
.{

Impedida de funcionar, no Uruguai, a
�A

��"Fundação Espanhola»
MONTEVIDÉU, 4 (U. P.) --- POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE INSTRUÇÃO PúBLICA E PREVISÃO SOCIAL,

FOI PUBLICADA UMA RESOLUÇÃO� SEGUNDO A QUAL FICA CANCELADA A PERSONALIDADE; JURíDICA DA "FUN
DAÇÃO ESPANHOLA", OI_ITORGADA EM 6 DE SETEMBRO DE 1940 --- O QUE EQUIVALE AO DESAPARECIMENTO LE
GAL· nESSA ENTIDADE. SABE-SE QUE O COMITÉ DE DEFESA POLíTICA DO CONTINENTE, COM SÉDE EM MONTEVI
DÉU, ESTÁ ESTUDANDO O PERIGO QUE REPRESENTA PARA A SEGURANÇA AMERICANA AS ATIVIDADES DAS ORGA-

NIZAÇÕES FALANGISTAS NESTE HEMISFÉRIO.
O CASO DA

I

}'UNDAÇÃO ESPANHOLA" JÁ OCUPOU A ATENÇÃO DO FISCAL DO GOVÊRNO, DR. MORA RODRI.
GUES, QUE, EM SUA OPORTUNIDADE, DECLAROU 'QUE A "FUNDAÇÃO ESPANUOLA" NÃO ERA OUTRA COISA QUE A
CONTINUAÇÃO DA "FALANGE ESPANH OLA", ENTIDADE POSTA À MARGEM DA LEI COMO ASSOCIAÇÃO ILICITA.
��������--------------------------------------------�����--§

Sub-Igente. no. principlh
muncípio. do E.t.do.

17P.

Machado & CiSoDOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 17 horas.
RUli Vitor Meirelles 18-1" andar.

Agências e

Representações

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Cllxl postei - 37
RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

XXVIII

Será fuzilado o
. -

espiao nazista
HAVANA; 4 (A� P.) -- A CôRTE SUPREMA CO.N FIRMOU A PENA DE MOR-.

TE IMPOSTA AO ESPIÃO ALEMÃO LUNINGM QiJUIZ MIGUEL RODRIGUEZ MO
JERON PEDIU PARA o RÉU APENAS 20 ANOS DE CADEIA.

d
·

d
Como se pesca um

Estuda a a situação . os tubarão•••
Londres, 4 (Rcuters) - O capi-

f
•

d
.

,at8 tão S. Roland Evans, comandante Rio,4 (A. N.) - Conforme se sabe,
.

a verdadeira eorrlda
oraLI lOS po I ICOS d e um navio torpedeado, descre- altista que se vínha verificando nos produtos farmacêuticos 'Vait» eu, ontem, como êle matou com sofrer, agora, revisão, no sentido de defender a econômia na-ema fisga um tubarão que atacou

eí 1 tra I d, bote salva-vidas em que se encon-
lOua con ra ,OS especu a jilres. I

lavam 14 sobreviventes. Para tanto, como foi noticiado, resolveu o Coordenador da
"l�urante n�uitos_ di�t fomos p�r-IIUObiliza�ão Econômica, fixar o preço dos produtos farmacêutieguidos por tubarões ,- declar:>u, cos de "forma fi 'permitir às indústrias um lucro rasoãvel semlvans. Um deles mostrou-se muito

I
. .

.

ersistente, c, di ouando em vez,
sacrff'ícar O povo.

ava uma- rabanada no barco. En- Dentre as medidas preliminares postas em prática pelo lUi
:ío resolvi dar c:Jb� dele <,om. Il:ma nistro João Alberto figura a obrigação <los droguístas de expôr
rsga de bordo. Pedí ao I?aqUInISI1i na prõpría embalagem dos medicamentos o valor da vnda des-hefe para segUl'llr as minhas per- ,

•.
. ,

•

as, para que não caisse ao mar. sas mereadortas, aíím de, que cada comerciante de drogas se

'onsegui arpoar o tubarão, que, coloque a descoberto, diante dos poderes públicos.
!ÓS u.ma série de. fortes con.tor- A pnrtír ,do dia 15 do corrente mês, a ;rigoros� fiscalizaçãoues VIrOU dt· l:arnga_ p�ra CIma, se procederá em caráter permanente de modo a evitar que o
')m um motr.o ue arpao fmcado na •

' ,

•
' �

ua cabeca". povo conrlnue fi ver suas econonuas sugadas pelos
"

especula--

dores,
Só às autoridades interessa- ---'------------ .----

_

á, de-fato, o que sabes a res

.elto da "qujnta-coluna". (L.
1). N.).

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

Condecorado o piloto
do «Bandeirante»
Evans, rumou para a Guiana In
lesa, a centenas de milhas de dis
meia.
Londres, 1, OVo T.) - O piloto do
Spí tfi re " "Bandeirante", Peter
"egín ald Whal lev, cr-mandant c fie
ma esquadrilha da R. A. F. foi
ondeco ra d o com a D. F. C. (Cruz

.

érea Britânica). Peter destruiu 9
pare lhos inimigos e tlanifit'Oll mui
)S outros, quando servia no Orien
.' Médio.
O "Bandeirante" é o "Sp itfire "
.erecido à RAF pela Comunidade
a Campanha do Fole, de S. Paulo,

\II'
.

d Af'
.

d'

Rio,4 (C. M.) - Sob a presidencia do embaíxa or ramo e

Melo Franco, esteve reunida sábado, a Comissão Juridica inter

americana.
Falaram os delegados da Venezuela. Costa Rica e Chile, dan

cio contas de âémarcties empreendidas junto aos respectivos paí
ses, sóbre assuntos da competência daquela instituição.

Ocupando-se das novas tarefas da Comissão, os delegados
decidiram estudar a coordenação de atos somente das Reuniões
de Consulta de Ministros das Relações Exteriores, ao invés dOE
de todas as Conferências Pan-americanas, o que dá lugar à pre
visão de uma próxima Reunião de Consulta, que possivelmente
se verificará logo depois de finda a guerra, como objetivo de de
terminar a orientação dos países americanos na organização da

paz. ,,� """,,,,'if;:�1l'..
Foi, então, tratado o problema dos foragidos políticos." prin

cipalmente os apátridas, cuja situação nas nações das Americas
continua confusa e sujeita a constantes alternativas. Êsse e outros

casos, originados das circunstâncias da guerra atual, têem mere

cido cuidadoso estudo da Comissão, com o objetivo de encontrai
uma solução uniforme que possa ser recomendada aos governos
do Continente.

Nova sessão foi marcada para amanhã.

A mandou afundar(falia
seus navios

Rio, 4 (C. M.) - Esteve reunido o Tribunal Marítimo Admi

nístratívo, tendo sido julgado o processo referente à arribada 0r
navio ex-italiano s , Aequítas ", atual "Pelotasloide", ao porto d"

Fortaleza, Ceará, no dia 15 de junho de 1940, quando em víagerr
de Norfolk para o Rio de Janeiro, resultando sua permanência
no porto cearense até o dia 15 de novembro do mesmo, com as

despesas consequentes. Determinou a arribada, conforme conslr.
do processo, uma mensagem do governo da Itália, dirigida aos

seus navios no estrangeiro, anunciando o estado de beligerância
com a Inglaterra e a França e ordenando aos capitães que se di

rigissem imediatamente para os portos italianos ou neutros e, St

necessário, afundassem seus navios para evitar captura. No pro
cesso figura como autor o capitão Aste Nicoló e como interessa
da a Estrada de Ferro Central do Brasil, que têem como advoga
dos, respectivamente, os drs. Raul Ribeiro e Abelardo Barreto do

Rosario, sendo assistente à lide o procurador junto ao Tribunal
Marítimo.

No julgamento, iniciado em sessão anterior. o Tribunal con
siderou a arribada não justificada e independente da vontade do
capitão, por não se poder atríbuí-Ia ao temor fundado do inimi
go, mas tão somente à ordem do governo, que apenas visou inte
rêsses político-militares e não os econômicos da expedição, razão
por que foi o comandante Aste Nícoló condenado ao pagamento
las custas do processo. Conforme fora divulgado pela imprensa,
I "Aequitas" trazia para a Central do Brasil um grande carrega
nento de carvão que não foi entregue no devido tempo e que só
ihegou ao Rio por ter o navio então italiano navegado até esta
rapital, comboiado por unidade naval brasileira, conforme acór
lÇl feito entl'e o nosso governo e o da Grã Bretan:na.

Quem sonegar informações à Es
.tística Militar, trabalha em pró)
'e país inimigo. E, nesse caso,
e râ julgado, militarmente, como

'1imigo do Brasil (D. E. M.).

Também os pObres
)odem tirar (art�ira

profissional
Rio, 4 (C. M.) -O ministro Mar

-ondes Filho exarou o seguinte des
iacho : "O trabalhador Sebastião
Augusto Cesar, tendo extraviado a

arteira profissional, pede lhe seja
-ntregue 3" via da mesma, com dis
iensa da taxa prevista no artigo 20
lo decreto-lei 23.581, de 13 de de
embro dc 1933, para que apresenta
testado de pobreza passado pelo
le legado do 13°. distrito policial do
Oistrito Federal. Em face da, infor
nação do Departamento Nacional
lo Trabalho, favorável 110 pedido,
llllorizo" .

LUCRO RAZOAVEL, SEM, CONTUDO SACRIFICAR
O POVO

AVISO AOS SRS. COMERCIANTES
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerclâr'Ios no Es

tado de Santa Catarina, avisa aos senhores empregadores sujejtos ao regime des
te Instituto, que, ele conformidade com o Decreto-lei n. 4.830, die 15·10-42, devem,
obr ígatortamento, a partir do mês d€ outubro último, descontar de seus empre
gados, jumtamen ts com a contribuição elevida na base do salário d€ classe cor

respondente, mais 1/2 % (meio por cento) para a Legião Braslteíra de Asslstên
cía, além elo desconto normal de 4% que vêm fazendo mensalrnerute.

Avisa, outrossim, que ao ,j'.efel-ido desconto deve ser acrescida igual quota cor

responden te à parte da empresa, perfazendo, desta forma, ° total de 1 % (um por
cento) a ser recolhido jun tamen te com a contribuição normal do mês.

Mulheres italianas presas e condenadas
Cairo,4 (Reuters) - Seis mulheres italianas foram sentencia

das nesta capital, por darem asilo a prisipneíros de guerra italia
nos, fugidos dos campos brítanícos. Uma delas foi enviada á nrí
são por ter dado auxilio ao piloto de um "Stuka" italiano de nome
Giovani Valesco, que fora abatido no ano passado. Esta mulher.
ex-membro do consulado italiano, não só acolheu o aviador, co
mo lhe deu um passaporte forjado, permitindo assim que o mesmo
andasse por Alexandria com os movimentos inteiramente livres.
Enquanto as autoridades policiais estavam fazendo inquéritos,
cue eventualmente resultaram na captura de Valesco, soube-se
que algumas c.u �.' :(,� 1t,):.�"nat· estavam I·.�,:e;ljo clI!plas;fl'aoll
tros prísíoneír cs

.

1 I ".H S (!:\ .iesma nac .nalidade, e f;;1 li :!'�il
resultou I a (U(I' "'IH (,0' e): nroglío ". A3 mulheres ttalíu: as ro

ceberam-sentenças de seis meses a um ano d prisão,

AVISO ESP�C��liS���� d�e�ça���!!!�ões
de olhos-ouvidos-nnriz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: la às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

Tanques-torpedos, terror dos alemães
Berlim, 3 - Captado pela "United Press" - A emissora local

anuncia que os russos estão utilizando em Estalingrado tanques car

regados de explosivos, que são lançados contra as posições alemãs em

todas as direções, constituindo grande perigo para as tropas germâ
nicas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Quarta feira, 4 de Novembro de 1942

�DICADOR MEDICº Revelações do Padre
I

------------- i Londres, 3 (H.) - Faz-se necessário, hoje, estabelecer, pela irn-
.

prensa e pelo rádio, contactos que afastem desentendimentos e premo
! vam mais estreita amizade entre o Brasil e a Grã-Bretanha e que per-

I durem depois da guerra - declarou o padre Antônio de Paula Dutra,
sacerdote brasileiro, em entrevista publicada pelo "Catolic Times",fspecialísta; assistente do Professor Sanson l semanár io católico inglês.

do Rio de Janeiro. o padre Dutra declarou que imenso dano foi causado pela falsa

C I Pela manhã, das 10 às 12 propaganda e que essa falsa propaganda desconhece a cultura católicaonsu ta!! A' tarde, das 3 às 6 do Brasil, frizando: "É necessário á Inglaterra apreciar o aspecto re-
Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. _ Fone 144 71ligiOSO do Brasil. Se me perguntassem qual o país que exerce maior

____________ influência sôbre o Brasil, eu responderia sem hesitar: França. A
Dr. MADEIRA NEVES - édico especieliste em I França, por muitos an�s, enviou centenas de milhares de livros e mui-m

los sacerdotes ao Brasi l ",
O padre Dutra acrescentou que o embaixador da Inglaterra no

Rio de Janeiro, "sir " Noel Charles, está convencido da necessidade
de cultivar a amizade dos Iirlcres católicos do Brasil, acentuando: "Se
bem que não seja católico, o embaixador Charles é grandemente apre
ciado pelos bispos do Brasil, cujos sentimentos são reír'ihuidos, obvia-

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__r_e____ NARIZ, GARGANTA

oulra A Justiça Trabalb!sta
tem competencla

para aumentar o se
lario do empregado
Rio, 3 (D. N.) - Tendo os jor

nais comentado, crit icarido-a, a de
cisão da Junta de Conciliação e

Julgamento, aumentando os salá
rios dos empregados n:1S empresas
de ônibus, o Conselho Nacional do
Trabalho forneceu uma nota ii im

prensa, informando que a Justiça
Trabalhista tem competência para
aumentar os salários de empregados
de qualquer classe. Acentua a nota

que a Constituição e as leis traba
lhistas reconhecem essa competên
cia, sendo certo que a nossa legis
lação prevê a solução de tais dis
srdios, quando em outros países es-

ses dissídios são motivo para gre
ves e divergências entre patrões e

empregados.

men te" .

DOENÇAS DOS
Curso de Anerteíçoamento e Longa Prática no Wo de JaneIro

Consult s
Peia manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12a horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

I-T�b�� e peças para ventilação

I
e esgoto. Tubos Brasilit

INDUSTRIA BRASILEIRA �

OS TUBOS BRASILiT de cimento e amianto, fabri
(ados especialmente para água, esgoto e ventilações,
substituindo com vantagens os tubos de ferro ou de (O
bre até então empregados para condutores de água de
telhados e tubos de queda para esgoto e outros fins.

A sua colocação é mais rápida e menos dispen-
diosa. ,.

Depositário nesta praça {(A INSTALADORA DE FlO·
RIANOPOLlS».

Verifique o

CHACARA
Jcsephine ·Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 -às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ora.

D MARIO \Y'ENDHAUSEN (diplomado pelar. YV I -

Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Dé'Partamento de Saúde

CLíNICA MÉDlCA

Vende-se ou permuta-se
I uma bâa chácara, com 10 000

I rnts,2 dispondo de agua cor

"ente, p. ço de agua potavel.
Instalação elétrica, árvores
frutift'rlls dlversas, calesal,
etc. Terreno plano. PI( ç :
12 contos. -l'1fl)rmações na

redação do EST.o\DO.
1I\V.-.12

o Desidério das duas
sogras ..•

lIj:

Porto Alegre, 3 (D. N.) - O co

ronel Aurélio da Silva Pi, chefe
de Polícia, atendendo a solicitação
que lhe fora feita pela Polícia do
Estado de São Paulo, encaminhou
ao dr. Fábio de Morais, titular da
Diretoria de Investigações e Servi
ços Preventivos, o pedido para que
fosse interrogado Desidério Voza
ry, mecânico, natural da Checoslo
váquia, casado, com 50 anos de ida-

D S1..VAS LACERDA Buenos Aires, 3 (A. P.) - Foram

I
..

".- --�- -, -_.t� "r. (le e residente no Passo .da f':.r�!�,.
.

r. I '. . _ .
missão Parlamentar de Inv"",H<T9-"T detidas .L� .pes;;ua;" 4�a11uv -.

�v-

:'t T;avessa S. Niéôláu n. 1.114.üculísta do Centro de Sdude e do HOSPItal aE! Caridade acompanhada da,." carlnhosaD:'�":;\:o"s de Atfvidades Anh-A:gentllla�, O pedido tinha por fim esclare-Ex-i�terno do Serviç!l do Professo,r �e�nidas Ferreir� e ex-estagiário dos

lua local;ç - os t_u.r-·polícia, dissolveu uma re,u�ião da Federaçao Alem�, cer denúncia levada à Polícia pauServlç�s �o dr. Gabr.!el de A_ndraúe \R!O> e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(h.dnbamroade suburbana da Flórida. A pulicia apreendeu certa ql�a�h- lista por Ingneborg Briza Vozary,Cllnlca e cirurgia de. OL!I..O�!. .��V,I!lQ� d::=.l.taaue de cartazes e panfletos de prop�g:nda nazi�ta e

�

efetuou pnsoes: brasileira e residente na capitalNA�IZ e ��.fc\�s".al:�el�I���": ,,�,Dl\ er tlc.ues... , baseando-se em que a reu�ião� eonstítura uma vlOlaç�� do estado d� daquele Estado que, dizendo-se es-�lHl 1" .'_

1 �':��M� rA sítio. A comissão de inveshgaçao declarou que a reunrao e�a c�andes posa de Desidério, acusava este deResiclo,� .

-

·M'l' .'
. Schm41'dt 8 Fone 1256 tina o que comprova mais uma vez até que ponto as orgaruzaçoes na-

haver contraido novas núpcias, as-4- nstahshca I !ta" L' eupe "t
O' it

'

lei d retos vigentes" .

d bifacilitar aJlfêla: Conselheiro Mafra, í7-FLOI<!AN POLIS. zístas demonstram sua falta de respei o as eIS e ec .

sim incorrendo no crime e iga-p .. ,.ç�:. -
_ A

mia.

I
Levado à presença do dr. Fábio

-íe Morais, o acusado confirmou se

haver casado com Ingneborg no Es

lado de São Paulo, no ano de 1929.
Continuando disse, que havendo es-

Ila faltado aos deveres conjugais,
abandonou o lar. Ponco depois des

se desenlace, o acusado viajou pa
ra a Hungria, ali promovendo ação
le divórcio contra Ingneborg, e

lendo despacho favoravel, no foro

húngaro Desidério ali contraíu no

vas núpcias, em 1932. com a mulher
,·0111 a qual vive nesta capital e de

-uio consórcio há dois filhos.

Depois de seu segundo casamen

lo na Hungria, Desidério voltou ao

Brasil, encarregado de instalar a

Iúbrica de pólvora e munições de

Piquete, no município de Santos.

Ingneborg, que tem uma filha, diz
ser fruto do consórcio com Desidé
rio, com o que este não concorda.
As declarações de Desidério Vo

zary serão encaminhadas à Polícia
paulista.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua. Felipe Scbrnidt n. 38 - Tel. 1426

Resldencte: Rua Viscnnde de Ouro Preto n, 10 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA Dj�etola:i�a��SP�:i,

FlorianàpolisResidência e Consultórlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlarlamentes às 11.3.0 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

I�SlTfUl'O DE DIAGNOSTICO
CLlhICO

Dr. D;alma ��oellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Sulça)
om prl\tlca nos hospltals europeus I

CHnl.ca mêdlea em geral, pediatria, !
doença8 do sistema nervoso, apare- I'

I
lho genHo-urlnarlo do homen,

,

Dr. Antônio Moniz e da mulher i
Assistente Técnico Ide Aragão Dr. Paulo Tavares !

ME'DICO Curso de Radiologia Clínica com o
'

dr. Manool de Aureu Cam panarie
Cirur\Jia e Ortopedia. SQo Paulo). Especializado em HI-

Cl1nica e Cirurgia do gíene e Saüce Pública, pela UnIver-

torax. Partos e doenças .Idade do RIo de J < nelro.
Gabinete de Raio Xde senhoras. Electrocard íogi a fia clin ica

CONSULTOmO: Metabolismo basal
RUA Trajano. 3:�. Sondagem Duodenal

Diariamente das 15 as Gabinete de üstoteraola

I
11 hora".

III
Laboratórto de microscopia e

l{ESID�NCIA: análise clínica

Alml'rante Alvim, 36 RII8 I""rnlwrto Mad8dn. • I'j'Telefone 1.195Telefone D. 751.

=---- ---� ."."_��_:_o_�O�_I_' II Dr. Remigío
ICLlNICA -MEDICA Dr. BEZERRA LEITE

Mo!estias internas, de ,

Senhoras e Crianças em CLIN I C�Geral

I �IEDICACONSULTORIO : ...

Rua Felipe Schmidt-Edili�

I
CONSULTORIO:cio Amélia Nelo--Fone 1592

Ru'l TrajaDo. 33
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

Sob:,sdoRESIDENCIA'
A.v, Hercilio Luz, 186 I
- PllOne: 1392 -

28

artigo e preço, sem compromlsso,
Rua Trajano n. 11 - Fone 1674.

_____� ==__w_�� �
_

Dissolvida uma reunião da Federação
Alemã de Buenos Aires

A Tinturaria «Ciuarany»
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a pes
,OGiS que não apresentarem cer

tificados fornecidos por ela.
comprobatórios de sua qualida
de de funcionários da mesma.

666 lSvs.-7

NegociO de ocasião:
Vende-se uma limousina

le aluguel, cha pa DO 1.51 t.
Pre�'o: 6:500$000.
Tratsf com o proprietario,
Victor E"pindola, Ca'a Elt>
'rica- Rua João Pinto 15

Vi·18

�

,
!

,
I

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS· NARIS _ GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'I _ Fone 1.lt61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft· Fone 1.456

I

Att�nde a chamados

Consultas das 5
em deante.
RESlDENCIA:

Rua Blumenau,

horas

I Farmácia «Esperança»
do

farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhd será éS sue preferida
Drogas nacionais e estrang:ziras.--HomeopatiéSs.

Perfumdriô�.-�Artígo5 de bOfr�chd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío

, f'llercado,
FONE 1.642

do

o Soldado da Liberdade
L d '>3 (R) - A condecoração "Freedom City Aberdeeu" foion res, � .

. • . hconferida ao marechal Smuts, em simples cenmoma efetuada no 0-

tel West End, onde
ê

le se encontra hospedado.
Lord iVIitchell, prefeito de Aberdeen, veio a Londres para entre

gar a condecoração. Prestando homenagem ao marechal Smuts, de?l:-
.

t . "É para mim uma honra reconhecer a vossa clarivirou o seguIn e.

dência política e a grandeza do vosso gêuio militar: bem como os ser-

viços relevantes por vós prestados à causa da LIberdade. Saudamos

em vós o espírito da Liberdade".
Agradecendo, o marechal Smut.s assim se ex�ressou: "É esta a

mínha terceira guerra pela Liberdade. Sempre estIve do mesmo lado.

Lutei pela mesma causa e espero que esta seja a última guerra a que
't t "

somos chamados, pelo menos por mUI o empo .

.

O marechal Smuts estava acompanhado de seu fIlho e ajudante
de ordens, capitão Smuts, e do alto comissário da África do Sul, sr.

WateX"�on,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Original aposta entre
Ej���t�!��I�,a2s (��!'d�uai�� mpresa

jornais desta capital fizeram uma Autorizada e fiscalizada pelo Governo Federal. Carta Patente, 170
original aposta em torno do can- MATP.IZ: RUA S BENTO. 45 S, PAULO.
didato à próxima presidência. "EI ADMINISTRAÇÃO: Dr. Francisco Munhoz Filho, Presidente; Miguel M. Bonilha.
Pais", que sustenta a candidatura Diretor; Comendador Dr. Mario A. Maciel Ramos, Superintendente, Antonio Munhoz,
do dr. Martin Martinez e "EI Pue- Chefe Geral da Produção; Dr. Eduardo Pelegrini, Coneuf tcr-Jur+dicc e Dr. Anatolio
hlo ", que sustenta a do sr, Blanco ] Schiling, Fis c 01 Federal.
Acevedo, são os jornais em ques-] CONSELHO CONSULTIVO: General Dr. José de Assis Brasil; Mons Dr. Fron
tão. Mas a nota original da aposta cisco Bastos, presidente da Radio Excelsior; Dr. Abner Mourão, Diretor do "O Es
é que ambos os jornais, sequiosos todo de São Paulo"; Prof. Dr. Paulo de Godói, Livre Doc. da Faculdade de Medi
de um produto que anda muito es- cina; Prof. Dr. Candido Mota Filho, Catedratico da Faculdade de Direiro.
easso no Uruguai, apostaram cem

bobinas de papel, para o vencedor.
Cabe esperar que o perdedor não

deixe de circulai', por falta de pa

pel, se fôr bom pagador ...

'._

Mortas".

;.

Título n .? 67235 Uma construção
"77235 Um terreno de
"87235 Um terreno de
" 97235 - Um terreno de
" 07235 - Um terreno de

Os títulos com o final n." 7235 (Milhares)
" "" 235 (Centenas)

" " " 67236 (Invertido
" "" 3S (Dezena)
" " 5 (Final)

Resultado Oficial

}.o Premio
2.° "

3.0
4.°
5. ° "

10 Premies -

100 "

120 "

$1000
10000 "

«Líder» Construtora Ltda. Dr.

"

"

"

do Sorteio do dia 31 de Outubro de 1942
Serle A Serie B
30:000$ 50:000$
5:000$ 10:000$
3 :000$ 5 :000$
1 :500$ 5:000$
1 :500$ 5 :000$
5 :000$ 7 :000$
10:000$ 20:000$
12 :000$ 24 :000$
10:000$ 20:000$
50.000$ 100:000$

LAURO DAURA
Doen�as de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especíallsado

das afecções crõntcas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gcnorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

Imíra - vermelho.
Consultas - das t O às 12

e das 15 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

Nada snpéra em
.

� eficácia o

OLEO

ELECTRICO

no tratamento
de dôres reumá
ticas, eaímbras,
nevralgias e dó
res ou torcedu
ras de músculos

e tendóea.
"'i

"

.Jonvidamos os nossos d.d. associados portadores dos titulos contemplados a virem
receher os premios respetivos.

Agente Geral em Sta. Catarina -- JOSÉ FATUCH _. Florianópolis, rua Vitor Meireles, 18 (sobr.)
O prõximo sorteio serà realizado no dia 28 de Novembro de 1942

"Finalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violenta"

u. yalloso atestado sObre os .feltol
do Xarope Toss

Nilo hã melhor comprovação da etí
eáeia de um medicamento. do que ali

próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como li declaração acima, do
sr. C. C. M., do Rio, são Inúmeros 08
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes. resfriados. bronquites e coquelu
che. pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre 8JJ
vias respíratorlas.
O Xarope Toss não contém narcóticos,

<, nem tem contra-Iudícação. PMe ser usa
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

lados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss atúa sôhre li !lora micro
biana, por sua ação antlssépttca. Elimina
a. toxinas, com seus efeitos DOS intesti
nos e nos rins. Regula a circulação san

gulnea, pela branda ação tônica sóbre
o coração. Age sõbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e ror
talece RS mucosas dn traquéia e dOI
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e restríe

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro e defenda 8ua sllúde, logo 808

prImeiros .intomM destlls alcc\'ões dae ,

vias resplratorlus com II ação segura
deste medicamento ellou. Vidro; 6$500.

Livre-Docente da Cadeira de Cllnica 01"

topedia da Faculdade de Medicina de
São Paulo, 4 (A. N.) - Alertando os fieis contra possiveis São Paulo, Professor- Orlando Plauto de

explorações, a Cúria Metropolitana de São Paulo baixou o avi- Sousa.

so , cujo resumo damos a seguir: Tendo chegado ao conhecirnen- É o referido profissional, clrur-g ião con-

,-.,. M' l'
. ..l sumado, praticando a alta cirurgia,

I to desta v.urra etropolitana que pe os srtíos e fazendas andam
pr-incípa lmen te da glândula tlrojde, das

certas pessoas procurando ilaquear a bôa-fé e a igenuidade dos vias biliares, estomago e intestinos, del-
homens de campo, em sua imensa maioria pouco instruidos e su gado e grosso, vias urinárias, glneeolo
mamente tímidos, dizendo-lhes que o seu dinheiro vai perder gia e ortopedia.

todo O valor se o não trocarem em "Cruzeiro" e oferecendo-se
o dr. Edgard Pinto de Sou.. , ••

tor da recente monografia "Novos Mé-
para fazer essa operação com descontos que vão de encontro às todos de Amputação", em colaboração
parcas economias que esta boa gente sertaneja guarda sempre oom o Professor Edmundo Vasconce'los

para as surpresas da doença ou morte, o Arcebispo Metropolita- a qual causou verdadeíro sucesso 1110S

I no vem pedir ao reverendo c1éro secular e regular principalmente meios científicos do país. Além desta

I obra, publicou mais os seguintes traba-
OS párocos das zonas rurais que defendam com energia e tenaci- lhos de reconhecído valor; "Cisto do

! dade O patrimonio particular destes pobres homens c.ontra a ga- Pancreas"; "Patologia e tratamento cí

I nância e exploração destes malfeitores que não trepidam em apre- rnrgico das afecções articulares"; "Bases
, vertarse da ingenuidade alheia para se enriquecerem ilicitamente" atuais sobre a patogenia"; "Classificação

e tratamento das hidroceles"; "Patologia
e tratamento cirúrgico das veias' varico
sas do membro inferior"; "Enteri1:.e re

glonal (molestia de Crohn) "; "Conceito
atual sobre a patoLogia e o tratamento
da� Iwrnias iQlguinaes (t�ni,ca de Ed
mund Andrws) "; "Contrrbuição ao es

tudo da úlcera péptica post-operatória";
"Afecções cirúrgicas e cinirgia dos vasos

sangulneos"; "Tratamento cirúrgico das
afecções arteria.es"; "Diverticulos do
duodeno"; "Hernias por escorregamento
do grosso intestino"; "Pseudomixoma pe
ritoneal de origem apendicular".

O dr. Edgard Pinto de Sousa poderá
ser procua-ado das 9 às 12 horas da m�.

ll'hã, na Casa de Saúde "São Sebastião",
e das 3 às 6 horas da tarde, à rua F,er
narrlldo MlU:hado, 6, andar térl1eo. (Con
s-tlltório do dr. MooeIlmann).
Florianópolis, outulbm de 1942.

IICentre a ganância e explora
ção dos maãteítores

Camisas, Gravatas, Piiamea,

I
Não procures conl1ecer o que

Meias das melhores, pelos menores se pensa nas esfel'as oficiais;
preços só na CASA MISCELANEA

I são segredos dificeis de guar-
- Rua Trajano, 12. dar. (L. D. N.).

CASA DE - SAúDE "SÃO
SEBASTIÃO"

Os Diretores da Oasa de Saúde "São
Sebastião" têm o prazer de comunicar,
à a<ua distinta clientela,' aos seus amí-

gos e a 'quem interessar possa, que eon

vidaram o sr. dr. Edgard Pinto de Sou

sa, para exercer o cargo de Cirurgião na

Casa doe Saúde "São Sebastião".
O dr. Edgard Pinto de Sousa foi du-

rante 7 anos, respectivamente, assísten
te das Clínicas Cirúrgicas dos Professo

res, Benedito Montenegro, Alípio Corrêa
Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais
deve sua orientação científica.
Foi assistente da Clínica Particular do

........."..........-
'ai••••••••••••••.
" ,�,. _� .r � '. � ��

_
.

.

�

t!���at�f��O ci?��r§a��on�e�!�� d!rn��o���!d�st�s�ociados, i
que a "EmJ;rêsa Lider" continua cada vez mais"elevada e honrada no seu fiel cum
primento aos alevantados ideiais, que vem propugnando em prol de seus confiantes

-

X -, R M RQUES I contribuintes. -

F�LE(EU AV E
f
A

d Haja vista a nobre e leal organização, composta por pe·rsonalidodes de alta
RIO 3 (C. P.) - In ormam a·. 'f'

- .

1
-

buí d d bô f' ., . .

d o b.

'

d' 30 I slgnl rc o çoo socao ,1m UI as a a e patrlotlca e consequentemente vrson o o em
Bala que faleceu, la ,

.

naque a
da coletividade brasileira.

capital o consagrado escntor Xa-, U t.rosai
.

t b h . -

BC',

b d Acaderni
ru roasrrn , cviso rnoa, cm em, que se nc a gm organlzaçao o anca ruaerro

vier Marques mern ro a ca erma
d S 1 Hli

.

di id d d B '1 b - . .,. ,

.,

'

L dtO u e suas 1 lOIS em iveraus CI a es o ro srr, em como secçoes JUrl01CaS, meBrasileira de etras e e. ou r�s, dicas e dentárias nas mesmas localidades.
instituiç?es Cl�Iturais do pais e o

I Esperamos, portanto, o omparo e a persistência dos nossos colaboradores.
estrangeiro. Ainda no ano passado, afim de garantirmos integarlmente e materialmente o nosso sempre crescente patri-quando Xavier Marques completou

rno rrio
.

1 A •

,

'1
fOCla e eccnornlCO.

80 anos, recebeu de todo o Brasil,

,fJrincipalmente de sua terra natal,'
onde residia, os maiores testemu-:
nhos de apreço e amizade. É que a'
data de seu nascimento era, sempre

assinalada como uma grande e»

pressão para as letras, nacíonais.Í
Como roman�ista, cr-itico e erudito

I.deixou o extinto vasta hagageru.]
destacando-se entre seus trabalhos I
como mais famosos "Jana e Joel",
"Idilio Praieiro", comparável a

"Paulo e Virginia", os romances

históricos "Pindorarna" e "O Sar

gento Pedro", ou ainda romances

de costumes e de psicologia" "Bo
to & Cia", "A Boa Madrasta". Ci-

tam-se, também, como obras de

Iolego de Xavier Marques": "A

Cidade Encantada" e "Ensaio Ma

gistral", único em nossa literatura,
"A Arte de Escrever". Dos seus ul

tirnos livros, destacam-se "O Culto

da Língua Nacional" e "Terras

Xavier Marques, que se achava,

doente, há bastante tempo, estava

quase cego, pl'Ívado, assim, de ler e

escrever. O enterro do ilustre escri

tor e academico realizou-se na ca-

pital ba.iana, com grande acompa- ••�•••••••• ':.ft%J �{fl•••••••••A••••••••••••
nhm11ento. O governo e todas as as-

• •socia,ções culturais da Baía presta-

I •ram expressivas manifestações de. �E 1N I -8-
-

C L-JI S Apesar a Xavier Marques. • �
-

- l,�:"'--' •

\y:gIC�M�s�I��A:����1J::�b1c�E: Comércio e Indústria de Madeiras (em organ.lzê�ão) :
c��e adgr��r��� �:����eddaS�acR��ri�. Ações ao po rtador no valor de 500$000·Capital de 850:000$000 •
Militar, estão abertas, no H. M. de Fio· • a rea11·zar como segue· •rianÓpolis, as inscrições para novo Curso -

l •

de Emergência de Medicina Militar para • •Médicos Civis, que tenham de 35 a 55

•
20% no ato da subscrição •Rnos de idade. O Curso em questão, se· 1-001 d t d 30 d'rá Iniciado vinte dIas após a publicação "I 10 en ro e las

dêste. • 25% dentro de 3 mêses •
deHs�t.�;;;�roMJ���4i.m Florianópôlis, 29

• 15% com os próprios lucros da sociedade. •
O Chile contra o eixo • 0-, interf'6f'adOs DR cco pra de lições desta 8ocipdade, que visa não só •
Santiago, 3 (A. P.) - O sr. Raul • evitar que sej i retirad) de!'ttl Capital, corno t�mbem ampliar um dos mais •

Morales Betran, ministro do Inte.. antigos e conceitll8d,is e .. tabelecimentos industriais do genero, com capacidade •
rior, declarou, que está preparan-. para cerca dA 200 op 'rario�, poderá.o procurar 06 incorpf fadores no t?scri. •do um projeto de lei destinado a. torio da iiibrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •pôr cobro às atividades de espio-
nagem do "Eixo" no país, deante. Hel-tor BI-tteu"ourt RU8 :Fe)ip� Scbimidt, 34-881a 5. • Ve-ndem se

Uma C8sa e

•
. \I --(Edificio Bernhausen) Telefones ns. 1634 e 1159.. -

-, um <Aterreno,da ineficiencia das leis atuais. O
- projeto será sujeito ao exame do. Sidnei Nocetti-Idem, idem. • no Aririú, fronteiros à CR-
presidente .Rios e após sua apro-. ti fi A -I RUR Vitúr Mt>ireles n, 22 • pela local, por 2:000$000.
vação será incluido entre os que o VI8-, • Tratar com o cbauffeur
governo submeterá ao congresso,. •• TeI{'f(\oe n. 1678. lo carro n° 1522, no pfln-
'nas .sessões extraordinárias que se • . _. _to dos automóveis, nesta cs-
iniciam no dia 15 de novembro. '.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• pltRI. 10 VS-9
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Centenas de operários alemães encarcerados pela ({Gestapo»
MOSCOU,3 (UEUTERS) - O BOLETIM ])0 BUREAU RUSSO DE INFO]{MAÇÕES RELATA QUE �IILHARES DE PESSOAS DESCONTENTES

COM A GUERRA E COIl'! O REGIME NAZISTA FOR AM REC}jN'l'EMENTE ENCARCEUADAS PELA GESTAPO, NA ALEMANHA. NO DECURSO DA PRI
�IEIRA QUINZENA DE OUTUBRO, AS CORTES DE JUSTIÇA UE MUNICH PRONUNCLI\.RAIU �IAIS DE 600 SEN'J'ENÇAS .CONTRA ALEMíiES QUE NÃO
ACREDITAIU XA. VIT()RIA NAZISTA. SOlUENTE NA CIDADE DE HAll'IBURGO, CERCA DE 600 OPE RÁRIOS FonAIU RECENTEllIENTE CONDENADOS

E ENVIADOS PARA CAMPOS DE CONCENTRAÇÃ o OU ENCARCERA])OS.
'

Prevenindo-se contra a invasão aliada·Danilo
/

Londres, 3 (Reuters) - As forças alemãs na Noruega, de acôrdo
com as informações recebidas, montam, em pelo menos, setc divisões
- ou cerca de 100.000 homens. Contudo, ao que declara o correspon
dente militar da Reuters, essa cifra talvez atinja a 150.000. Os nazistas
trabalham tão febrilmente ao longo da costa norueguesa, como ao lon

go do Canal da Mancha. O grande porto naval que está sendo construi
do em Bogen, na margem setentrional do fjord que conduz a Narvique
aumentará ainda mais as defesas construidas em redor de Bergen e ele
Stavauger[ para proteger o sul da Noruega contra ataques aliados.

No caso de a Alemanha conseguir persuadir o govêrno de Vichí a fa
zer a entrega da esquadra francesa, seriam necessários mais portos nas

águas norueguesas. Com os seus inúmeros Iiords e baías, essa costa po
der-ia fornecer melhores esconderijos para navios de todos os tipos, elo
(IUe os que existem no Báltico.

Estocolmo, 3 (Reuters) Segundo noticias recebidas de Oslo,
Quisting está treinando centenas de guardas "S. S;", cuja função prin
cipal constituirá em liquidar os elementos pró-aliados, no caso de uma

invasão da Noruega. Esses homens são membros da organização deno
minada "S. S." germano-noruegueses, e envergam uniformes alemães
a-fim-de serem diferenciados das tropas de assalto regulares de Quis
Iing .

A emissora de Oslo anunciou que os "S. S." estão recebendo ins

trução militar na fortaleza de Kingsvinger , "A batalha será travada não
só no estrangeiro, mas tambem Ma frente interna", declarou o loculor.
"Todos os membros dos "S. S." germanos-noruegueses que não esti
verem na linha de frente, no exterior, tomarão parte pela causa, na

frente interna" .

Essa alegação vem desmentir a propaganda de Quisling, no sentido
de que a frente inferna norueguesa "nada significa".

Estreiou sábado úl timo no

elegante Lira Tênis Clube
o consagrado intérprete da
canção portenha, Danilo
Vargas.
Nome sobejamente conhe

cido no radio nacional, ten
do obtido os mais ruidosos
sucessos em várias cidades
do Brasil, o notavel cantor

agradou ao público de FIo·
rianópolis, constituindo suo

apresentação verdadeira con-·

sagração.
Dornirijjo último, Don ilo

Vargas apresentou-se nova

mente no Lira, interpretan
do os mais recentes sucessos

da música argentina.

A V I S o
Aos condutores profissionais de veículos em geral, bem assim aos que teem

a seu servico essa espécie ele empreaados, cornunícamos que, em C0111Unl acôrdo
com esta Delegacia. tanto as Prete lturas :\funicipais como a Inspetoria de Ve icu los
e Trânsito Público (esta por ínuerméd ío elas Delegacias Regionais de Polícia, De
legacias de Polícia e Postos de F'isca lização de Trânsito), exercerão rigorosa fis
caltzacão nas Carteiras de Recibos de Contribuições elos associados elêste Instituto
f.iscal izaçâo, aliás. prevista no decreto-lei 2.285, de 2/-5-40.

'

Aos infr-atores serão impostas multas em acôrdo com o Regulamento ele Trân
sito, ficanelo claro qU€ nenhum empregador poderá admitir a seu serviço empre
gado que não esteja quite com o pagamento elas contribuições mensais.

Esta Delegacia, no expeeliente elas 12 às 18 horas, exceto aos sábados que é
das 9 às 12 horas. está ao inteiro dispôr dos que pretenderem regular-Izar sua si
tuação ou submeterem ii sua apreciação qualquer dúvida, porventura, subsistente
a respeito ela obrigatoriedade de f'il iação a êsre.

No interior do Estado, os inter-essados deverão procurar as Agências elo Ban
co Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A., ou seus representantes auto
rizados, sendo que em São Bento, Canoinhas e Porto União os serviços estão a

cargo das Agências do Banco Nacional do Comércio.
Florianópolis, 27 ele outubro de 1942.

Laudelino Solou Gallotti, Delegado Regional

ComunicaçãoCOSTUMES E TRAJ E S
DE LÁ E DE LINHO

A Agencia Renner, (rua
avisa àDeodoro, n- 33)

distinta freguesiasua

poderá receber

T {AJES,
sóque

pedidos
COSTUMES e SAPATOS

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.). A Estatística Militar, destinada a, As autoridades responsáveis pela

facilitar a preparação rápida, e tão I fiel execução das Estatísticas MiIi
perfeita quanto possível. do apare- lares podem exigir, sempre que ho»
Ihamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de
das da Nação, exige que todos os l

1
qualquer informação, que cada in

brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon- má-fé constitue crime contra a se

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

d�

para as Iéstns de Natal

e Ano Novo, até

de Novembro

o dai o desenvolvimento
da aviacão alemã

'"

Londres, 3 (R.) - O famoso re-

latório sôbre o dcsenvol vimento

aéreo alemão, feito pelo desenhista
aeronáutico britânico, sir Roy Be

den, em 1937, incluía detalhes do
110VO bornbardeador gigantesco ale

mão, o "Heinkel-177", que agora
vai entrar em ação.
Esse bomhardeador, do qual se

diz que é capaz de transportar
mais de 37 toneladas de bombas,
contra as 31 do "Stir ling", usa a

ajuda de um sistema de foguetes no

momento de levantar vôo.
Acredita-se que o relatório de sir

Roy Beden lambem descrevesse o

·'Me-110", na época o único caça
bi-motor do mundo, assim como

outros tipos de aviões alell1'ãe� em

.lescnvol vimen to.
Sir Roy, que foi à Alemanha con

vidado pelos chefes da "Luftwaf
fe", Milch e Udet, está .participan
lo da eonlroversia suscitada por
ma sai da da "Bristol Airplane
Company", da qual era engenheiro
chefe, dizendo que a companhia lhe
ofereceu um novo posto, que não
era acei laveL
"Fica muito trabalho por fazer

e vários desenvolvimentos e proje
tos esperam ser completados", dis
se sir Iloy que se negou a fazer
declarações sôbre as propaladas
ofertas por seus serviços que lhe
teriam sido feitas por várias fir
mas norte-americanas.

Mais um

tuo

20

pândegoslQue Crédito Mútuo Prcdla I
Rio, 3 (C. P.) - O advogado da Central do Bras il, numa ação ord inár ia em

que é autor Da1berto Marçal de Mar ina, requereu no juizo de dir'e ito ela la. vara ela

Fazenda Pública, em cujo cartór ío C01T€ o feito, se fizesse uma per ícia para verifi-

car a distância exata ente-e duas estações daquela ferrovia.

Estr-anhando êsse pedido, o sr. Ribas Carneir-o, titular daquela vaca, deu o se

guinte despacho: "Resolvida a perícia médico-legal indicada na primeira parte do

exposto a fls. 41 do auto, deixo de admitir a perícia pretendüda na Central elo Bra

sil, na segrrnd'a parte ·da refer ida exposição, de vez que é maníêesto o exotismo ele

medrr distâncias entre estações,
A Centr-al do Brasil que traga os elementos documentais demonstrando adis·

tãncia existente entre aos indicadas estações.
Não se justificaria qU€ nomeasse eu um perito para amdar pelo leito ela Cen

tral do Brasil, ele fita metrica, med indo as distâncias duma estação a outra.

A estrada de Feno Cellütl'al do Brasil deve possuir provada localização das esta

�·l'ies. em planta apropr-iada, levantada na obediência da escala.

E seja tudo pelo amor ele Deus".

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi eutregue ao ;:>restamista L'berato Francisco Duarte

posauldor da caderneta n. 12Cl�, o prêmio
que lhes coube em rner cadortas, no valor d� rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de t 8 de Ag06tO de 1942

MissaAgradecimento
João Machado

Viuva. filhos e netos nretundamente compulIgidof
com o golpe que acabam de sofrer pelo falecimen
to de seu esposo. pai e avô JOÃO MACHADO
PACHECO -- expressam sentimentos de profunda
gratidão a todos que eenterterem e testemunharam

seu pesar enviando coroas. íleres, telegramas. cartas e cartões. AprG
veitam o ensejo para externar seus sinceros agradecimentos a quantos
prestaram seus serviços. Convidam. ainda. para assistirem à missa de
l' dia. que será celebrada a lJ do corrente. às 8 horas. na Igreja Ma
triz de São José. Porêsse ato de piedade Cristã antecipadamente agra
decem.

Deve- se notar que o m-smo prestamista já foi
premiado há anos atroz, com o prêmio maior,

sendo que li sor te jli bateu-lhe ;:í
porta, duas vezes

e
Pacheco

4 DE NOVEMBRO
Iorundável surtel o r e alize r a a Crérlito MÍl
Predial. no di e 4 de Novembro (6 ;,feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a Rua caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n" 13.

Neg.reiros modernos
Londres, 3 (Associa ted Press) - O governo belga no exílio d ir ig iu-se às na

côes unidas a propósito da atitude da Alemanha depois ele confirmada a notícia

de que os alemães começaram as deportações pela força de operárros belgas para
o "Reich". O governo belga diz que na região ele Líége homens entre vinte e qua

renta anos de idade foram recrutados para o trabalho obrigatório no "Reich".

Diz o governo belga: "A atitude alemã constitue um ultraje ao Direito Interna

cional e à conciência humana contra um pequeno país i;njusbamente invadido

pela segunda vez num quarto ele século e brutalmente oprimido, saqueado e con

denado à fome apesar elos mais solenes compromissos. O governo belga denun

cia o novo O1'im€ alemão e clama por um justo castigo". O governo belga termi

na o protesto dizendo que o decreto elas autoridades alemãs estabelece também
a deportação de mulheres para trabalho obrígatõrío mas não se sabe se adis·

po�lç,'âo jIÍ entrou e� v!IfQr.

................................................-- ...

CASA médica gratis !ConsultaVende-se uma, à rua Esteves
Júnior n. 187. Possue 12 com

oartirnentos.
Tratar à rua Esteves

n. 183.
Contribuição apenas 1$000Júnior

I6.vs,-3, _----...----------_- •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i I está já fazen do êsse serviço, para o quê se acha

, � tecnicamente aparelhada.
•

'

I
Preços méâícesl

: RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

•••.�-� .. _---��'""""""-�-��=�'_"""---�-�--�_._�.���==--==_:?

--------------------------------------�--------

Companhia Da Haia Bcc Aliança
Fundad� em 1870 Séde: BJi�i/�

Seguros Terrestres e Mcrritimos

Dados relativos ao

Capital Healizaclo
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (préotos e terrenos) J

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
J 54.700:000$OGO

,'!.929.719:000$000
28.358'717$970
85 964:965�032
7 323.826�800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvatho, Eptphanro jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àlr ica,
-----

Agente em Florlenôpolt s

CAMPOS LOBO Bc
RUA FELIPE SCHMlDT

Cats« postal. /9- r��elJhonfI083-End. relo • ALLlANCAr;,

Sub-Agente em Loqunc, Tubarão, Itoicí,

,IBlumenau e Locrea.
!

�-_.�---'--"_'_�'�_.__"'_-_ .. __.��-�.'"=-�·I
,CASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as

I

dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás;
Vávulall e Discos. - Rua Traja- um _"quinta. colunista". (L.·
no, 12. D. N.).

Farmacia Es erança
A SUA FARMACIA

Buo Cons. Mofra 4 e 5 FONE 1.642

Entre86 o ocm'cilio

...�..•.•••....•••.•.....•..••..••••.
• •
• •

! SEDAS!
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento "
� .

: das melhores fábricas do país, são �

: encontradas nos balcões da :
i NI BOS4;
Cf D b

•

� iáriamente rece emos novidades :
!

.

Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 :
.................•...•••••••...•.•••:

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

c SA43
FILIAL

FlORIAHOPOllS
Rua João Pinto, 9 A

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
LIVHAR1A E PAPELARIA

I

'A.ríigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras. Brinq'uedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SiLVEIRA JOR.

para presentes,

-----, -__..�---.-

�1EC

ISan��nolCONTEM

i
-

OITO ELEMENTOS TONiCOS:
I ARSENIATO, VANADA.
I TO, FOSFOROS.CALeIO

I ETC.

TOruCO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Não compre novas!
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

e de SOMAR, odo.p tc.n do- as à nova moeda
CRUZEIRO

O. Pálidos. Depauperados,
EllJotadol, Anêmicos, Mã..
que criam Mlgrol. Criança.
raquíticu, receberão I tonJ·
ficoção girei do o!glnhmo

com o

Sangue 001

,

FGR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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donal cotejo de domingo último nesta mente. I --<)-- � -4--

�tg��a�l'<lOe;��m��o S�I�cg��ádJ�ta'��de��!� os "a�����e�t�eoSOl�â�a\�:C�I�;mO a40di��1�: \ C IN E R EX 1 MPER I A L C INE O I)EON
e paranaense, em dtsputa do campeo- por intermédio de Titio. f'PNE 1587 FONE 1581 - - FONE 1602 -

nato Brasítalro. A vitória sorriu aos catarinenses, de
I

O movimento da bj lheter ia, qU8 sur- forma impressionante, registrando, pela A's 71/2 horas A's 5 e 71/2 horas A's 71/2 horas
preerideu sobremaneira, alcançou a ele- 3'a vez consecutiva, a superioridade da
vada cifra de 16:950$000, o que "em seleção catarínense,
demonstrar a enorme mu ltídâo que Brilhante vitória para o futebol de
acudiu ao campo da F. C. D., ávida de Santa Catarina!
assisLir um encontro de tão gigantescas Os quadros tiveram a seguinte orga-
proporções, apesar da tarde quente de nização:
domingo. CATARINENSES: Adolfinho, Yêyê e
As bandas musicais da Força Policia! Diamantino; Loló, Procópio e Beck; Fe

e da, "Amor à Arte" emprestara.n hr i- lipinho, Tião. Zaboti, Brául io e Saulzi
lho a tarde desportiva, já memorável nho.
nos anais ela cidaele.

I
PARANAENSES: Cajú, Zaneti e Bi- George Raft e Marlene D.·e tr ich.

.

* guá; Babão. Mir-o e Joanino; Batista,
FOi a Confederação Brasileira de Des- Ari Carneiro, Neno, Cecilio e Rubens.

portos que, num gesto nobre, resolveu V.I\D.
designar o dia 1° ele novembro para ser

�:��i�zn;��' em Florianópolis, esse magno

A hoia prefixaela, a postos em suas
posições, de um lado paranaenses, en
vergando camiseta branco-verde e do
outro, ca tarinerises com uniforme bran
co-vermelho. Aqueles, cuidaelosamente
organizados, tinham a responsabilidade
ele reerguer o prestigio do futebol ela
terra elos pinheirais, abalado pelas 2
derrotas consecutivas, anteriormente, e
por 1StO prepararam um conjunto ele
prim�ira grandeza ou P categoria; ês
tes tinham o compromisso moral de, pe
rante a enorme assistência que lhes era
totalmente favoravel, compensar com a
vttór ía, o estímulo dispensado.

'

Para o elesportista sincero, o encontro
apresentava caracteristica bastante dú
bias, a-f.im-ele Serem t.raçados prognosti
cas, oscjlanrlo o fiel ela balança em po
sicão vertical.
Impulsionado o couro, sob as ordens

do conhecido árbitro carioca, "r. Fiora
"ante D'Angelo, vinelo especialmente
para esta função, os locais fazem a pri
meira tentativa e em seguida outras
porém de efeito negativo.'

,

Se no arco elos nossos conterrâneos
estava um Adolfinho, agil, corajoso e
elas tico, no outro, a brilhante figura elo
intrépiclo Cajú, o titular da seleção br'a
süetra no cotejo sul-americano,' tão ad
mirado em canchas nacionais como em
campos platinas, emprestanela um cunho
ele mals garantia, na vitória.
Por isso, mesmo, os "bombardeado-

ros" catarinenses martelaram, incessan
temente o retangulo dos visitantes, onde.
a cada momento. o laureaelo guarda-va
la paranaense desenvolvia sua atuação
clássica. •

Referentemente aos atacantes, aos pa
rauaenses, 111.0 sentido de conjunção,
pouco demonstraram, salvo nos 20 mi
nutos Iniciais, chegando, ll1eSlTIO, a en
volver ele pânico aos adversários e di
rigir a peleja a su talante, tomanelo a

vantagem de "placard".
Comparando as duas parêlhas ele

"backs", podemos afirmar, Sem meelo ele
r-r-íttcas, perfeita igualdade em ação, on
rle mais se sobrepunham o arelor e a fi
bra à técn íca.
Martelando com técnica admiravel

0S médios catar ínenses, superavam em
larga escala, aos valorosos rapazes elo
bando contrário (linha méelia), palm í

lhando por apresentar um jogo vistoso
e estonteante, a ponto ele rechassar os

per ígos formados pelos atacantes para
naenses. Enquanto os nossos méelios es
tiveram firmes, matemáticos e precisos,
o quaelro visitante, ficou simplesmente
..

engar-r-afamdo" e incapaz ele ameaçar o
nosso arco.
Infelizmente o cansaço se apoderou

da nossa rapaziada, no que, os visitan
tes souberam tirar os maiores proveitos.
Com respei to aos artilheiros, registra

mOil a mais doce impressão, pela com
batividade arelorosamente elesenvolvida,
pondo em eminente perigo a área dos
pat'anaenses. O maior testemunho de
nossas asseverações, será o próprio
"keeper" Cajú, quando de retorno a

seus pagos, que relembrará, com entu
siasmo, as investielas possantes e espe
taculares ele nossos "bombardeaelores".

Os deanteiros visitantes, atuaranl,
tlesmantelaelos granele parte do jogo,
não "onseguinelo corresponder a fama de
que �ão possuielores.
Aus 8 minutos ele jogo, a bola é cru·

zaela em frent,e, ao ar"o de Cajú, forman
do "erraela pressão dos locais, havenelo
Felipinho, em estilo rasteiro, com a ca

beça, assinalaelo o 10 tento.
Foi o suficiente para vibraI' ele satis

fação a enorme assistência, que reclama
va "Mais um!. .. " Mais unl L ..

"

Alguns minutos após, Cecília finta o

l)1'imeiro "back", e elescarrega forte
mente em goal, havenelo Aelolfinho de-
tielo o couro; porém, fê-lo, com infeli
cidade, deixando o balão frente à meta
para Batista registrar o goal de empate.
Era preciso ateneler os reclamos ela

assistência, e novas investidas foram
efetuadas, tenelo Zaboti, em estilo "tan
que", aberto calninho pal'a Bráulio,
111arCar o 20 gaaI catarinenS'e. ,

Logo em seguiela, Batista alcança o
couro na altura ela linha méelia, com

pletamente elesmarcado, consegue fin
tar o "back" que"lhe estava pela frNl>te,
e i'egistral" novo empate.
Reiniciaela a 2a fase, a turma visitan

te passa a assediar com maior constân
cia, a ponto de concentrar a concepção
na vitória, construindo ataques sucessi
vos. Em elada ocasião, quando a car

ga, já S'e tornava forte no setor ela di
reita, o·,· hall ele ala Beck, procurando
interceptar a bola, o faz com incrivel
infelicielaele aninbando-a em suas pró
prias rêdes;
Esse fato, contribuiu consideravel

mente. para o aumento ela produção elos
vi.sitantes, que passaram a novas tenta
tivas, porém todas baldadas.
Quando a nossa linha ele frente, em

conjunto, tentava o retangulo -contrário,
originou-se penalti. Punido pelo jogaelor
Beck, converteu-se no 30 goal d\)S cata-

o ESTADO
CATARINENSES

Esportivo:Ca.rtazes do 'dia
4 X PARANAENSES

Melodia roubada Vida roubadaAquela mulher
Com Bing Crosby e

Mary Martin Com Elizabeth Bergner e

Concentrações de tropas japonesas fo
ram bombardeadas, em Guadacanal
(ilhas Salomão).

Com Edward G. Robinson,
2° Continuação do seriado

A garra de ferro
Michael Redgrave

Carriço Filme DFB.Cine Jor. Bras. 2x88
Com James Quighley
Atualidades DFB .• 36

GODOY VEKCEU POR K. O,

Preços: Cr. $2,00 - 1,50 - 1,00Rio, 4 (C. iVU - A luta de box dispu- Preços: Cr. ss.oc-z.oo
tada sábaelo último, em São Paulo,
entre os pesos pesados Arturo Goeloy,
chileno, e Antônio Soares, português.

Livre de CensuraImp. até 14 anos Nacional
Preços Cr. $2,00-1,50
Imp. até 10 anos

terminou no priIneiro "round". O pugi

iista chileno não teve dificulelade em

derrotar o seu an tagonista por k. o.

quando o cronometro assinalava apenas
um minuto e -i7 segunelos elo assalto
iniciai. A assistência foi grande.

_ .. --

São Paulo, finalistas do certame. A luta

Barros Camara
ação de 6raças

Havendo, em visita pastoral, no interior de sua Arquidio
cêse, D. Jaime de Barros Camara, Arcebispe do Pará, sofrido

Fazem anos .bojes
. 'I grave acidente, que o privou de seus afanosos trabalhos duran-

O sr. ceI. ElJar�)I�ondas Go-
te mais de trinta dias, e, achando se já S. excia. revma , em

�es do� Santos, :lstl0�0, co�ao- : franca convalescença. o que devéras nos alegra, vimos por este,
ante e nossa �seI lina A'

convidar a todos os parentes e amigos daquele ilustre prelado,
-a exrna. sra, . so ma VI'

para a missa que em Ação de Graças,-mandamos celebrar no
la Lopes, esposa do nosso pre -

dia 5 do corrente, às 7 horas, no altar mór da igreja da V. O.
zado conterraneo sr. José Licí s- de S. Francisco da Perritencia.
nio Lopes; Florianópolis, 3 de Novembro de 1942.
-o jovem Mauro Gil, filho do ALVARO TOLENTINO DE SOUSA E FAMILIA.

nosso prezado conterraneo sr.

José Gil, destacado funcionário "••••0 ..

do Banco do Brasil; J. EugéniOMüller r ilho e Oe cor José Müller
-a sta. Carmen Rilla.

Jaime
Missa em

de
= .---

..

·'1 D
Social

-

sa assistência compareceu ao ginasio do

Pacaembú, para o jogo decisivo elo

Campeonato Brasileiro ele Basketball,
entre os "fives" elo Distrito Fecleral e de

jVidaOS CARIOCAS SÃO OS CAMPEõES
BRASIJ,EIROS

São Paulo, 4 ("Estaelo") - Numero-

foi bastante disputada, e terrn ínou com

o justo triunfo da equipe carioca, que
bateu o sua forte rival, pelo score ele
42 x 36.
Com essa vitória, os cariocas levanta

'am o título ele carnpões brasileiros ele

1942, feito esse que patenteia o gráu ele
'tdest,ramento dos seus componentes, eS

pec ialmerrte este ano em que os paulis
tas haviam se preparado longa e cuida
elosamente.

ADVOGADOSEDI'I'AL DE CONVOCAÇAO
(2a chamada

I - Pelo presente eclital, ele ordem elo
exmo. sr. General Comandanute ela 5a Re
�ião Militar e 5a Divisão ele Infantaria,
-onvoco para o serviço ativo elo Exérci
'o, devendo se apresentar írned íatamen
te ao 14° B. C., os reservistas abaixo
l iscr im í nados:
-- De la Categor ia: Salvador Alves, fi

lho de João Alves; Paulo Manoel Lopes,
�'ilho ele Manoel Antônio Lopes; Arrnan
'10 1Ilassiroli, filho de Luiz Massiroli; Ro
neu Luz. filho ele Francisco Bruno ela
'_uz; Aderbal Felisberto Raimundo, filho
le João Felisberto Rairmmdo: Joaquim
Vieira ele Fre itas, filho ele Antônio Ri
beir-o de F'rebtas; .Júl io Corrêa da Costa,
'ilho de Ant ôn ío Corrêa ela Costa; Va l
lernar F'igue iró , filho ele Rosendo Fi
.;"ueiró; Prccópio Bernardino Damásio,
"ilho de Bernarelino João Damásio; João
'le Lemos Gomes Corrêa, filho ele Antô
',io Gomes Cr�Têa Jünioi'; Basilio ela Sil
ia. filho d'e José Machado da Silva; Mar
':al J'acill'to de Barcelos, fj].ho de JaCÍJn
to Manoel Bar'celos; Ma'noel José Henri
que, filho de José Henrique Afonso; Ra,,;
F'rancisco de Sousa, filho ele Fl'a,ncÍ'sco
Celestino de Sous.a; Lauro Olívio de Sou
sa, filho de Olívio Caetano de Sousa; Eu
gênio Porfirio. filho de Júlio Porfirio.

- De 2a Categoria: José da Sena Pe
1'eira.
II - O prazo de apresentação dos re

servistas acima, é até o dia 11 do cor
rente mês às 10,00 horas.
III - Os r�eservistas que não se npr(�·

'entarem até às 10 horas do elia 11, se-
1'1\0 declarados desertores e ficarão su

jeitos às penas impostas pela lei.
Quartel em João Pessôa (São José)

- Santa Catarina. 3 ele novembro de
1942.
Valdyl' I,opes da Cruz, Tcn. CeI. Cml.

elo 14 B. C.

RUA DO ROSARIO, 116, - RIO DE JANEIRO.

Ecos Notícias r roce-ses r m todos Os Míntst-rios. Lega
re j-rzfd-s, fgU8S mlne rats e quédas

dágua. Nl.iturtdiz'i�
õ

es,

, 0 .

Fôro em gpr8 I
1l71çãoe

Hoje, promovida pelo presi
dente do Instituto Brasileiro de Dr. Elpídio ��rbo�� QbJJJMAsastl1)J!!

Cumprindo diSpOSItiVO lega , it luta na zona elo Cáucaso.
decorrente da reforma por qi e

passou a administração pública
do Estado, o sr. l ntcrventor Fc »

dera) exonerou o prof. Elpídío
Barbosa do cargo de di! etor
interino do Departamento de .l'\a Sen13!:ill que passou, os russos aba

Educação, nomeado-o em seguida teram, em Estalingrado, 130 aviões do

"eixo" e 4.000 soldados do Reich foram
para exercer êsse alto cargo, mOl'tos.

Geografia e Estatística. reali
zar-se à, no salão Vanhargen do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasi!eiro, no Rio, às 3 horas
da tarde, uma reunião de ge ó

grafos e professores de geogra
fia. Nessa reunião, o embaixa
dor José Carlos de Macedo Soa
res falará sobre o papel dos que
cultivam o estudo e o ensino
da geografia, apreciando os

meios eficazes para a classe tra

balhar no esforço de guerra do

Está-se travando grande batalha no

deserto, Os ingleses lançar-ara à luta 500

tanques. Os aliados mantêm a su!)oeriori
dade, sôbre as fOl'ças ele Von Rommel.

em comissãJ.
O ato da Interventoria Fede· Fracassou, mercê de contínuos ntaques .

aéreos aliados, uma tentativa japonesa
cl>e elesembarque em BLlIrma.

ral veio corroborar o conceito
do professor Elpídio Barbosa no

seio do magisterio catarinense,
para o qual, há mais de dois
lustros, vem trabalhando com

dedicação e acendrado espirita
de patriotismo

ln'ens. 13 aviões nipônicos fOI'<1m abati
dos.

país.
Está-se desenvolven-do violenta bata-•

lha terrestre em Guaelacanal. Os japo-O presidente da República as

sinou decreto determinando que
durante o estado de guerra, e

enquanto existirem aspirantes a

oficial da refel va de 2" classe
sem o necessário estágio de ins-
trução para efeito de promoção feris Boabaid e Car'ota
fica suspenso o artigo 30 do Ra-sa-,Boabaid J:articipam':a
decreto - lei n. 4.271 de 17 de seus parentes e amigos o Foi afundado Uhl submarino aliaelo no

abril de 1942, na parte que diz nascimento de seu filho Mecliterraneo, - infomlOU a rádio. ele

Marco _ Aurelio
Roh,a. Não há, porém, confinmaçflo ofi-

respeito à exigência do rderido eial desse afuncUame:nto.

estágio ser feito no ano seguinte I Fpolis., Outubio de 1942 Iao da terminação do curso.
:.- ;

I 2vs-l
DOODOCDn'_�"""D<XlOOOOO� f Alugatn - se Morreu num campo

Alul.{am �e dUAS C/i,. 8: de concentracio
um i, com Seda de v SitHS es Londres, 3 (A, P.) - O governo

p 'çosa, sala dt' jantar .. 4 dor da Checoslováquia aqui exilado

II' mitórios, CIlf·a t:' tJ ...mai de anuncia que faleceu num campo de

��:::,�_������,�.���.�.�_ pendencia'; outr1'l, hmbpm concentração do Reich o dr. Lud-
AOS orA�aos da EstahstIca. �Ihtarimuito eSplç )"';>t e sit>l DI wing, que foi chefe do pal·tido so-
tem apolO legal, quando mtlmam I ' d.·' I. 1 T _

.

I
o produtor e o vendedor a mostrar

C en I ro l C.'.l: e l r·1 to r à ela -democrata e ocupou á pasta de

o que possuem em seus estabeleci-I' rua Mdrechal G�.lllhe·me, ,i S. ministro da república Checoslovaca.
mentos. (D. E. M.). 5 v .

_ I Ludwing tinha 72 anos.

neses contam com cerca de 20.000 ho-

Bombal'deiros "Stirlings" incLll'·siona
ram, ontem à tarde, pelo oéste ela Ale·
maJl>ha e França oClupada, causando da
nos consideraveis.

Durval Dinqee e exma.

sra,., participam a seus

parentes e amigos o con

trato de c asamento de
sua filha Lucí c.c·m o

•

•

sr. Nazaré Camisão
Fpolis., 31-10-1942

B2IrHm admite os contra�ataques nlS-

;:';05 no Cáucalso.Nazaré e Lucí apresen
tam-se noivos

Fpolis., 31-10 -1942
Tropas norte-ameriNlInas chegaram a

Palestina e Síria, informa-se em Lon·
dres.

Ao tentar esquivar·se à!il determi·
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi.
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA.

') ..eÃ� .�,qC(A,
• •

r iPttlAUOAO(

lN Du�rr111 ,\ L-J()j NVILLE (Mdrca

fina €

regisI)

recornnlCllda-se roupapara roupa commum.

'.
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