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Cruzeiro-papel, no próximo t�jli:c':�S,RIO, 28 (E.) ... o VESPERTINO "CORREIO DA NOITE" DIZ·SE INFORMADO DE QUE, NO PRóXIMO MÊ .'·�A�:�
ÇADO À CIRCULAÇÃO o NOVO CRUZEIRO·PAPEL. ÊSTE ,LANÇAMENTO SERA FEITO APENAS PARA A, SUBSTIT IÇÃO
DAS NOTAS DE ESTAMPAS CUJO .RECOLHIMENTO SE FARA. NÃO HAVERÁ, DÊSSE MODO, TRóCA DO DINHEIRO EM

CURSO PELO QUE VAI SER LANÇADO.

CopenhagueNova Iorque, 27 (U, P.) - Uma
emissora sueca informou que, na
noite passada foram detidas em

Copenhague 107 pessôas por deso
bediência às c!eterminações poli
ciais que proíbem a realização de
manifestacões em torno da Praca
da Municipalidade. Os detidos po
derão ser condenados a penas que
variam até dois anos de prisão.

ViolentoEm ataqueLondres, 27 (U. P.) - Ta
rento e diversas localidades
da província de Nápoles foram
violentamente atacadas du
rante a jornada passada pelas
fôrças aéreas aliadas. Foi o

que informou a emissora de
Roma.
"..........�_.....• .......• ...• ......•...• ........wI

".ao. Banden-a Nacional deve ser bnstea ..

da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache couve
'Iif'lntenlellte ilumjnada". (Decreto-Ieí ·n.

4.545, de 31 de julho de 1942, art. 12).

o
o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES"W*........ �-.-.......,.."...__-...:w..-�-�

J�NC;ARREGUE a "Emprêsa Interme,
diaria", de todos os seus ínterêsses junto
a qualquer ctepartamento público civil.
militar, bancário e comercial, II Florianõpolis- Sábado, 28 de Agosto de 1943 H. 8905Ano XXIX

Melindroso o estado do rei Boris 11 sra, Roos�vel� em I podllldo' de «h�beas-corpu's»ESTOCOLMO, 27 (U. P.) - A emissora de �ern,a. anun- Nova Zelandla ti
,

.'

U
dou, segundo o jornal" Afton Bladedt", que o rei Bons, da

Auckland, Nova Zelândia, RIO, '27 (A. N.) - Deu ont rada no Supremo Tribunal,l\'Ii-
Bulgária, adoeceu quando se encontrava no Quartel General litar o pedido de "habeas-corpu-," impetrado em favor do se-
de Hitler, na frente oriental. Ainda segundo a mesma fonte de 27 (U. P.) - Chegou a esta cí-

gundo tenente da reserva convocado Artur Stiliner, que servia
, informação, o soberano búlgaro foi' transportado para Sofia, dade a esposa do presidente no 20 Regimento de Infantaria, pedindo para ser posto em ltRoosevelt, que visitará os hos-
em um trêm-ambulância especial. pitais e acampamentos milita- berdade sem prejuizo da ação processual. O referido oficial que

res norte-amerícauos em toda teve sua prisão preventiva decretada pelo juizo da Auditoria
LONDRES, 27 (U. P.) - Foi divulgado em Sofia um bole- , . de Guerra de Santa Maria, está envolvido na conspiração nazi-

. ,. . ,

t 1 d 'd d ..
' a zona do Pacífico inclusivetrm médico, anunciando que e grave o es .ac o e sau e o I ei

A t Ii fascista daquela cidade gaucha e fazia abertamente a propa-.,

órí 1 B I
,.

O 'do
.

t t tã
.

1 na us ra la. d f d H' 1 do ui d IB I'lS c a u gana. fi seus me ICOS aSSlS en es es ao envie an- , gan a a ravor e ít. er, sen o ain a pastor uterano e, como
do todos os esfôrços para salvâ-;o, Informações de Berlim atir- I_.....w...._.._.�·..............•••....D·.........•

tal, só falava o alemão durante os atos religiosos.
.

Inam,ser sumamente melindroso.o e�tado .d� saúde do s.o�era- Fono simbélicono bulgaro. Revelou-se que o prrmeiro ministro e o mínístro 6 Os alemãesdas Relações Exteriores da Bulgária conferenciaram, esta ma- Ardendo, em chama for
nhã, com os ex-primeiros ministros búlgaros. te, como o patriotismo que

perto de Poltava
MOSCOU, 27 (U. P.) - Os russos convergem sôbre Polta

va, a despeito da tenaz resistência oposta pelos alemães. In
formações fidedignas salientam que os nazistas levaram para
a linha de frente' grandes. refôrços, a-fim-de tentar impedir o
prosseguimento do avanço soviético. Salienta-se; porém, que,
embora tenha aumentado a 'violência dos contra-ataques, .ini
migos, os russos melhoraram ati suas posições ao norte de Pol
tava e cont1nuani avançando em direção ao nordéste, a-fim-de
cortar a estrada-de-ferro que une Poltava a Kiev�, ,,'

De parte alemã, Indica-se, que a situação de Poltava é sé
ria, salientando-se mesmo ser possível que aquela cidade, venha
a ser ocupada pelos russos.

J..ondres, 27 CU. P.) - Nesta capital foi r-ecebida com 1'l's('I'\'as a

notícia de (IUP orei Bóris da Bu lgúr'Ia caiu doente quando r-ealtzava uI1Ia

"isita ao Q. G. de Hitler. Os círculos bem informados PX!H'PSSaJ'alll, a

propósito, ° seguinte: "Se não se t ratur duma enfermidade como a que
.se nnuncíou, {> possíve l, dado o estado dI' tm-bulê ncta políttca em que SI'

encontr-a a Bulgária, que algum súdito búlgm-o tenha ter-ido o monarca

a th'o ou faca".

aquece os nossos corações
nesta hora de trepidante
tragédia universal, chegou,
ontem, a Florianópolis, o
( Fogo Simbólico", trazido
por atletas valentes, em

revesamento, desde o ter
rit'or io baíano e com des
tino à capital rio-gran
dense do sul.
A acolhida vibrante que

se lhe fez e a sua coloca
cão no "altar" armado no

jardim Oliveira Belo foram

CA ....... verdadeíro mís têrto o tributo cívico desta cidade
UDS.lIIUe I. ao simbólico facho, que,

a .reüreda japonesa de Kiska ;�;;�rs�e��'st:�7:.inuotl o

BAiA Bamboo ilha de Kiska, 28 (U. P.) - Por J., Russell Falou; ontem, à chegada Rio, 28 (E,) - Comunica-nos o
Annabel. - Os �xploradores norte-americanos e canadenses do "Fogo Simbólico" o Itarnaratí, por intermédio da Agên
penetraram hoje no acampamento principal dos japoneses ries- iorn e liete sr. Gustavo Ne- cia Nacional: .

ta ilha e descobriram que os n.ipôes a tinham- evacuado. Os I ves, diretor do DEIP, sen- "É o seguinte o texto ela nota elo
aliados entraram no acampaniento devastado pelas bombas I do aplaudidÍssimo g?:Têrl'noL?lra�tilei!,o aNoT Comitlé F.l'an-, .... 1

o se u ces c e 1 oer acao aciona I eco-
aereas e granadas de artílharra depois de terem ocupac o 011- discurso, nheccndo-o C0r110 o único órgão
te�ll outro acampamento, em Gertrude Grover .. f".? patru.lhas 1 qualificado para. representar

os in-
aliadas exploraram cmdadosamente t040 o terrttórío da Ilha, ElVira Rlo:i ficou teresses ,ela França: . ..

<,té :às ladeiras do vulcão de Kiska, sem terem encontrado um _ _ O governo bl'D.SIJelr? no 1�1ttUtO
'0" 'E' T l'dadeiramente misteriosa a maneira como os Indignada I

ele co?perar para a llberta�ao elos Japones. ,e
.,:\p.' 98 (l' P) _ FI'" terntorJo e elo povo frances ela

nipônicos conseguiram escapar, apesar c�o bloqueIO aero-nav�l Ri�sex�C(�ant�l'a ll;exi�ana tã� ;��)� opressão inimiga e tendo em vista
estabelecido pelos norte-americanos. EVIdentemente a guaI'l1l- Ilhe�Ílla do púbJ ico brasileiro, fi- que o Comité Francês de Liberta·
cão de Kiska não estava disposta a sofrer a mesma sorte da de cou SUl'presa e hem aborrecida ção Nacional unificou os esforços
P,.ttu, que foi aniquilada quase até o último homem. Presume-se C�)1l1 as notíei_a� que cil'clllwr�m elos cOI:1Patriot_as que col.§lboral�1
(lue os J'aI)OneSes foran1 evacuados em barcacas sob a prote- sobre a �lla l?n.:ao na ca12ltal carlo- na atl\TIclade bellca elas naço.es um·
_' .'

,. '. ,.

. ca. "As InCl'lVeIS aClIs<.!eoes de que elas, mantendo sob sua adnllnIstra·
çao da neblll1a, para um lugar onde foram recolhIdos por Ul1l-

I fui vítima só poderiam" ler partido ção os tcrritórios ultramarinos. re· Sindicato diSSOlvidorlades navais. Sua des:;}parição foi tão misteriosa como a sua de pessoas interessadas em me fa- conhecc o Comité F'rancês de Liber· }{io, 28 (A. N.) _ Em 'virtude(:hegada, há 14 meses. Essa vitória sem derramento de sangue zer Ill�l". �crescentoli E.I\'ira Hios �ação Naciona.l como o ór�ão quali- da disposição legal que proibe a
<'onstitue a conquista mais fácil conseguida pelos aliados no que ha lr.es meses, haVia pa.rt�do Il,cac1o para c11t'lglr o esforço fran· sindicalização de funcionários
P "f"

'

da ArgcnlJlla, chegando ao :\'Iexlco ces ele guerra, assegurar a coope- a,utárquicos, o Sindicato de Fun-J, aCI lCO. I �10 d.ollling-o. �IJtilllO. E ([ue, nesse ração interaliada na gestão e de/e. ciünár,ios de Caixas e Institutos de
.-.• .4<. _ Wof"J' 1.I�tenl1l, reSidira quase sempre CI11 sa elos, Interesses ela, f:'1'ança, ,FIca Aposentadoria e Pensões foi clis-

II
Sao Paulo.

_ _. entel;dH:,? que o çomlte F"r�n�ces de solyido, sendo seu patrímonio, de

FI·nl'SSI·mos tropl'"C81l1S e II·ohus ��l���t��c1�ist��f�o�g�Tê���t����il�f lt��oor3� �'�·�ba1h��s����1�i�!�adl�n��
Dr. SaDio Ramos

1 0, quanto ao dm?lto ele constituIr Abrigo Heuentor. .

...,."._ -.-_-.-._,,;-..-_..-J-.-.-.- .- _.-_ _-_-.-.-.-.-_-.- -

..__••-..-.-..-_-_-_-_,...

acaba de receber �
i :;;':,:�� ����i:�::'õ:�::.a ;::'0 Chape'us PR non!

<iamonto d= l4 fio 16 h..ao.

JI N

I P«rAecosMtOtDELt'�R)), !: c�����lf�;!J;�:::::a PiJ·ames '. LEMO'
,

u ra-van aJosos "
e Oliveira, LO.

___ � na casa
_.�..........--_......-.-.---.........--...............-------..--............
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� D. ':�m:e:i�:gOU � O PÂ R_ÂISOA velha França remoçara. Hedrc, 2. (A. ".) -- Acab, ele! Rua Fel. Schmidt Foné 1629
x ]ARGEL, 27 (U. P.) -

OSd jocrnai�t�rFances�s al,nUIn?biamt' e;111 chegar a esla capital dom Jaime, '
- co unas, o reconhecÍlnento o 01111 e rances c e .JI er açao Barros CtllllClra, novo arcebispo do ••• ·_ w _ _• ..........,..

Nacional, expressando também que o govêrno de Vichí e a ren- Rio de .hmciro que ail'l1clCll ao

clição de 1940 foram apagados da história da França; e que convitc para visitar o Estado CI1- Aêsse país quer, àgora uma oportunidade para assinar a "Carta viado pelo interventor federal, predo Atlântico" e ser uma das "Nações Unidas". feito e arcebispo dom :\!rig.uel Val-
L''' ÉCho" d'Alger" escreve: ," O nosso exército en,trará na I fredo.batalha da: Europa no mesmo dIa em que o nosso paIS tornar ._ ...........,. _._._._.J'

�' ao ocupar o seu lugar no mundo. Por nossos sacrifícios e nossa Atenção I � de5pe�a com ?
sabedoria p'olítca, podemos afirmar que a nossa velha e glorio- d

•

cdlnemd
a podeI serlhh!la N � A -

I
.

d 'd d
ra a com a ven a e pape ve o.

, açao se propos manter o seu ugar no selO a comUlll a e COml'rClmOS a Cr$ 0,40 o quilo.dos povo� liyres". RUc;l Fr�nç;ilil(';o TQlenti!,\o, 3.

Políava-KievPerto da ferrovia
MOSCOU, ,27 (U. P.) - As últimas informações da frente

de batalha indicam que as colunas blindadas russas, que ultra
passaram Poltava pelo norte, já se encontram a menos de ....
40 kms. ela estrada defer'ro Poltava-Kiev. Comité Francês de Libertação NacionalLQND;RES, 27 (U. P.) - Há notícias de que Estados-Uni

dos, Grã-Bretanha, Canadá, Rússia, Perú, Equador e Bolívia
reconheceram o "Comité Francês ele 'Libertação Nacional",
chefiado pelo general Charles De Gaulle, como legítimo govêrno francês.

'

o povo francês livremente o seu
govêrno, na devida oportunidade.O govêrno brasileiro ajustará ele
COmum acôrclo com o Comité Fran
cês ele Libertação Nacional, a ef'etí
va aplicação elêste reconhecimento,em i:juas mútuas relações. O govêr
no brasileiro demonstra, por êste
ato, a sua simpatia ao Comité Fran
cê� ele �ibertação Nacional, cuja
açao ha de certamente contribuir
para l'estituir à França o lugar quelhe compete no concerto elas Na-
ções.

'

..............."" "J

Compram. se estabilizallore�.
Na "Radiola!''', rua Trajano, G.,

Suécia •

vai proleslar
_ ESTOCOLMO, 27 (U. P.) - O govêrno suéco deu instru

?oes a?s seus representantes diplomáticos em Berlim para que'InvestIguem a sorte elos tripulantes de dois caça-minas suécos
afundados quarta-feira por destróieres alemães, na costa orieJl'�
tal da Dinamarca. Ao que consta, a Suécia apresentaria ao
Reich protesto enérgico por causa do ataque alemão e o nú�
mero ele mortos.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,ASSINATURAS
Na Gapital:

ADO Cr$ 70,.00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre. Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trtrnestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Qs orig.jnai�, mesmo não pu,

I
blicados, não serão devolvi.

A d Ireção n::8•se responsa-

I
biliza pelos conceltos emiti
dos nos artigos 8ssinad.!I

TéPICOS &: COMENTARIOS

A Grécia heróica
Washington, Agôsto (IN-

TER-AMERICANA) - A Gré
cia, que é um dos menores paí
ses balcânicos em superfícíe,
continua a sua luta heróica
contra os opressores do Eixo
que a subjugaram em abril de
1941.
No momento em que o pode

rio militar das Nações Unidas
abre a primeira brecha na Eu
ropa dominada pelo nazismo, a
GJt,éçía, que s.empre recusou
curvar-se ante seus escraviza
dores, espera o sinal para se

. erguer contra os odiados nazis
tas.
O Exército grego tem agora

uma divisão inteira lutando
sob comando inglês, informam
os representantes gregos nesta
capital. Além dessa fôrça, os

gregos contribuíram com 900
aviadores treinados que tam
bém estão lutando com os bri
tânicos, Apesar dos danos cau

sados à marinha de guerra e

mercante grega, existem ainda
navios tripulado por mais de
2.000 marinheiros gregos,
A fôrça combatente da Gré

cia é devida diretamente a de
termínacão do rei Jorge no

sentido de contribuir para a

derrota dos agressores. Após
sua miraculosa fuga da ilha de
Creta, cinco minutos depois da
invasão dos paraquedístas ale
mães, o soberano dirigiu-se ao

Egito. Desde então êle d�dic�
todo o seu tempo e energia a

causa das Nações Unidas,
Pouco maior do que a Guate

mala, a Grécia, atacada no dia
6 de abril de 1941 pela Alema
nha foi fôrcada a capitular
dua� semanas depois, Anterior
mente, ele enfrentara brava
mente o exército fascista, numa
resistência que assombrou o

mundo.

Ripas de Jmbóia
(para cêrcas)

Tratar no escritório da

'Clube Doze deAgoslo A
_._

AV 150
SECÇA8Este aluno hcbi

litou·se em es-
. crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues proti co,
direito comer

cial, correspon
dencro, em sua
casa com estes livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista, A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, 00 Prof, Jean Brando, R, Costa .Jr.
n.O 194, Caixa 1376, S, Paulo, Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n,O 548 em 1918: habilitou já uma gera
ção de olunos e todos estão trabalhando, .Juníe envelope selado
com seu endereço bem claro, Os preços são modicas e em pe
quenas prestações, Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, na fim do curso, a
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com o lei bem cloro, poderá comprovar o suo alta habilitação,

o PENSAMENTO DO DIA
• A glória dos grandes homens

deve medir-se sempre pelos
meios de que se serviram para
conquistá-la». da Rochefou
caldo

I O oral. Eurico Gaspar Outra'Washington, agosto - (Inter-Americana) -- O general Eurico
Gaspar Dutra, ministro da Guerra do Brasil, é um exemplo do regi.
me de igual oportunidade para todos nas democracais. Elevou-se
das fileiras do exércit.o à alta posição que hoje o cu pa 110 exército
brasileiro, tendo atingido o generalato em 1936.

O general Gaspar Dutra, que acaba de chegai' aos Estados Uni
dos, afim de conferenciar com altas auturidades militares americanas
e das outras Nações Unidas, com relação ao desenvolvimento da
guerra, conta atualmente 5 8anos de idade, e póde recordar com or

gulho sua brilhante carreira militar, iniciada ern 1902.
O jovem soldado que se alistou no exército brasileiro em 19{)2

contava apenas 17 anos de idade, e conseguiu galgar bl'ilhantemente
todos os postos, sendo promovido a tenente de cavalaria em 19HI.
merecido premio aos seus méritos de trabalhador infatigável. instru
tor capaz de perfeito oficial.

No dia 5 de dezembro de 1936. após a resignacâo do general
João Gomes, o presidente Getúlio Vurga« n omeou o general Gaspar
Dutra para suas funções atuais de ministro da Guerra, onde êle têm
hábil e inteligentemente o rganizarlo e ampliado. as fôrças militares
brasileiras, afim de que melhor possam desempenhar a missão que
lhes cabe em tempo de guer ra,

O general Dutra têm merecido numerosos elogios especialmente
pelas suas grandes qua lidad es de administrador e org'anizado r, de
monstradas na creacâo dos batalhões de fro ntei ra, cuja missão é
trazer à comunidade brasíleiru milhares de cidadãos iso lad os em re

cantos afastados dos principais centros do país,
Sob a or-ientação do. general Gaspar Dutra, o exército brasileiro

tev e seus efetivos rapidamente aumentados a partir de ]936, esperan
do alcançar um total de 1.200.000 homens. Desde ]938, o exército
brasileiro' procurou adquirir nos Estadus Unidos tantos aviões quan
tos f'ôssern possível. Atualmente, o Brasil conta com um exército efi
ciente e perf'eitamente adextrado.

O gencral Gaspar Dutra é conhecido como um soldado de r igo
rnsit. disciplina. - para êle próprio e para seus oficiais e soldados ..

Costuma chegar ao seu gabinete às 7 horas da manhã. onde trabalha
de 10 a 12 horas quasi ininterruptamente .

Infen:so à pubricidade. o ministro da Guerra do Braail procura
concentrar toda sua atenção na grande tarefa que se' impôs, que é'
dar ao seu país um exército bem adextrado e equipado para enfren
tar qualquer contingência, A única diversão que se permite é a audi
cão da bôa música e a equitação.-

Num almôco recentemente realizado no Rio de Janeiro" assim
se expressou o' general Dutra sôbre as relações entre o Brasil e os

Estados Unidos:
"O Brasil e os Estados Unidos têm uma parcela comum de sacri

fício e heroismo na defesa da democracia e na luta contra a opres
são e a perfidia. Cabe aquí recordar a figura brasileira de José Joa
quim Maia. que em 1186 escreveu estas palavras a Thomas Jeffer
son, palavras que eu gostaria de fazer minhas:

"Na presente situação, olhamos, e com razão, apenas para os Es
tados Unidos, e segui remos o seu ex emp lo. (lois a natureza nos tor
nando habitantes do mesmo continente, uniu-nos como se pertences
semos todos a um mesmo e único pais!"

De ordem da diretoria, comu

nico aos 51'S. sócios que está sendo
presentemente procedida a distri
buiçã.o de convites para o baile que
êste clube efetuará no próximo diCl
6, em homenagem à data da inde
pendência nacionai e a todos os

países americanos.
A apresentação dêsses convites,

ao porteire, no ato da errtrode., é
condição indispensável ao ingresso
à solenidade, exceçã.o feita Q quan
tos exibirem cQrteiras de sócio devi
damente de acôrdo com as exigên'
cios do tesouro.eio ,

Florianópolis, 23-8-43.
(a) ORLANDO FILOMENO

I: Secretário,
5 v. -- 1

•

A ANEDOTA DO DIA
BOM SENSO

- E' isso mesmo, Benito. Os
regimes muito fortes quáse sem.
pre são muito fracos ..

�.
•

O PRATO DO DIA
COSTELETAS DE CAR
NEIRO A' MILANESA

Bata algumas costelas ele car
neiro até ficarem finas. Tem
pere-as com sal e pimenta, passe
manteiga e polvilhe com bas
tante queijo ràlado: leve em

seguida à farinha de rosca. ovos

batidos. novamente a farinha de
rosca e frite.

Casa Beirão

-J�v.-=

IDia 29:-Grandiosa

soir'ée oferecida ao

IATE CLUBE

DE FLORIANÓPOLIS

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

•

x

o PRECEITO DO DIA
A suspeita da febre tifoide

tem todo cabimento quando se

estiver diante de alguem que,
doente hã mais de sete dias,
apresente febre permanente
mente alta, prostração grande,
reação na fossa ilíaca direita,
diarréia ou prisão de ventre,
língua sêca, dentes fuliginosos
e, às vezes, pequenas manchas
sanguíneas na pele. SN�S.

Mais manteiga da Argenjina
RIO, 27 (A. N.) - ° vespertino "O Globo" divulgou que,

além das 350 toneladas de manteiga, adquiridas na Argentina. ou

tras 250 toneladas estão a caminho desta capital. A Comissão Exe
cutiva do Leite informa que continuará a importar o referido pro
duto. até que cesse a escassez do similar brasileiro.

W. M. DIA��(la,ia,te.�R. Const!lheiro Hal'ra • 8

tambem ri EXATO
.

cortando. ou cos'tlnd(')/

Bette Davis teve forte abalo ne:rvoso
HOLLYWOOD, 26 (U. P.) - Bette Davis se encontra sob

observação médica, pois a morte de seu esposo, num'! ct'�sastre,
lhe ocasinou forte abalo nervoso. Seu marido, que havia sido
há. tempos piloto da aviação comercial, assistiu, ontem, a uma.
conferência sobre a fabricação dum invento para aplicação em
aviões e, ao regressar da mesma, sofreu um acidente, perdendo
os sentidos, os quais não voltou a recobrar. Examinado pelos
médicos, comprovou-se que sofrera fratura do crânio. Eram ca
sados desde 1940, A atriz esteve junto do leito do esposo até que
ocorreu seu falecimento, à noite passada.

I VENDElll-SE
agorCl a preços mais baratos, CORREIAS PARA'
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crêrno.
Ccrnpro-se OL1;O DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam-se os melhores preços da pra!',1a,
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS I, .) a
\ I;, . f ,d,"n 115 i i U li
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A DIRETORIA DO IATE CLUBE FIJORIANóPOLIS, CONVIDA A SEUS ASSOCIADOS, BEM COMO AOS DO LIRA TENIS CLU
BE E CLUBE 12 DE AGÔSTO, PARA ASSISTIREM, DE SUA SÉDE� ÀS REGATAS QUE SE REALIZARÃO, A 28 E 29 DE AGÔS·

TO, COM REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO DE VELA K.MOTOR DO RiO GRANDE, DO SUL.

',Reajustamento para ativos e inativosSendo "o encarecimento da 'bia até ser julgado em condi-
-vida um fenômeno de ordem ções de não mais poder traba-
geral", como bem acentuou o .Jhar. :;\lIas é bom uào esquecer
presidente da República, é evi- que semelhante critério tem
dente que o mesmo se r-eflete uma apl icaçâo cuja oportuni-
no orçamento de Iodo () f'uncio- dade a própria lei indica. Sig-
nali srúo, o ativo c o inativo, nif'ica dizer que, no momento
pois que um e outro sofrem in- exato. de se aposentar, o fU!1-
distintamente as consequõncías cionário não pode pretender
da queda {la moeda e da alta maior estipêndio do que o que
dos preços. Os que estão em se lhe pagava quando em ef'eti-
efetivo exercício de seus car- 1'0 exercício de seu emprêgo.
gos e os que se aposentaram Aposentadoria não é ato que
são Iodos os consumidores. Lu- implique em aumento de venci-
tam 1'0111 as mesmus d íf'iculdn- mentosv E recompensa com os
d es. Uns servem à nação. Ou- mesmos ganhos. Mas se se i m-
tros já a servir-am. Se uns roce- põe a necessidade de um reajus-
bem pelo que fazem, outros ga- tamento geral, se os quinhentos
nh am pelo que jil fizeram . Nem cruzei ros, por exemplo, que se
o inativo fica em inferioridade percebiam em 1937 não valem
pelo fato de SCI' tornado i n vá li- .ho]e nem duzentos e cinquenta,
do. A sua invalidez, remuner-a- é óbvio, quando se cogita de
da em quantia legalmente devi- melhoramento para a vida rios
da, signil'iea () prêmio que o Es- servidores da nação, que os
tudo se obrigou a dar-lhe em benefícios devam tocar a Lodos.
virtude do reconhecimento, na O que se diz com veneimen-
velhice e na enfermidade, de los diga-se com as pensões. Es-
suas cond icõcs físicas, da ('0- tas são tão irrisórias. embora
operação "qne prestou e que sejam o arrimo de tantas f'ami-
agora já não mais pode prestar. lias, que até dispensam qual-
Assim () entendem os órgãos quer" argumento de explicação

da admi nistracão. ]� certo que e defesa.
o Estatuto da' classe vé da ao

� ., inativo ganhar mais na i nat ivi-
Feateja hoje sua data l1�uveI'lla- dade' do que aquilo que pcrce

riCl a .pita Alice Cunha, bIha do ,

sr. El{é1ide� Cunhl1, funcion!Írio -----------�-----------.---� --

do Tribunal de Apelaçã.o.
•

I rida Social
fMODAS

i;áia.s em tecido lã escos:sês com
caaccó. ompI_ elkV vel'melho ou

v.rde ,muito vilros para. meninos e

mocinhas. Preta., de -corte reto

pa.1'11 a.nhora5, a.oompal'1.hando ri
CO:II bluseis de seda branca.

•
CONSELHO

Para que você. ao abrir um ar

mário, sinta um, suave aroma que
se exala das roupas quardadasr,pre
pare a seguinte mescla; - 150 grs;
de pó de ,lírio e, JS' qra.mas de po
d. helio tropas ; misture e introdu
�a em bolsinha. de 50-gramas ca

da urna, dispondoa-all nas ga,,:etoll
do armário.'

'-'

•

AO lverslr1061
Po.uQ. hoje o natalí.cia da. sra.

Zul.imo. Goeldner, professora com

plemerttarista.
*

Fdteja hoje .eu natCllício
Henriq\.1e Ferrari Junior.

Faz anos hoj� o sr. Arlindo OH·,
vei1'a.

•

Completou um ano de idade.
ante-ohtem, a

-- menina Olindina
Oliv.ira, filha do sr. M<Írio OH-
.eira.

-.: .

Transcorre amu.nhã o natalíCIO
do sr.. dr. Cid CcunPO!l-, acatado
advogado, atualmente em S.Paulo.

ot:
Faz bnoa amonhã o. exma. sra.

d. MnHq. Goulart Sava5, esposa.o
sr. �.,j.lel Savas, fiscal do Impo�-
to de Consumo.

'. ./

Pass� amanhã ó anivel'lilário na-

talício do sr. dr. Ant9nio Gallotti.
resid.iita no Rio de Ja.neiro.

•

Pela píiS.ag.m dec seu cmivarsà
rio. amanha, deverá aer mui�o
cumprimentado o sr. pro�. Joao'
dos Sd.ntos Areão, Inspetor Geral
das 'Áasociaçau Escolares e um

dos moi. ordorosos mantores do
'magiStét-io barriga-vetde.

•

TrartlcoPre cunanhã o natalício
do '1'. Tomaz Woodl, inspetor ve

terinário do Miniatério da Aqricul-
t\lI'a.

•

Fazem anos amanhã:
Sra. !laura L.ãt;__posa, do sr.

Miguel Leal.
Srs. Oto DGrnbuch, Genésio Joa

quim Godinho, Ma. Kün�r, Gu
m.rcindo Caminha e HeltoI da
Silva butra.
Jovem Leonardo lndio F_nan

d•• , filho do .r. lndio Fernandes.
'Mentno Cario. Batista de Sousa.

•

, Hablllt&ç�8:
Eetêio-s& habilitando para casar

'o Ir. lorge do Amaral Pinto, resi
dente nesta capital. e sritQ.. Led.
Silva, residente na cidade do Pi
nhal -E.ta(io de S.Paulo.

GUAADA·LIVROS
Precisa.se de um, que apre

sent� referências. Informações
Aveni� Trompowsky. 14.

V.- 4

paraquedas para
o R. GOl do sul

Hio, 26 (,L) - Os dez paraql1C
das qe hoje foralll batizados ,no

patco interno do Instituto La-Fayet
!C', à rua Hacloek Lobo (depada
ITIcnto masculino) destinam-se a

formal' paruquedas, de vital i 111-
pOl'tflJ1ci a n UJIl momento em quc
nos pr.cpuramos pàra .lutar fóru d.oBrasil pela cansa Ul1lversal da li
berdade. Esses aparelhos toma.ram
o nome de um herói brasileiro. da
guerra do Paraguai, () mare{'hal
Almeida Barreto e foram paranin
fados pelo general :'Ileira Vascon
celos, presidente do Clube ?'<filitar,
e LUIl dos mais dignos e competen
tes chefes militares brasileiros.
Destaca-se a soleliidad, de -liC_jC

aindA.pelo elevado sen!illn li:! (k1a
ção, pois eoube' ao povo r-er'lHll11-
bucano oferecer �!O A�ro-Clubü do
lUo Grande do Sul o grupo (l'Üs' dez
'J)araq\lodas. A solenidade tel'á ini·
cio ás 10 horas, *cndfl i,5résidida
p,�lo ,mjAi$.�r'9 S_Rlfldo l')lUo.

10

o sr.

CARTA·zES·i)õ-õ·iA
-'HOJE

.

-'jiãiDo,
'H"

-H'Õ.lE-

----�ODíõN-aM���A's 2, 5, 7 e 9 horas,
Com' Dick Foram e Léo Carril lo no misterioso filme que em

polga e estarrece:

A ilha dos, horrores
Finalmente o início do seriado que aesombrou o mundo:

FLASH GORDON, conquistando o mundo
1 e 2 epi;ódios com Buster Crabbe e Carel Hughes.

CARRIÇO FILMES N' 100 (DFB)
Preços: 2,20, 1,50 e 1.00. Impr. até 10 snos

("Correio da.Xlanhâ", do Rio
ile Janeiro).

I
"A Bandeira Nacional deve ser Iiastea

da de sol a sol, sendo permftãdo o seu
uso .à noite, uma vez que Sê ache conve
nlentemente lIumlnada". (Decreto-tet n,
I.M", de 31 de julho de 1942, art. 12).

I Aviões destruidOS
Argel, 26 (C. P.) - Segundo as

uer-o-f'otograí ías t omadas pouco de-
pois {lo ataque aliado contra o ae

ródromo de Marselha, levado
efeito no dia 1 í do corr-ente,
ram destruidos 94 aviões do
sendo avar-iados outros 28.

NACIONAIS

ALFAIATE

COMPREM PELO . REEMBOLSO 'POUAL

Tiro aos pombosDiz o "Correio da Manhã" que
"a União Internacional Proteto
ra dos Animais, de São Paulo,
desenvolve. n e s t e momento,
uma generosa campanha em fa
vor da supressão do dispositivo
do Código ele Caça que permite
o desporte do tiro aos pombos
domésticos.
Mostra a mesma assocíacão

que essa diversão impiedosa ele
ve ser condenada. E, num apêlo
recente dir-igido ao govêrno da
República, sugeriu o vice-presi
ciente. sr. Afonso Viciai, a subs
tituicão de aves inofensivas, 11(>�>
se desporte, por alvos projeta
dos mecanicamente no ar, �I se·

melhança do que já· se faz C111
ou tros, países. _ '

'

,.A União fntel'nacional Pl'nte
'tora dos Animais, ele São P2ulo.
é reconhecida de utilida(1<:� pú'
blica. Foi o seu atual vice-presi
dente o relator do ante·projeto
da lei número 24.645, de 10 ele ju,
lho ele 1934, que estabelecen Jl1E:
elidas ele proteção aos animai,,_
Querendo pôr um paradeiro aos

repetidos sacrifícios ele pomb(l�,
em stands de tiros coloGIc!o,,;
bem à vista das populações das
cidades brasileiras, aquela so

ciedade chama necessáriamenle
a atencão dos poderes público,�
para o 'equívoco da lei, que, de
finindo caea a eaptura ou morte
de animais silvestres, estabelece
uma injustificável exceção p'11'a
os pombos domésticos".

fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
I, .

musIca comUltimAi exibição da' adoravel comédia cheia de
Oick Powell e Ellen Drew:

Natal em julhoFILME JORNAL N. 123 (DFB)
O FEIO DINO ISAURO (Desenho)

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

Amanhã: Spencer: Tracy, e Mickey t Rooney na a:imiravel
sequência do _colossal filme i "Co'm os Braços Abertos".

;� Somos--- todos' -Irmãos
".,..,."."""..." .....".",,,..,..""..,.......

"PERFECTA"
A Maravilha da técnica suíça modema

Modelo n
' I - Caixa aço ino

xidavel - Ancora 15 rubís
Cr$ 275,00

Madelo n
' 2 - Caixa aço ino

xidavel - Ancora 15 rubís,
c-s 260,00

Modelo n
'

3 - Caixa aço Ino
xidavel - Ancora 15 rubís

c-s 320,00.
, Modelo 1'1., 3 - Caixa folhada
";

• fundo aço
- Anc'ora 15 rubís ,,:..

, Cr$ 390,002 IMPORTANTE -- Cada rel6gio leva
certificado de garantia. e rico estojo

de madeira marchetada.

CASA MASETTl
A Casa dos Bons Relógios

(Fundada em 1890) •

Rua Seminário, 131 - S. Paulo
Faça hoje seu pedido pelo' Reem
bolso Postal, ou contra ch�que."

'

Almô�o em
Buenos Aires
Bue�oB Air�s,

271 (U. P.) -- o
Jam811 Miller.
vice-presidente
da 'United Presa'
para a Amer�ca
do Sul, e sua

_________________________ esp'a.a, sra, Lui-a
so, Maria Andarada Miller, oferecezsarn ao chanceler' do .Chtle, sr.

Io- Joaquim Fernandez y Fernandez, um almoço no Plaza Hotel,
eixo,

f EMULSÃO DE SCOTT
o maneira mais facil e se-'
gura de tomar-se o legítimo'
óleo de fígado de bacalhau

Cã<a·minas afundado (NOTA CA'RIOCA'.Estocolmo, 27 (D.' P.) - Des- .,,
troiéres alemás afundaram dois / ' -,

cac.'a-n;inas �ue�os. Aer�dita-se que, DE VITOR DO-;SPíRITO SANToem co nscque n ct a do aíundamento, .
perderam a vida 12 tripúlantes. (COPYRIGTH DA PRESS Pl\RGA,

ESPECIAL PARA O ESTADO) .. __

RIO, - Têm 3urgido comentá�ios
estranhando a ausência de siálin
na

.'

Co'nferência 'que ,ora realijzam
os' chefes, do,s- governos aliados ,em
QuéIJec. Dizem os comentadores" que
os responsáveis pelo govêrno de
Moscou, estão procurando isolar-se,'
afim de par a impressão de que a

Rússia está ganhando a guerra' so
zinha, devendo, portanto, sozinh:t
tratar da paz da Alemanha. São co

mentadores apressados, êsses que
fazem tais afirmativas.,
Segundo tudo levava 'crer, Chur

c11iI1, Roosevelt e Màckensie Kfng,
tratam atualmente, da próxima' 'in
vasão da Europa, combinando as

últimas providências que garantem
,o êxito da iniciativa de tão grande
envergadura. Para essa invasão será
necessária a interferência da RÚ$-

I sia? Parece·nos que não. A Rússia
está inteiramente assoberbada com
a guerra den:tfo do !?eu J)r,óprio ter
ritório, e emp�nhada em expulsar
as tropas eixistas que o invadiram.
Nada póde fazer para auxiliar a in
vasão, se é que essa resistência, tre
menda,que vem opondo aos band�
dos totalitários não póde ser con·
siderada auxílio i'nestimável.
Querer agora que Stalin deixe o

seu, país, onde a sua presença é im
prescindível, para tomar parte
em conversações, de suma impor
tância, não há dúvida, mas a qual
a contribuição russa será nula, pa
rece exigência descabida. Por :qlle
então não incluir na mesma censu
ra o chefe do govêrno chinês? Por
que não censurar, também, os pro
motores da Conferência que não
convidaram os chefes dos demais
Estados em guerra declarada contra
o' "eixo"? Fazer tais censuras-,'
aventar dissídios inexistentes e ven.
tilar hipóteses sem base real, é, sem
dúvida, fazer trabalho inconsciente
de quinta-coluna.

1 que, na Escóssia, há ama'do
res de pesca fluvial em tal

quantidade, que inúmeras cri
anças pobres ganham honesta
mente a vida recolhendo e' ven-

'cÍendo minhocas.

2 que o escritor Stendhal, aliás
Henri Beyle, nasceu em Gre

noble, na França; que em sua

vida foi um grande embusteiro,
coisa que êle mesmo reconhe
ceu; e que o seu prazer de men- :

tir era tanto, que o levou a man

dar colocar em seu próprio tú
mulo estas indicações falsas:
»Arrigo Beyle, nascido em Mi
lão», epitáfio que ainda hoje se

pode ler.

3 que o imperador Carlos V era

tão apegado à etiqueta, que
deu pesllodlmente instruções a

seus ministros a respeito das
cerimônias que desejava fOl!lsem
observadas no seu próprio fune
ral.

4 que a cidade de Nova Iorque
possue tantas usinas produ

toras de energia elétrica, que
teriam de ser desligadas simul
taneamente 30.000 chaves-con
trole para se conseguir um com

pleto e instantâneo «hlack-out».

5 que o quadro de Rafael de
nominado «AlbCl Madona»,

atualmente na Galeria Nacional
de Arte, de Washington, foi com
prado pelo govêrno norte-ame
rioano ao soviético, em 1930,
pela soma de 1 milhão de dóla
res ; e que tal

"

quadro, até a

revolução bolchevista, fa.zia par
te da pinacoteca dos tzares da
Rússia.

6 que, a dar-se 'crédito às es

tatísticas fE!itas pelos técni
c;os: o número 2_ � o algarismo'
mais frequentemente usado na

linguagem e na escrit�, seguin'';
do-se o número 5, - -que é .em

pregado apenai metade das
veil:.s do primeiro.

M ' " Por motivo de vio.

Oveis gem, ve�de.se uma
, 80.1a de lantar ,e 'um
dormitório. Rua Genorcl Bitten
cQurt, n. as� SV·�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa o distinto pÚblico de Florialó:
polis de que acaba de _ receber b,e";

líssimo sortimento' 'de verão.
de tropicais, linbos, brins e easealras, Variado sortimento de· sedas.

visita, sem compromisso, á «A Exposição»
PRAÇA QUINZE N. 11

.

Ternos
Fcccm ulDa

��ÀGÉNID�IffiIRESÊijjmPessoas que trabalharom ou trabalhem paro Cios.
de sorteios ou que queiram uma boa representação
com grandes possibiltdades escrevom à .Caixa Postal,3117 - S. Paulo. Concede�os melhores 'condiçõe$ e
exclusividade.
•••••••••••••••• l··

•
•
•

:
"I•
I•
••
•
•
.'

mais :,.-
,'.

.,-c.•

I••
Depois de nrolongadas expeTicn-'. ..'. ..' :.

CÜ1S, o Dr. Nils G. Hichtner desce- ;(
bríu que lltua aplicaçâo de sulfa tio-

" .

7.01 no nariz poderia curar rápida e TlIE LONDON ASSURANCE- :\
dicaz1i1entc o catal't·o nasal. Os llie- COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'"
lhol'es resllltados são obtidos ([nan- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
do o tra.lamento e Íniciado 110S t1'(.s Representantc: L. ALMEIDA
primeiros dias da, 11l01ésLla. O trata- Rua Vidal Ramos, 19
tllento ('om o emprcgo do sulfatio-
201 geralmente impede> as complica-
ções como sinusite e otite. De acôr
do COIl1 o Dr. Hietner o tI'atamen10
deve ser :lplicado pelo médico assjs
tente do paciente, mas projeta-se
eventllalmente expor o preparado ti
venda t�1l1 pequenas caixinhas, con

tendo snlfatiozol eli! po, pronto ii

ser usado ao pril11eit·o sinal de um

resfriado.

SEJA SUA
CO�DEr.OlUno L.lI O'FICIAL
AJfERICANO PELO HOVÊR.

NO DA COJ.JÔlUBIA
Car! agena, (Colômbia) ([11-

ter-Americana) - O govêrno co

lombiano, que está cooperando es

treitamente COJll os Estados Unidos
na defesa do Hemisfério Ocidental,
agraciou recentemente com sua mais
alta condecoração um oficial da ma

rinha americana, Trata-se da Ordem
de Boyaca, no gráu de comandante,
que foi concedida em nome da He
pública da Colômbia ao capitão
James 'ficharei Barrv, da marinha,
americana, corno reconhecimento

"YASHIN(;TO�, Agôsto - (lX- sembarcur os soldados e armas, pelos seus bons serviços prestados
TEH-A)'iEHICANA) Segundo sob fogo inimigo. como chefe da :Vlissão Naval Ameri-

ft:}Í- revelado nesta capital, lima [1'0- Antes de partirem na longa via- cana na Colômbia.

ta d.� 76 barcaças de invasão 110)'- gcm a bordo das hur cacu.s , os sol-

Ie-nmer icanas atravessou () Atlún-' dados chamavam-nas "esquifes",
tíco COIll seus próprios recursos, I "bilhetes de ida" e "carroças",
af'im de pm-Iícipar na invusào da mas os construtores tinham COI1-

Sicília.' Ifiança
na capacidade das barcaças

Essa inf'ormaçâo foi fornecida para vencer todas as dificllldad.es
pe+o tenente Houaldo J . Johnson , da .n o mar, e mandaram-nas scguu-,
G.ua-J'da de Costa dos Est ad os 1.;ni-11 plenamente canregadas.
dos. Eruboru a tonelagem, 3 f'órça "Começamos a apreciar o que

('ln cavalos-vapor e as di mensõcs i valia a nossa embarc3çãozinha",
dessas barcaças sejam ainda 11111 se- ;disse o tenente Johnson, "quando o

gI'edo militar, sabe-se que elas sào .harometr-o subitamente indicou máu
relativamcute pequenas e de peque- tempo. Quando veio a tempestade,
no calxrdo, .destinadas ao fim espc- vimos que os co nstrut o res navais
círrco de invasão costeira e não a tinham feito bom serviço. L'm dos

viagens transnttànticas. homens rue dizia não poder c om-

Contudo, essas barcaças, pesada-II preender COl1l0 é que urn a caix a

lJ�e1�le C'H:regadas de homens e n.lll- com ludo �10 alto e sem nada.?o
rnçocs, singraram durante 32 dH1S ,fundo podia se manter em posiçao
ritl'H"'é-s de 4.6'00 'mllhas de 1I1al'('$ di rcbta - mas o falo é que as bar

agitados até o Ii tornl da Sicília, 0-11- !
caças se mantiver-am."

i.te, eunrprirum a sua missâo d e dc>-I

Brevemente: Agencias em várias cidades do Estado.
EIIl.préstimos - Descontos - Cobranças e o·rdens de pagamentos

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Es-tado de

Pernambuco, corn sorteio semestral, em Maio e Novembro. recentemente divulgada pela, im-

Paga todoa 'Os coupons das apólices Federaís e dos Estados de São Paulo. prensa sueca, referindo-se a lima te-
lUlIas Gerais e Pernambuco se de doutoramento apresentada no

. Mantem carteíca especial para administração de prédios. Instituto Carolina, em Estocolmo,
Recebe dinhetro e.m dep'ósit'O pelas melhores taxas: intitulada: "Do problema da medi-

c/c à disposição (retíraãa Ilvre) .... ,.................... 2%
ClC Ltmftada .................•..........•............... 5%

I
cação intransal. Um estudo experi-

c/c Av-oo> P'revlo ..........•..................... ,....... 6% mental clinico e quirníco-terapeuti-
c/c Prazo' Fixo .....•......•..................•....•.... 7% co".

Aceita proeuraçâo para receber vencimentos em todas as Reparti
�õe-s Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramo" da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Ped r o Lopes Vieir-a
Diretor�Pr'Ocurador - FI'Orêttei'O 1'. da C'Osta
Diretor-Secretário - Louriva.1 Maia de AlmE'icla

NAo te,nha!!l. dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml-

..���_...-.IJ!II!I!I!!�..!JI!II!!!lI'IJ!!II!llI-...---........�""".., 1'0; nio merece taa estima .m
.

'1' (".". v·a�f traldQ,f 4. r..trl.. <(. ;Q. '.).

ç�i���C'

Á SÁUDE DÁ MULIlER

DJSCOS
COLUMBIA

As .mais famosas músicas, com\�s
famosos artistas._,

ULTIMAS NOVIDAD'ES"
Na (cRADIOLÁR,)

Rua Trajano, 6

(I

ESTE ALUNO

Uma frota de barcacas de invasão,

atravessou o Atlântico

CASA MISCELANEA. distri
b.uidora dos Rác1io,g R. C. A
Victo'r, Vávulas e Dsicos.
Rua 'I'rajane , 12.

Prestlgta 6 RO'vê'rno ti �
classes armadas, - 0·8 lII'er',
am "q'olnta - eolaalsta". (-L.
D. N.).

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRlIDlTO POPULAR E AGRICOLA
DE SANTA CATARINA

(Em transtorrnação para Sociedade Anonima)
Rua Trajitnu n. 16 - Séde própria - Hegistrado no Ministério da

cultura pelo Certifieado n. 1 em 2í) de Setembro ele 1938.
Endereç:o telegrâfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2". edição
FLORIANóPOLIS

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA US

FARMACIA
Hoje e amanhã .serA a flua preferIda

Drogas nacJonai8 e estrangeiras - Homeopatias - PerfumarIas

ArtIgos de borracha.
'Garante-se a exata observAncla no receituárIo médIco.

PREÇOS MÓDICOS.
R.lla CanMllheJro Marra. 4 e 5 (edlffclo do Mercailol - F'ON,lIl 1.1141

SALAO ·BRASIL
, Praça Quinze, D. 10

Comuni(:a às distintas f'lmHia·s que está sempre à
disposiçãó das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

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

preeos são sempre os mesmos:
Cr$ 20,00. a eletricidade e 25,00 a 61eoOs

"J tErr.&·A ��"do alguém, tal como0_
Iheiro da ilust.açl1o ...cima, of�
lhe. em o.m6.vél gesto, um oê.lioe do
e�celenU! aperitivo KNOT, lembre'
oe V. Si... de screseentar, ao "grOOe

ce, • géntile"a.:E1.TEE TAl1-
�EN () NEli APEIlITIV(J

PREDI!.ETO!

Agrl-

NOVO '11R1TAIUE:NTO PA1U.
OS RES1<'R.U.DOS

.

Estocolmo, agosto - (Inter-Ame
ricana) - Cm médico sueco caha
de descobri I' um tratamento eficaz
para o catarro nasal. ESsa a noticia

f//'f p;;oouro t!A/I'IYOTSA. /lflJfOl1. e Sé61}/(OS
,--- I T1••1.1.1 -'

MACHADO· & CIA.
AG�NCIb.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 31. Rua JoAo Pinto - 5.
Florian6polis

Sub.altentes nos principals muaiefp101 do
ESTADO

SA NflTJEN()LContém oito elemento" tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadcito e

Arseniato de
S6dio. etc.

Os Pálidos, Deplmperlído8.
Esgotados. Anêmicos

Magros, Mães Que Cri�m.·
CrltiOçt18 Rtiquitiea8 rece.
berão ti tonificação geraldo organismo com o

�F-........,._I

I�..--.--_.�.
I li"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ_DICO
�.................._ .,..,........__�_.. .M_ ......_ ............. ___._._...,._...

DR. ·ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
C6NSUIA'AS: 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 ADerfei ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONSUL1'AS
- Pela ruauhã: dlaI'lamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

,jlJadds• das 16,llO às 18 horas - .cONSUI,TóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

FOJIe: 1.41H
- Residência: Rua President.e Coutinho, �3.

Espíenagem em tempo de guerraWashington, 27 (U. P,) -- O O homem detido pela mes-
Bureau Federal de Investiga- ma acusação foi o dr. Fred
ções anunciou que foram detí- Thomas. Os três são passiveis
das em Detroit três pessoas, de pena de morte, uma vez que
duas das quais são mulheres, fique provado o delito. Os es
sob a acusação de espionagem piões tinham instruções no
em tempo de guerra. Trata-se sentido de obter dados sôbre
do primeiro caso desta índole as fábricas de armamentos e
desde que os Estados Unidos munições do Estado de Ohio
entraram na contenda. Foram e como é feita a proteção das
também detidos dois alemães mesmas contra sabotagem e
considerados estrangeiros peri- bombardeios aéreos, estando,
gosos. além disso, encarregados de
As mulheres acusadas de

eS-11
fornecer detalhes às frentes

pionagem são Theresa. Ben- de guerra.
rens, germano-húngara e se- O Bureau anunciou também Compra-se um, de aço. Ofertas

, à "A Exposição". praça��15, n. 11.
cretaria do Centro Internacio- a detenção de Bertrand Stuart v-B
nal da Associação Cristã de Hoffman, que se havia incorpo
Mulheres, e Grace Buchanan rado à Marinha mercante nor

Dinen, canadense que chegou te-americana em Nova Iorque,
aos Estados Unidos procedente com o propósito de descer num
de Lisboa, onde havia recebido porto estrangeiro e seguir pa
instruções do adido naval da ra a Alemanha, afim de ingres
embaixada alemã em Portugal. sal' na "Luftwaffe". Hoffman é
Grace Buchanan Dinen resol- acusado de fornecer informa
veu cooperar com o Bureau de ções sôbre bases navais e movi
Investigações, quando viu que mentos de comboios, bem como
era impossivel fazer espiona- sôbre as fábricas de Detroit.
gem por conta da Alemanha.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENT'lSTA

Rua Vitor Meireles, 18

Ve dem se
8 tolhas de

O -
terra galva

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

Esteves Júnior. 3S. 4v·4

--

COFRE·
-DR. MARIO WENDHAUSEN

(DipIO'l'nado pela Faculdade Nac. de :-fedicina da Universidade do Brasil)

ElI.jJ1terno do Serviço de Cljn lca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
cj,lNICA 1\fÉDICA - Moléstias Internas de adultos e críunças. CONSUI/l'óRIO:

Rtla -,,'elipe Scbmidt n, 38 - Tel. 1426 - RESIDe:\CIA: Rua Vi�conde de OUl'O

freto II. 70 - 'l'cl. 152:1 - HORAIUO - lias 16 'IS .18 - J".r,OIU.'\�ó!'OLIS.

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No' Estreito.,

v. -3DR. SAVAS LACERDA
Ex.interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagtárío elos Serviços

d.o dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

Cbc'<!e do Serviço do Oftalmologia do Departameuto de Saúde e lIospital de Cal'idade

ctilll_ mé!tico·cirill·gion espeeiaUzllda de Olhos, Ouvidos, Nal'i" e Gargnnra
CQNSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CO:\'SUJ/I'AS: Das 15,30

ai 18 }&01':18 - RESID�l'iCIA: Cousell.t�J'o 1\laf.:,." 77 - FLORIANóPOLIS.

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-7DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNóSTICO

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialista em moJésti:\I!!' (I� senhoras -

Partos,
AurA Cn!URGlA ABDOMINAl,: estõ

mngo, vesícuta, útero, ovários, apêndlce,
rumores, etc. - CIRURGIA PLASl'ICA
00 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

t'loocete. 'Tratamento sem dor e operação
de \Jeulorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos do I:'êsso. Opéra nos Hospitais
de Plortanõpolís .

Pt'aça Per-eh-a e Oliveira, 18. Fone, 1.0{l9.
HOl'ádo: Das 14 às 16 horas, díartamente.

EXPULSAS AS RELIGIOSAS DO
"SACR€ COEUR"

LONDRES (S. P. L) - A estação
emissora clandestina de Varsóvia
SWIT relata que os ocupantes ale
mães decidiram esvasiar oito con

ventos em Cracóvia. A nova deci
são começou a ser executada ex

pulsando de seu magnífico estabe
lecimento as Irmãs da Congregação
do Sacré Coeur, na rua Garncarska.
As religiosas foram remetidas para
lugar desconhecido. O convento foi
utilizado para Quartel de Polícin
dos Alemães.

F@rlflado pela Univel'sídade de Genebra
Com prática nos bospxais europeus

Clínica: médica em geral, pediatria, deen

çaa do sistema nervoso, aparelho genito·
uMlnário do homem e da mulher

.....ste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radlolog'ía Clínica C0m o dr.

lLa�1 de Abreu Campanario (São Pau-

1oD. Eil.peC!!iaUzado em HigieJl!'! e Saúde

pública, pela Universidade do :Rio de Ja

netro. - Gabinete de Raio X - Electro

cari.iografia clínica - Metabolismo ba-

1181 _ Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copla e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fane 1.195. - Florianópolis.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

PRISIONEIROS ITALIANOS OF:l:
RECEM UM ALTAR AO EX€RCITO

POLONES
LONDHES (S. P. L) - Em todos

os destacamentos do Exército Polo
nês, estacionado no Próximo Orien
l e, sob o comando do General An
ders, são constantemente celebra
das missas de requiem pelos solda
dos poloneses mortos em combate
OLL truci dados.

1Jm dos altares usados nesses ofí
cios pelo capelão polonês tem su

bido valor moral para os soldados
poloneses, por ter sido feito a mão
pelos prisioneiros de guerra italia
nos, que conhecendo o profundo
sentimento religioso dos poloneses,
ofereceram êste belíssimo altar ao

Batalhão Polonês, como uma prova
de gratidão e de estima pelo bon
doso c humanitário tratamento que
os jn-isioneh-os de guerra têm rece

bido dos guardas poloneses no

Oriente Médio.
A peça principal do altar é lUIIU

replica artistica de Nossa Senhora
de Czenstochowa, obra de um fa
moso pintor- italiano, que se encon

lrarva entre os numerosos prisio
neiros .

1)1. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO Dr. Newton L. d'Avila

- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 N. a,
à tarde, das 16 h41. em diante

ReSid: VidaI Ramos, 66.
Fone: 106'1.

Clrurpa ti .'()r�"odilL CliDiea e Cinrgla
do tora]!;. Parto!! e doonças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
rlamoote das 15 às 17 horas. RESIDl!:N
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFJlR)O)J'BA OBSTÉTRICA

(ParWl.Pa)
Diplomada pela MaternIdade

de Flodanópolbr
Atende dlamad08 a 4ltlalq.�

hora
PFa� da BaJldelra, 53 - �ob.

(Antlll:o Larr:o 13 de Maio)

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O mvíor e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Esra do

Sortpj,,)s nos dias 4 e 18 de ca dn mês.
PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00
Muitas boníítca cõe s e inscrições de pagamentos.

Médico graus

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre in conunente. Não existe igual. Não reflita e não
duvi le um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cottanç», que, quando meDOS esperar; a
sorte virá ao sr-u encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA M€DICA

RUII1 João Pinto n. 7
Tel, 1461

Hbmens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléatías Mentais

.coBsultas diárias dns 3
hor .... em diante

DR. REMIGIO
CLíNICA JlJ!iDICA

:Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTORI.,: Rua

Felipe Scbmidt - Edificie Amélia Neto..

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

SIDl!JNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteírel

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, are
ções das vias biliares, rins, ele.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
(�ompleto gabinete de Eletricidade
nédica: Ondas curtas li! ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

DR., ROLDÃO CONSONI
Médico _ Ciru�ião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

<l" Unlv61'sfeladé de São Paulo, onde f01
À'il'5\Btente por vãríos

_
anos 4o Serv'lço

Cih11rgico do Prof. Ahp!o. Corr:e1,a Neto
(Prfmeira Cadeit'll de CII'l1lca Cll'UrglCa).
Com Rrática na clínica ginecológica do
Prof, Sila O. Matos. Assistente da se,rviç_od\l parto:s do Prof. Domingos DelasclO no

"Hnspuaí Leúo XIU". .' .

Clr111'�illo do estômago e vias büíares,
intestln:;s delgado e grosso, tiro ide, rins,
pr6stólta e bexiga. var+cocele, hrdrocele,
varízes e hérn ía. Doenças de Senhoras �
partos.
Consulta., Das 9 às 12 horas nu

Cala de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

........................� _' ----�

SE�AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOSAFARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrela a domicílio

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

--

o Sabã_o
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

CI A. WE'rZEJ_.j � NDU8TltI A L-tJ ()INVILLE (Marca regíst.)

s- .ão �.y. '.lta=r.. O... ale••- f
st>-'õÃ��/RCfA, ... fi

ESPECIALIDADE
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Rio, 27 (A. N.) - Causou ge
ral consternação o trágico desas
tre da manhã de hoje que custou
a vida de 18 pessoas das .z 1 que
conduzia para esta capital o avião
da VASP. A reportagem dos jor
nais locais apurou que era gran-

Desaslre de UDt avião da VASP Ocupadas poderósas lil1has alemães
O êlh b t' d E I N I

r e MOSCOU, 27 (U. P.) - Urgente - As fôrças soviéticas

apar O es arra na orre a sco a ava e cal ao mar que avançam ao sudoeste de Voroshfl ovogrado ocuparam uma

linha inimiga pooerosamente fortificada, .c'\epois de violentos
combates em que toram derrotados os defen-sores germânicos.

Os russos penetraram �inda, nessa reglã«, em várias loca
lidades habitadas.

Rio, 27 (A. N.) - O ministé- de a cerração às 9,45 da manhã, socorrer as vítimas, mas, a des
rio da Aeronáutica distribuiu a se- isto é. segundos antes da aterra- peito da pronta ação dos socor

guinte nota: "O avião PPSPB, da gem da aeronave no aeroporto ros, somente foi possivel salvar
Viação Aérea São Paulo (VASP), Santos Dumont, quando o avião três passageiros do aVIa0 SIllIS

que saíu da capital paulista as foi de encontro à torre norte da trado.
7.45 horas de hoje, ao fazer a Escola Naval. Como já informa- #<

manobra de aproximação para mos o acidente roubou a vida ao! Rio, 27 (A. .N.) - O Vigário
poisar no Aeroporto Santos Do- arcebispo de São Pa\Jlo, don José I Ger,al o Clero, representantes da
mont, partiu a sua asa esquerda Gaspar de Afonseca e Silva, um "Ação Católica" e demais enti
de encontro à torre norte da Es ..

,
dos mais jovens dignatários da dades religiosas do Arcebispado

cola Naval, precipitando-se no Igreja Católica, Apurou a repor- estão convidando autoridades e

mar. Reinava no momento densa I tagem que as autoridades eclesiás- povo, em geral, para o ato de
cerração e a visibilidade era. nu-I ticas, em sinal de p.c�s�r, resolve- I

embarq_ue dos corpos das vítimas
la. Todos os socorros foram ime- ram decretar luto oficial da 19re- para Sao Paujo.
diatamente mobilizados, tendo a ja e transferir, igualmente, a pos-

:(.

Escola Naval promovido rápida- se do novo arcebispo do Rio de
.

Rio, 28 IA.N,j -- Na mesma com-

J If!. posição que partiu ontem para S.
mente todos os meios de salvacão aneiro. n ormou-se, também, Paulo, com os corpos de div€rsas
a seu alcance. Eram os seguintes que os corpos de Dom Gaspar vítimas do desastre do avião da

VASP, seguiu o sr. Marcondes Fi
os passageiros do avião sinistra- bem como do conhecido jornalis- lho, ministro do Trabalho, que

do: Elias SaJomão Nigri, Dom ta Cásper Líbero e monsenhor AI- representará o Govêrno nos fune

José Gaspar de Afonseca e Silva, berto de Sousa serão embalsa- rais de D. Gaspa;,
Padre Nelson Norberto de Sousa mados e transportados para São Rio, 28 (A. N.) -- A }!.ssociação
Vieira, Monsenhor Amos Culer, Paulo, tendo sido dispensadas as Brasileira de Imprensa sera repre-

sentada, pelo seu presidente, sr.

Mary lngrand Terrel Culer, Wal- autópsias. Os feridos encontram- Herbert Moses, nos funerais do
ter Mearing, Antônio Rodrigues se sob forte emoção, mas passam jornalista Cásper:(.Líbero.
Mota, Marina PaIs de Barros, Ju- bem, não sendo grave o estado Rio, 28 -A.N.- O chefe do govêr-
110 Pincani, jornalista Casper Li- de nenhum deles. Soube-se que no, por intermédio do ministro da

bero, Olavo Alves Barbosa, Rúi um aspirante da marinha, num Justiça, apresentou condolências
ao vigário capitular pelo trágico

Dani Velisco, Otávio Matos, Ati- -, gesto
de grande desprendimento, desaparecimento de D. Gaspar.

lio Correia Lima, Balbina Mota salvou um dos passageiros do :(.

Müller, Antônio Carlos Rufinetti avião, dona Balbina Müller. Lo- Rio, 28 -A.N.- Os corpos do ar-

cebispo de S. Paulo, jornalista
e major Sergio Meira de Castro, go que tiveram conhecimento do Cásper Líbero e outros três segui-
Comandava a aeronave o piloto desastre, as autondades deterrni- ram, ontem à noite, em carro es-

pecial, cedido pelo govérno, para a

civil Romeu Favero, que pereceu nararn todas as providências para capital paulista.
juntamente com o mecânico Fre- ••• ••••• ·J'".·.· ..·.�_·.·.·.·_�.·M· ·_·.·.· ·•· _ _•••••.•

derico Adolfo Ewald e o rádio-te- A oeste de Orei' Pediu demissão o
legrafista Valdemar Maia. Já �oi Londres, 27 (U. P.) - Os sr {lumller Wellesmandado efetuar o necessano

lO-I
russos lançaram nova ofensi- • II l

quérito para apurar devidamente va ao sudoéste e ao oéste de Washington, 27 (U. P.)
O sr. Sumner Welles informou

as causas do acidente. Dos passa- Orel. Foi o que informou a
os embaixadores acreditados

.

I B Íbi emissora de Berlim. Sezundo
geiros sa varam-se apenas a 1- .

f t
b nesta capital de que pediu de

IV! MoolI A
A'

C I
os mesmos ln orman es. as '.- d >

• �
na ota u er, ntorno ar os fôrcas soviéticas não conseauí- nns,sao o seu C�lgO, a qual f01
Rufinetti e o major Sérgio Meira ram romper as defesas ale�ãs l�ceIta pelo presldente Frank-

d C O'· S I d F' f d b' 1m Roosevelt
e astro. mInIstro a ga o 1- e so reram gran es alxas.

I
.

lho e diversas autoridades da Ae- Ã---"=--' A despesa com � Washington, 27 (U. P.)
ronáutica compareceram imedia- tença o . cinema póde ser ti, O sub-secretário de Estado, sr.
tamen'te ao local". roda com a venda de papel vel�o_ Sumner Welles, pediu denlÍs-Compramos a Cr$ 0,40 o qUIlo. são do carg'O d mesma•. Rua Francisco Tolentino 3 ' sen O a

-----.-----'-.-- aceita pelo presidente Roose-

a Poix velt.

HOlUmo n.-\s >l.-\ \"'l'.·\8 ;mss,\s 1'.-\1:',\
nOHIXG()

Catedral: ii - 7 - 8 - lO hora"
:_'\fon�néJ.; às 19 110l'élS.
Enl dias da semana: �Iissa: às: 7.30

horas.
19l'cja de S. Francisco: 7 - Fl hOl'as.
Hospital de Cal'idade: G - 8 hOl'as,
Puríssimo Cora,'50 de �fal"ia (Pano)'

8 horas.
Igreja de Slo Antônio: 7 - 8 horas.
]gn,ja de S, Sebastião: (i.ao hOl'as,
Igf'e,ia de Santa Tel'ezinh<.l; S horas.
Asilo lr111üo .Joaquinl": (; hOl'a�.
G in{l"io: :J - (j - 7,30 C,ó alunos)

R.:JO 1101'<:1:-;. O Juizo rle :i\1enOl'es 111anté111 l1pst.a
capital. à rua Tiradentes. uma escola

Capela de S, Luiz: 7 - 8 hOl'as, destinada às cdanças pob1'es. pl'incipal-
\\'ashinglon, 'li (C. P.) _ SUlll- Capela elo Abrigo de �ofenores: 7 hOl':1" mente, aos menores que se dedicam ao

n \\' 11 I ." I" 1 (lodo" os <lias). ll'abalho e aos que, por já terem ultra-er e l'S, ali or lia po rtJca (e passado a idade e�cola,.. Já não podem se
boa \'izinhanca", renullciou o car- 'J'1'indacle: ;lfatl'iz: 8 hOl"a,;, matricular nos grupos escolares.

go de sub-s.e,(_:l'elário de .Eslado, Trindade: Chác'ara dos Pacll'es: S 110- É ele 17, o número ele menores que
I raH. atualmente frequentam ,essa e�'('ola os

que (esell1[1cnha\'a desde () dia 21 quais não podiam tomal' pal'le na� fes.
de maio de 193i. As yersões de .Jo"o Pe,;soa (Estl·C'itO): 7.3,0 1101"as, tas cívicas e populal'es por não po,"ui·
que \Yelles havia renunciado Cll'- São JO"": 7,30 - 9,30 horas. rem unlformes.

..

I 1, I I I'
., .

I
Em vlsta e11s,;o, o JUIZ A"'es Peclt'osa

C�I <lValll, � esc e la ':anos <.ltas, ]lO· _ . dirigiu um apêlo ao cll·. Aclel'bal ll:amo,;
� ,I__"'lIItiUII '. rem, sOJl\cnle hOJe transpiroll, Fa{maCla de plantão c�a ,Silva, di,retor'l)l'esidente ela fl,'r,maacrescentando-sc que a meSIll'l fOI E t' h- d

Cal los Hoepcke S. A .. que prontamente

T ENH A J U I ZO
. "·1' .J ",' 'I ' l' ,<, s ,,;_ra aman a e plantão a f l:nandc;u 'entl'egar <Íquela Hut.ol"ic1ade: asaCtl !" P( (], PI �Sl( ente ,toosevcll. Farmacia Santo' Antônio à ru I

tazenoas e t.odo o material necessário iI

A;s c1rc�nstaJ1ClaS t��l .renuncia, pO- ,João Pinto. .'
a

\on.fe:,.',ão elos, uniformes elos alunos du
rem, nao foram ofIcwll1lenle di-

'

I Ls�ola do JUlzO de Menol·cS. .
"I lo"· I" () . ". 't. t '! \\T '11 ' ,Esse gesto elo eh:. Aclerbal Ralno� dn
'-!. ",dI as.. d oiS dmcn y. (e .e es UUA CARTA S}l"a causou magmfica impl'essão nos
,nao COl1slltue acontecImento lnes- 1'"..

'

CIrculas sociais de,;ta capitaL 'e mel'ece

IJJ(TUt,l,O, pOIS circularam persislen- um reg;isto especial, i)Ois que demonstn,
t I'

" Do sr. Lourival, Almeida, opero- o lllteresse e carmho com que as élass"",,
I es rumores t e que ele e Corcl eU ('onsen'aeloras estão ac:ompanl{'mdo" �
'IHuJl dil·er.gialll em qllestües políli-

so representante do :\Ioinho "Join- ação cles:l1\'ol:'id� pelo Juizo.ele �leno1'e"
cas, acre(lItantlo-se que essa dlvcr- vil!.e", recebem.os a seguinte carta: em falaI da mfanc!a deSI-allcla ..

" '. li t'l' ti' Flol'wnopolls 21:) de Aoosto de H:f:I,lO ltl<,GIS
,gencl,l. e a 1 .II e cu 1l1l.nou C011l a 1943

' b Transcorrendo ontem a elata cio' ,61'j,
: \'oluntal'la de \Yelles . .:'\ao sc anun- S· l' ,.

meiro anivel'sál'io cio falecimento' cio
'ciou a data em que será nomeado ,!lr. )J1·�tor do 'O ESTADO". s�udoso jovem Ifélio Regis, o SI'. ho
o sucesso!' de ''''elIes porém os

1 endo, lJ(lo a nota ontem publi- c1_AqUl�?" jseCl'et81>lo ela .Justiça, ,Eclucn·
. " _ cada por ess'l conc't I' j" II" çao ,e auc e, atualmente no' exel'ClC'IO <lo

candIdatos JllalS cotados sao os

I rei, liv' " :'
'

.. " ,.

�I U�(.�I :) c'd, c�l'go ele lntervelllol' interino: Vi.SitÓl� 'o
,�rs. Norlllan Al'lIlo.ul', embaixador .

I. ""I escassez de [,ti Inh,l de ,llllllUlo c1aqllel� estll11<1Clo conlcl'j'uneo,
A '0" l' B' 'I" "'1' }' trigo, perllutlInO-nos p.oudt'J'al' a q�le, por oea8130 ele sua mane. era"O-fi·na I ",CD 1.11a, (' I ec dl1ll (ge �,ong, I V E' '. '. (,lal de gabinete daquele titular

,segundo sub-secl'etúr.lo de Esta'do.! �,.XCld. tjue, na realld.<HJe, alutla
. Ac:ompanharam o SI'. Ivo c1'A�Juino os

jAeredita-se (JlIl' tanlo, ROOSl'\'elt cO_In,dO. houve f.alta do �!'tlg() _nesta f;lI1l'lOn�u'lüs da, Dil'eto!'ia da Justiça,
1110 ConTell llllll querem desirrnnr CapJtal! conlol'Jl1C, alws, havJalllos �"ch�ea6'ao e Sal�de,.. a)e.m (l�lS auxil�ares
I. ,

,'

,'" ,prollleLJdo (O "a mete elo secletalJO, Sobre o tUI1lU'
i Hill dllJlol1lala expenmentado c· () . , .,' ,lo elo malograelo jo\"em foi depositada
I bem a pu!" dos assuntos da Améri-, �ll,l� h,l, no llJomento,. c que, uma braçada de flores.

I ca lalinn C (jl!e seja, ao meSlllO COllt!":" �am,el1.le ao que pre,V11'aJllOS,
tempo, ('onhecldo e cstJlllado nos

os 1 cpl_esentdnles de. OUtlos Jlloi-
'pníses latino-americanos. nl�.os nao tec,1ll re('ebt.cJo novos Slh

I __ o pt lIllCJltOS. 1-:" por ISSO, esLalllos

I Washington. 27 (1..:. p_J - SUlll- abastecendo .não. só aos nossos r�'e
ncl' \\'elles, aluallllente em Dar �lI:ses., .,1}a?1�lUlJ�, �OJ�lO hll!lbclll
HarbollJ', !lO Eslado do :\Iaine, di- ,lOS J I é,.,llCSCS (Llqucl�s 1l101l1}lOS

I
"lllgou a noticia de sua renúncia (;�eJl1, ([l�'alqLl,er excepçao), tanlo de

dO. c,.ar!-.,>"o ,de
slllJ·sccrc[úrio de f:s- I'[()J'�a!1(�polls, .

como

.dOS . den.lais·lado - que ainda falta ser confir- MUIlIClpIO.S 1'lsJnbos. Para ]SSO, no

macla oficiallllenle - por longas entanto, fo.mos . forçados a fazer
cartas pessoais a I'Úrios l1lelllhi,os �".l1a rt"(]liçao de 307r nas en�r�gas,
do corpo diplolllÚlico acreditado dlJJll ,de atender a !o-dos. h JSSO,
em 'Vashill,,·toll, eom quem man- 'e!ll franca cooperaçao com as auto
tcm rela(:õl'� desde h<i tempos. As rl(l��des c�1('alTega�as. do contrô!e
referidas ('arlas estão datadas d,e do a?astecllllento pub!Jco, as quaIS
2� do cOlTente, ou s('ja Ulll dia an-

- diga-se de passagem ---:- nâo
tes que o Departamento de Estado teelll,. elll ahsoluto, se c1escllHla<lo
anunciasse que Slltlll1el' 'vVelles es- do assunto.

. ,

laria ausente da capital por alguns DE""�I1l()S esclarecer, .alnda, �ue
dias. a llle:lr.d� era tomada e de carater

ll'ansltorJ.O. Esperamos podermos
...,._.._ ""'.".. _ J'" _._•••••_ _._ slIspen'dê-Ia dentro t1e poucos dias.

Samlaçõles,
LOURIVAL ALMEIDA

, (Moinho .Joinvillc)

AtaqueLondres, 27 (U. P.) - Fôr
ças aéreas norte-americanas
bombardearam esta manhã o

aeródromo de Poix, situado
em terras francesas a 24 kms.
ao dudeste de Ani.iens.

TEM SlFILlS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O po-

bordo do MARGARIDA

PULAR PREPARADO

Contrabando a

t:!

RIO, 28 (A. N.) Noticiam os vespertinos, desta capital
que, tendo deixado Santos com destino à Europa, acha-se de
ticlo neste pôrto o navio espanhol "Margarida", .que conduz
!-Sl'ande carregamento de algodão destinado a portos espanhóis,
Quando da saída de Santos, as autoridades receberam denúncia
de haver sido embarcada clandestinamente grande quantidade
dI' mercadorias.

Daí as providências para que o navio fôsse interceptado
quando ainda e111 águas brasleiras. Desde sua chegada a êste
pôrt.o, o navio vem sendo objeto de pesquisas minuciosas, teu
do as autoridades efetivamente constatado a veracidade da de
núncia. Foram encontradas várias mercadorias não registadas
nos conhecimentos ele embarque, o que evidencia o contraban
(10. Entre tais mercador-ias, encontram-se cem mil charutos, 50
latas de óleo e grande quantidade e variedade de manjsmentos
e víveres. Interrogado a respeito, o comandante -do navio mos
trou-se completamente alheio ao contrabando. As diligências
continuam.

'
'

V)---()--()---()---().... ()__ ()__()�()... ()__()....(l_()...

Gigantesco ataque Projeção de filmes
a Nuremberg

o Inst!tuto . Brasil-�stQ�OS Uni-
dos, faro realrzar, hoj e , as 6,30 e

Londres, 28 EU. P.] ._ Poderosa 7,30 horas, se�õe� cinema,tográfi
força de bombardeiros atacaram

cos , com a pz-ojeçno de novos Eí l
esta noite a cidade de Nuremberg. �es, reco:n::endando_ que a I' sessão
Acredita-se que nesse ataque ta-

e para ,�rIançc:"S (hlhos" de sócio�)
mau parte a maior formação aé- e, a 20. excluslvcrnants, para 56c1.
rea jamais enviada contra o Reich. os adultos.
83 aviões não regressaram.

Toma·da de assai','to"PnIHI;;Il{ ..'\ XOI'l'1il SEIUi8TEm:\';

A Sl.FI"LIS ATACA TODO o ORGANISMO
o Figado, o Baço. o Coração, o Estômago, o�
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavef
como um licôr

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

da mesma origem
FftLAM 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 de indicaçAo apro- facll manejo para o público
priada (aUills em varias de . no combate á SUtliB, quallda
suas manifestações) os resul· 'dei que frequentBmente a
tados têm sido satI8�atorlos, oTovelto no Ambulatorio da
pois são rapldo� e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Melbourne, 28 - D.P, - Cessou a0' "Sel·t'steiJ·os do I,U'"''', que vem se
. resistencia japonesa em Nova Ge.í

rnpontlo nos nossos meios nrt istíco» })O1' órqiaf pois os aliades tonl0rO'm deu ura a1ua<:ão cada vez lllais fh'Ul(" (' BUlis 1
'
,

assa to a base japonesa de Bairo-ap.la nd írln , vão pi-oruovor-, no flia .j de se- ko.
.'

tcmt»-o, nos �alões do Cln he ;) clt' Xo-

��:���;;il.�lll,�: J��:::;i�:'I,{ta l:�lJl)é:'il�I�:.:'::lt�I(�I�� ,Ce.L Etc,heg'oye"nfesta de �lI("gTia e tnúxiou.
.

))ado o entusiasmo q ue a íntciat
í

vu os- HJO, 27 (A. N.) - O' presidente
lü ([<"I)('I'(:1l1do, prc vê-se u m a aUII('nciil da Hepública nomeou, por neccs
(](' mu i t as f'nm if ins e gTaIH]t' u

ú

ruer-o d,' sidade do serviço, O cel. Alci dcs
co nvidadox. Etchegoyen comandanto elo Gru

pamento do Leste, e, por outro ato,
mandou-o reverter ao serviço ati
vo do exército.

Faltam quinze!KingstOIl, Caúadú, 2i (c. P.)-
,As autori.dades militares náuncia
raJÍl a eaptura de 4 dos 19 prisioneiros alemães que tinham fugido
do acanlpamento de Fort Henrley.
As fôrças poIici<ais continuam 'pl';}
curando os demais fugitivos.
l"_-_-.-_._-.. - -_._.. - .._- • ...J8�.............,.

.TUIZO nR �mXOR}JS

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

,Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grlna.., Tónico

Comprai na CJ'.SA MISCE
LÂNEA é s�ber ecooomizar'

Através do Canal'
Folkestone, 27 (U. P.)

Inúmeras formações de bom
bardeiros aliados- atraveSSaram
o canal da Mancha ,escoltados
por4,�es de caça rumo ao
sudd'�ste.. Os caças regressa�, .. J
ram às suas bases quarent� rl
minutos mais tarde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


