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Redigindo a "Declara�ão. de uéUe;c���.QUÉBEC,21 (u. P.) ... CHURCHILL E ROOSEVELT ADVERTIRÃO, MAIS UMA VEZ, O POVO ALEMÃO PAR�;.;�ªm.R•

SE DA GUERRA, A·FIM·DE ESCAPAR A '·COMPLETA DESTRUIÇÃO". SEGUNDO INFORMANTES ALIADOS FIDEDIGNOS,
ESSA ADVERTÊNCIA CONSTARÁ NA "DECLARAÇÃO DE QUÉBEC', QUE ESTÁ SENDO REDIGIDA PELOS DIRIGENTES

DOS ESTADOS UNIDOS E DA GRÃ·BRETANHA.

• ... ..r

o transporte dos re
presentantes do eixo
RIO, 21 ("Estado") � O

Presidente da República assi
nou decreto-lei abrindo, pelo
Ministério do Exterior, o cré-
dito especial de Cr$ .

5.231.664,20 para pagamento,
ao Loide Brasileiro, de despe
sas com o transporte de diplo
matas alemães e italianos para
a Europa e de representantes

Ibrasileiros, da Europa para o
Brasil.

.

, Ano XXIX H. 8900

o
Os guerrilheiros da

Jugoeslávia
Londres, 21 (U. P.) - Iníor-,

mação rádio-telefônica da Sui
ça diz que, segundo uma no
tícia oficial do alto comando
dos guerrilheiros jugoeslavos,
estes já interromperam todas
as comunicações ferroviárias
com Salvejo (Sarajevo?) e
atacaram um aeródromo ale
mão situado nas imediações
da referida cidade, onde des
truiram 34 aviões nazistas.

o �IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I IHotlanõpolls=-Sêbad«, 21 de Agosto de 1943

o sr. Pedro Calmon, cujo no

me, ultimamente, é muito lido,
voltou ao noticiário com a re

velação de que, numa reminis
cência da sua antiga situação de
deputado oposicionista, pusera
abaixo, na Academia de Letras,
o ato do govêrno que decretára
a abolição do "h" da palavra
"Bahia".
Segundo acrescentou Q emi-

nente professor, foi essa a sua
única participação nos trabalhos
relativos à elaboração das "Ins
truções para organização do Vo
cabulário Ortográfico da Língua
Nacional" - o que torna paten
te, ainda uma vez, não só seu
amor à terra "bahiana", quer di
zer à "boa terra", como o seu

justo prestígio no seio da ilus
tre companhia.
Mas o sr. Pedro Calmon tam

bém declarou que os m ern b ros
da Casa de Machado de Assis se

haviam comprometido a silen
ciar acerca daqueles trabalhos; e

daí uma dúvida ou uma suspeita.
Não conhecemos com seguran

ça, um a um, os nomes dos imor
tais e muito menos os seus Es
tados de origem. Justifica-se,
pois, que perguntem.os: haverá
entre êles algum piauiense, al
gum paraibano, algum 'catar

í

nen

se, algum goiano? Em caso afir
mativo, teremos de novo o "h"
e o "y" do Piauhy e da Parahy
ba, o "h" de Santa Catharina,
o "v" de Goyaz?
Ou será que os filhos desses

Estados não gozam de prestígio
igual ao do sr. Calmon?

O sigilo a que se obrigaram
não permitirá se elucide tão ce

do êsse ponto. Paciência.
Desde já, porém, ficou esclare

cido que, além de tudo aquilo
enumerado pela Carmem Miran
da, a baiana também têm "h".

1fap1UsPRnõ1i� fsir;�II

LEMO
nio, 21 (A. N.) - Realiza-se ho-

PI-James [e na Escola de Aeronáutica a ce-

rimônia a declaração dos aspiran-
tes a ofici al aviad ar da turma de
U:f43. A cerimônia será presidida
pelo chefe da nação e terá apre-
serica do ministro da Aeronáutica
e outras altas autoridades civis e

militares.

."

Aproxima-se a hora!
ARGEL, 21 (D. P.) � A ocupação do arquipélago de Li

pari ao norte da Sicília assegura aos aliados um posto de ob
servação de extraordinária importância na batalha do estreito
de Messina. Com o completo domínio do estreito, que a con

quista de Lipari facilita sobremodo, ultimou-se uma das tare
fas preliminares mais importantes para a invasão frontal da
península italiana. Não há indícios precisos da invasão da
Itália; mas, não há dúvida de que a hora se aproxima.

Badoglio teria resolvido ,capitular 1LONDRES, 21 (U. P.) - O "DAILY MAIL" PUBLICA UM DESPA
CHO PROCEDENTE DA FRONTEIRA ITALO-SUIÇA, SEGUNDO O
QUAL O MARECHAL BADOGLIO RESOLVEU CAPITULAR.

VIAJANTES QUE ACABAM DE CHEGAR DA ITÁLIA CONFIRMAM
:E:SSES RUMORES, QUE CORREM INSISTENTEMENTE E AOS QUAIS
SE ATRIBUE CERTA VERACIDADE. ACRESCENTA-SE QUE "É PRO
VÁVEL TENHA JÁ O CHEFE DO GOVERNO ITALIANO DADO SUA
PALAVRA DE RETER-SE, CONQUANTO ESTEJA DECIDIDO A NÃO
FAZER UMA DECLARAÇÃO PúBLICA NOS PRóXIMOS DIAS".

A tomada de Lipari e Stromboli
LONDRES, -20 (U. P.) - Forças navais norte-americanas

ocuparam as ilhas de Lipari e Stromboli, que se renderam in
condicionalmente. Informam de Argel que, com a ocupação
das referidas ilhas, situadas ao norte de Sicília, os aliados fi
cam controlando as principais posições no importante arqui
pélago das Lipari.

"

crise na ItáliaIminente nova
NOVA IORQUE, 21 (D. P.) �. Os círculos competentes

assinalam que está iminente uma nova crise na Itália, pois
numerosas iliformacões chegadas dos países neutros indicam
que continua sendo· muito grave a situação interna do país.
Em todo o norte, continuaram a verificar-se vários distúrbios
agravados desde há uma semana em virtude dos últimos ata

ques aéreos brttânícos.

Alertados os patriotas ·franceses
LO.NDRES, 20 (U. P.) - L'"llf AL'J'O OFJ(1IAL BUITkNI·

co, EM 'rRANSMISSÃO, ]>EI,O RÁ.DIO, À }<�RANÇA, lHJUGIU
SE AOS "PA'rRIOTAS PER']'E:NCENTES AOS GRUPOS ES
PECIALIZADOS UE RESISTÊXCIA", FAZENDO-LHES SA·
DER, Ril'I CóDIGO, O DIA E A. HORA EIU QUE SERÃO NE
CESSÁRIOS SEUS SERVIÇOS.

Bombardeio naval das costas francesas
LONDRES, 21 (U. P.) - A rádio de Paris comunica que

uma divisão naval inglesa bombardeou, violentamente, a costa

'francesa. Acrescenta a emissora que as forças navais britâni
cas se aproximaram de Boulogne.

dado aos calabreseso conselho
LONDRES, 21 (D. P.) - 'l'odos OS calabreses devem des

truir os cabos telegráficofi e as linhas férreas que p�rtan� do
sul para o norte da Itá�ia. Êste �oi o conselho hoje irradiado
pela emissora de Argel a população do sul da Penmsula. A re

ferida emissora, fazendo causa comum com os cala�reses,
acrescentou: "Deveis auxiliar-nos para embaraçar a açao das

�ropas alemãs, ínutützando A1HLS vias de transporte",

Para que Roma se considere cidade aberta
Madrí, 20 (U. P.) - Acredi- lizadas negociações importantes" sir

" Samuel Hoare, afim de
ta-se que os aliados designarão, àcerca da sorte de Roma. Ao que conferenciar com o general Fran
brevemente, uma potência neu- parece, êsse assunto está sendo co, no Passo de Meiras. O diplo
tra para observar o cumprimen- também tratado na conferência mata britânico regressará amanhã
to das disposições necessárias de Québec, Além disso, consta à capital britânica. Revelou�se,
para que Roma seja declarada que a entrevista entre o general oficialmente, que o ministro do
cidade aberta. Nos meios bem in- Franco e o embaixador britânico, Exterior da Espanha, general jor
formados da capital espanhola "sir

" Samuel Hoare, a realizar-se dana, também se encontra em

salienta-se que estão sendo rea- hoje em Meiras, na província da Meira, onde estão veraneando os

Coruúa, prende-se à atual posi- embaixadores da Itália e da Ale-............- ...,. __. .- .....

cão dos aliados em face dos ita- manha.
Também tem íian�s. Informantes fidedignos de

Madrí destacam ser possível que
[

La Coruíia, 21 (U. P.) - O sr.
. , d' d F

- Samuel Hoare, embaixador inglõs
por, mterme 10

A

e ranco serao conferenciou com 10 general Fran-enviadas ao governo de Roma as co às 18 horas de ontem. Tomou
condições honrosas dos aliados parte nas conversações o general
para a rendição incondicional da Jordana, ministro do Exterior da

Itália e a expulsão dos alemães Espanha. Nada foi divulgado sô
brc o resultado do encontro aoda península italiana.

At
- I A despesa com o.

ençao . cinema p6de ser ti �rada com a venda de papel velho. �
g�:P;::,;�:'.�o �;�=:;�. �. qUilO.! Preços ultra-vantajosos! .
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qual se concede grande importân-
O ci a, pelo fato de estar relacionadoMadrí, 2 Cu. P. Urgente) .com a rendição incondicional da

Partiu, por via aérea, para La Itália, em tel"1110S honrosos para
CoruUa, o embaixador britânico, os italianos,

o rei falou aos sicilianos
LONDRES, 21 (U. P.) - O rei Vitor Manuel, da Itália, dirigiu pa

tética mensagem ao povo da Sicília, manifestando-se solidário com a
sorte de seus compatriótas. Terminando, disse Q soberano: "Sicília- es
tará em breve unida à pátria, a Itália, e à minha Real Casa". O rei da
Itália, sem dúvida, conhece melhor do que ninguem a situação de deses
pero a que seu país foi arrastado pela loucura do Fascismo, e deve
concluir que os sicilianos só aguardam de Sua Majestade e seus minis
tros um lampejo de senso comum para que a paz volte a seus lares. En
quanto isso, o Partido Sicilista italiano divulgou novo manifesto contra
a desastrada aliança ítalo-alemã. Nesse manifesto, os italianos antí
fascistas advertem o govêrno de que as greves continuarão, até que
seja destruido o inimigo interno do povo italiano. "Queremos a paz" -

dizem os socialistas da Itália.
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Os russos pedem ação a oeste
,Québec, 21 (U. P.) - Os russos formações seguras sôbre a data cm
insistem ern que os aliados ernpr e- que será lançado contra a Alema
endam uma ação de envergadura nha, pelo oéste, todo o poderio ano
contra a "fortaleza européia" afim glo-nor-te-americano. Uns orpinam
de obrigar Hitler a retirar, pelo que a grande ofensiva ocidental
menos, 60 divisões ela frente orien- virá em fins de setembro, enquan
tal. Ao que se informa, os soviéti- to outros são de opinião que o
cos alegam que rn ilhôes de russos assalto esmagador virá na prima
morrerão nos territórios ocupados vera de 44. Os que defendem êste
pelo Reich, se continuarem a en- último plano sustentam que na priIrentar, sózinhos, na frente orien- mavera de 44 o Reich estará tão
tal, as duzentas divisões nazistas I debilitado, que nã-o mais poderá
que lá se encontram em operações. resistir aos primeiros golpes das
Entretanto, até agora, não há in- Nações Unidas.

acaba de receber

�(A MODELAR"

Québcc, 21 CU. 1'.) - Acaba de

V II I B I·
'

dl�e��·ta�loeS��\]'f�����l�ri�a���r�úl�l:: O aram a a acar er ImCordell Hull, logo após �Lla. chega- LONDRES 20 (U. P.) -_ Os 'famosos bombardeiros mos-da interveio na conferência,que' .
está sendo realizada sob a. presi- quitos voltaram a atacar, durante a noite de ontem, a capitaldência dos senhores Roosevelt e �

dChurchill, alemã, ou e causaram importantes danos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TÓPICOS & COMENTARIOS
O nosso esforco da

guerra
Em um recente e bem subst ãn

cioso artigo publicado no orgão
"Toron to Star Week lv ", de Toron
to, Canadá, prestou-se grande lr i
huto à parte que o Brasil está dan
do em favor cio esfôrço de guerra
das democracias combaitentes.
Sôbre a extensa rota marítima de

1.700 milhas, de Natal a Dacar, fo
ram aceleradas as remessas cios

E. Cnidos e da Inglalerra, llluilo
tem ,contribu1do para tornar o lllar

dos Caraibas, os estreitos de Dacar
e o Atlântico Sul, perigosos para
o inimigo. Na caça dos suhmarinos
do Eixo ao longo da costa, mari
nheiros brasileiros e homens do ar

estão impondo d l1ras restrições às

çhu�ma� de 10))05 do eixo. l,_,o.l

1
o ESTADO-Sábado, 21 de ÃSlosto de 1943
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[ST[ AlUNO
A SECÇÃOlPENSAMENTO DO DIA
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Vindo do R G. elo Sul, onde se quais as razões que o levavam a fa

credenciou, nos meios artísticos, zer tal elogio do colega.
por meio de numerosas exposições, - "A arte ele pintar - respon-

I está entre nós. desde algum tempo. deu o nosso entrevistado - não
o pintor Carollo, bastante conheci- consiste apenas em reproduzir apa
elo. não só naquele Estado, como rêncías. Está, principalmente, em

em todo o Brasil. criar, E 'I'raple sabe criar.
Já por diversas vezes, em pales- Ao segurar a palheta para trans-

tras de café, tivemos ocasião de ou- mitir à tela uma figura ou para fa
vi-lo referir-se às impressionantes zer um retrato, não se limita à per
belezas naturais ele Santa Catarina, feição elos traços, à delicadeza elas

que considera de uma grandiosida- somlJ�as e ,à. na�uralidade das ex

de quasí única. J� confessamos que pressoes Iisíonómícas. Artista ele

muito nos tem penhorado êsse e11-1
escol, que é, vai mais longe. Êle

tusíasmo de quem está em condi- sabe �razer para fóra ela pessóa cpJe
cões ele falar já em razao de COl11- esta a sua frente, aquilo que e a

preensão artística das coisas, já essência ela arte: a alma, Por êste

porque lhe são familiares os recan- motivo. os trabalhos de 'I'raple não
tos mais aprazíveis e belos ele mui- são apenas cópias fiéis elas coisas.
tas unidades ela Federação e. ainda, Êles reproduzem a viela, a emoção, AGENTES E REPRESENTANTESde díversos países da América. o sentimento. Pôde crêr - acres- IHá dias ensejou-se-nos falar sô- centou o sr. Caróllo - que poucos

Ibre a arte' piotórica em Santa Cata- são �s pintores que con�eguen� Pessoas u

rina, e o prof. Carollo teve palavras atmgír esse f?rau ele perfeição. E e d .
q e trabalh�ram ou trabalhem para Cios.

de grande veneração pelas telas ele por esse motivo que conslde:'o Tra-'
e sor taíos ou que querrc rn uma boa representação

Vital' Meireles, lamentando que ao ple como um elos maiores pintores I
com grandes possibilidades, escrevam à Caixa Postal,

menos asdPrincipais pão dtenha sido bdla'aslletlros IdO, noss�, ten-;po, nota- 3717 - S. Paulo. Concedemos melhores condições
consegui as para .ml�lO ,e uma pi- men.e 80) esse ])IISma " ' lexclusividade.

e

nacoteca em F'lorianópo lis. Suhltnhamos, com prazer. esse

Lembrou, também, o nome ele conceito do pintor Carôllo, por que L-Martinho De Raro. cujas ativida- é a homenagem sincera e espontâ- 19aeles artísticas tanto honram. a cul-. nea de um colega.
tura local e nacional. Depois ele uma pausa, o nosso en-

Entrando na fase artística dos trevistado continuou:
nossos dias não podia ser esque-

- "Tenho razão, pois, quando
cido o 'nom� do prof. Estanislau afirmo que 'I'raple não foi ainda de

'I'raple, que, embora paranáense, vidan:_en,te compreendido e aprecia
vem aqui trabalhando há mais de elo. Nao quero com ISSO dizer que
15 anos. se lhe desconheça o valor. Pelo con

trário. Tive ocasião de verificar
que êle conta. aquí, com regular
número ele admíradores. Mas isso
não é suficiente. É preciso que êsse
número cresça: que cada pessôa ele
h0111 gôsto e de cultura faça ques
tão ele possuir um quadro dêsse
grande pintor. Será uma homena
gem ao mérito e valiosa contribui
ção à arte brasileira. geralmente
pouco considerada e, menos ainda.
sstimulada".
Conr-orrtamos com o nosso entre

vistado. E a sua palavra terá a me

recicla repercussão porque se reves
te ele toda a autoridade.
A êle os nossos agradecimentos,

pela gentileza COIn que nos aten
cleu.

o pintor Estanisláu Traple
através da palavra dum colega

NOSSA
O
«Amôr é um não sei quê, que

lurge de não sei d'onde e aca

ba não sei corno s ,
- Mme.

Scuderi.
•

A ANEDOTA DO DIA
ENTRE. LOUCOS

- Advinhe o que tenho na

mão,
Um elefante.
Ah! não vale: você viu.

""

O PRATO DO DIA
PUDIM DE ARROZ

Faça um arroz simpl e-. , isto é,
apenas cozido em água, sal e

uma colhér de manteiga.
Retire do fogo, junte presun

to picado, cenouras cozidas e

picadas, queijo ralado e quatro
ovos batidos.
Deite a massa em fôrma un

tada e leve 30 forno regular.
Não tenhas dúvida em de

nunciar um "qujnta.coluna�,
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um
tra.ldor da PlÍtria. (L. D. N.).

Quando alguém. ta.l como o C3!V&

lheir-o da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo K NOT. lembre
se V. Sino de acrescentar, ao agrade
oer a geotiJeza:E!.íEE TAI1-
BEN o NEli APE,7ITIVO

lWID/!.ETfJ!

U/'f »oooaro OA KIfOTSA.llffJ. COI1. é !iE6UROS
J....... ITJ••u.í .......

de Defesa Nacional
CONVITE

SUL"

�-__IiII_r _

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO: VANADA
TO, FOSF OROS, CALelO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DIP.upa,.dos,
ElI30tldos, Anêmicos, Mãe.
qUI cri.m Mlgrol, Cri.nçll
"quíticII, rlclbarão I toni-
fic.ção ger.1 do org.nismo

5a ngOué n 01

o In.terventor Federal Interino e a Comissão Exe
cutiva, da LIga de Defesa Nacional abaixo assinada por

ê�:e �eio, coz:vidam as autoridades' civís, militares: ecle
SI�StlcaS, scciedadee, associações de classe, colégios, sin
dice tos, a lmp�ensa e o povo em geral, para a missa 80'
Iene que, no die 22, domingo, às 9 horas, será celebrada
por S, Exma. Revma. Snr. Arcebispo Metropolitano, na Ca
tedral, em sufrágio dos patrícios mortos com o torpedea
mento dos nossos navios mercan tes pelos submarinos das
nações do "eixo".

Quer, assim, a Liga de Defesa Nacional na data
que assinala_ o primeiro ano em que o BRASIL' aceitou,
pelas ágressoes sofridas, a condição de beligerância ren

=: � culto das suas homenagens às vítimas dos �ossos
CrImInOSOS agressores.

Altamiro Lobo Guimarães Gil Costa, Antônio
Muniz de Aragão e Afonso Wanderley Junior.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO

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

(

Qlem sonegar informações à Es·
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimiR"o do Brasil (D. E. M.).

De ordem do sr. Diretor Presi
dente, cientifico aos interessados
que se acha aberta a matrícula.
para o preenchinento de quatro
-4- vagas existentes no curso de pi
lotagem.
Para maiores esclarecimentos, os

interessados podem procurar o

abaixo assinado na séde do Aéro
Clube u rua Trajano, sobrado, Edi
fício Soncini, das 14 às 18 horas. ou
na Companhia Telefônica Catari-

Llc. D.N.S.P. n' 199, da 192.1

Revalidação de registro e aposição do respectivo número
nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, co n

teridos e registrados no Ensino Comercial, antes de dezembro

de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 1943, pa
ra eleito do Dec, Lei n. 4178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO
A. BURLE, advo Ins nr; arejem, sob n. 1679 e Cap. da Res.

do Exército Nac. AV. TOME DE SOUSA 17 - sob. RIO
DE JANEIRO.

�-------------------

A-éro Clube Santa Catarina

dia 22:
«matinée»

Domingo,
grandiosa

aviões na base cio empr éstnno e ar

rendamento e de suprimento aos

ingleses, na Líbia. O ponto mais
saliente do território brasileiro, _ "O prof. T'raple - acentuou
tornou-se uma ponta de Iança se- o entrevistado - ainda não foi ele
tenciadoramcnte apo ntacla às cos- vídamente compreendido e apre
tas cio Af'rika Korps. ciado. Talvez. que isso provenha

da excessiva modéstia elo meu cole-
Foi em 25 cle agosto cle 1942 ga, demasiadamente concentrado

que o Brasil fez-se aliaelo comba- nas suas obrigações e na sua arte. e

tente das Nações Unidas. Das sel- um tanto divorciado ela vida social
vas tropicais do Amazonas às re- ela cidade. Mas é preciso recorihe

giões pastoris e. temperadas do Rio cer que vive nele um dos mais vi-
gorosos e reais valores artísticos

Grande elo Sul, o Brasil lem orrvirln- do Brasil. E, se o ctuisermos consi
do todos os seus esfôrços no senti- c1erar sôhre o aspecto ele pintor de
do de destruir o pod er do Eixo. Da figuras e ele retratos. não haverá
sua riqueza fabulosa em materiais exagero em enquaelrá-lo entre os

ti'
.

Br as il
. maiores do país".

es ra egrcos, o rasi tem remeti- Esta opinião do pintor Carôllo
do aos Estados Un id os manganês, interessou-nos, e perguntámos-lhe
bauxita, borracha, mica e d iamau- rtes para fins induslriais. CONTADORESA marinha e as Iô r ças aéreas do
Brasil estão desempenhando Ulll

papel bem importante no patrulha
mento elas estreitas rotas da nave

gação aliad a no mar cios Caraíbas
e no Atlântico Sul. Os aviadores do
Brasil vigiam a balsa dos hombar
deadores que conduz à Africa e os

aviões de carga e de transporles
encaminhados para o Próximo e

Médio Oriente.
O Brasil está dividindo o seu ca

fé, algodão, açúcar, fumo ouro, ma
deiras e pedras preciosas, mangnês,
carvão e minérios de ferro com os

seus aliados. O café brasileiro de
bôa qllaJi.dade, inicia o dia para
milhões ,de soldados aliados e civis.
Os metais do Brasil e os seus mine
rais afiam a lâmina da vitória con

tra o Eixo. O Brasil esl,í lrabalhan-
nense.

do com o máximo de velocidarle Florianópolis, 18 de agosto de 43.
para apressar as remessas de gran- FRANKLIN GANZO
des cargas de mangnes, minério ele Dire tor- Técnico
berilo, ferro, niqueI, bauxita, dia- 3v-3
mantes para fins illduslriais, cris- -_...............

tais ele quartzo e mica, cargas cs- Os soldados do Brasil, orienta

sas ,deslinaldas às fábrkas ele gller- dos pelos oficiais do exército elos

ra dos Estados UIÜc] os. Carreg'a- Estados Unidos, estão se fallliliari

menlos mais pesados ele alimentos zando C0111 rapidez CO]]] o manejo
e matérias primas estão sendo en- (los tanques. "jeej}s", material bé

viadas às fôrças expedicionárias lico, equipamento de J'Úelio c ou

das Nações Unidas nas principais tros instrumentos da guerra eientí-

frentes de batalha. fica.

A marinha elo Brasil, cooperanclo Do Amazonas surge a bonacha

Íl'alleamente com as marinhas dOs"para o arsenal das democracias.
Os aliados necessitam de toda e

qualquer quanlidade possível deste
tesouro cio Amazonas, para vence

rem a guerra. O Brasil ligou-se à
luta pela liberclade e os meses fu
turos exaltarão a inda ll1 ais a sua

importância na grande estratégia
das nações democráticas.

JDA 1,JJOTAB� PARA O ESTADO)

dansantel com iniCIO
às 16 horas.

Dia 25 de Setembro:

grande festa da

Primavera.

x
....,

.
"A Bande�ra Nacional quando em pré;tlto ou prOCIssão, não será conduzida em

posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testl! da coluna. se houver outra bandel.
I'a; a frente e ao centro da testa da co
luna, .

dois metros adiante dR linha pelasdemaiS formadas, &8 concorrerem três
1)11 mais bandeiros". (Decl·.no-lef n. 4f�!
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o ESTADO-Sábado. 21 de Agosto de 1943 3

Do rei Jorge VI ao, general EisenhowerlONDRES, 19 (U. P.) -- o REI JORGE VI ENVIOU UM TELEGRAMA AO GENE
RAL EISENHOWER, COMANDANTE DAS FÔRÇAS ALIADAS NO MEDITER
RÂNEO, FELICITANDO-O PELO GRANDE TRIUNFO QUEREPRESENTAAOCU-

PAÇÃOTOTAL DESICíLIA.------

------�_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

U· d t d CONVITE o Govêrno do Estado convida as autoridades

S
.

·ali ma aRe o a e civís, militares e eclesiásticas, a Liga de Defesa

oe'l· _ l'barlt·e "haplt·u Cruz Vermelha Brasil::::,iof7l��'l �ê�:g�s�a�:�S�:i:�s�:ia�ses:s�������i�- U U e de classes, a imprensa, o comércio e o povo em geral, para a ceri-

I' mônia cívica escolar da "Dansa da Terra", a realizar-se às 10 horas
------ Têm-se contado várias histórias do dia 21 do corrente, na praça Dias Velho, nesta capital.

PARA VOC:f:, GAROTA BONITA! 3CerC� de. Chaplin., Eis uma das

I
suas 1·3vo1'1ta5, que ele rncsm o gos
ta de contar: --

Untem, (filando VOCl! discorria, "Há alguns anos, Clll Nova
com aquele entusiosmo que lhe � I York", -- disse Chap l i n -- "fiz
peculiur sobre a Bondade, a Cari- uma viagem no sublerrâneo. qu an- RIO, 20 (A. N.) - A Cruzada Nacional de Educação acaba.dade e o Amor, suçestionado com I

do o
í

rúf'ego era mais intenso.
(IS SilOS próprias palauras, c�mse-! Quando cheguei em casa, en co n- de 'lançar a idéia de cada prefeito do interior do país, em nome do
quit» dar IIIll iam de sinceridcde , trei UIll relógio de ouro no bolso seu respectivo município, contribuir com um bónus de guerra, a sertal às suas asserções,. que o audi- i do meu sobretudo. Não tinha a
túrio comoveu-se e num trans oor-> menor idéia de C0Jl10 roi parar lá, oferecido ao presidente Vargas no dia 19 de abril do ano vindouro,
te emocional concedeu. a voce .de: I

portanto, dei-o ao meu secretário data do seu aniversário. A idéia já conta com o apóio dos mtervenliratites aplausos, ELl nâo deixei e d i ssc-Ihe que o entregasse à po
de participar, também, dessa enw- licia. No dia seguinte, o carteiro tores dos Estados do Rio, Amazonas, Pará, faraná e Santa Cata-

;:�t�.at�::Oll��Cc::���la e ����/t���d�d� I �J���xs�l.leC����n: CEI���.�ve-lh�'N�l���n__n_a_. . _

humana. As suas palavras, naquele gatuno profissionaL Ontem, aca
instante, talavam ao coração da bava eu de tirar um rclógio dr ou
gente, na linguagem das coisas n�- ro do bolso dum homem gordo,
bres, puras e elevadas. Mns, a znt- I

quando vi o senhor no subter-râ
nhu emoção não atingiu o (L/lo neo. Sendo um grande admirador
_qráll' emocional que auassalou 10- seu, resolvi fazer-lhe um presente
do o auditório; otraués das SIlClS: do relógio; portanto, meti-o no

palavras eu' pude cOl�1Pl'eender de
I bolso do seu sobretudo". Passou

quanto é passivei a lirujuaqern liu=) se lI'lll ano. A policia, n�1O tendo
mana: a sua cultura, o seu saber, \ encont.raclo nem o galuno nem o
não [e: de você sinão 11m homem

II
dono cio relógio, devolveu-mo. Os

palavroso, retorico ..

�.
como pode- jornais deram, então, grande pu-

ui acreditar em voce?.. bli cirlade ao incidenle; c, poucos
S A R I T A. dias depois, recebi outra carta

a n oru ma : "Caro Sr. Chaplin:
AnIversárIos I I Há cer�a de um ano, viajav�. eu no

Festeio hoje seu natalício o sr. subterr-âneo quando descobr i .q�Je
H ld

J
C ldeira de Andrade. rn e tinham roubado ? l11e�l relógioaro o a

_ Ide ouro. Agora, os jornais, muito
. ., . estranhamente, dizem que UIll ga-Passa hoje o nruversc.rao da ex-

.tuno lhe fez presente rlêle ... Guar
ma. sra. d. Dulcemar Soares da, de o relógio, Sr. Chaplin. E, sendo
Luz, esposa do sr. Haroldo Luz,

I cu um admi rador seu muito mais
funcionário do Imposto sobre a ardente que o gatuno, envio-lhe
Renda. agora a corrente ·de ouro".

IVida
Patriótica idéia da C.H.E.•

Uburcbill
desmentef EMULSÃO DE SCOTTI

a maneira mais faeil e se

gura de tomar-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

Québec (V
A.) -- Um por
ta - voz oticial
britânico decla-
rou numa au

se desminta a de
qual a guerra es-

diência á imprensa que Churchill deseja que
claração, que lhe foi atribuída, segundo a

t aria acabada pelo Natal.
HORí.RIO DAS SA,N'L-\S ;\llSSAS Pf\HA

OOMIXGO

Catedral: G. - 7. - 8, - 10 hor-as.
Novena: às !fl horas.
E1TI (lias ela semana: Missa: às 7,30 110-

raso
Igreja ele S. Francisco: 7; - 8 horas.
Hospita l ele Carielade: 6. - 8 horas.
Puríssimo Coração ele MarIa (Pado): 8

horas.
Igreja de S. Antônio: 7. - 8 horas.
Igreja ele S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja ele Sta. Terezinha: 8 horas.
Asilo Irmão .Ioaqu irn: (-) horas.
Ginásio: 5. - (j, .- 7,30 (só alunos).

8.30 horas,
. Capela de S. Luiz: 7, - 8.30 horas.
Capela cio Abrigo de :lfe:!lores: 7 horas

(todos os (lias).
Trinelacle: Xla triz: 8 horas.
Tr-Indade: Chácara dos Padres: 5,30

8.30 horas..
Jo[I'O Pessoa (Estreito): 7.30 horas.
São José: 7.30 - 0,30 horas.

5 4 Coqueiros: 9.30 horas, e d la seguinte: 7
403 1 v- horas.

éAiiAziSOo°-iA
-HõfEw�"__'. SiiADO�cx)o<X>OOOmHõiE""""'"
�����õDfõN����

*
A srita. Ada, filha do saudoso

conterrâneo sr. Arí Tolentino. faz
anos hoje.

Oto ....
.AVE.�ms••

1 que Madame Boisse é a úni-
ca mulher do povo agraciada

com o titulo de «Cavalheiro» da
Legião de Honra da França; e

que essa senhora mereceu tal
distinção por ter sido mãe de 22
filhos e nunca ter abandonado
Parce, sua aldeia natal, hon
rando dêsse modo as virtudes
tradicionais da mulher francesa.

ALfAIATE

3 que a cabra Q domesticada
pelo homem desde a idade

da pedra; que. mais tarde, êsse
animal foi objeto de adoração
por parte dos egípcios; e que,
atualmente, na Rússia; existem
três cabras para cada 100 habi
tantes.

-
Assinala-se no dia de hoje o ani-

veradrio da srita, Osvaldina Silva,
filha do ar, Osvaldo Silva, funcio
nário federal aposentado.

Precisa-se de oficial de pa
letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto, 18 (sobrado).*

Faz anos nesta data a exma. sra.

d. Otília Donner da Silveira, esposa
do sr. Heitor Bittencourt da Sil
veira.

2 que, em 1941, faleceu em

Monte CarIo, aos 89 anos de
idade, o mais célebre cozinheiro
do mundo; e que êsse supremo
mestre na arte dos condimentos
se chamava Au'gust Escoffier,
era francês de nascimento e

teve oportunidade, durante a
sua longa vida, de cozinhar para
personalidades como Sarah Ber
nhardt, Nicolau II, Francisco
José, Guilherme II, Clemenceau,
Afonso XIII e Gabriel d'Anun
zio.

.
,

Transcorre hoje a data aniversa-
ria da srita. Anita, filha do sr.

Roberto Wendhausen.
*

Fazem anos hoje os sr. Frederico
Di Bernardi, comerciante. e Elpídio
Teodoro da Silva.

horas Matinée ExcepcionalA's :2
,JLldy Garland e

Um
Murphy, emGeorge

deMARQUES
Publicidade e Propaganda

Foi com prazer que recebemos,
há dias, atenciosa comunicação,
sssinada pelo sr. L.C. Marques, da
instalação. nesta Capital, à ;�a
Trajano 33. sobrado, do escritorlO
da firma "MARQUES, PUBLICI
DADE E PROPAGANDA".
Es�a firma, segundo nos declarou

pessoalmente o sr. L.C. Marques,
tem, como principal finalidade, a

distribuição de propaganda comer

cial aos jornais de Sa.nta Catarina
e já possue, a seu serviço, funcio
nários especializc.dos em técnica
publicitária e desenho.
A' "MARQUES" auguramos sem

pre crescente progresso.

pequenaamor
e Gene Tierney, em:Tyrone Power

Odio coracao,no
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. até 14 anos

4 1/2 e 7 1/2 horas, 2 filmes e uma comédia:

RelogioCom Edgard Kennedy

No quarto
de azar

4 que entre os 70 e os 83 anos
de idade Cornelius Vander

bilt acrescentou mais 100 mi
lhões de dólares à sua j á extra
ordinária fortuna.

escuro
Com Preston Foster e Patricia

Bandoleiro romântico
Morrison

5 que, nos teatros chineses, os
papeis femininos são quase

sempre desempenhados por ho
mens ; e que a mais famosa
«atriz» do teatro chinês contem
porâneo é Mei Ling Feng, um

guapo rapagão de 32 anos de
idade, filho de um célebre vio
linista de Pequím.

Com Tito Guizar e Jane Clayton
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 2.20, 1.50 e 1,00. Imp. até 14 anos

Sessão às
19.30 hs.

PARA VOCÊ E SUA
FAMILIA

Sabonete e Pasta dentifrícia
Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIALARAXÁ

Talco e PÓ de "nadas",Arroz exibição do filme feito de pequeninos
Judy Garland e George Murphy:

Um amor de
Ultima

MALVA
6 que, em certa cidade ribei

rinha da Coréia, em vez de
o homem levar os patos ao mer-

Pequena cado, dá-se precisamente o con

trário; e que isso acontece por-

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) que alí as aves, atadas por meio

) de cordas a uma pequena canoa.DONALD SORTEADO (Desenho Colorido rebocam a embarcação rio-abai-A VOZ DO MUNDO (Atualidades) xo conduzindo gentilmente o seu

Preços: 2,00 e 1.50. Livre de Censura dono.

Odeon às 2, 4. 6 1/2 e 8 1/2 horas, e no Imperial "A Bandeira Nacional quando em fIo.
maravilha de Walt Disney, o se'\:l melhor trabalho: rão, sobre escudo ou outra qualquer pe-

D'b
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa·

U m O \
l'á o ceutro, não podendo ser menor do
flue as outras, nem colocada abaixo de
las"_ (Decreto·lei n. 4.545. de 31 de Julhll

,•••••••••••••••••••••••••••••.--••••••••••••••••• de 1942, - Art. 18, N. :I), .

com

Produtos da
PERFUMARIA
MARÇOLLA

Amanhã, no

às 5 e 7,30 a
Ao. tentar esquivar-se às determl·

nacões do.s órsrão.s de Estatística Mi·
litar, uma pesso.a revela o. que é:
inimigo. do. Brasll. E par&. o.S inimi-

,� rO.I do. Brasil, a lei é inflexlveL
" (D. E. II.).

I

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SAN-

TO (COPYRIGHT DA "PRESS

PARGA",. ESPECIAL PARA "O
ESTADO")
RIO - "Dente por dente, olho.

por o l ho ". Querendo. subestimar o.

valor da vitória alcançada pelos
russns ao tornar OreI e Bíelgorod,
a propaganda alemã fez irradiar um
comentár-io, dizendo. que as fôrças
soviéticas haviam caído. em verda-
deiro lôgr o. Pensavam os soldados
de Stalin entrar numa cidade, mas

apenas tornaram um montão. de rui
nas, de pedras calcinadas.
As tropas nazistas antes de aban-

d onarem as duas grandes cidades
russas tiveram a preocupação de
não. deixar pedra so.bre pedra_ Tu
mem os nota dessa irradiação. ofi
cial. Guardemos bem a memória
tudo. quanto. está dizendo. presente-
mente a emissora de Berlim. Nâo
nos esqueçamos do. menor detalhe.
Procuremos fixar cada pormeno r,
afim de que possamos mais tarde
cobrar "o.lho. por olho. e dente po.r
dente ",
Hoje os alemães abandonam as

cidades russas, mas amanhã terão
de avançar as cidades alemães,I quando. os homens do. marechal Ti

I moshenko, ma sua' marcha para
Berlim atravessarem o. território.
germânico, Presentemente, são. ci
dades corno Kharkov, OreI, Bielgo-
r od, Kursk, Catânia e Messina que
os alemães destroem, mas em futu
ro. muito. breve serão. os russos, os

britânicos e os arner icanos que te
rão. oportunidade de destruir as

cidades alemães. Desta vez não.
acontecerá corno em 1918, quando.
os hunos lograram evitar que o

seu solo. fôsse também um campo.
de luta.
Hoje os tempos são outros, como

outros são. também os homens e as

ideologias. O mundo. está muito.
mais esclarecido, de maneira que,
os engodos nazistas já não. produ
zem o.s mesmos efeitos. Que espe
rem o.s alemães e não esperarão.
muito., para sentirem co.mo. é justa
e perfeita a sentença "dente por
dente, o.lho. por olho."_
,_-_._-.-.-.._...-_-......._-.-_-_-.-_-_..

_w_-_..-_-_....

Clube Doze de AgostoAssembléia Geral
De ordem do sr. Presidente, con

voco os srs. sócios para a assem
bléia geral' a realizar se às 15 horas
de 21 do corrente e cuja finalidade
se prende à resolução de importan
tes assuntos de interêsse do Clube.
Não havendo número legal, convo
car-se-á nova assembléia, 30 mi
nutos após.
Secretaria do "Clube 12 de Agos

to", em 19-8-43.
ORLANDO FILOMENO, l' sécr.

Agradecimento
Convite

e
A direção e docência do Grupo

Escolar «Getúlio Vargas», da vila
de Saco dos Limões, têm o máxi
mo prazer em agradecer aos srs.
com�rciantes, em geral, as valiosas
ofertas que fizeram para a Festa,
que se realizará domingo, dia 22,
no edifício do referido Estabeleci
mento, em benefício das Associa
ções Escolares.
Servem-se da oportunidade para

solicitar o comparecimento de to
dos quantos desejem auxiliar a Es
cola nas suas rnJÍltiplas atividades.
DINA' MENDONÇA GEVAERD,

Diretora.
Auxiliar uma escola brasileira ÉÍ

gesto de brasilidade.

GUARDA·LlVROS
Precisa-se de um, que apre

sente referências. Informações
à Avenid� Trompowsky, 14,

V •. - �
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o ESTADO-Sâbãdo. 21 de Agosto dê '943

CLUBE DOZE DE AGOSTO
6 de Setembro-v-Baile das A:méricas»

A venda das mesas, cujo resultado reverterá em benefício do NATAL DOS POBRES, promovido
pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, está sendo procedida na secretaria do Clube.

U In brasileiro fará parte A r vo r e s f ru t í f
VENDE-SE grande variedade de árvores frutíferas (enxertadas\

do !?;ovêt-UO ttahuno �
CÁSSIO l�LLIS ])E ('.UIAR(�O IllreselH;a de 11m eli'mento �Jl'a
- CEXCLCSI VnU])E no c. sentaria a raça Iat lna e talO-I sileiro no govêrno que deverá

.E. (', P.UL\. "O ES'r"\.[)()") bém desemllenJlarÜ.l a grnnde , refazer a pen ínsula do abntl-
�

Depois que a Itália Iôr Inva- couí'lauça flue 11 Ingluterra e mento moral e políttco a que.
didn pejos exércitos das }\'ações os al iarlox depositam na gTalHle foi reduxída pelos (lesg'oYêrnos
Unidas" o seu govêrno será en- uncão sul-nrnerfeana, uma das do "duec" e do fascismo. 'I'en
tregue II chefes aliados, Mi grl;udei'i fÔl'çns que colaboram do partido da� Inglaterra essa

quais se íncumlrírão de concre- no erg'uimento de poderio (las sugestão, país que sempre de
tísar H reconstrução mora], po- �acões T'n ídns e que muito monstrou a sua símpatía pela
Jítfca e econômica do país, Em justamente foi dennmiuudn de Itália, é de esperar-se que o

comentários da Imprensa bri- nneão "leadel''' da >\mérieil do p010 italiano receba exsa ídéía
tâncía, foi sug'erídna partícípn- Sul. É Iacll imaginar-se o que com grande eutuslasmo e ('OH

ção de um elemento brasíleíro de proveitoso e útil poderia re- fiança na justiça e sauedorta
nêsse I govêrno, o qual repre- presentar para ii Itália Iívre, a da polítíea Irrftânícu,
••••••••••••••••••••••••••@••e•••�.eo••oo••••�•••o•• ;
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. .= AG.li:NCli..S E HEPHESE.\'TACõES

\ Caixa postal - 37. Rua .loão Pinto - 5

: : Florianópolis Campos de pouso M·
- ·

t"f·I : Sub-aaeutes J1�S�:��aiS munícíptos do
Manáus, 19 (A. N.) - Chegou a Issao clen I ICU

: : _

I
esta capital o topógrafo e constr�- Rio, 19 (A. N.) - Viajará domino

o COLU M, B 1-_A • "il. Bandeira Nacional deve ser hastea· tor ele campos ele pouso do Mínisté- go próximo com destino ao Para-
• � • da de sol a sol, sendo permitido o seu no ela Aeronáutica que vem exa- guai o doutor Herman Lent, per.
O • uso à noite, uma vez que se ache couve- mínar OS Call1I)OS d'e 1)OUSO para a tencente ao Instrtuto Osvaldo Cruz• A f 8'

nientemente iluminada". (Decreto-Iet II

I
c

• S mais amosas mUSicas, com os mais • 1:545. de 31 de julho de 1942, art. 12). rota amazônica e iniciar a construo que, em virtude elo convênio cultu:
: : . ção ele aeródromos indispensáveis ral firmado entre o Brasil e Para.
• Famosos arthtas." ao tráfego aéreo ele Manáus-Bóa guaí, vai desempenhar missão cien-

: -' : Vista·Rio Branco. tífica naquele país.

: ULTIMAS NOVIDADES :
.--------------

i Na (RADIOLAR» i• •

: Rua TrajanG, 6 :
• •
� .
GOs••••••••••••••••••••••Ge••••o•••••e•••••••••�•••• 1

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA

DE SANTA CATARINA

A imprensa brasileira e a queda
de MussoliniJOS1� VTLAn SA� JCAN -

(DIllE-,
aliava o de haver escravisado (Ia üllliles, não Icm nacionalidarle nos

1'01\ DE r:VfPHEi\'SA DO C. E. C. maneira mais ignobil, a liberdade seus prIncíplos essenciais e a l ibcr-
PAHA "O ESTADO") da imprensa do seu país, transtor- darle e justiça que defende tem CfI-

A qnérl a de Mussoli ni, C0l110 a mando-a obrii�alúr�aoJ1lentle num rá l e r universal. A libertação da
quéda de lodos os tiranos que pi- paladino das ideologias fucistas e imprensa italiana é um dos maiores
saram todos (JS direitos dos povos perigoso instrumento ele destr-ui- ansei os da imprensa brasileira. A
livres e que aboliram a livre e ex- ção <los ultimos vestigios da anli- qué.da ele Mussolini foi o prim�iro
1)ot.1nea opinião dos individuos, ga cu.ltura italiana: Em face disso, passo dado nesse senlif[o, as adver
não poderia deixar de provocar explica-se o entusiasmo COlÍl que a tências de Churchill sobre a liber
profunda repercussão na impren- illl(prenSa brasileira recebeu as no- clade povo italiano e os seus conse
sa de todos os paises onde impera tícias sôbre o inglório encerramen- lhos para que derrubassem o fa-

IRMRNCnRI n 81 DREIROS
a clenl'ocracia e. a liber(Ja,de;, Alél�; I to da c�r:'eir� política clo_ demagogo I

cismo, aumentaram sellsivelmente

H n A f.i UI\
daqueles predicados, o lIuce Musso]rm. A llnprensa nao conhece as possibilidades de libertaç·ão.

- '

4

(Em transformação para, Sociedade Anonima)
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da

cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
FLORIANÓPOLIS

Brevemente: Agências em várias cidades cio Estado.
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem corresponden te em todos os Municípios do Estado - Representante
da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Estaclo de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados de São Paulo,

l\1inas Gerais e Pernambuco
Mantem carteira especial para administração de prédios:
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) .. _ : .. : : . . .. 2 %
C/C Limitada : : : :....... 5%

Agr i-

6%
7%
as Heparfi-

C/C Aviso Prévio : : : : .

C/C Prazo Fixo : : : : .. : .

Aceita procuração para receber vencimentos em todas
ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA: .

Diretor-Presídente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Flor ên eio T. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

I VENDE11-SE
agora a preços mais baratos, CORREIAS PARÀ
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

A

couro a cromo:

Compra·se OLEO DE PEIXE, em qualquer
quantidade. Pagam se os melhores preços da praça.

Tratar à rua Conselheirs Mafra, n· 41.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
--

Entrega a domicílio

1·liliiCililFiJIiiOIS
..

T·H·E'·...L-O-N-D-:;-: LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
' Cr$ 1.200.000:000,00. .

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

• M

er a s
procedentes da "Granja S: José", da Estação Parecy --R. G. do SuI--.

As pessoas interessadas podem procurar no Mercado Público.

Ap�nas nestes 3 dias
� ....

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

1
..

.

I

"A Baudeu-a Nacional quando hastea
da em janela, porta, sacada ou baldio, fj·
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen

tro, se fígnr-aeem diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar: em posição
qne mais se aproxime do centro e à dí
reíta deste, se figurando d·iversas bano
deiras, a soma delas formar número par.
As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de instituições, corporações ou as

sociações". (Decreto-Ieí n, 4.545, de 31 de
julho de 1942: - At·t. 18. N. 1).

Comunica às distintas ft;lmílias que está sempre à
disposição das exrn os , Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantidQ e

ao gôsto
:

das clientes (permanente curta, meia
cabeleira ou bem comprida, etc).

Os prevos
Cr$ 20,00

são sempre os mesmos:
a eletricidade e 25100 a óleo

.� _ '
V-I9

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O m-tor e mais acreditado Clube de Sorteio de Me r
cndoria� do Estado

Sort,�iofil nos dias 4 e 18 de cada mês,
PREMIO MIS IOR CR.$ 6.�50.00
Muitas bouilicacõ es e inscrições de pagamentos.

Médico grarís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ l,t'O: Tudo que promete cum
pre íucontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvíie um só Instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coflança, que, quando menos espera», 8
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18
----=

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOSA
Diariamente recebemos 'novidacJes

RUA FELIPE 'SCHMIDT, 54 - FONE 1514
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor �Meireles, 24. Fone 1447
--------------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeícoamento e Longa Prática no Rio de Thneiro
CONSULTAS - Peta manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóBIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado -

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

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

Ex-interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLINICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

RiJa Fell!le Schmidt n. 38 '.reI. 1426 - RESIDÉNCIA: Rna Visconde de Ouro

}','<,(o n, 70 - '['el. 152:3 - HO'RÁRIO - :IiIa, 16 "S 18 - ]fLOR1ANúPOI,IS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica môdico-ch-úcgíca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Gargnuta
CONSUI,TóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUL'I'AS: Das 15,30

às 18 horas - RESID:1l:NCIA: Couselheíro Maf':a, 77 - FLORIANóPOLIS. POR W. EVA::\fS - (COPYRIGHT de Paris "Le Matin ", Arrnand Ber
DA INTER-AMEHICAi'\A) - Extin- nardini escreveu que Charlotte
guiu-se a estrela de Mussolini. De Cordav era uma verdadeira e au

DR. SAULO RAMOS fato, poder-se-ia falar no caso de têntica heroina ariana. Ela evi den

Especialista em moléstias de senhoras _ "estrela cadente", tão depressa temente não deu cabo de Mar aí
Partos. ela desapareceu. No inundo intei- com uma faca de cozinha por cau-

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô- 1'0, os fascistas estão compreen- sa dos seus ataques ao partido dos
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice, dendo que o fascismo começa a Girondinos, mas porque êle era
tumores, etc. - CIRURGIA PLÁSTICA

desaparecer também. Pois não foi judeu. Charlotte Corday, afirma
00 PERí.NEO - Hérnias, hídrocele, ve-

ricoceie. Tratamento sem dor e operação Mussolini o criador desse regime então lriunfantemente o autor do Perdeu- se 'um cachorrinho de
de Hemorrotdes e varizes - Fracturas: que facilitou o caminho para Hi- artigo, foi a "Virgem Pre-Fascis- estimação, de côr branca, com

aparelhos de l:'êsso. Opéra nos Hospitais tler e o nazismo? ta". O que o fascismo necessitava manchas marron, pêlo crescido.
de Florianópolis. Entretanto, ha historiadores, co- era exatamente isto: uma santa. Atende pelo nome de Pililí.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariament.e. mo .I. Heritier, que tentaram reha- Com a melhor boa vontade do mun- Quem o encontrou, poderá en-

bilitar a condição elo fascismo, pro- do, os fascistas compreendiam que' rregá-Io no «Salão Brasil». Pra
vando que êl e não foi criado por êsse posto não podia ser dado a ça 15, n

' 10. Será gratificado.
Mussolí ni. Para êsse fim, Heritier Mussolini. Mas Charlotte Corday é 424 5v-5
reportou-se a Mar al., o famoso re- muito indicada.
volucionário francês, e a Charlotte O sr. Bernarelini prossegue di
Cord ay, que foi guilhotinada por zend o que a maior parte dos res

tê-lo assassi n ado. tos mortal s de Charl-otte Corday
Como todos sabem, Marat, embo- desapareceram. Isto é incoerente.

ra um dos principais vultos da Re- Se os seus restos mortais desapare
volução Francesa, nasceu em Bnu- cerarn, que se póde chamar "res
dry, na Suiça. ]� estranho como ha tos"? Contudo, resta felizmente o

grandes "patriotas" em todos os seu esqueleto, que se vê uma redo
tempos que teem outra nacionali- ma de vidro no Museu da Socieda

Ex-interno da Assistência Municipal dad e. Hitler, por exemplo, é unn ele de Geografia. O sr. Bernardini
e do Serviço de Clínica Cirúrgica austriaco não ariano e de cabelos sugere então que êsse esqueleto,
a carg<!l do Prof. Castro Araujo, pretos. Napoleão Bonaparte era "pura honra do nosso país", seja

do Rio de Janeiro. corso. O caso de Marat, 'l}{)rém é agora rernovido para sólo sazrado.
Vias u rtnárlas - Operações � �

ConsuIt: Vital' Meireles, 28. mais surpreendcnte. Uma investi- Como Cr-isto e seus apóstolos eram
Atende diariamente às 11.30 hs. e, gaçâo feita até o mais remoto pas- judeus, seria mais apropriado

à tarde, das 16 hs. em diante sad o convenceu Hcriticr de que os transferir o esqueleto ele Charlotte
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone: 1067. antecedentes de Marut se prendem para a Alemanha, e colocá-lo ao

à Palestina. Em uma palavra, J\1a- lado dos despojos mortais de al
rat é judeu. Isto, naturalmente, di- guns novos deuses alemães. A Fran
zem os fascist.as com jubilo, dá um ça sem dúvida concordaria. Ela já
aspecto diferente ao caráter de Ma- esl

á satisfeita com Santa Joana
rat e aos motivos que levaram d'Arc, e não precisa canonizar nc

Charlotte Cor-day a assassiná-lo. Inhuma virgem ar-iana pre-fascis-
Em artigo no jornal pro-nazista ta.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospbtais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urim/irio do homem e da mulher

Assiste. 1.'écnlco: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad:ologia Clínica cem o dr.

Manoel de Abreu Campa.nario (São PaU'

lo). Espeelalízado em Higiene e Saúde

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

earàiografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURELIO ROTOLO
Médico _ Cirurgião'- Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras 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 Elelricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidll:
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CIRURGIÃO - BIRETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,�O e das 3 às 6 horas

Tratamento das dores e inflamações nas

senhoras para evitar operações
J

,

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde fOI
Assistente por vários anos do Serv-iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgíca) .
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sita O. Matos. Assistente do serv íço
ete panos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Ctrurg íão do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras f;
partos.

.

Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico --

DR� REMIGIO
CLÍNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cr í

ancas em Geral. CONSULTóRH!l: Rua

Felipe Schmidt - Edifíci0 Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SID�NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392,

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

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

Consultas diárias das 3
horas em diante

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e CIrurgia
do toi-ax. Partos e doenças de senhorai.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESID�N-
CIA: Almiran te Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

<Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualques

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.

(AntlJl;O LarJl;o 13 de 1IIalo)

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacIonais e estran�eh'as - Homeopatias - Perfumarias

artigos de borracha.

Garante.se 8 exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
'

Una Couselhelro Mafra, 4 e 5 (edlficlo do Mercado) - FONJil 1.1141

Os órgãos da Eotatistica Militai
têm apôio legal, quando 'ntímam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci·
'_'�'Q�I (D. I. M,�,

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melheres, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
Ç��ANEA - Rl,lJ Trajano, l�

Este aluno hobi
li+ou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, p'or- 1nI"""__
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencia, em sua
casa com estes livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade iomois vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, (la Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
0.° 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera·
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Sé
habilitará em 4 o 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderá comprovar a sua alta habilitaçõo.

Precisa-se de IIma

Ouro baíano

santa fascista

Bahia, 19 (A. N.) - A propósito da ex

ploração ele ouro no Estado da Bahia, a

Agênoia Nacíonal ouviu o técnico Oscar'

Cordeiro ex-presíderrte da Bolsa de Mer
cadorias da Bahia, que fez ]n,teressantes

clIecLa,rações sôbre o assunto. Declarou ini

cialmente que a existência de ouro na Ba

hia é grande, faltando, apenas, uma ex

ploração sistemat.izada, pois esta explora
ção até hoje não passou de iniciativa par
ticular isolada-mente. Acrescentou que a

ex:ploração é �eHta em _gleral pelo processo
de "ba teias" aproveitando-se apenas as

superfécíes, sem procurar localizar o ouro

nas matrizes e filões por meio doe sonda

gen s. As �'eservas de ouro guardadas no

solo e sub-solo bahiano, quando forem ex

plotadas devidamente, a ting írão cifras ra

bulosas,

Casa Beirão

Não ha necessidade. mi
nha Senhora. de cada mês
ter sé te dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador. tônico,
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida.

Fábrica de artefatos
de couro

SECÇÃO vAREJO
Elegantes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

Cacherrínhe

Moderna casa
Vende-se a bela e moderna resi

dência sita à Avenida Rio Branco
n

' 152. Os interessados podem pro
curar o sr. Raulino Ferro. 6v-5

•

Aprazivel residência
Aluga-se a confortável moradia

sita em Itaguassú, da Família
Horn Ferro. A tratar com o ar ,

Raulino Ferro. 6v-5
•

Magnificos lotes
Vendem-se magníficos lotes, me

dindo cada um 12m. de frente por
20m. de fundos, na Avenida Rio
Branco. proximos do Dep. Saúde
Pública. Tratar à rua Conselheiro
Mafra, 56.

COFRE
Compra-se um, de aço. Ofertas

à "A Exposição", praça IS, n. 11.
v-5

ALUGA-SE
ótima residência com grande po
mar e jardim ao lado da Estação
Agronômica. Tratar na A Modelar.

,

5v-5

ALUDA-SE a confortável
residência n o

37, sita à rua Joinville. Dispõe
de 4 amplos quartos, 3 salas.
ótima cozinha e banheiro com

instalações hidráulicas (quen te
e fria). Informações: Rua Join
ville n? 9, ou Blumenau, 50.

Vende-se excelente mora

dia com todo o

confôrto (água quente e fria.
garage, etc.) com a chácara e

mais duas casas na mesma, à
rua Frei Caneca, 98. Tratar no
local. v-4

Vendem-se 8 folhas de
terro galva

nizado (ondulado) para telheiro
ou telhado. Ver e tratar à rua

Esteves Júniot'. 35. 4v·4
ENCARREGUE a "Emprêsa Interme

diária", de todos os seus interêsses junto
a

. <):ualquer depaJ;tamento público civil,
mllltar. 'bancárlO e >\!omerciaI.

Ripas de Imbúia
(para cêrcas) ITratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
CATARINENSE

Rua F. Schmidt, 52

30v.· l�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FARIN

litanas filiadas.

MAIS t'":\IA UEG."1'.\
RIO, 21 (E,) - Os clubes da Fedel'a·

('ão de Hemo, apó� o dia de descal1so dis·
pensado às suas guarnições, na última
segunda-feira, já reiniclarllm os seus
prepal'ati\"os finais para H disputa da V
Regata Oficial. que "ai ser dis]Juta(�H
amanhã na enseada de Botafogo,
Cêl'ca de 16 páreos fOl'mam o ]Jl'ogl'a·

ma, eles tacando-se dentre êles, as provas
clássicas "General Fil'mo Freire", "Ma
rinha !Jercante", "Prefeüura :Vluniclpalll\
e as de "Honl'a", "Club Intel'11acional de
Regatas" e "16 de Setembro de 1900".

O programa terá início às fi horas ela
planl1l1, �'--'

CCI IA O QUISLING

I#I!UJI:__lP:,A 8rFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fi�ado, O Baço. o Coração, o Estômago. oS
PulmoeA, a Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôresnos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradaver
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P� como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origemFfiLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de
os. casos d� Indicação apro- facl! manejo para o públicoprlada (slftlls em varias de 1no combate á sifllis, quallda
suas manlfestaçõel'l) os ret\ul· dei que frequent�mente a.
tados têm sido satlsfatorlos, orovelto no Ambulatorio da
pois são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

LONDRES, 20 (U. P.) ... A ALEMANHA ESTÁ PRETENDENDO ORGANIZAR UM GOVÊRNO ITALIANO DO TIPO "QUIS.
LING" PARA GOVERNAR O NORTE DA ITÁLIA, QUE SE ENCONTRA SOB A OCUPACÃO MILITAR GERMÂNICA. SEGUN.
DO INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELA EMISSORA DE ARGEL, O CHEFE DÊSSE GOVÊRNO TíTERE SERIA O SENHOR

FARINACCI, EX·SECRETÁRIO DO PARTIDO }-'ASCISTA,

OUQ�!��� 2��. q�er!��im��a !�e!t�n�ia��!t9�i!�v��I� IA sorte da It�lía apaVOllronaesto e ademocLra'tQl'cOV.soallbelmão para que se afaste da guerra ou enf rent e li alternativa de "com- Estocolmo, 21 (U. P.) - /1 .. , da FIança, no caso de ataques,
pleta destruição da Alemanha", concebida em termor de ultimato, está aviação aliada já destruiu 60(�, em massa, das forças aéreas se, também, que, receioso da
sendo preparada por Churchill, Roosevelt e se us assessores, segundo se .,... .

, .

acredita nesta cidade. Essa advertência, com caráter de intimação, não I
do poderio bélico Italiano. In- aliadas. ACI escenta-se que La- ação aliada, Pierre Laval mos-

será formulada entretanto senão quando os aliados estejam preparados' formações seguras procedentes val convidou várias personali- trou-se intransigente, resol-
para invadir o continente europeu, e dará oportunidade ao povo ger- 1 B" d d ' ,.'

-

1 d
- .

d'dmânico de escolha entre derrubar o govêrno nazista, ou pedir a paz,
C e er na expressam que um a es par a a OI gamzaçao c e ven o nao cumprtr o pe 1 o

para não ser esmag-ado juntamente com suas cidades pelos devastado- milhão e quinhentos mil refu- um govêrno semi-democrático, alemão de mais 300 mil operá
res golpes da aviação aH�da. O indício d.o _urograma de �e�truição, que giados perambulam pela reaí

-

mas não conseguiu o apô io de, iros franceses para trabalhar
se prepara para os alemaes, deu-o, a no ita passada, o m inistro das ln. b ao

Iformações da Grã-Bretanha, o qual disse que os chefes do Estado Maior do norte da Itália. sem ter que nenhum político de prestígio, na Alemanha.
e�aboraram planos que contêm "importantes bombardeios e destrui-I comer e além disso a vida nas
çoes".

' ,

I grandes cidades italianas do

O ES'TADO Ell?A,crtive norte, é quase impossível, de-
tJJ�V I vído aos consideráveis' danos

!ti _

causados pelas bombas alia-

O F S· b
'

III
o �5° vxrvrcns.uuo no "\".-\S('O dA'

- "

as. situação na Italia e tal,
O gO Im O IC O RIO, 21 (E.) - A rl ire t oi-Ia do \"RoCO

��i\-����:' ?1��J�ÜZColl�lnl�)(��\-�·�:�'��,I;�:1aClU�: que o govêrno de Pierre Laval,
em Vichí, já começou a mos-

trar-se receioso quanto à sortePara deliberarem sobre a recep- festeja o transcurso do 43° ano ele fun

ção do "Archote do Fogo Simbó- dação.
lico", que chegará nesta capital, Restabelcrendo uma velha trad k-áo,

Iizetam os vasca inos a a lvoruda, �� 6 ho- A "".agem .-!lo generalno próximo dia 27, estiveram reu- IW. W

nidos no gabinete do prefeito rnu-
ras na sérle náuuca. presente du-etoros, Garpar Dutra

nicipal, sob a presidencia do sr,
remadores e assoc-iados que queir-am

nr I'
iii

dr. Rogério Vieira, os senhores ma- participar dêsse ato, Ás 7 horas fol bati- "as r i n gl on, 21 (L'. P.) - O ge-

jor João Marinho, dr. Elpídio Bar'
zado um novo skiff com o nome de "Lu i" ncral Eur-ico Gaspar Dutra acom

bosa, cap. Américo Silveira d'Avi- Antônio Rodrigues", panhado de sua comitiva partiuTerminadas as cerimônias na séde-náula. jornalistas Gustavo Neves e
tica os diretores e associados elo Vasco de automóvel para Aberden, onde

Valdir Grisard, Aroni Natividade inspecionará os campos de instru
de Costa, Aldo Linhares Sobrinho,

da Gama dirigiram-se à Igreja ela Can-

Eugênio Vecchietti e representantes
clelária. em cujo altar-mór. às 8 horas. çâo rl O cx ército. O general Dutra

da imprensa.
foi rezada missa por alma dos fundado- declarou à T'nil ed Press que se

C "F tes e associados do clube, já fa lecídos.
orno nos anos anteriores o 0- sente muito satisfeito e que não

go Simbólico" se destina a Porto se acha fatigado. A Unilecl Pr ess
Alegre, conduzido por atletas baía. pJ{()XnL\S EXlIll('õES Im .JOE J,Ol'lS

nos, capichabas, cariocas, flumi- WASHI:\GTOX, 21 ( ) - Anuncia-se foi i nf'orrnnda, por intermédio da O ml-DI·slro GuUbem partl·u para Natalnenses, paulistas, paranàenses e
nesta capital que Joc Louis, campeão Embaixada do Brasil, que os gene-mundial ele pêso pesado e agora sarg en- , '7 '1 (catarinense numa demonstração , , ,,!'alS z.e no rio .osta e Alcio Souto,

d di t
.

t i h lo do exercito norte-amerrcano, vai ra- R' ?O (A N) A I I " f' te sa o pa rro rsrn o , como ome- ,, chegarão aos Estudos Unidos, 011- 10, - .'"l.. 1. - n. nor: o rt e ara en re,ga corno representante
• nagem ao grandioso "Dia da Pá- zer extbições de seu e,;porte em campos um bi-motor "Lockheed" do servi- do chefe do govôrrio àquele oficial
tria". Na fronteira do Rio-Grande, nor-te-amerícauos. nas areas de combate. de pretendem seguir os cursos de ço de transportes ela mar-inha dos general ela marinha dos Estados
_. d tI t '

I
segundo revelou o Dppartamento da aperf'eiçnamentn elo exército. Am- Estados Lnitlos, seguiu 110,I'e para Unielos em ato solene, no Hecife.serao lncorpora_ os �� a e ,�s gau- Guerra.

_

chos, que levarao o facho ao seu bos os 111 ii ilar es brasileiros espe- Natal. tom escalas nas c i rlad cs de Acrescen tou ai uda o ministro que
termo, concluindo, assim, a maior ram ingressar na Escola de Estado, Salvador e. �{ecifc� �) almirante inspecionará os diversos servicos
"Maratona" registrada nos anais SELECIONADO PARÁENSE Maior de l{allsas.. I Hcrn-ique

Ar-istides Guilh cru,
, "": e comandos navais do léste e nor-

dos esportes brasileiros, com cará- Belern, 21 (A. :\,1 - J(l foram nístro da Xlar i nh a que \'H1JOll deste, bem como a base naval de
ter genuinament� patriótico. iniciados preparativos para a for- C t 1 '}' 1 acompanhado do capitão d o mar Natal.
Do proqrcirncr consta a colabora- macão do selecionado paràense I J ::mJlr�m"�� c�s am .lz.a( ores.i � gllelTa.W�lter S. ;\1ac Aulay, che-

ção de todas as entidades esporti- qeeO parlicipará do call1lpeonato �a Ra(ho]m ,lua Trajano, 6.1 fe da .llllSSaO naval norle-aillleric •.i

vas, estabelecimentos escolares, brasileiro de fuleból de 1943. O na c do seu ajudante de ordens
além, dos Tiros de Guerra, que primeiro treino será realizado ho·, Conlra Salerno capitão-lenente Gastão Brasil C:lr-
farão guarda no local em que félr je. I 1110 Júnior. Ao embarque do titl1i:.ll'
colocado o archote. No momento Arg'el, 20 (D. P.) _ Duran- da Armada, compareceram figuras
da chegada do "Fogo Simbólico" I'Y _� ..............-

te as operações aéreas aliadas dilS mais destacadas na adminis-
ao palanque oficial, armado no Nov taq F "a . tração pública, das classes arma-

.jardim Oliveira Belo, fará uso da .

O a ue a og�1 realIzadas ontem contra Sa- das e da sociedade carioca. um
palavra o jornalista Gustavo Ne- CaIrO, 20 (U. P.) - Inume- lerno foram derrubados 39 apa- batalhão (Ie fllzileiros navais pres-
ves, diretor do Dept. E. de Imprensa Iras esquadrilhas de "Forta1e- relhos do "eixo". Nessa e em It�)lI cont!nencias ao .lllinistro Ari�-
e Propaganda. zas Voadoras", "Liberator" e outras operacões- contra diver- tlCles Gurlhelll. DepOIS dos cUll.l,pn- Se V. S. conhece alguma pessõa que soo

"Welling'ton", atacaram in- sos obJ'etivos' situados na Itá- Illento� te abraços de. despedi das, fra de congestão catarral ou aturdimen·
1',\H1n�A DO C ..UlPEOX.-\'I'O BRMHJ,EJ· o lllllllS 1'0 COlll. �s .

orlci ais que o to, I'ecorte este aviso e leve-lh'o.
UO J)F. l?C'I',ruUOL tensamente, durante a jorna- lia, os aliados perderam 17 acoll1p�n��m clll'lgIu-se para ,})or- O catarro, o aturdimento e a dificul.

RIO, (Pelo coneio) - O Conselho da passada, as instalações fer-Iaviões durante a J'ornada pas- do do aVJao naval que, de acordo d d d ." d
r· b I I I'

a e e OUVlr s"o provoca os por uma
, e('ni('o de Fule o (' a C, H, 13, apl'o\'a- roviárias de Foggia, na Itália. sada. lcol1\ (:s t rc['gu �1,ll1enl()S eblll vIgor, :enfermidade constitucional. Por essa ra.
ram a tabela do ]Jróximo Campeonato 'em pln alO so )re a co erh ciO' _, .

Be[lsileil'o ele Futeból. 'Nos <lias :3 e 7 ele lllotores o pavilhão de m'inistr;: zao, dedl.cou-se mUlto tempo ao estudo

t b
'

"A P
, I EtI' ,. '1 de um tOl1lCO suave e eficaz para com·

ou'u 1'0 Jogarao mazonas c ara, em C e .� s a>e o p�ra os negoclOs c a
I bater os males causados pela afecção ca.

Belém e Maranhão e Piauí, em São

I T ENH A J U I ZO
:\1arlllha. PreCisamente a hora mar- tarral E

'

éd'
.

fó 1 tá
Luiz, !\os dias 20 e 24 do mesmo mês o [ b' t "jtI'

esse rem 10, cUJa rmu a es

vencedor do segunelo jogará com o Ceará. 'foac�a�itã�mde o�o���t� ra�i��� ��- plenamente vitoriosa e tem prop.rciona·
Os J'ogoS finais serão em dezembro nos

I
yant TA d t d b'

-

do alívio a muitos sofredores, é' conheci·
ou '00 � pa eo e em ar- do sob o nome de PARMINT e está à

dias 12 e 16. ques, com destlllo ao nordeste do
,

;\f
venda em todas as farmácias e drogarias.

TEM SrFILIS OU REU. IPaIs. " omentos antes de embarcar Logo a
. ,

d P
.

t li
O EXCOXTRO 1)E Q"(;",-\RT,-\.FEIR,\ (2))) O almirante Aristides Gl1ilheun fa-

n S pl'lmelras ases, armm a -

I via a cabeça, a congestão e o aturdimen-
RIO. 20 ("Estado") - Despachanc10 ando à reportagem declarou ser to catarrais, enquanto o ouvido se resta-

um ofício, enviHc10 ao ministro da Guer- portador elas insígl11ias ele grande
l'a interino, general Pinto Guedes. pela MATISMO DA MESMA oficial da ordem do mérito naval

beleoe prontamente. A perda de olfato e

(líretol'Ía da AssociaQão de Cronistas Es- conferida pelo presi,dente da Re-
a descida do catarro para a garganta s!io�

))Q.l'tivos, 110 sentido ele per'miLir a aLt· pública ao almirante Jonas I-Io-
1utros sintomas da afecção catarral qU6' t·

. ORIGEM? US PO d
,e combate com l"armlnt.sencia elo Rio ele algllns jogaclores que , • E O • war Ingr::jn, comandante da quar- Sendo m.uitos os males do euvid6 pro.9Htão sel'vinclo 113S fileiras elo Exél'cito. til esquad ra americana, as ql1aÍ"

l L' F" 'cl I
vocados diretamente pelo catarro, pode,

�i�'�::n: m�:���r� J�;l�el��n�'eI�,�ef�a(��o�:; PU LA R P R EPA RADO _ó-p7êêc;-"'d ia- ;';i-;"íü-;·� se evitá·lo com Parmint.

dos Despol'tos, recebeu elo cl'onista An- iit.enOI' :lIagalhães um con\'ite para pres- cool-gasolina
tigial' com sua presença o próximo en

contro Rio \'ersus S, Paulo, pJ'omovido
para a próxima quarta-feiJ'a, 25, no

estádio do Pacaembú, sob o patrocínio
do Interventor Fernando Costa. Também
o conselheiro João Lira Filho fará parte
da comiti,'a que partirá no l'ápido ele
segunda-feü'a, às 7 hOl'as, e (la qual par
ticiparão cronistas espol'tivos c1esta ca

pital e dos jornais paulistas credenciac10s
junto à C, B, D, e entidades metropo·

Mensagem de Moscou
Québec, 20 (U. P.) -

0lsiva
de grande envergadura

Kremlim enviou, via Londres, através do canal da Mancha,
uma mensagem aos conferen- a qual poderia ser desfechada
cistas de Québec, expressando I no próximo outono. Segundo
a sua satisfação pela iminente consta; a nota soviética serviu
ofensiva aliada no sul da EU-I de base para longas conversa

ropa. A mensagem do govêrno ções de caráter militar entre
russo volta a referir-se à pos-lloS delegados britânicos e nor
sibilidade militar de uma ofen- te-americanos.

a Québec

EDGARD SIMONE

t
Edmundo Simone e familia. João Assis e familia e Gil
berto Gheur e familia, convidam aos parentes e amigo,
para assistirem à missa de 7' dia que, por alma de aeu

saudoso irmão, cunhado e tio EDGARD SIMONE, man

daen celebrar terça-feira, dia 24, às 8 horas, no altar do
, Sagrado Coração de Jesú�, na Catedral Metropolitana.

Rio, 21 (A. ,x.) - O Conselho
�acional de Petróleo, por solici
tação elos importadores e aténrlen
do a baixa do frete marítimo c

l>eguro de guerra, decidiu aprovar
as seguintes tabelas de precos 1ll�1-
xi.mos por litro na vencia de mis
luta de gasolina e álcool que en

.Irarão em vigor nesta data: São
eles os seguintes: Belem, Cr!3 ....

1.1"8,3;,
:\fanálls, 2,20; São LlJiZ., 2,39;Paralba 2,52; Fortaleza, 250' Re

cife, 1,80; Natal, 2,44; João' P�ssoa,
2,0,2; Maceió, 2,44; Aracajú, 2,42;
,Rma, 2,40; Distrito Federal 178'
Vilr'lria, 2,39; Belo Horizontd, 1:90;Paranaguá, 2,31; Cutiliba 240'
Florianópolis, 2,37; Santo�, 1:70;São Paulo. 1,98; P. Alegre, 2,20;Pelotas e Rio Grande 2,21. Nas 10-
cillida,cles supridas pelas cidades
acillla relacionados, Pl'evalecerão
rão aerescj,dos tão SÓlllente das
despesas clé transporte, s_elldo que,
nas que possam ser suJirielas por
l1lais dum centro cle distribuicão
acima relacionados, provalecerão
sel1:pre ?s preços que resultarem
malS baIXOS.

'>

),
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RECORTE
ESTE AVISO

ANTIGO PREPARADO INGLt:S
PARA ATURDIMENTO E ZUM·

BIDOS DOS OUVIDOS

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Chegada de produtos
brasileiros à Suécia

RIO, 21 ("Estado") - No�
tícias de Estocolmo informam
que o navio-motor sueco "Ba�
li", chegou a 13 do corrente a.o
porto de Gotbenburgo, proYe�
lliente de Santos, carregado de
café e algodão.
A chegada da valiosa carga,

ele café deu motivó à distriblli�
ção de uma ração extra de 2,50 1gramas a todo o povo sue;,:e.,.,l,As autoridades prometera.m
outra ração pa-ra o Na�a!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


