vitória do selecio
nado paul íatano na piimetra partida
das quatro finalistas do campeonato
brasileiro de futebol. Os cronistas
acentuam que o quadro carioca não
produziu tudo que dêle se podia espe
rar, embora não escondem que a vi
tória paulista foi muito merecida.
Tamhém destacam a atuação do juiz

uruguaio Cirilo. que marcou o jogo
com muita felicidade. demonstrando
conhecer amplamente a sua difici:l
missão. Na próxima quarta-feira os
dois selecionados defrontal'-se-ão no
vamente no mesmo local, isto é, no
estadio do Pacaembú. No próximo do
mingo dar-se-á nesta capital o tercei
ro encontro.

foi evacuada

Rio. 13 (A. �.) ._ Informações pro
cedentes de São Paulo adiantam que
o selecionado carioca sofrerá possi
velmente duas modificações para o
eneontro de quarta,feira. Acrescent::l
se que a direção técnica carioea cogi
ta ele fazer com que Augusto possa in
tegral' o esquadrão carioca. falando
se ao mesmo tempo que Tim atuará
em lugar de Perácio, que não corres

pondeu à espectativa.

DORES - FORMEIROS. Em· OSCAR PEREIRA .

presa Metalúrgica Nacional.
Caixa posta) n_ 43. Joinville.
Santa Catarina, 3 v, . :2

Aviões nipônicos
destruidos

Chung King, - 13 (U. P.) -

Aviões de caça norte-america
nos atacaram e derrubaram 8
aviões de combate e dois bom
bardeiros em mergulho, japo
nesês, que regressavam à sua

base, em terras do léste da Chi
na. Outros 'despachos acrescen
tam que as fôrças aéreas alia
das bombardearam as instala
ções nipônicas de Shinhow e

An-Siang, na zona do rio Tong
Ting.

't'::-ú:'+'J.,.;,;Il
"r;

_l
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PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Nova política penal Ide franco
Tesouro nacional i Romaria a o covilo Tesouro nacional iniciará no

Ilia 21 o pagamento do funciona- LONDRES, 14 (D_ P.) - O Q. G.
ismo, correspondente ,?-O mês de do "Fllehrer" tE'lll sido muito vis\-'lezen-lbro, o qual devera estar

ter-,
. .. .

\ ,

ninado a 24. lado pelos COllllSSarlOS do Ho·_.
--- r:os territúrios ocupados. O motivo
(Odigo de caca ! dessa romaria ao covil de líder nn-

O «Diário Oficial» do dia 30 zista, é a autorização cios planos
)Ub�ica as !n�truções para a ex�- para conter a invUl.são aliacia de
'uçao do COd1g0 de Caça, exped1' . _'
ias pela Divisão de Caça e Pesca. que a, propaganda naZIsta nao duo

vida mais. Entre os presentes,
acham-se o chefe do partido nazis
ta, na Holanda, o ailto comissarIO
Seyss-Inquart e o chefe da adminis
tração nazista nos Países Baixos
Esses delegacIas nazistas dehat,)·
ram a construção ele novas fortifi·

EXPERI�mNTE ESTE REMÉDIO calÇões, sobretudo, na costa ]l()lall.·
Se v. S. sofre de aturdimento catarral desa ..

A DIRETORIA
---�

�ão ouve bém
dopor causa

catarro?
quite;;

o Aéro Clube de Santa Catarinc
está avisando que, de acôrdo con,
a resolução número 1 de 9 de ou·

tubro, aprovada pelo C.S., s6 pode
,ao tomar parte em vôos de ades·
tramento e instrução os pilotos e

alunos que se acharem quites ceff
a tesouraria e adquirirem, previa
mente, a respectiva licença de vôo. COBRADOR

Precisa-se. Hécessário referenda e

fiança. Informaçlio na MODELAR,
Panon

lU de zumbidos nos ouvidos, ou se oca·

carro obstroe a parte posterior da sua

;arganta, certamente se alegrará ao sa

oer que essa tão aborrecida afecção de
;aparece prontamenbe com o simples ira
amento, durante alguns dias, de PAR
VIINT, o qual poderá adquirir em qual
luer farmãcia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

,rimeiro dia. A respiraç:io se torna mais
'aci! e desaparecem, gradualmente, os

mmbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,

Os órgãos da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando 'nUmaJl
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem' em seu a estabelecI.
llentoll. (D. B.. M.),

Saráu estudantil
Realizou-se domingo último nos

larist-ocráti cos sa Iões do Lira Teni�
CLuhe, a "Sloirée", malndada cel,e
brar pela nova turma de li.cencia
dos do Colégio CataTinense e Giná·
sio "Coraeão ele Jesús", respecti.
vamente.

..

Esta fesia que transcorreu mlll
ambiente de fina clistincão e graca
teye a comparl'ncia das fal1líl{'a�
dos recém-formadfls, e professore.'
daql:e,!es dois acreditados estabe
lecimentos de ensino secundúrio
nesta crupirt:al.
Cêrca de O horas ele segll'nd a-feio

ra, a orq'Lléstra executava a "Vallsa
da l),espccl icla", que foi clansa,d a pre
los recém�forlllados com sleus res

pectivlos pa>c!rirnhos e madrinhas.
Sempre na maior cordiaHdade.

proloHgara,lll-se as r1ansas até aUa

,
madrugaria de segunda-feira.

O "Estado" que esteve presente.
na pessôa cle um de s'ens compa
nheiros de reclacào, agradece o gen·
til convi1e envi'udo, e c1(eseja a to
dos os licenciados e lice:nciadas,
muitas felicidades na sua vida fu·
tura.

no Cairo
Nova Iorque, 14 (U. P.) -- O f:

nente-general George Patton, co

mandante do 7' Exército nor1;_1'
americano, chegou ao Cairo, aco fpanhado de seu estado-maior. , ::r'
CRUZ VER�IÉLHA BRAsn,a,}'

1 sonolência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difi

.!uldade de ouvir e o desprendimento do
nuca nasal na garganta são outros sinto
mas' que indicam a presença de catarro,
) qual deve-se combater com o tratamen-
o de Parmint.

Mil tanques ,São convocada,s todas as Samaritanas
e Socorrista da Cruz Vermelha Brasil€l
ra, para toma,rem parte no desfile dO
dia do Reservista.
Ponto de reunião: C'l'UZ Vel'melha Bra'

siloeira, àS' 7 hat'JoS da manhã. ,
Ülllotros.;im ficam as mesmas C()lwlda�da,s para recepciona1' as delegações ql!,.

chegarão do Ílnte,ri01' do Estado 110 dia
15 às 17,30 horas, na sede da Cruz Ver'
melha.

Moscou, 13 (U. P.) - As fôr
�as soviéticas destruiram mil
�anques nazistas, ao oéste de
Kiev, durante as operações na-:
quele setor.

Sedas estampadas em cortes
Reversíveis,.,Zergalbas

Maravilhoso sortimento naTelegramas retidos
Na estação do Telegrafo Nacio

nal, há telegramas retidos para:
Gaid, dr. Arnaldo, José Roque de
Cruz, Bento Crepa, Anda Ambro'
sio, Francisco Brasiliano da Silva,
Comte, Gusmão, Ernest6 Palhares,
Walter ZandonzQ, Silvestre Salva
dOf.

CASA ROMANOS
Rua Con 3elheiro Mafra, 26.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


