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Ataque a Cbunquim I foram afundados"
Chmrquim, 23 (C. P) - A avia

cão japonesa atacou a zona desta
êapital pela primeira vez desde o

dia 21 de agosto de HJ41, e0111 uma

formação de 27 bombardeiros c (j

ca\'as, que surgiram sóbre a região
metropolitana às 10,30 horas. Os
cacas e a artilharia chinesas en

frt?'ntaram os atacantes. Nenhuma
homba arr-ojada por estes caiu sô
br'e a cidade. A população desta
eapital, 'que aumentou para 100
mil em consequência da guerra,
acorr,c com tona calma aos abri

gos anti-aéreos.

(
)�

LONDRES,23 (U. P.) - Ofi
cialmente, foi noticiado que
uma formação aérea afundou
duas lanchas torpedeadoras
alemãs. Estas naves encontra
vam-se diante de Dunquerque.
Um caça-minas artilhado foi
atacado na costa de Chergurgo
produzindo-se explosão a bor
do. Em seguida a nave inimiga
começou a afundar.Ano XXIX H. 8902
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o graL Outra nos Estados

Importando manteiga da Argentina
RIO, 23 (A. N.) - o vespertino "O Globo" publicou a seguinte nota:

HA noticia mais agradável para os cariocas, no dia de hoje, é a que lhes
dá êste jornal em sua última edição, anunciando haver chegado a pri
meira remessa de grande encomenda de manteiga feita à Argentina pelo
Brasil, para ser posta à venda, nesta capital, pelo mesmo preço do pro

duto nacional. A Comissão Executiva do Leite está desembaraçando a

preciosa mercadoria na Alfâ.ndega, afim de entregá-la ao consumo ain

da amanhã, ou na 4" feira, A encomenda foi de 350 toneladas".
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Inanilestações ao BrasilSignificativas
NOVA IORQCE, :!3 (C. P,) - li j)nssage�ll do prillleil'o, an,h:ers�l'IO

do Brasil na guerra, comemorado ontem aqui, despertou slgnlfleatlYHS
rnanifestaçôes "'da impr-ensa e rádio rins Estados l'niclos, que se associa"
ram ao espirita das comemorações evocando as vítimas da guerra l' enal
tecendo os sacrifícios do povo brasileiro tem feito, principalmente o es

forço de seus trabalhadcrcs para prover �s Nações UI.lidas de matérias
estratégicas bem como salientando () heroísmo ria marinha niercan te elo

Brasil, através dos mares perigosos.

Boato para gerar confusão
Argel, 23 (C, P.) - O Q. G. Aliado, na Argélia, destruiu, cniegorl

cament e, as informações propaladas pela emissora "Liberdade" anun

ciando o d esemharque de fôrças aliadas no sul da Itália e na ilha de

Creta. Os informantes oficiais aliados decl:lraram que a referida crnis

sora não tem nada a ver eOI1l as Nações Unidas, sendo na realidade

controlada pelas potências do "eixo". Ainda segundo os porta-vozes
alindus traia-se ele um boato espalhado pelos eixistas para provocar
ltvantcs nos paises ocupanos e, ao mesmo tempo, sondar os aliados
ncerea do� preparativos para a verdadeira ação aliada contra o conti-
11ente etlropéu.

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários

Delegacia de Sta, Catarina
Aviso aos snrs. Empregadores Locais

1 -- A �artir de l' de setembro próximo, as contribuições
po.ro. a LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA (LBA) serão re

colhidas em guia própria, que poderá ser obtida gratuitamente
nestCl Delegacia, ficando sem efeito as instruções anteriOres sô
brll o assÚnto.

2 .- A partir do. mêsmo data, os recolhimentos pord o

StRVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
deverão ser efetuados através daquela mesmo. quia, em separado
ou conjuntamente com a LBA.

3 •• A mellmCl GUiCl slórvirQ, também, para a,quisiç&o de
SELOS DE OBRIGAQÔES DE GUERRA.

Floricm6polis, 18 de aqosto de 1943.

ITAGIBA CAMPOS, Deleliado

do fascio, os siciliano s resp'iram
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Unidos 'E aqui, nada !Livres
I RIO, 23 (A. N.) - Atraca- 1

WASHINGTON, 23 (U. P.) - O general Eurico Gaspar ram hoje ao cáis do Porto o ARGEL, 23 (U. P,) - No quartel general do govêrno mi-

Dutra visitou o mosteiro franciscano e compareceu, em segui-I navio espanhol "C�bo Brior ", litar aliado �la Sicília foi anunciada uma série de medidas ado

da, ao banquete que lhe foi oferecido no "Carlton Hotel" pelos I
procedente de BIlbao, com tadas para Iibertar os sicilianos das cargas econômicas impos

membros da Junta de Defesa. Amanhã o ministro da Guerra grande carregamento de azeite, = pelo fasc.islI�O e para o restabelecimento dos direitos le
do Brasil seguirá para Fort Knox e, na quarta-feira, -presen- azeitonas e outros produtos eu- gais que os italianos haviam perdido há muitos anos. A

ciará as manobras em Nashville. Na próxima quinta-feira o I ropeus ; e o navio sueco"Era", "Hovra" - polícia secreta fascista - foi suprimida, sendo

general Dutra visitará Fort Benning e regressará a Washing- p:r:o?edente. da Argentina .8 substituida por oficiais de segurança pública, que agem as

ton para entrevistar-se com o presidente Roosevelt. cheio de trrgo para esta capi- ordens do govêrno militar aliado e exercem suas funções utí-
WASHI:-IGTOX 23 (C. P.) - (J general Eurico Gaspar Dutra par- tal. lizando os carabineiros italianos, elogiados pelo general Ale-

j�ll,hote por via aére� n�lm a�)ar:jh()" (,lo ��,��cito nort�,a,ll1cri:anD, �Ht:'a
.w-..l'."'_.._�__-...__- .-.J xander pela sua eficaz colaboração. Também foram suspensos

FOIt Knox cru Cnl1:pllmento .a,plllllclla ct.-pa duma \lSl�a de,3 scmu- Atenção I � despesa com .0 os pagamentos das contribuições sindicais .

d
nas pelos ostabelccimentos mílítarcs, Acompanham o chefe mi li tar lira-

•
Cinema p,)de ser h,

,
. ,�, que eranl �nvla os

si l e i ro 'o major gr-neral Hord e outros altos chef'cs militares. () general roda com a venda de papel velho. p!1ra Roma para s_ustento dos funcionárlos coorporatívos f'as
Dutra espera regressar dentro de duas semanas para visitar Casa Bran- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. cístas e manutençao do sistema corporativo, Entretanto foí

L' '

da Yi d id t H lt Québ
'

ist Rua Francisco Tolentino, 3. tíd dca. rsrn vista a viagem to presi en � ooseve a me ec, () 1l11l11S, ro �...... ....................,...............-�
man 1 a a parte e contribuições destinadas a .seguros sociais

da Guerra �o Brasil nao patine entr-evistar-se com o chefe do Executivo
Agredida pelos e outras instituições beneficentes.

norte-amerIcano.

.j

r

na Baía«blcck-out»

I
li

«mediu.,s» Omo, 24 (A. No) - Isa ca,vaJean-1te d.a Silva, ,ll1orado�'a Ú rua Jacina,

q�I,el;ou,se as autorl(h�des ,elo 19°
I Baía 23 (A. N.) - A Diretoria de Defesa Passiva anti

�llstt l,tO (le que: ao sm!'; cerca das aérea avisou a população das medidas que serão executadas a

.). 11m as, (�a 110.l1e, el� sede: do Ccu- partir de hoje, com referência à orla marítima fronteira ào al
tl;O, Esp]�lla Tlra-T,elll1U, a. rua, An- to mar, abrangendo todas as praias entre o Farol de Itapoã etôuio Paliva, 4�, Ioi agredida ,a SO° a ponta de Monte Serrat. Os moradores das ruas tranversais
cos r ponta-pés pelos "mcdiuns" às praias referidas e os das zonas altas cujos edífí

...
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,

d O]'· T'I·
1 ICIOS visrveis

, n, on� et" IVl\erlra, .' ose (f e
Alen- do mar terão de apagar todas as luzes externas como os anún-

c�;, e ;]a� aCI0 " orerra, so rendo a cios luminosos. Os bondes correrão de cortinas arriadas, e as-
VI una erímentos contusos nas per, sim por diante dentro das exigências do "black-o t" O _

t b A
.

f"
u. es

nas, rus o e raças. queixa O! re- curecimento começará todas as noites às 21 horas e
-

do-c' t ri d b t' "
serao a o

"jlS ra a" sen o a cr () tnquerito. . tadas medidas enérgicas contra os infratores.

1"

OS BOLOS E BOLINHOS feitos com

Composto «A Patrôa» ficam deli
ciosos, leves e são mais econômicos

• fi. •

'

pOIS este composto proporciona
maior rendimento! A massa rende
mais porque cresce mais - saindo
de graça para a Sra. uma boa por
ção dos bolos [eito,,! Não conten

do umidade, êste Composto faz
com que a massa fique uniforme
e macia, evitando o «desastre» dos
bolos empastados e mirrados.
Faça quitutes que dão água na bôca,

'Usando o Composto ,.,_=-�===-
«A Patrôa». A ven

da, agora, em latas e

em caixas de madeira.

É f,ícil bater a massa usando
o Composto.A Patr6a» ...

.. ,e é êste o segredo de
quitutes que deliciam!

COMPOSTO

* Poupando metais, o Com
posto «A Patrôa» encontra-se

agora também em caixetas
higienicamente protegidas.

UM PRODUTO DA

Swift do Bras'il
_tf:'�' -fi � .. � ..... -:'�.' 'l' /">

<>!lA �M'S OE UM Q�ARTO �E SECULO DISTRIBUIDORES MUNDIAIS OE PRODUTOS, BRASILEIRÓS' ,

- .... . ,,� ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A NOSSARepressão ao -aer-:
cado negro» do

pescado
Coniunicu u Coordellaç':lO ela :\-10-

b i l iz ncúo Económica, através da

Agência :\,Ieional:,

"A Port aria n" lO!J, do Coorde
nador da :\{o!Jiliza<:<lo Econômica,
que ex l i ngu iu () Setor Preços esta-

,

boleceu ao mesmo lcurpo, a cnurpc
tô ncia cio, Setores subsistculcs no

tocante ao cuntrólu de p rccos. l11L'Il

c ionnnclo ('\pl'ess:lIIl1entl> o Sr-t or
Pesca <;111 rela<;iio ao pcscad-i,
fresco ou salgado, industrializado
ou não,

I Obje li vun.Io cumprir as suas no-

II vus atribuief)es, l'slabell'<'('ll o Sc- I
tor Pesca entendimento a respeito
com a Coin issú« Exccut ivu da Pes
ca (' C011l t'stl> órgão do Ministério
ela ,\gricullur:1 oruan iz ou a Fi sc al i

zacão do COJlll>rcio do Pescado, que
acaba de -r-ntrru: em a(::lo, ao mes-

I mo 10Jl1[Jo fazendo observar a labe-I
lIa oficia! de preços, apl'o\',ada pelo

i Coordenador, (' repriminr!o o "rner-
curlo lll'gI'O" <lo pesc:ldo, isto é,
llprcenclendo Iodo o pescarl o exis
lenle nos e�ta]J('lecimeatos ali cun

d uz irl o-, por atuhulautcs que não

possuam a guia dos Enl repuxlos
Aspectos, polltkos e militares da COlllissi\o_ Exr-cutiva da Pesca, i

da conferência de QUébec A aprr-cnsuo do pescado clanrlcs- O•••••••••�•••••OCt.e•••••o.O•••••�•••••••••O•••••O•• 1

Washi�gton � [lgl)�lo � (Servi- tino ---

.-S('JI� ,�� guia (���._ �nlr,l'P�)S-i:' ,:(ijj
co especial da Inter-Amcricnna) �Ilos - n�I;),c"cllleapl.Jsao{ pI'oces-l:

'Si,,'\ C,,',,'"h �O"" IS,,"
e

Quatrocentos chefes milifares

alifl-Iso 1�E:'10 I ribunal de Segllrança, dos I: ' ,,:
dos se encontram na Conferencia COIlLl',H\'cntLll'l'S quo por qualquer I_

•

de Quebec, SiiD, na sua maior parte, f'órma se opuserem Oll c ri arem di- I :

deleg,'ados das ,frentes mais impor- fi�,l:lc�[i'(ll's à �çfl.o d�s fiscais d() co-I I I
tantos das ZOllHS a liadux de ope ru-

melCI!) do p, sea<!o ,

II C-'O I "U M,1 B 1-A I:çõcs, que se Iamiliarizarnrn nos Comprar na CJ.SA MISCE __ �

campos da batalha com as cornp lc- IÂN. •
, j EA fo s�hpr e'nnnmi:nH °0 As famosas ••xidades da guerra, atual. Dentro rles-

• mais músicas, com os mais •
se quadro técnico caractt-risl ica-

DIS50LVE
t1/I f •

mente militar os Srs. Hooseve lt e

"

.= /
amo SOS artistas" =.Churchi ll estão ultimando os seus • ULTIMAS NOVIDADES •

::�:i;i�i�;:���;t J;�;:':,�:,;:\,��;; �vu,;5éi�dOemSaOslQadaUIR"ielnOte�gOpU"dOa?rRNa_MoAg'êoss_1 1:1 Na cc�A����AR» .•:.1resse às conversações, () :\!inistro
,

.

,_

das Relações Exteriores da Grii- taría de ter o corpo das oelissimas Es- I � •

E�"�,��:::�:"��;;:;:��'�:':::i�::"�:::: ���;;1�i���;���i!�;:;�� 1···o····s····n···o··Ov··O···s
..

·::·L··l�,eb·Oe···r··c·,··t·o··r··s··)·)·�,4l'ope,tls. Alem disso, sempre os sens excessivos, Esta descoberta, chamada

pontos de vista se conciliaram COlJ1 Formode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
a diplomacia russa na defesa da se- que v, se sentirá e parecerá mais jo

vem 10 anos, Basta tomar 2 pastilhas
gUl'ança coletiva da Europa de an- 3 vezes ao dia, J<'ormod e é um pre-

tes da gll€l'I'a, e desde então o ilus- parado garantido para remover o ex
cesso de gordura, Peça Formode,

tre politico britânico está couside- hoje mesmo, em qualquer farmácia, A

rado .. en lrc OS estadistas das Demo-
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr, S, I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

cracias ocidentais, COlllO uma das '

Vendo sob prescrição médica

individualidades mais indicada:,

para ll':üar com o Governo soriéti- condições de rcsistl;ncia do GO\'ernO

CO os assuntos de i 111el'e5SC COlllllJlI. de HOllla tllrnam-se cflna vez mais

Eis por qlLe a notícia da, Slla próxi- precúl'ias, A :l1(�<'\Iç·;in dirigida por

ma viagem a ilfosCOll, a-pl'sal'-dc não Badoglio aos sicilianos, on(le ainda

existir sôbre (,Ia o menor indicio ne os alemães, colocados ú frenle dos

eonfirlllação oficial, foi recolhida italianos, recoll).el1l "os louros clt;)!
110S eentros politieos como um aeon- uana, resistência heróica", sôa a um Itecirnento lógico e possível. Se essa

I
melanc{Jjico "de pl'ofundis".

viagem se viesse a realizar, não te- Fala-se no reconhecimento do! (fundada em 1930)
ria, porém, o sr. Eden a ingraln, Comilé FrancL-s til' Lihertação Ka-

I

G d b Imissào ôe limar em 1Ioscotl ares- ciona! como Ulll <ioyêrno de fato, jú Representantes de tecidos de algodão, a o o iviano I.
tas na orbita das rdações CJl!l'e a que a sua situação de direito só po- : lã e seda. "-

Hússia e os sellS aliados do Ocidcn. (feria ser sancionada pelo povo da: Manaus, 23 (A. N,) - Segui-
'

..

F 1 I f
I Agentes Gerot's da Cl"a Paull'sta rá l)ara. a reg:l'a-o elo Alto MadeI'-

te, porque nunca COJ!lO agora foram 'rança. na p ena posse (e stla,s

a-I
. �

mais estreitos e amistosos os entcn- culdades deHbcl'ativns. O certo é de Seguros ra, na fronteira com a Bolívia,
dimentos enlre a, República Soyjr- que () exército fl';!IH'(\� l'onstituido I

um emssário da Prefeitura de

licu, os Estados Unidos e a Grã,Brc- na Africa <lo NOl'le sob a autorida" i Distribuidores de máquinas oe escrever, Manaus, a-fim-de investigaI' a

t:mIHl. A sua. idfl à capilal da [{lis- de dos Generais De GmillC' (' Girann, I somar e calcular.
possibilidade de importação de.

sia teria por objeto inforlllar o (�o· está sendo intensamenle treinado

I R T· d t 8 C
o

P t I 168 ���� ;:��ll� �t�����i;1�íI�t�i�i;
vêl'11o 00 Sr. Stalül de toc1:l.s as par- pelos seus oficiais c forlemenle ua Ira eu es alxa os a
l.ictllal'idades das a,tuais Conferen- equiparIa pelo ll1f1.tel'ial l1oJ'le-ameri, i

"

-- ,população desta capital, procu-
rando, assim, valer-se dos be�

eiHS ullglo-allle!'ierll1as p esludar cano, ,lá constitll(' hoje cOllsiderá-1 '

COUl as autOt'icladcs soviéticas os \'(',.1,', fC),rça mili,tar apla pal'a as lJ1,ais II End. T�legrãfico: PAUL.CO neflcios do decreto do presiden�
te Vargas que isenta do imJ)os

problemas l'elaciol1tHlos com a cooi' , ddlcelS l' al'l'lscnr1as CJllpresas. l'\áo I
I FI·" I· St C t

8 tos a entrada, em território
dellllção rle esforços LIas potencias é segredo para ninguelll que hit 11111 orlanopo IS a a arlnaI

'

I nacional, do gado boliviano
heligct'antes cm l110llwntos em ('[ue 'I ,iLI'StiJic:Jc]o inlel'l'sse ]lO!' parte rIos I,

•

importado para o abastecimen-
se projeta, desferir contra () Eixo I franceses, intel'esse aHás C01111)1'eel1- _------II1II.---1----------_----.-_... to da Amazonia.
um golpe (.[lle o coloque, sem cufe- rlido pelos �,llglo-an)('ri('anos, de que

misllIos, no caminho da rencliçi10 à frenle' dos conHngcntes inelll11bi
total e incondicional. dos da lihertação da França figura

O fato da' csqu:ldra nOL'lc-al1ll'l'Í- uma pode!'osa rrj)l'esentação do exér

cana eslal' canhoneando llcste 1l10- dto nacional. São ohvias as COI1\'C

mpnto os portos mais il1lportante:; niências políticas nessa Cil'Clll1stlln
do sul da Ilúlia delllonstra qne, pr- cia, eujos resultados psicológicos
ranle a, obstinação do 'M:l.l'cclJal Ba· bl'l'I"Cl1lenle se fariflll1 sentir eOJl1

doglio cte pretender ainda �:ll\':lr o i,ntensi<la,dc, O lntpresse <[l1C Se pro

que está ferido de morte ü'J'eme(liá- ieia aluaJ11Irutc sobre os pl'ob!emils
vel, é hoje mais firllle do que mlll- relacionados com a França bein pó·
cu a decisão do nosso aHo comando de significar UlIl indicio (te que as

militar e politico de ohrigar a 1tú lia costas francesas cOl1slitllirão uma

a submeter-se sem quaisquer con- das direções a seguir pelos cxél'ci·

,d'ições quc pudessem pOI' aeaso fa,- tos das Nações Unidas paJ'a a lihel'-
.'

�'(U:�,cer � $ua aUad� d� );l�rl.im. As tação da �uropl,l,

SE�AS
padrões moravílhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Oasa SANIA BOSA

o ESTADO

x

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 4(),00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 86,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Ide Setembro:�ia 25

Anúncios mediante contráto

grande festa da
Os originais, mesmo não pu,

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

.4. direção nâo se responsa
biliza pelos conceitos emiti,

I
dos nos artigos assinados

Primavera.

.

TOPICOS & COMENTÁRIOS

WASHINGTON, agosto � (Inter-Americana) - A Ford
Motor Cornpany, com a devida antorização do Departamento
de Guerra, acaba de comunicar que os novos bombardeiros Li
berators B-24 estão armados com uma torre de emersão C0111

duas metralhadoras de 50 milimetros de calibre,
As peças instaladas nessa torre podem disparar projéteis

capazes de perfurar qualquer couraça liuma média de 2,000'

por minuto, sendo que a construção da torre permite ao me

tralhador uma yjsibilidade ele quasi 360 gráus,

A. de Oliveifa & (ia.

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

o PENSAMENTO DO DIA
..o beijo é. uma estrofe que

duas bôcas rimam». � Coelho
Neto.

...

A ANEDOTA DO DIA
� Meu filho é tão esperto

que com 1 ano já anda sôzinho.
- O meu é muito mais es

perto, pois tem 3 anos e só
anda no cólo ...

...

O PRATO DO DIA
VAGENS GUIZADAS COM

PRESUNTO
Tome meio quilo de vagens,

retire os fios, lave bem e leve
ao fogo com água, sal e uma

colher de chá de açucar ,

Conserve a panela descoberta
afim de as vagens não perderem
a côr,

Logo que as vagens ficaren
macias, escorra a água e deite. a
em azeite onde já fritou um

alho e meia cebola ralada.
Arrume em travessa rasa:

num", das extremidades as va

gens e na outra extremidade
coloque fatias de presunto,

o PRECEITO DO DIA
Quando há febre tifoide (vul

garmente chamada e tifo» ), é
preciso que sàmente se beba
água depois de fervida.' Tarn
bém, as vasilhas em que se

guarda ou serve essa água, se

não têm propriedades eltterili,
zantes, devem ser previamente
lavadas com água fervente.

SNES,

(Iheiro da ítustraçao a-cima, oferecer
lhe. em OJ1láveJ �'E'Sto, um caliee do
excelente a.peritlvo KNOT, lembre.
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade.
ceI a gentileza:ESTEE TAl'1-
BEl1 () I1EU AI'Eí?1TIV()

I'i1ED/!.ET(J!

(//'1 PIlO/)UTO DA KIfOTS.A,llflJ,,(OI7. é SéúilROS
,

IT/••'/.I .A.
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CLUBE DOZE.DE AGOSTO
.

6 de Setem.bro--«Baile das Amérícos-
A :-:-V6Dda das . mesas, cujo resultado reverterá em benefício do NATAL DOS POBRES, promnvldo

pela CRUZ VERMELHA BRASIL-EIRA, está sendo procedida na secretaria do, Vlúbe.

,I Rebocamentl
de planadores

S)\LAO BRASIL
Praça Ouinze, n. 10

Comunica às dístintas hmílias que está sempre à

disposiçeto das exrn o s , Senhoras e Senhoritas que

d.esejem uma "permanente" perfeita, garantida e

00 gôsto das clientes (permanente curta, meia

cabeleiro ou bem comprida, etc).

Os precos são sempre os mesmos:
(r$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

Londres (E. N_ S.) - O reboca
monto I ransatlântico <1(' planadores
de carga inaugura uma JlOVa pági
na, na história das comunicações aé
reas da humanidade. Assim é que a

Grâ-Bre tanha está agora usando um

aparelho especial denominado "Voo
doo", o qual apresenta. uma enver

gadura de nitenta e quatro pés e é
rebocado por meio de cordas "N)'
lan':.

As vantagens do emprego de pla
nadores para () transporte de car

gas resine principalmente em que os

mesmos sào de construção. muito
mais simples e Iacil, não exigindo
a util isaçâo de aços e ligas de alta
tempera. A maioria· dos planadores
são mesmo fabricados de madeira;
especialmente as azas, c, relativa
mente ao "espaço de carga", podem
ser construidos sem as restrições
impostas aos aparelhos . motonizn
dos.
Acresce que qualquer rebocador..

Isto é, qualquer avião comum, póde
servir de "locomotiva", independen
temente de sua capacidade de carga.
Todavia, sem falar da constante

concentração exigida de 'sem; pilo
tos, a decolagem é a parte mais di
ficil no Vôo de um planador. O pe
so de suas azas é muito menor que
a rio uvião motorlaarío c a sua ':elo
cidade de decolagem', muito Inreríor
também a elo ap3Ii"clho-rebocador, <)

que faz com que os planadores se

alcem 110S ares eúquantoque o avião
de motor ainda se encontra deslí
zsndo sôbre a pista. .

,
V-Zü

CASA MISCELANEA,

distri-I
Prestíg'la o Govêrno e at'!

buidora dos Rádios R. C. li. classes armadas, - on serás
Victor, Vávulas e Dsicos. - um ··qulnta - colunista". (J..
Rua Trajano, 12. 1 B. N.).

Para campos de concentração
ESTOCOLMO, 23 (U. P.) - Círculos bem informados

nO-I'ruegueses noticiam que partiu de Oslo o primeiro navio C011-

ducíndo oficiais dessa nacionalidade para campos de coricen

tração da Alemanha. Faltam detalhes a respeito.

VENDElll-SE
A rvo res frutíferas

VENDE-SE grande variedade de árvores frutíferas (erne"tadas\

procedentes da "Granja S. José", da Estação Parecy ',R_ G_ do Sul--.

As pessoas interessadas podem procu rar no Mercado Público.

Apenas nestes 3 dias

11--=-----J
THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

LIMITED
Sede: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I c-s 1.200.000.000,00.

I S_lll_J-_A_gC_Il_I_e_:_L_._A_L_�_IE_�I_D_A R_ua__V_id_a.I,_R_a_m_O_S_,_19 I
�-------------------------------------------------

agora o preços mais baratos, CORREIAS PARA

TRANSMISSÃO, de todas as b i to lo.s , fabricadas com

couro a crÔmo.
Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade.' ·Pagam· se os melhores preços do praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n

' 41.

'i. TIM'ANCARlft BARREIROS

O,�r;. Pih.Ur e o mosquito «Kortezia))
RIO, 23 (A. N.) - O diretor do Serviço Nacional de Ma

lárla, dr. Mário Pínotti, acaba ele fazer sensacioual declaração,
anuncíaudo a descoberta de novo transmissor ela malária, o

mosquito "Kortezia", que se desenvolve nos oxilos elas plan
tas chamadas "gravatá ".

ALVARO RAMOS,,·
CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vevtiginosa Gopv,iõa dOS japoneses
MELBOURNE, 22 (U. rp.) --- AS FôRÇAS ALIADAS VENCERAM AS DEFESAS JAPONESAS NA ,ZONA DA NOVA GUINÉ,
DEPOIS .DE. VÁRIOS DIAS DE VIOLENTOS COMBATES, E OCUPARAM AS LOCALIDADES DE KUIBAN NORDUBI. SALIEN
TA-SE QUE OS JAPONESES TIVERAM MAIS DE 350 MORTOS DURANTE OS ENCONTROS OCORRIDOS NA JORNADA
PASSADA. OUTRAS INFORMAÇõES ACRESCENTAM QUE AS FÔRÇAS ALIADAS DOMINAM AGORA O MONTE KUNBU,
DE GRANDE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA. KUMITATUM ENCONTRA-SE A APENAS 10 KMS. AO NORTE DE SALAMAUA,
IMPORTANTE BASE JAPONESA NO NORDESTE DA NOVA GUINÉ. OS JAPONESES FORAM VIRTUALMENTE DERROTA
DOS E EMPREENDERAM VERTIGINOSA FUGA, ABANDONANDO NO CAMPO DE BATALHA GRANDE QUANTIDADE DE-

ARMAMENTOS.

3 que uma dali sepulturas mais
populares do cemitério de

Pêre Lachaise, em Paris, é a de
Eloisa e Abelardo; e que recen

temente, entre flores e outras
oferendas dos namorados que
ali vão em peregrinação, foi
encontrado um disco da sere

nata de Schubert com a seguin
te dedicatória. «Se vocês tives-

tH, que com a espada e a inteligência 110S arquivos. Documentou-se bem.
F J

sem ouvido esta serenata, ter-
azem BnOR no e: se-iam amado ainda muitoconsolidou a união nacional e ga- E escreveu páginas altamente inte-

Sras. Vanda Schlemper Moennich, mais»,
ranfiu li posteridade êsse legado ressantes sôbre o nosso Conrlestá- Ofélia Cuneo da Costa, Etelvina
precioso que recebemos de nossos vel, que foi no Maranhão, - para, Antunes da Costa, Bebé Cordeiro

avós: um Brasil territorialmente in-
. empregarmos uma frase do minis-j

e Ax:nelia Cu�ha. P�azeres. �
tegro. Iro Eurico Gaspar Dutra que cscre-

Snta. Leon i Ol.'veIra Santos.. '

.. ". Srs. dr. JoaquIm Guedes PInto, ('.Outros trabalhos, não nossos co- veu o erudito e elegante prefácio 1 Rodolfo Manoel Vieira, Jacó Tavo.-
. nhecidos, além da centena indicada, dôste l. ivro,

- "um semeador de ,I res, Fulber�o Machado, Alfredo

existirão, por certo, sôbre o mare- progresso", Pessoa de LIma.
.

O' 1 I I 1 S Jovem Antônio Almendros Pa-
chal dos marechais de nossa terra, livro (O sen 101" Asto P 10 er-

I di
.

. .

'

.,
a Ino.

Desde () livro rIe monsenhor Pin-] ra, elegantemente 1111preSSO, c lima Menino. Hamilton Prazeres.
to de Campos, até a obra do coro- edição da Biblioteca :\>Iilitar. 5nel. AJop.so de Carvalho, Caxias há E não receamos afirmar que é de -:-:-._-........._...........-.w�_._......- ...................:
sido estudado sob vários aspectos c presença obrigatória nas boas ex- � PARA VOCÊ E SUA::
visto sob variados prismas. Sua' tantes e uma valiosa contribuição ao �.. ..

, FAMILIA

�i
respectivos governos, podiam fazer senão -reeonhecer sua

atuação à frente do govêrno civil do: melhor conhecimento rio duque dl'

�
Sabonete e Pasta dentifr icia impotência ante aquela "avalan-

.Maranhão, entretanto, é assunto que Caxias como homem de govêrno. 6 que o livro mais antigo do
che".'

.;.._ -----------------,...---------
• mundo é chinês e se intitula

Só «documentos» e (funcionários» I Talco�R!�� Arroz ªi�f;.��:�4��;li;;���f td:e:rir:o�tPa:s·,v:p=r:e:ci:l.s!a:vã:a;m�::o:s�:P:a�l:s:e:s·�o:.lc:u;.-LONDRES, 23 (U. P.) - Berlim desmentiu as informa- MALVA acalorada controvérsia entre os

ções difundidas no estrangeiro, declarando que o govêrno

ale"l
sábios da India e da China. pados pela selvageria nazi-fascista

.

111ão abandonou a capital do Reich. Segundo os nazistas, ape- Produtos da ....................__.........- ••--..... -v-..�...."'"":
• ..rwI"> ser mantidos naquele ambiente: dJ!

nas foram retirados de Berlim alguns documentos importan- PERFUMARIA <Item sonegar mformaçoes a E� invencibilidade das armas eixístas.
A

tatística Militar, trabalha em prol E C
'

.

tés e· os funcionários necessários para o seu manejo, M RÇOLLA de país inimigo. E, nesse caso"
ram en ao as vitorias russas

�erá julgado, militarmente, .om" I
sab-estimadas. Não eram 0$ russos

AGENTES E REPRESE·NT"NTES
-........................---��_............................ inimia-o d'o Rrasil (D, E. M.). que obtinham vitórias, mas o ':g�.

JI
••••••••••••••••••••••••f "•••••••••� neral inverno" era quem tornaea

CARTAZES DO DIA possível a verificação daqueles fa-
tos ocorridos primeiramente em

-·...

'M·_·O
...• ""...

J""·E""""-........."._DIJCI:.,._'''''''''''"''''
..

3lUUCtita..f
..

el·raODOO''''''''·
...

''''·00CJ0C0D0�HOJE- MOSCQu, depois de Rostov, Estalin
grado e tantas outras cidades rus-

FÕriê'S1s87"
.....

C· I'NE""""""'O�
.......

D·C>OOE--O
..

N""'�Sês'sõêS";s-e 1602 17 e 19,30

O filme que faz rir e chorar, um tecnicolor
tuguês, o melhor trabalho de Walt

Dum b O
ATUALIDADES ATI,.ANTICAS (o' 39 DFB)
A DISPENSEIRA AE'REA (Tapete M'ágico)
BORRACHA PARA A VITORIA (Nacional)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00.
"Recomendado para crianças" (às 5 horas crianças poderão

entrar sôzinhas)

!

Vida Socialj
DIVERSAS FÓRMAS DE MATRI
MÓNIOS ENTRE OS TURCOS
No dia do casamento. a noiva

dirige-se a cavalo à casa dos pais
do noivo que a recebem natural
mente. sem cerimônias ... Ela Em
tão comunica suas intenções aos

futuros sogros, que, segundo a

tradição. aceitam o nora, decla
rando-lhe que nunca a haviam
visto antes d�fls�
&.nlversárlo8l·
Passa hoje o natalício do sr,

Odilon Vieira, funcionário do Ins
tituto de Identificação Médico-Le
gal.

Direção de Percival CalJado Flores

.Caxias e o seu govêrno civil na
Provinda do Maranhão»

o liXCELENTE LlVR� DO DR,

AS-l úfel�ece, ainda, campo para investi
TOLPHO SEHRA ESTA PREFACIA, gaçao e estudo.

DO PELO GENEHAL EURICO GAS- O sr. Astolpho Serra, que um cs

PAR DUTHA. I tudioso dos fatos da história do seu

RIO. via aérea (PHESS PARGA): I torrão e da pátria, realizou um es

__:_ Quase três gerações vêm prcs- tudo sério, meticuloso e ponderado
tando a Caxias o cuãto devido à(Jue-1 da atuação de Caxias à frente do

Ies que se tornaram imortais na Iem- govêruo do :\Iaranhão, que têm, en

brança e no coração dos povos, pe-: tre outros, o grande mérito de ser

Ias suas atitudes humanas. dos primeiros, senão o primeiro,
Em nada menos de cento e vinte estudo particularizado sôbre o du

seis trabalhos, publicados no Bra- que de Caxias como presidente da

sil, hão sido traçados perfis biogrú- provi ncia, como administrador, co

ficas ou feitas referências ao esta- mo homem de govêrno.
dista (-) soldado c soldado-estadis- Astolpho Serra penetrou fundo

Festeja hoje s�u aniversário na

talício a srita, Ca.rmen Melo, filha
do sr. Osvaldo Melo, Secretário do
Conselho Administrativo.

Transcorre hoje o aniversário da
exma. sra. d. Francisca GaIvão. es

posa do s r , dr. Claribo.lde GaIvão,
ex-secretário da Segurança Pública.

Fones 1587
e 1602

-------------� --

Sessão às
19.30 hs.CINE IMPERIAL

A METRO apresenta a romântica história de Cristina, arai·
nha da Suéc!a, com Greta Garbo e John Gilbert sob a direção

de Rouben Mamoulian:

Rainha Cristina
ENTRE-RI<�S (DFB)

FABRICA DE GUERRA (Short Britânico)
Preços: 2,00 e 1.50. Imp. até 18 anos

26:

West Point

Pessoas que trabalharam ou trabalhem para Cios.
de sClrteíos ou que queiram uma boa representação
com grandes possibilidades, escrevam à Caíxa Postal,
3117 - S. Paulo. Concedemos melhores condições e

���bd�� que se definam!
SANTIAGO DO CHILE, ,23 (I", P.) � O discurso do chanceler da

Colômbia, SI". Tllrba,y; no sentido de que os países americanos que não

('stão t'lll guerl'a, contra o "eixo", definam a sua posição, foi rlivulgadn
I"lll lodas as partes, causando sensação. Em vVashington, por l'xempIo, !)

suh·secl�etário de Estado Sumner Welles declarou: "É prematuro qual·
{luer comentúrio sôbre a proposta do cha.nceler colombiano".

saldoTiveram no semestre
canas efetuarem grandes com�

pras no mercado norte�ameri
cano.

Washington, 22 (U. P.) - O
comércio' entre as vinte repú
plicas latino-americanas e 09

Estados Unido!'!, no primeiro
semestre do corrente ano, deu
s�ldo favorável aos latino
americanos de 208 milhões e
516 mil dólares. A difel'enca
entré a exportação e a impor
tação foi motivada pelas gran
des aquisições de matérias vri-
111as ·latilio-americahas, pelos
Estados· Unidos, eh1 conSé

'qJl.ência. do. esfôrço de guerra,
e 'ta1l1béll1 devido à iínpossibi�
��,Qa4� de as re),l1)blicas â,m-eri�

ft L F A I a.I E
Precisa·se de oficial de pa

letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto, 18 (sobrado).
403 lSv-4

Cep,dpt..
a.4af''''''''''

1 que a travessia mails longa
que um navio pode percorrer

em linha reta é a de Manilha,
nas Filipinas, ao Panamá, na

América Central; e que essa reta
mede 15.080 quilômetros.

2 que foi André Marie Ampêre,
célebre físico francês, o pri

meiro cientista que demonstrou,
no início do século XIX, a es

treita relação existente entre o

magnetismo e a eletricidade.

4 que, de acôrdo com o novo

regnlamento penitenciário,
os presos turcos devem pa.gar
sua manutenção no presídio; e

que aquele que não puder ou
não quiser fazê-lo, sofrerá um

dia a mais em uma condenação
original por cada libra gasta
pelo Estado.

que, em 1939, havia em Pa
ris cêrca de três mil univer

sitários estrangeiros que tinham
os estudos custeados pelos seus

falado
Disney:

em por-

Dez
5a' teira pr6xima, dia

cavalheiros de
"A Bandelra NacionaI deve lIer bllstea·

(la de 801 a sol, sendo permitido o seu

uso à noite, uma vez que lIe ache couve-
1I1elltementl) i1urnI1:lada". (Deeret6·1� n,

4..I�. dI.' 8J Ile �l!UU� de 1942, Art. U). �••••••••I•••••••••••••••••••••••••••••••••••" ••�••
."

DESPERTE I BILlS
DO SEU fIGIDO'
E Saltará da Cama Disposto para Iude

-,

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôrna

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e comõ que envenenado.
TudQ é amargo ea vida é um martírio.
Uma simples evacuaçãonão tocará a'··

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são

extraordinariamente eficazes. Fazem cor..

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo, ..

especialmente indicadas para fazer a bilis .

correr livremente. Peça as Pílulas Cárter.
Não aceite outro produto, Preço: Cr. S 3,OQ.

'. .

...
, �'.

NOTA "CARIOCA
\ ,"

DE VITOR DO ESPíRITO SAN:
TO (COPYRIGHT DA "PRESS

PARGA", ESPECIAL PARA "O

ESTADO").

RIO - Chega ao seu fim o verão,
europeu. Muito breve as árvores
russas perderão suas roupagens ver-
des para se apresentarem núas, e,

assim, receberem o inverno, êsse
inverno tão temido pelos mazistas e

por êles promovido ao posto de ge-

nera!.
Cada uma das formidáveis arre-

metidas russas, nos anos anteriores,
tinha lugar sempre em plena esta

ção invernosa. Quando os nazistas
se entocavam em busca de um pou-
co de calor, os exércitos soviéticos
surgiram como demônios, mas de
mônios cujas caldeiras são geladas
e os soldados hitleristas nada máiil

sas.

O verão de 1943 destruiu, porém,
essa lerrda. A of�nsiva'russa que de
salojou a "Wermacht" de Orel e

Bielgorod teve lugar justamente .em
pleno verão ·e eontínuarâ durariite
o outono e o invernQ até chegar a

seu termo,· que tem por objeti�o
Berlim.
Detlarou újn chefe demQcrático

que a segunda frente será aberta
na Europa a;ntes· que caiam as fo
lhas anunciando Q outono. Talyez
sejam outra$ ocorrências de maior
relevância:que anunciarão êsse ou
tono próximo. E ess�s ocorrências
serão provocadas pelos russos, de
sejosos certam�nte de prepararem
uma recepção condigna a seu gran�
de aliado, no dizer 'dos nazistas, o

"general inverno".

MACHADO & CIA.
'

AG:fi:NCIb.S· . E REPRESl!lNTACõES
Caixa postal - 37'. Rua Jollo Pinto - :5.

Florianópolis
Sub·a�enteli aos prlnclpaJs mll.fcfl'.o� �,

ESTA�Q

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.
CONSüLTAS: 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 Anerfe íeoamerito e Longa Prática no Rio de Janeiro
CON8UL'1'AS - rela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

8libado�, das 16,:10 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Prnto )1. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presídente Coutinho, :J3.

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

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

Departamento de Saúde

CLtNICA lIH:DICA - lIIoléstias internas de adultos e crianças. CONSUJ,TõRIO:

Rua F'efípe Schmidt n, 38 - Tel. 1426 - RESIDll:XCIA: Rua Vj.�conde de Ouro

1'1'('10 n. 70 - Tel.-152:1 - HORJi.RIO - Das 16 'IS IS - FLOltL·\X()POLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-intel'no do Serviço do Professor Leônidas Fen-eira e ex-estagiário dos Serviços

rio dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
CIH'fe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospital de Car+dade

Clínica médíco-ctrúr-gtca especiallzada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI/L'óHJO: Rua Feltpo Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUVl'AS: Das 15,30

às 18 noras - HESID1l:NCIA: Conselheiro Maf':a, 77 - FI,ORIAXóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospttais europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

Assiste. l.'o'cnico: DR. PAUI,O TAVARES

Cur-so de Rad iolog ia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

card iografía 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. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia II OrtopedJa. Cltníca e Cirurgia
do torax, Partos II doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
r íamente das 15 às 17 horas. RESIDJ!:N-

CrA: Atmírante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela lIfaternldade

de Florianópolis
Atende chamados a qualque=

hora

Praça da Bandeira, 53 - sob,

(AntlItO Larlro 13 de Maio)

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em 'Geral. CONSULTóRI0: 'Rua
Felipe Schmldt - Edifício Amélia Neto ..
Fone 15tJ2, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDll:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fene 139:;l,

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

ela Universidade de São Paulo, anele foi
Assistente pOI' vários anos (;]0 Ser-viço
Cirúrgico elo Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cacletra de Clínica Cirúrgíca ).
Com pr-áttca na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos, Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delase io ri"o
"Hospital Leão XIII".
Círur-g íão do estômago e vias biliares,

Jntestin08 delgado e grosso, tiroic1e, rins,
prósl� ta e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hémia. Doenças de Senhoras í;
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas na

Casa de Saúde São Sebastião.
OIJera na Casa de Saúde

São Sehastião

Especíaltsta em moléstias de senhoras -

Par-tos, Londr-es (H. x. :-;.) - O capitão IALTA CIRURGIA ABDOi\!INAI,: estõ- Frank Shaw, famoso _perito naval, jbenlOLl pelo menos numa dezena
IUSgO, vesícula, útero, ovários, apêndice, escrevendo no "Evcn i rig Xews" de pcd acos, todos projetados para
tumores, etc. - CIRURGIA PI,AS'l'IC.'\ I
no PERfXEO _ Hérnias, hidrocele, ve- informa como os porta-aviôcs

bri-Io
espaço juntamente com colunas

ricocele, Tratamento sem dor e operação tân icos de novo nno d êlo, uí i l izarl os dagua e destroços menores, Nu.n
de lIemorroide;: e varizes - 1<'ractl�ra�: pela arma aéro-naval britânica, es- ca, anteriormente, houve an iqui
aparelhos de J:"esso.. Opéra ."08 Hospttaís tão auxiliando a eliminar a campa-j laçâo tão total".

de Plor-tanõpolts.
I' " '. O 't- SI

.

1Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009. pan 1a xubmur in a. Esses pequenos capi ao ,1R'oV acentua Jgua-·
Rorár'io: Das 14 às 16 horas, diariamente.jllavios mercantes trnnsformados mente que a velocidade dôsses ])01'

(escreve' 01e) fornecem uma res- ta-aviões não é absolulamente des

posta ao probelrna no Atlântico presivel, o que representa um f'a

médio. Se vissem, como vi, os tor vital, visto como os torna me

aviões alçando vôo ou pousando no noc vulneráveis a ataques por tor

navio com pcrfei la segurança, com- perl os. Enquanto êles no aparece-

prcen der-i am a significação verda- rum em serviço a ordem Hitler fCompra.-se um, de aço. ,O erta8
7 deira que existe por traz elas rc- cra : "Destruam primeiro os navios à "A Exposição", praça 15, n. 11.

'ccntcs rn anif'cstuçôcs de conf'iauçu, tanques", ao passo que agora a v-6

de que a Grã-Bretanha está d ebe- ordem foi corrigida para: "Des
la n d o a ameaça submarina. Carla t ruam primeiro os porta-aviões, e

,HJda-aYiôes leva explosivos suf'i- destruam-nos de uma vez! "Não
Cientes para dr-struir qualquer sub- podia haver melhor testemunho da

DR. SAULO RAMOS

BEZERRADR. LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto,
Telefone: 1461

Conau Itos das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

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

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

Resid: Vida1 Ramos, 66.
Fone: 1067.

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

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

Consultas diárias da! 3
horas em diante

DR. AURtLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

. RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
lenais, câncer do estômago, af'c
',ões das vias biliares, rins, etc.

\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur
tas, Haios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consllllório: Hua Deoooro, 3

esquina Felipe SchmídJl:
1)3S 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mllis acreditado Clube de Sorteio de Mer
cüdorías do EstAdo

Sortpio!' nos dillEl 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00
Muitas boniflcBci'ipF! e fnscriçõeE de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM t()d>H� .P .. t>\!'; vHntf!gens
.

por apeoas
, Cr $ 1,1'0. Tudo que prompte cum

me iDcontiopote. r\ão rxi�te igual. Não reflita e não
du.il1e um só instaotf'. Cnncllrrfl pflrl\ o próximo
sorteio. tenha cofiançR, que, qUtl-ndo meno" e��erar, a

sorte virá ao 8PU encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

� � .

também ri D(ATO
cortando ou. cosendo.'

W M. DIAS

�ta.�(b(;e,��R. Omselheiro Ha/r-a
, II

O.K.$TotnO

I

Resposta ao problema
do Atlânlico médio

ma ri n.o que avistar.
"Cm ataque que presenciei,

acrescenta o ar-ticulista, levado a

cabo por um "Swordfish ", resul
[ou num 1110d(\lo tão perfeito de

lançamento de bombas de prof'un

d id ade, que 'Ü barco atacado arre-

cfi ciô nc ia dessas novas unidades,
conclue () capitão, pois os sabem

que cada dois navios tanques que

chegam ii Grã-Bretanha trazem pe
troleo suficiente para efetuar três
rai d es de mil bombardeiros cnn

tra a Alemanha.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

Rua
(Em transformação para, Sociedade Anonima)

Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da
cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1\)38.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE la. e 28• edição
FLORIANóPOLIS

I

Agri'l
Brevemcu te: Agências em várias cidades do Estado.

Empréstimos - Descontos' - Cobranças e ordens de pagamentos
rem correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
<Ia Caixa, Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro. I

I
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos l�stado!l de São Panlo,

]\fina!! Gerais e Pernambnco

Mantem carteira especial para administração de prédíos.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

C/C à d isposição (retirada livre) 2%
C/C Lilnitada - 5 %
C/C Aviso Prévio , ,........ 6%

7% I
as Reparti-

C/C Prazo Fixo _ _ ..

Aceita procuração para receber vencimentos em todas
t::ões Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - Ce!. Pedro Lop('s Vieira
Diretor-Procurador - Florêndo T. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

Decisiva resolução da Suécia
Londres, (B. N. S.) - A de- o carvão de que necessita a

cisão do govêrno suéco, de não Suécia vem da Alemanha.

permitir mais que tropas ale- Além do mais, é muito possi
mãs ou material bélico atraves- vel que, como medida de reprc-

,
sem aquele país, por via fer- sália, os alemães retirem o sal-Irea, é considerada, em parte, ,vo-conduto para cinco navios
C01110 resultado da reorganiza- suécos que deviam partir ou Ição das fôrças defensivas s-ué- chegar êste mês aos . portos,
cas e, e111 parte, como demons- suecos. Êsses navios, cujo trá

tração de confiança na vitória fego se faz, principalmente,
das Nações Unidas - escreve com a América Latina, condu
o famoso' comentarista Ver- zem grande quantidade de vÍ
non Bartlett, no "News,Chro-I'v�res. Por ol.�.tro lado, a re�olu
nicle". Nenhum outro paIS neu- çao do governo sueco e um

tro, exceto a Suiça, estivera tão grande golpe desfechado con:
expOf,lto aos ataques das po- tra a Alemanha. A utilização
tências do Eixo, como a Sué·· das ferrovias suecas torna-se
cia, cercada por todos os lados de valor sempre crescente,
por territórios alemães ou con- pois o litoral da Noruega é ca

t.rolados pela Alemanha. Todo í da vez mais visado .Q�la RA!f.

Casa Beirão
Fábrica deartetatos

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

ENCAHREGUE a "Emprêsa In terme
diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar. bancário e comercial.

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-6

•

Aprazivel residência
Aluga-se a confortável -moradia

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

Raulino Ferro. 6v-6
•

Magníficos lote s
Vendem-se magníficos lotes, me

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

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-S

COFRE

ALUGA-SE
6tima residência corn grande po
mar e jardim ao lado da Estação
Agronômica. Tratar na A Modelar.

5v-5

Ve d 8 tolhas de
n em-se terra - galva

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

Esteves Júnior, 35. '. 4v·4

Ripas. de 1mbúia
(para cêrccs)

Tratar no escritôr io. da

SOCIEDADE EXPORTADORA
CATARIHEHSE

30v.-14

Rua F. Schmidt, 52

S 8 nu u e Rol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICQS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS, CALelO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. DePluperados,
Elqotldos, Anêmicos, Mãe.
que crilm Migro., Criançls
ri quítiCII, rec.berio I toni-
licação gtrl'!1 do organismo

com O

58 nuue n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

"A Bandeira Nacional quando hastea
da em .lanela, porta, sacada ou balclIo, fi.
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
honver bandeira de outra na<;ão; ao cen.

tro, 8e flgura·rem diversas bandeira",.
perfazendo número impu!'; em posição
que mais se aproxime do· centro e à di.
l'eita deste, se figurando diver,sas bano
rlelt-as, a soma delas formal' número paI'.
As presentes disposições são 'taJ;llbem
aplicaveis qnando figm'em, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa.
tivas de Instituições, corporações ou a...

soelações". (Decreto-lei n. 4.545, de U de
J1®o "''> nu; - Nt. li, N. l)�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A DIRETORIA DO IATE CLUBE FtORIANóPOLIS, CONVIDA A SEUS ASSOCIADOS, BEM COMO AOS no LIRA TENIS CtU
BE E CLUBE 12 DE AGôSTO, PARA ASSISTIREM, DE SUA SÉDE� ÀS REGATAS QUE SE REALIZARÃO, A 28 E 29 DE AGáS-

TO, COM REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO DE VELA E MOTOR DO RIO GRANDE DO SUL.
� --�-_.- ----_

O "Fogo Simbólico» dirige-se rumo ao sUIIP��o�lm�?,�� _ ���;,,������, �,�,���� L:::�:€.;'l!�:t:��:m.
.

ln. isl ro britâuic«, sr. Winston Church i íl, reconhcccrào Hom a C0ll10 ci- bardeiros pesados das Reais For-
ças Aéreas voltaram a atacar. na

I d:.tc!p aberta,. semprc que s(\iam clll�lj)ridas lo.das a� cláusulas ('.stabelc- noite de ontem, a capital alemã.
cid as pc l o di rci t o i n tet-nacl o n al a eSsp r-csp e it o. Fui o que revelou n Recorda-se que desde há vários

cot-respouclcutc de um jornal sueco. na hasc de inforrn açôes recebidas dias Berlim vem sendo visitada,

pelos ('Írculos ndúlicos húngaros. Segundo o jornalista sueco, a ref'e- todas as noites, pelos rápidos bom-
.

bardeiros britâniccs do tipo «mos-
rida noti cia prnc ed e -Ii r-etamcnt« do Va

í

icuno. ac resc eu l and o-sc que quito». Embora faltem detalhes,
cOlnissi'iD de ·fis('aliza�'ão, acredita-se que foi violento o ata

que se eslú preparand o para seguir para Homa. :Jue desfechado, ontem à noite,

Bandeira nazista é c.apacho !,��ir�Y�:f�S��)E�:l��.)
Rio, 2� (A.N.) .-- Inaugurou-se ontem, com grand� interesse da tal alemã foi intenso e conoen

parte do público, a exposição anti-nazista promovida pela Liga de trado. Expressou que em conse

Defesa Nacional e levada a efaito na séde do Silogêu Brasileiro. :J'uencia do ataque houve mortos,

Pormenor interessante do certame foi dado pela visita de vários feridos e muitos danos nos edifí

oficiais norte-americanos, que, ao entrar, limparam os pés numa ban- cio s públicos e particulares. Info,r
deira nazista estendida na porta, à maneira de tapete.

rnou aillda que 50 aparelhos alia
dos não regressaram.

•

do Boletim alu,j\,o à data.
l)) - As 14,00, 15.ÓO e 16,00 ho

ras _ Pro\'as esporlivas "ITOnO-

Os proletários querem paz 1���TTK�;:��Af"
_. "LmfAS VA-

BERNA, 24 (U, P.) - Notícias de Roma dão conta de que1------------
o ministro da Indústria e Comércio da Itália conferenciou em I'

Clube Doze de Agosto
Turim com representantes proletárias. Nessa ocasião, o ti tu- Comissão de Construção da Séde
lar falou sobre a guerra, o estado de emergência 110 norte do

país e os presos políticos. A visita foi �rovocada por "certos

movimentos na massa trabalhadora que ultimamente vinham

aumentando de intensidade", A "Gazzetta deI PapaIa" dir.

que a "nação italiana sempre foi contrária à guerra e que um

homem a arrastou .ao conflito". Indiretamente, êsse jornal
exorta o govêrno do marechal Badoglio a não perder tempo
pant Ij,cabar com a conflagração na Itália.

Rio, via aérea (PRESS PARGA). -- O cl iché acima representa
dois flagrantes do «Fogo Simbólico» nesta capital. O da esquer
da é o momento em que o archote que passou a noite guar
dado era aceso por alunos da Escola de Educação Física, no

Forte de S. Joãc. e o da direita, um aspecto de sua partida
rumo ao Rio Grande do Sul, onde vai acender a «Pira da Pa
tria>}, em Porto Alegre, a i de Setembro, marcando o início das

comemorações da «Semana da Pátria».

D::> jornalista Túlio de Rose. chefe da delegação da Li

ga de Defesa .Naciona l, de Porto Alegre, que acompanha os

atletas que conduzem o Fogo Simbólico, recebeu o nosso co

lega sr. Waldy Grisard o seguinte telegrama.
"São Paulo, 22 - Fogo Simbólico estará à tarde

26 na divisa do Estado com o Paraná, perco rendo o

Estado nas datas mar cadas. E' favor avisar aos prefeitos.
buços. Túl io ".

Ontetn mesmo o nosso colega tomou as providências
lhe toram solicitadas.

o ';1', dr. Hogüi'io Vieii-a. T'l'cfplln '\1u-1nieipal de Florianópolis. por nosso ill-

terrnédío, convida o= �enhorps ahs íxo 1'0-1Iactonarlos. que participarnm rla corrida

do rozo si rnbó l ico elo ano p. passado, (\

cornparecerem no próximo dia 27 cio r-or-

trente. às 20 horas. no Jardim Ol ívetra

Belo C\10t1tlmpnto dos Her'ó l s (ia Guer

ra (lo Pai'agua i) a-fim-de recebcrern os .

el.iph.)ll1aS ('onferi.do� pela Liga ele Defesa INacional. Dhetório Regional tio Rio

Gralld,e :10 Sul. ao: at let.as segu intes: I.Jo�e );unes eta SIlva

:'\Ol'bel'\o Stl'oi""h
Patric io Ot.ac ilio ele .\Jecl('i,·o.;
.Ioão Artur Sulit
Alo ísío Hermelino Ribcu-o
João Pedro ele A. I'ig-uE'il-e<lo
Or lando ::\Jaia dos San tos
Má r io Bosco Gat ia n i
05,"a Ido Silva
Arlinelo Guimarães
Leopoldo Pellin
Alrmrando de Matos
Cláudio Euclides Vie ira
Volmi Delfina de Sousa

Odilon Eduardo n-C111urde�
Lino Geraldino da Sjl\-eil'H
Jo-ié Pereira .

a Finlândia aspira à paz
Londres, 23 (I,'. P.) - Há muitos indícios de que, segunr!o infor

mações chegadas de Estocolmo, a Finlândia i n'ici ou ou, está por iniciar

gestões de paz e aliás as esferas d iplmnúticas estimam não ser esse o

único pais satélite elo Heich que deseja deixar os alemães entregues ii.

sua pr óprí a sorte, principalmente depois da queda de' Sicília l' da

eVRcuH('ão de Kharkov. Tem havido atividade lliplomatica durante os

últimos' dias, ex;pressando-se nas esferas competentes que a mesma se

relaciona com os ctesejos do g{)VCTlIO finlandes bel1l C01110 de seu POYO

no. sentido rle abandonar a guerra, A PI'opósito, afirma-se que se estão

l'ealizaruio importantes cOllversaçôes na capital finlandesa, onde SE'

encontraram, p&ra participar nas mesmas, o ministro da Finlàndia em

Berlim, general Mannerheim e o chefe de seu Estado ::.\![aior, general
Heinrich. Os citados círcll]Ds suecos expressaJll que, elll sua npinião,
o gfy"êruo finlandcs receberá com satisfação qualqlH'r iniciativa ten

dente a dar-lhe paz, inclusive se vrocedesse de }Iuscou, Illas, é duvido

so que esteja disposto a dar o prillleiro pas�o, por temor da Alemanha.

�,,,••,,,.""_"""'_'J-.._._._. .t-"'''''''''.''''J-••••'''''••• .''''''''_.,,,, _fJl•••••.......

Embaixada Americana. de ter o Departamento
de Estado dos Estados Unidos excluído a nossa

Icompanhia da Lista Negra Americana.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1943.

A DIRETORIA �
�

�",,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.•,,••�.,,,,••,,,,••,,,,,,.OI,,.,,.,,,,,,•.•.•_•.,,fJI••_",,,,_iilaill,,,,,,....,.,.,..,..y,.re�......,J

Como os anlarelos explicam ...

NOVA IORQUE, 23 (c. P.) _ A [\l'opag'nllda nip(\lli('�:, of'C1'(;('ell [lO

P(lhl ico 11 ipônico explicaçôes sobre ti perda dl' lZiska, clt'Sl'l'C''I/('nrJ.o a

j['titÚ'aUi.h ria guarnição, afirlllando ([ue nunca se pellsou L'III (,OJ1SCI'\'<ll'

poslçf)e» jlas AleLltas. !'S informações .caj)t:t!da� pelos dep!lI'!al�J�l1tns l'H'

diorcecptnn's rio go"erno norte,nmel'lcano cLIzem que pnll11hvamel1le
.iI llha foí ütupadHi para proteger a fortificação dasilhas Kllrilas c expres

:Sal'!l qne ago!'::l! a cadeia de KUl'ilas foi suficientemC'nte fortifienda, pejo
pUf; li;ik;;a foí abF\1'ldimada, "de í\côrdo com os planos pre-estabcleeicios".

-----�-----_._---

já foram d cxignad os os integrun lcs de. um a

Mataram mais de mil alemães Londres, 24 -U.P. Urgente- O Mi

ARGEL, 23 (U. P.) _. Os patriotas franceses mataram nistério do Ar comunicou que a

mais de mil soldados alemães durante violentos encontros tra-
aviação britânica atacou Berlim,
à noite, com poderosas forcas. Não

vades em diversos pontos da França. Informações fidedignas regressaram 58 aparelhos.•
revelam que êsses encontros ocorreram, principalmente, em *

París, Marselha, Lrâo, l\'Iontpellier, Santo-Estêvão, Brest e Estocolmo, 24 -U.P. Urgente- In

Lila. Outros despachos acrescentam que em diversas cid d formações de Berlim, tranlimitidas
a es depois do ataque aéreo desta noi-

francesas os patriotas lançaram granadas de mão e:gl restau- i te, dizem que os danos causados
rantes e cinemas frequentados por soldados alemães. são muito grandes e que os ber

linenses esperam bombardeios maia
i.ntensos do que os realizados cori
tra Hamburgo.

dia Oteu

A- I

I CO!110 jú l' do cunhec imcntn ge-

que
ral, o dia 25 de Agósto, data natal i

cia �10 Duque de Caxias, foi insti

luido pelo Govêrn o da Xaçâo COl!lO

(1 "DIA DO SOLDADO",

E, pois, motivo de i n í

e n so júbilo,
para os que labutam nas casernas

hraxile i ras , a cunremoração ela da

ta, que lembra aos contemporâneos
a brilhante trajetória d o :VIaior Sol

dado da Afnér ica e o Maior Brasi
leiro de Todos os Tempos.
Vi sa nd o transmitir júbilo CIVICO

a j oclos os hruxi le i ros desta ca

pital, por intermédio das mais

altas Autoridade» Cl vis, },Iili
tares e Eclosiústicas (' das pcssôas
de maior destaque social, o Coman

do do 140 B. C. planeou as seguin
tes solenidades dn "IHA DO SOL
DADO":
A) - .\S 11,30 horas - Inaugura

ção do retruto (lo Sr. Cél. Valdvr
Lopes da Cruz, ex-Comandante do

14° B. C.

Dia do Soldado Querem ocultar a

derrota
Compram-se estahllíaadores,

Londres, 24 CU. P.] -- O povo da � "R d' I "

Alemanha e da Itália não foi in- -,
a a 10 ar ,1'TIa 'I'rajano, (l.

formado sobre a queda de Kharkov l
em poder dos Russos, nem pela ncendiaram OS grandes ediflcios
emissora de Berlim, nem pela ern is- Moscou, 24 [U, P.] -- Os alemães
sora de Roma, em suas irradia- incendiaram todos os grandes edi·

ções para o interior. Tanto Berlim ficios de Kharkov, antes de se reG

como Roma suprirniram a parte tirarem daquela grande cidade do
do comunicado oficial alemão em Donetz. Durante a jornada pe.s -

que se refere à retirada dãs tro- sude , os russos deram morte a

pas germânicas encarregadas da mais de 8,000 soldados nazistas,
defesa de Kharkov. A ernissorci de em toda a frente meridional da
Berlim foi ainda mais longe, de-j Rússia e ccntinuaram avançando
clarando não haver notícias daI sobre o Dnieper. Salilmta-se que
frente oriental. a retirada nazista se Está tornando

mais rápida e que os russos re

peliram, com êxito, todas as ten
tativas de contra-ataques dos exér
citos germânicos.

Iatismo
A 28 e 29 do Corrente, o Iate

Clube Florianópolis realiza uma

festa náutica, em combinação com

o clube Vela e Motor do Rio Gran
de do Sul, sendo que, antes, isto
é, no dia 27, às 20.30 horo.s, se

efetuará uma recepção em sua

séde em honra aos representantes
da Federação da Vela e Motor.
Na regata serão disputadas a

taça "Cidade de Florianópolis" e

medalhas.
O I.C.F. fez impriP.'lir elegante

programa, com instruções para êsse
prélio interestadual, o qual está
sendo distribuido.

GUARDA·LlVROS
Precisa se de um, que apre.

sente referências. Informações
Avenida Trompowsky, 74.

V.

Telegramas retidos
Na estQçéio do Telêgrafo Nacio

nal, há, retidos, telegramas para;
Catarina Oliveira, Doderuar Brasil
-2- Genecy Almeida, IIta CecHiCl
Lobo e LionoI'iva Tavares,

Almoço
Praças

B) -- .\S 1 � ,00 11 oras -

melhorado no Handlo das
do H" B. C.

C) - .\S J 3:00 horas - Leitura

Arn,eaça à esquadra japonesa
�UEBEC, 23 �U. P.) - Div\llgou-se a notícia de que ceI'·

to numero de navIOS da esquadra britânica penetrou no oce!{�

no Pacifico e que outras grandes unidades já se estão retiran ..

do do cenário europeu. Vários círculos autorizados desta ci
dade prevêm, por isso, para futuro próximo, importante ba�
talha nav�l con� ::- esquadra. nipônica. E predizem que, nesse
encontro, llltervll'ao os mais poderosos navios de guerra bri
tânicos e norte-americanos,

Os Pálido�, Dep3uperfldos.
Esgotados. Anêmicos.

Magros, Mães Que Criam,
Crwnç!U'! Raquíticas rece,
berão fi tonificação geral

do OI'�ani8mo
-

o

Áutorizado pelo sr. presidente da
((Comissão de Construção da Séde»,
comunico a todos os sócios com

ponentes da mesma que está deter
minada para hoje, dia 24, às
19,30 hs., a realização de uma

reunião especial com o fim de es

tudar o «projeto» apresentado pelo
sr. eng. civil dr. Gilberto da Fon
toura· Rey,

(a) ORLANDO FILOMENO
l' Secretário.

ft vida tornou-se como nunca
PORTO ALEGRE, 23 (A, N.) - ° Sindicato dos C0111el'�

eiários trabalha ativamente pa.ra o reajustamento"' dos salã·.

rio� ..
0 Sindicato _organiZOU interessante trabalho, pelo qual se

verIfIca a alteraçao do custo ele vida nos últimos anos. Por êle
se chega à conclusão de que os gêneros alimentícios sofreram
uma maioração de 855é.COLôNIA SANTA 'l'ERESA

81\ NGTTEN()I__
Contém oito elementos tônicos

Sexta-feira última e,.,th·era.m na Colô'
nia Santa Teresa o:.; esfol',ados moços

que cDlnpõem apreciado conjunto desla

capital, "Sel'esteil'os do Luar".

::\'0 aJto-fa,l�nte instalado no Lepl'osál'jo,
ex�cutaram· 0" meSJ11U� dh'ersos n;1111el'05
ele calHO. enÜ'e OS l(uais salnbals. 111al'chi·
nhas e cançõ·es. obtendo franco êxito, c

recebenelo os 111el1101'e8 aplausos' elos en

fermos e do pessoal (la adminii;tl'ação.
Uma das enfel"111aS internadas. a srta.

A. Rocha. c.a,nltou. ('0111 muito sellbbúél1to,
um clolel1te "blue". 3compallhada pelo
conjull to, l'ec'ebcnclo c1emol'acla salva ele

pahnas.
Após a a'lldição cIos simpálicos rapa

zes do HSere-steiros elo Luar", que consti

tuiu uma hOl'3 de inestimâvel delícja pa-

I"a os 118111,e·n ia119s. foi-lhes oferecida lau-

ta ceia lia l'esiclêndã lia ilrJo·ü··e diretol'

da Colônia, s[', dr. '!'olel1tino de

cal.,.alhO·1
Ao �e despcdd�'em, os C()111pOne"i,te� <lo

cOl1junto pl'ometerHI11 volt.ar a oferecei'

novas altcll<:õe� aos �l'1fel'l11os, desde que

·I,ara i55'0 l'eccbHll1 convite da dil'eÇl'iO <lo

Leprosário. : .. --- .... ..':

Fósforo, Cálc;o, Vanadato e
Arseniato de

Sódio, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


