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"Pequena linha RomeU"
sériamente ameaçada
:o. G. Aliado no 'Norte da Africa, l-(A. "N.) -

Anuncia-se que Insern Ia, uma "dfas chaves da -Pe
quena linha Romek encontra-se séríaménte" amea
(,'ada por um moy1giento envolvente norte-ame-
ricano."Acredíra-se que, a queda de Insernla é urna
questão de dias.

A

Londres. 1 (Assooiated Prsss) :--- O A1t) CD
mando 'alemão anuncia no "seu comunicado" de ho
je, que- reconhece ql�� �1a freDoI'e italiana os alia
dos 'abriram brechas nas Iinhas a'emães a noroeste
di3 Capua.

Ofereceu um banquete
Moscou, 1 (Assoríated Pres s) ,_ o marechal

, 1:1 nlc�f;l����{IJlOm�m 1l:";�(.,1�p�fe nD Krenlin
-

,,,,J ::Snr: r�d'\vm· Cordell
. tIuíl. '

.

��unir.Se-ãOCh-urchil� Stalin
�<.

'e
"

Roosevelt

Os em retirada

bairro industrial ll:� Ararajú, :o tll!.� c;-: i;'l varios
horas d:�Jl.Qis, salvando-,,,e· des�7a 'l'0i'11!J. {j t'ç:ierji
da unidade mercante. lnstamer!o u '":0111n�·j'('nfc pro
cest"o 'foi D mesmo Julgad':J p,>I., !nbiliHl.! mnrlti
mo udministraí ivo, cujos juizos ,'í:nr rle nrutenr
acórdão a respeito, declarando '0 L1ddl',�! Cô, ((11Ti-0,

I ronsequencía da fortuna do mar, ordsnanro f) al-·
-

quívamento do processo:; eximindo de qHatqm�l'
respousabilidade \ o cariitJo de !'�ing-o C'llI:S(� LI.!"
cio Duar: c V,fl]-cn"t°., '

"$-.- .. --.-,+-+ __·�--�--4-�-�-_'�-_,·<$>--�-��

Multados por contrabando
Lisbôfl, 1 (A5S0(i;\�\,cj l'r8:;;)

'

__\ Vi!lt�. ',: d'�{n:

pessoas im lusivel irtpulantss dos navíoa b!"l�il::'l'
1'05 ': Bage'; e ,Siql:·"ira Campos» Í0!'ôlm' muttn
dos num total d[� 1.:1(:0,7::21) !�S(1i.'iQ8 ror crirtu: (I,,}

Pela Nossa lufaneia
Dr. Afonso Balsíni
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Compra-se Uma pequena ca- X -_I
deira para vapor. Ofertas sob

Pequena. .í':1miUIl precisa vJ.'\!ior á esta redação. 5V-1 .

a1ugbf casa [la apartamento

".1111 PI$Ud.en,:,CiaArnortização de 30 de Outubro de 1943

__om.-,...m'lli!i!lÍll�_"�"""'l!�"""""_""""""' """'� 1.\10- Sorteio de Amortização l'ealiz.a:do n«. sóde do: Co:m.pG!'lma coro.

a a'!�bi0néia do Fiscal Fede:ral. na prcssnça: de pln-tudor'l\6
daJ tituleiS e do publico; foram as "',;9\\intellõ"

Cornblnoções Sorteadas:

P L A N O «Au

C N Ij
ONN

Capitalização

Oj p p Lj
N L Lj
G N Mj

Compra'&!>§c
i\R;\�.AZEM c.1\mOCA

Rua 15 de Novembro, ! 3! 2
'

Compra qualquer quan
tidad-e de manteiga cclouial,
pagando o':fn�;:hoí píCÇO.

A P H

PLll,NO
Dê 1.(1 cr·� S.t' I '"

ZU 3 PV 10 BX 15 PVI6
I

!r 10 VO 30 IN 13 Rf'7
1:029 UX11

VP 11 PP32
Vintem Poupado

.�'.

, OAZOCiENTO A LENfiA
da afamada marca l' IM.BERT"
vendem se dois aparElhos quasi
novos, lJ{,l'it:ito estado e fundo'
uamente, PDf: prrço: de ocasião.

! Dirija se á C. P. 51, Blumeuau

I- Vende se ul1;�obiado o duas
"

1 casas com agua encanada e um I
j'
chíio de casa. A Rua S. Paulo. '

237 Em frente da estação. da IIestrada de. ferro. Pi�'ÇO de OC'l-
,I sião.• Informações: Fabrica de I H':S

Chocolate Salware 5/l1.. 6\-6 I
_ �

_.�1:-�

1 1.'
.� :--....-.:i. ri

I ii !J.1€",;��:l\}_n�-t>!f�.��ij>��+�••
nunrmaeees em uera

Sapato esporte para senhoras,
" t o mais procurado I10rque

é o melhor I I

o mais elegante e

Bl2SiJ!#'P.}&;1?$..IiW)*

Calcados
;>

luxuoso sapato I

:j

A\lE�j BOM RETIIlO
.

'

COl1'cêrh:u,; Qln Radios G

apctrl:illhos eldr!cof:l.

Concertoa 9 Hmp�21as 0111

maquinas ria escrever,
calcular. etc •

Ferdtnando R. R. Curt Dophcíde

O�Ui8

05.276
08.587

04.a86

li "P R O T E·TORA"
Cía. de SBgnros uontra Anidal1tes do Trabalhu

Atenderá aos 13íiiUI:l díatintcs b1'1'I. Bi:'-gunuloli t'l� ��ll

'�ó2 I'- (Edi-
Socher) -- Telefono. 145u.

, '

, .e '�

1 mais .. iumortante Companhia de CapitalizaçãQ, da Am8doa da Sul
iJh·���·fti�(í!H�io d@ Mês de O�,Çh�lt�f@ de 1943

!,�t) sorteio de amorUzaeã!J reillizado di.a 36 de !}�tíibf(l g� HH3. f>aSimftl
, taralii im'iàrihmdm; as �r.�uintt8 eemJ!iUilçÕC3:

ntiTfi n.�fif'li\'\ VJ7f 1il\A9� � -se '"';1 "'11"'�

'\f;f!JU - ! 1.U' 1 - If� � l.).��lH� - j� 'W.(� "" �A �..
T.!.l!:hiS as vt'rl«d..sres ua15 ilínítlS em \l'if_i(lf, S!1�tsiHI!l� C<Jin estes CO�!lbil!açjjr;,i,

.

.
potIel'iio r�I1Gr.�r imedIatamonte ti C'ilPH!l1 !1ar�mtidl.l « qU� :�m t1jr"ilíl '

�éd!'l Sm';�ii!; ruo DE Jfu'iEH10 " ZscrHõ!'iG tlÍl t't'rranádUJA B.i'E�AC{H:lJ HW IjE.MW{l;;J�
lnsli�1Cre!! f> A�entes Gm iono !.l !1rasii

'
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Sempre foi e continua a

",", .

��.- Médico
,

; DOENÇAS NEf?VOSAS E MENTAES

lt�lÓÁ l"rlÉmcA: Coração, Estomago e Pulmões
'i!}=�OS:SUL'i'AS.: �o lÜ3 12 - B ás 7
'.��.HtorH) e Hi��1(h.:uela: - EdHicio Q(lfcia ...S:ihtS II Q li!

Rua 15 de Novembro. 1�)92 - ao !p.rÍ:) do
Hl)!él Cnrztüo
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,'H'ova lei.�sobre rc ro �i'
TOi1'ea ..f4lra, I

.

1
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- ..... ,
"

. I 110

"I lA'
., ..' aeiw.\�e 'i'€c{';Thiào no Hospital S .

..
2 dEl Iregistro CtVI . "!VerSanas

:;. Izobet, (Infle se _submeteu a uma

Novem�r� J RiO, 20- --:- O ministro i\!r'�r_ Fize1'am anos Dntefi!-, pequena opo'açao. .

':1 l�l" .•.
.,

f H" "
.

O el1J'ertnO, prvJi[i)
de 1943 condes Filho baixou a seguln- O 81'. 1I1m'lO Ra.zzmz, aUD. una

I
i: lil�Ja:rw8 a . t, .

. te portaria designando a co: cianario do BaMO Sul do Bralál l'eg:ub!1e(éZrnenfO,
____"...''''''_... missão que deverá elaborá!' o e pessõa ele grande destaeue' '{JO$ VlaJontes -

.. I) ante-projeto da ri:ova lei sobre meios esportioas da cidade. '\ I felix' Salgado - Em ('�mpan711�
IExerclcio da fun ... o registro civil das pessoas

Ji'azem Q1u)� hoje ... Ide nHf E{T'fJw. Sen7wJ"a V-W,1011, P,$··
.

naturais e o respectivo regu-
A S1'a. D. Carol«

(;r(JS8emba�"I� Rir. do Sul o 8)', Fe7i�'C Salgrfd

C
...

O P -I'O 1'*
-iO lamento: cher, digna esposa do er, Paulo tio. 'i/terivm cob1'ad01' da E(J2pl'��

'"
a � ""omerCJ" "O ministro de Estado da Groesembacher; distinto Fi.'cal 2.�- 2f"r'Porça e Luz Sta·f!.[1i�?'ina, �J:L

J. I tetl ,tadtf.al de Consumo, , €1t� + +.+6@
•

. I ustlça e Negóeíos n enores, I '

tA sociedade moderna parece que só compreende a VIda ante de contador tendo em vista o disposto no -? .�}'. ,!os{ Beduschi, ((basta-I rtelegado por u.. -

pelo seu lado pratico. A época é das maquinas, Mo dos roo
'iH! art. 50. do decreto n. 13.550, do indusn 'lal em Gaspar. • Dfp1

mancas. A beleza reside nas. grandes obras, a força nos gran- de 30 de setembro de 1943, O .\1'. rrill!J Rentuax, b,·ilhrul. guez Junto ao I

des inventos. As pontes de ferro despertam a atenção geral. O RIO, 26 - Respondendo a resolve designar os 81'8. Gui- 'te,fl:qU/t'a industria], c�m� os mais
São Paulo, 1 (A.N.) - sEn�

rádio e o avião dominam fl poesia do tempo. E o horrival da uma consulta, sobre se o só- Inerme EsteUta, juiz da 21:1, 7'(1 er.Gl1 es serciços lJl'l'·'<·((ü08 a eco-
eontra-se nesta capital o nr,

guerra mostrou o quanto vale o canhão que alcança mais lorr' cio de uma ürma - guarda- vara de Famílíae: Carlos de nonua catarinense.
_ Visconde de Carnaxide, dele-

ge, a bomba que melhor incendeia. livros diplomado e registra- Oliveira Ramos, t'to. juiz subs- }
Aman/w. " gado do Secretariado da Pro�

O nosso meio social acompanha naturalmente as sugas- do - pode assumir a respon- muto; Heitor Br8C(�t, dirf\tor A sr«. a, Olga Jacaú.w;l1; :lIgna I 'fi nda Nacional de Porta-

tões di) seculo. O Rio, como cidade moderna. sofre a febre dos sabilidade da. escritura comer- do Serviço de Estatlstica De. esposa do 81'. Vitor Jaeobee»: �:i.a 'unto ao DIP, No sa!íl0
negocies e dia a dia, mais se desenvolve com os olhos na ear- elal e assinar documentos de mogrâtíca Moral e politica; 1 Enfermo-s" '�Obr� 10' Club ._Portugues•
réira universal; Pelas estradas que abre, passam todas as um- contabilidade para efeito do Gilson Amado, 190, promotor O 3nJ'. Henrique Jensen, Dire. nesta capital, o 'vIs?on�de de,

mas conquistas da civilização. Mas, em que pese a força das imposto de renda, esclareceu publico; Theodoro Artou, 10. tsr-Germie da, Empl'ez.a. de Ter- Carnaxibe, pronu,nm81'& urna

clrcunstancías, a nossa capital conserva ainda um velho perfu- a Divisão do Imposto de Ren- promotor substituto; Leopoldo l'as Jensen S.A., Salto Grande, conferencia no dia 8.

n:e de sentimento. E todos cs anos reserva um dia- inteiro pará
I
(la que "a atual legislação Dias Maciel, oficial do Regis* ®H'_'4·�.t!Itl�+..§.�_+�+_t:._+�=�@o e�t+_+�'H:.•���+-+�+:':·+·:.t�·"'�

Viver ap,�fla� pelo coração, E' no dia Finados, que regula a profissão de con- tro Cvil das Pessoas Naturais,
i�'" ; i :;: " --�-.--- tabíllsta não estabelece ou- da õa. Circunscrição; e -Iosé 1'"

• Ei1t�o, .�s oficinas se fecha� ..Não deitam fumo as chami-I tras res.tri2ões ao exercício Campo� de qliyeir3, oficial
> i ;j,�,

nes das fabricas. Casas de cornercro cerram as portas. Os iea- da prolíssão, alem da sua 11- do Registro CIVIl das Pessoas
d

' j

tTOS suspen em por uma noite os alegres espectaculoso Ha um

I mttação
aos que possuam di Naturais, da 1411. Circunscri. ' ,,'ii.

�r�ve sile!1c1o geral. Entrefanto: as ruas, os. bondes, os automo- plo�a ou título devi?amente ç�o, _p1U3 constituírem 8, co'

veis e ónibus aparecem em toda parte, cheios de gente. E uma I registrado. Sendo aSSIm, des- missao que, sob 8. presiden- .«
romaria, a formigar. incessante, desde que o dia nasce até que i de qlJe o comerciante possua cia do primeiro e tendo como

cáem as sombras da noite. Toda essa gente carrega flores--em I capacidade técnica, legaImen- secretario o ultimo, deverá
palmas, em ramos, em grinaldas. .

te recOld1(�cida. lia d <l impede elaborar o ante-projeto da lei
A romaria dirige· se aos cemitérios, lá onde não existem I que eJe exercite li função de sobre o regi�tro civil das

mais lufas nem" sofrimentos, Os moradores daquelas cidades contador da sua propria casa pesl!oas naturais e o respecti-
brancas descansam em paz. Mas não foram esquecidos. Rece- comercial". I vo regulamento". .

bem as suas visitas, E aI se vê que só o esquecimento tem o .. - . .' .. -
'- � - . - - - - -. - - --

f;spirito da morte não morre quem vive numa lembrança, Oir- ®+.+.+++++:H+_<f>t�3t.'+.t�++�!.)0f+:tIf.�"++J.u·_�t�.�+�+�.0
se· ia partir para uma viag€m de que não valia; mas deixa ao

partir, a melhor coisa deste mundo-uma saudade.
"

O. di�".de yinand?s rem ainda, na filosofia popular, uma
outra SIgmncaçao: emana que todos são iguais, o rico e o po'
bre, o grande € o pequenino, o branco e o negro. Postos num
só plano peja força da morte vão uns e outros repousar um

-dia na mesma terra, Sepultura raza ou mausoléo sobranceiro
pouco ÍmpOifa; a cova nivela o destino humano em fodos os (
casos.... .!

Na Vida, vemo.s afinaI o que. somos: companheiros, de fa- {
to em fudo no hom como no mão pedaço. E ,quando um do I
grupo de.serta dei�ando o r�gar vago na fileira dos lutadores!
os que llcar,im hao de S(;i1tlr a laHa do que 'não mais respon- fde ti chamada. Não só por solidarlédade: pejo habito da com

panhia. lambem Procede, pois que li cidade :;sluanle leve flo
res á cidade do silencio: é um simbolo da amizade que perma
nece apezar daquelas lages muito daras - emblemas do veto
oposto a todas as campanhas pessoais.

a

����!.�

MARCHA GLORIOSA - Unidades do oHavo eXérdio brHanko,

1 sob o comando supremo 40 gene!'ol Eiseul!0wal', perc:�rre� _as
'rua:! de Reggio de Calabna, depOls dos ratnd<:s operaçoes oe m

I VCIsão da peuUlsula italiana. Ante o poderoso _unpeto do avan.;;o

1
aUQdo. (IS forças nazistas retiram�se em toda lInha. <Foto da Inl�".·-

Americana).

I Di.!!�; b.�.;, • !m�ü<.� .2i"��.�!,.
I HEMJ.mnÓmAS, VARiZES (VtIAS DU"ATADASl E ULCERAS DAS�

PERNAS. SUA CURA SEM OPERAÇÃO E SEM DOn.

Cura da 6fi....��-8m !JOUCOS dias

TratanH'flj,1) C'fpec.ialisado, por métudvs mOder!lOS e eficiente::, ;.r1�;;
doent'as de senhora!', (a·ianças. :.',oração, puItn?cs, et>tf!!uago, fJ1(a
do. rins, bexiga, intestinos {disentel'iat;t, amt;Dmna. C5����el'!, pl}e�o

npilac;ão (mal da terra'. enslpeJa, eczcm!l,. �tc.

Diatermia - Ozonotflrmia-Electro Coagulação

ITOUPAVAQStCA 9 L U M E NAU

U&UUIPIliI,,;;;..,..SUL&&idiLld 2 L_ U' __ u __ n __ IMi._ 45"iIl!@;;;;;;::BI

7 -----�

A dafa qUe ora passa. a Cidade toma por isso, uma fei-
ção impressionante. Não a preocupa, por assim dizer. o presem' ,

�J!, interrompem'se as vibrações com que a socied3de tece o I '. ._...",_,....;�?'c.,''''',... ,<..�_,_ ,'-���., ....
{J'"

munqo de amanhã, Na sua vez, enxameiam remil1iscel1cias que I _
SOLAR PARlt FERIDOS - Marinheiros da esquadra dos EE.

dormiam iembrar.!;.as que tatalam em revoada", Não quer dizer, UU. restabelecem de ferimentos recebidos em ação e admiram an

porêm que a vida se suspenda. Ela apenas se aparla por um bel�za8 naturais de um dos _pcu:Clues naci0!lais onqe passarilo ()

instante, dos interesses materiais. A saudade faz o homem vi,
penado de sua eonvalecenela. (Foto da IUler-Ameflcana}.

ve� esse instante com uma paixão que ele não supunha poso s;, _lia &&'-__01"- m. t •..::r....__ Jij la

Si.m. E vae aprender, junto a um túmulo querido como se ios'
--�--

se numa escola, uma das mais belas lições. PE NTO FLEISGHMANN

fesfa Esp_orSiva Hipica
Em Benéfido da

.

Legi�o Brasileira

n

1 tablétte - 30 centavos

E\$\Vaido K- Mueller
RUA 15 - 1307

AGENTE-AUTORISADO

em
de Assistencia

--'i
I

_
RIO, 2?--:Col1llmkam nos da Secretaria do Tribunal de r "Os funcionarios civis e militares condenados por crime' ?mpregados ou operarias f�lía�osl os.tel'l�iva Ol� �la!1d�sjjm\In;���

�tgur�n.ça .,:�ac:�r;al� .

_
.

1 . '. I definitivo nesta lei ou lia de n' 38, ficam inhabilit3dos, pelo te, a partid?, centro agr�m!açao ou lUl;la de e�{lste!1.cla ��o�,.�.
, ._ �a �ll�_ :ld:,ma s:=ssao f,ilt'!iJ,? TDbuh.al de Segurança' prazo de 10 anos, de exercer qualquer cargo ou funçãO �m da nesta h�! ou nu de n 33, ou que h�e�e.l:,l _ �ome!!d�, .

'�j.
f',��C!tjtl".l; V1e!tflc.a,ndo .Iia apelHç�� n _1.6!8. do processo ri' 3.003,1 serviço público ou instituto ou serviço mantido ou �ubvençlO' nos de 10 anos, qualquer �{!�, atos de!mltl:?�, na m�sma<.: le:
o,!gmano.,!D Amazonas, que vanos mdlvlduoR COndel'lados por !'lado pela União pejos Estados ou municípios assim como em sob pena de demJssao do::. ql!etor�s ,ou �dnHmstradores r��po;l
cnm: pühtlC_;:; pela J:,gl�a Especial, se acham desempenhando emoresas ou ell� estahelecimentos concession;rios de serviços saveis ou, se estes fl:l"C;io.?3f10S publtcQ3, com as garantIaS �c
�tlnç?es na bstrnda oe rerrno MadeiraiJlarmoré, naquele Estado. pu�licos, sob a fi;;cali�ação do poder publico ou com adminis- artido lôn da Const1t!.uçao Fed;ra! e afastamento .d�, cargo, \

!.esO!vc� qu� s� lev�s�e o, rato a.? ,conhecimento do sr. ministro trador nomeado pelo governo".
'

exoneração, n�s termo," do art!go l' :la �prese!�te IBI_.
().�Jush5a. r: v!s�a ao� arhgo� 1: fJ 13, paragrafo único, da lei 11' .' Nenhllma empresa, instituto ou sêl'vico criado ou mar.1ido O cnmlll1,1C'ndo (;'xpencte amda mmn:-o con",lderaçoes sobre

1 ;)i}, de 1.4 ce no vem!Jm de 193;1, que dispõe, respectiv'amente: pela União, ç:s!ados ou mUl1icipio, poderá ter funciol1arios, t o assunto.

I •
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