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Aproveitou"o regime para, encher os bolsos'LONDRES, 29 (U. P.) ..• o CORRESPONDENTE DA AGÊNCIA TASS, EM GENEBRA� ANUNCIA QUE, SEGUNDO�,��f,§_SÔASCHEGADAS DE ROMA, REVELOU·SE, NAQUELA CAPITAL, QUE NOS DIAS 25 E 26 DE JUtHO o CONDE CIANot_·MI.
NISTRO DO EXTERIOR DA ITÁLIA� GENRO DE MUSSOLIN1, TRANSFERIU IA DOIS PAíSES ESTRANGEIROS TÍTULOS NO
VALOR DE 60 MILHõES DE DóLARES, DEPOSITANDO, SIMULTANEAMENTE. EMBANCOSESTRANGEIROSSOMASMUITO
GRANDES, PERTENCENTES A ÊLE E SUA FAMíLIA. ACRESCENTA A MESMA AGÊNCIA QUE SE CALCULA EM 200 MI·
LHõES DE DóLARES OS BENS DO CONDE CIANO, OS QUAIS NÃO PóDEM SER APREENDIDOS PELAS ATUAIS AUTO·

RIDADES ITALIANAS.
--�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIO, 29 (A, N.) - Chegou a

esta capital John Paul Riddle,
destacada personalidade aero
náutica norte-americana, orga
nizador da famosa Escola de
Pilotos Especialistas "Embry
Riddle School", de Miami, que
veio ,estudar a possibilidade de
instalar em nosso meio uma
Escola de Aviação do gênero
do estabelecimento de M.ami.

o continuador
de Freud

Técnico de aviação
Jerusalém, 28 (U. P.) - Fa

leceu ontem, com a idade de
62 anos de idade, depois de li
geira enfermidade, Maz Eitin
gon, conhecido médico psica
nalista e continuador das teo
rias de Freud.

o l\[AIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CA'l'ARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTiNO FLORES

Hoü"êgrândep·ésár' Ano XXIX I Florianópolis-,Segunda.feira, 30 de Agosto de 1943 IW.ashington, 29 (U. P.)
Foi recebida com grande pesar

_

�e������odoOco�,1��8�c�oa���n��IAviões da f�B Rinda O des�stre do aVI·a-o da ynSpqual pereceram o arcebispo de �io, 29 (A, N.) - O �nga,- n I II II - IISão Paulo e o jornalista 'cas-ld�Iro ��uardo GO�11es pos.a lHO, 29 (A. X) - Continua :lI ,�Iparelho si nistrnr!o, foram enCOI1- ter-se-ia verificado em consequêuper Libero. Soube-se que o De- àlSpOSlÇ�O do arc�bIspO �o r:�o dO,lo.rosa imprcssào ��eixada" pelo trarias vários objetos e documentos, cia dum erro do piloto, em virtu
partamento do Coordenador ,de Janeiro, D. Jaime Carnal (1, l rngico desastre do a vruo "CIdade entre os quais o boletim mctet-eol ó- de da, forte cerração que envolvia
de Assuntos Inter-Americancs I aviões da FAB, para que o ilu.i- d� São Paulo" cm que perderam a :�!co fornecido pela diretoria de ró- () aeroporto. Segundei a reportagem,
telea f dolê 1

I
tr prelado e sua comitiva vida 18 pessoas. Durante torla a las aéreas do Ministério da Aero- aqueles admitem que o piloto doe egra ou con. o enCIaS pe a I e

. .
, , '<+ � ,�v tarde de ontom, foram intensos os núut ica ao avião sinistrados às 7 avião, depois de dar a primeiramorte do arcebispo de S. PaH- possam viajar do Nordeste IJa- trabalhos desenvolvidos no sentido hOI'<1s ela manhã e o último boletim volta sobre o campo, vislumbrando

lo e do jornalista Casper Li- ra esta capital em aeronaves de serem enconí ru-Ins os corpos dos clt: bordo do mesmo aparelho, rc- o pátio de cimento da Escola Na
bero. brasileiras. passageiros e tripulantes daquela gistrurlo precisamente 28 minutos val, que poderia ter-lhe parecido

aeronave desaparecidos no seio das antes do desastre fatal. A reporta- a pista, de cimento de aterrissagem,águas, bem COl1l0 pa.l�a 3, retira�a' gern dos jornais cariocas atr-avés manobrou o aparelho para descer,dos destroços do uviao que estão \ dos círculos aeronáuticos locais I sobrevindo então o choque terrívelsendo conduzidos por uma drag.i colheu a vcrsao de que o desastrr- nue causou tantas mortes.
para o aeroporto Santos DUll1'Ün1.

-

A noitinha foi encontrado o corpo Ed
-

1 d t dde piloto Romeu Brasil �allJist�l Fa- 'ucacao ao a ,cance e o os\ 1.'1'0, que apareceu boiando Junto '

à murada do aeroporto, donde foi RIO, 29 (C. P.) - E' do sino precisa, aliás, ter a mais
l'�t�rad? e removido para o necr_?- "Correio da Manhã" a seguín- ampla distribuição, ser postoteno. Segundo pa)'ec�, ainda esta,\) te nota: "O govêrno da Baía ao alcance, de todos os estu-riesapar ccidos os e.adúveres do ra-. ,

.

_

.

.

dio-Iel egrutista Frederico Ewald (' decretou a redução de qui- dantes, na maioria encontra-
do passageiro Antero Rodrigues nhentos para duzentos cruzei- dos nas classes pobres. E a íní

Telefones à custa do Estado ::\1otta,. Em meio aos destroços do ros anuais na taxa de matrí- ciatíva de sua assistência mo
-••••_......____......---.-....�..._............._- cula do Curso Complementar ral e intelectual compete, ando Colégio do Estado. Foi uma, te de tudo, ao govêrno, que o

providência acertada e merece

I dá gratuito e obrigatório na
registro à parte. Deve vir da fase primária, não sendo justo,
própria administração pública I portanto, que na secundária
o exemplo, sempre salutar, do ou superior, fixando os proensino bom e barato, acessivel gramas, adote ou permita que
a todos que o procuram por- a educação se torne cara e pre
que dele necessitam. Esse en- valeça como coisa de luxo".
r.·..............-,.a,.................w.·.-Q__• .."·.�....._...........__...-a·• .._"._,.",._"'\.I"......•...•••••......

H. 8906

Acidente ferroviário no Chile

Dr. Saulo Ramos

Santiago do Chile, 29 (U. P.) - Houve dois mortos e de
zesete feridos em consequência de grave acidente ferroviário
ocor+ído entre as estações de Santa Clara e General Cruz, na

linha Santiago-Talcuano. Um trem de passageiros avariado
foi abalroado violentamente por uma locomotiva de socorro.

Ficaram totalmente destruídos elois vagões elo comboio de
passageiros.

Bahia, 29 (A. N.) - O interventor federal aprovou a ex

posição do Departamento de Serviço Público, no sentido de ser

cortado das residências de vários rios públicos os telefones
pagos indevidamente pelo Estado. Existem 264 telefones na

quelas condições, isto é, pagos pelo Estado, sendo que um

está colocado na residência de um ex-funcionário, que nem

mais reside na Bafa. Essa medida causou sensação nos meios
dos funcionários, dada a moralidade da m.eclida.

Moléstias de senhoras
Partos· Alta cirurgia

o DASP esclarece
RIO, 29 (A. N.) - o minis

tro do Trabalho esclareceu que
o pagamento do abono fami
liar" uma vez concedido, deve
ser feito a partir da data em
que o interessado iniciou o seu
processo de habilitação.

reabriu definitivamente a sua

clínica, dando consultas dia
riamente das 14 às 16 horas.

Opera nos Hospitais de
Florianópolis.

Consultório: Praça Pereira
e Oliveira, 10. Abono familiar

'

,

Sr. Ivan !WaiskyLONDRES, 29 (U. P.) -

Chegou ao Cairo o vice-comis
sário do Exterior da Rússia,
senhor Ivan Maísky, que se

AMIZADE COM a ARGENTINO ����:���fE:1ge��i���!� °Ri:02:c�F;�u�aon:::loR:::e:�;�c�c����e�Rio 29 (A N)' - Manifestando o alto apreço do govêrno
renciou c�m o primeiro �1mls-lventor Amaral Peixoto proce-llho Nacional de Petróleo, na

..1 ,
., tro do Egito SI' Nahsbahía d t

'

t ' d 8
.

ibilid d d
.

brasileiro pelo embaixador da Argentina, sr. Adrian Escobar,
. . eu on em � er; ,rega as, ca- IImpossl 11 a e e examma�

o presidente Getúlio Vargas assinou decreto, concedendo a Aten ão I A despesa com o sas q.ue O governo do E!stado opo�tuname�te os nume�osos
G

-

-c do Cruzeiro do Sul àquele diplomata, o que foi feito

I
ç. cinema póde ser ti d� R�� mandou con��rmr em pedidos d,e licença excepcíonatrt�t lruz .

al POI'S o referido embaixador não permane-
roda com a venda de papel vel�o. Niterói para as famílias dos para o trafego de motocicletas,a 1 u o excepClOn " Compramos a Cr$ 0,40 o qu ilo, t " I t fI

.

Ih f
.

h dI
'

os 2 anos rezulamentares. Rua Fr-ancisco Tolentino 3. npu an es .�mmenses mor- que e oram e;ncamm a os,ceu em nosso paIS
.�.

ti �____ tos por ocasiao do torpedea- resolveu transferir do próximo

VI'aJ·ando elll COmbOl""O, choccnnm-se mento dos nossos navios pelos dia 1° de setembro para 20 do
corsários do "eixo". mesmo mês a data em que de-

Rio, 29 (E.) - O "Diário de lV,íucurípe, prosseguindo os tra-

[esteve
afastado duran,t,e v.ári?,s, D

verá entrar em vigor a proibi-
Ih f t d d d C b' esaprepríação ção do tráfego dos referidosNotícias" publica o seguinte: oa os 'par� o seu sa a�en o. meses � coman o o ma a

, ',veículos no território nacional."Notícias aqui chegadas do O "Síqueíra Campos e o por motivos de segurança na-

nordéste adiantam que os na- "Cui.abá" são comandados,. r�s-l cional, _uma vez 'que foi lí?er vê�;�é�� �st��� �lsinouO â�:víos do Loíde Brasileiro "Si- pectivamente, pelos capitães dos mais destacados do partido �l1�:;;Q�b����Nlr��ur�Õb:e,,�����:� fr::
" "

. '" de longo curso Luiz Raizon e integralista, havendo sido ain- creto, desapropriando por uti- termediárla".
'

queira Campos e Cmab:::-, Aristóbulo Soriano de Melo. :Ês- I
da o chefe da chamada provín- lidade pública pela quantia de

que integravam u� COmbOI?, te oficial, como foi publicado, 'cia do Mar. 400 mil cruzeiros a antiga Fá- Novo bombardellllOchocaram-se na nOIte do dm brica de Cerveja Paràense com
24 do corrente ficando ambos .._ todos os seus terrenos e edifí-

i��;:!r�;�:.? so��� °d���; I'. Congoleuns _' Tapetes ii :!:�áveIS substitutos
de Sumner WellesTodas as providências que o

I:a Slores PaSSadelUraS.1
'iVASHINGTON, 29 (D. P.)

caso exigia foram tomadas pe- .., C0111 o pedido de demissão de SlI- Em.·ssa"o de selos' la Marinha de Guerra e pelo -
l11er Welles, sub-secre1ário ele Es- •

Lóide Brasileiro, que enviaram, !. "''''lREL'MOS IUGLIESES :
1:Hlo, começam a ser mencionarlíJs

, .
-..

MP'"' os nomes de "árias das mais pro!:-rapidamente os necessanos 80-
minentes personalidades (jU'P poc[('-corros. O "Cuiabá" achava-se aI para jantar, chã e café : riam substitui-lo, c, entre essas, fi,·

fóra de perigo, encoQ-trando-se. O maior sortimento! Os menores preços! na 1° �urall1: Norman Armou]', George
no porto de Fortaleza receben- I MO -r' }'I""'I]- R

Mersmith. embaixador no México,
do reparos, enquanto o "Si- A ) ..J' A Jospeh t�rew, ex-embaixador elll

I 1 J

I Tóquio, Brell Long e, por fim, Sul
queira Campos" está encalha- . -- ,. __ ...J -........ James, assistente político do Depar·
do perto do farol da praia de tml1Cllto d� E!\tado.

Falou verdade a propaganda alemã
Londres, 29 (U. P.) - O marechal Pétain, o general Na

zista, von Rudest e Laval sustentaram demorada conferência.
Segundo a emissora de Vichf, as conversações decorreram em

"atmosfera de perfeita e mútua compreensão". Isto talvez
seja uma das poucas verdades da propaganda nazista, porque
ninguem jamais duvidou das afinalidades dos dois chefes fran
ceses com oS líderes nazistas.

Rio, 29 (A. N.) - Aprecian
do um processo, o DASP es
clareceu que "o funcionário
transferido ex-oficio no inte
resse da administração nenhu
ma restrícão sofrerá na sua
anterior situação".

I

CHUNG-KING, 2� (U. P.) -

Um comunicado oficial anUI1-
cia que a a.,'l�ção norte-ameri
cana bombardeou novamente
Cantão e Hong-Kong.

Baía, 29 (A. N.) - Por su

gestão do interventor federal
o Departamento dos Correios
e Telégrafos, vem de emitit.'
um milhão de selos comemo
rativos da Primeira Exposição
Pecuária e Indústrias Deriva..
d�s,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
......_- ,

Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Triml'stre Cr$ 26,00
Mês Cr$ 7,00
Númer-o avulso Cr$ 0,30

Na Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

NOSSA SECÇÃOBravura e abnegação do marinheiro Stanley Neal A
RIO, 27 (A. N.) - InforJ?am: troços do n a v i o brasileiro ram camas especiais para dor- O PENSAMENTO DO DIA

de Nova Iorque o seguinte: I "Afonso Pena", após seu afun- mil' no convés. Mais tarde ce- «Não há liberdade entre os

"l!m marinheiro americano;d.aI?ento por um submarino deram também aos náufr�gos homens} quando não existe a de
fOI rece;;t�m�nt� condecor3:do I elxlsta._ Stanley foi condecora- suas próprias roupas, conquís- explicar o pensamento>. - VoI
com a Distíngished Servícej do peio chefe do Bureau da tando, assim, a gratidão dos taire.
Medal" da �arinha mercan-jComíssão de Marinha Mercan- oficiais brasileiros, que tece-

•

te norte-amencana, por ato de te de Nova Iorque. De acôrdo ram calorosos elogios ao seu
A ANEDOTA DO DIA

bravura no salvamento de 123 com a citação oficial, aquele altruismo. O comandante do À ENTRADA DO CINEMA
passageiros dum navio brasí- marinheiro mergulhou duas navio brasileiro torpedeado O PORTEIRO: A srita deve

leiro. t�rpedeado. O aludido vezes _em águas infestadas de capitão Euclides Almeida Ba� apresentar a carteira que com

marinheiro, de nome. Stanley tubaroes. p�ra salvar náufra- sílio, após o desembarque, di- prove a sua qualidade de esta
Neal era um dos tripulantes gos brasileiros. Da primeira rigíu uma carta ao comandan- dante.
do navio americano que reco- vez, conseguiu salvar dois' te- te do navio americano dizen- A SENHORITA: Ora, esque
lheu.os sobreviventes, que con- ridos, que foram conduzidos do: "O espírito de fraternida- ci-rne da carteira. Tenho uma

seguiram agarrar-se aos des- para bordo de seu navio. No de, que neste momento une fotcgrafia 3x4. Não serve ? ..

...............__..............-.-..-.-..-__...................1 ,segundo mergulho, salvou uma as Américas, foi demonstrado
•

senhora idosa, que se debatia pelo heróico povo norte-amerí- O PRATO DO DIA
nas ondas, agarrada numa tá- cano e pelos seus marinheiros. BRÓCULOS COBERTOS
boa. Enquanto procurava sal-IAPresento a vossa senhoria. Cozinhe um mólho de bró-

v8:r as vítimas do navio brasí- oficiais e tripulantes de sua colos em água e sal.
leiro afundado, os oficiais de Iunidade os meus mais sinceros Escorra toda a água. passe
[bordo do navio norte-ameríca- agradecimentos por ter salvo os brócolos em ovos batidos e

no foram obrigados a fazer os tripulantes e passageiros do mieturados cem um pouco de
cerrado fogo en: tôrno de Stan- "Afonso. Pe�a", bem .como

pe-I fari?ha
de trigo e. sal, adici�neley, para afugentar e ame- la dedicacão e bondade de- querjo ralado e fr i te em aaeite.

drontar os tubarões, que se monstradas para comnosco, . •

encontravam nas proximída- confortando-nos material e o PRECEITO DO DIA
des. Os tripulantes e ? coman- moralmente, pel� que sómente Quando se vêm sucedendo
dante do na�lO americano re- Deus, em sua onipotência casos de febre tifoide, toda' fe

S<?lveram ent�o ceder suas ca- póde recompensá-los com sua� bre que aumenta gradativa
bines aos naufragas e arma- bênçãos". mente. dia a dia, deve ser con-

siderada suspeita. Somente o.....-.._-� _...."........_....... . exame médico poder á esclare-
cer o ceeo. SNE;S.

rendosa cultura paulistaSão Paulo, 27 (A. N.) - Um 'serão extraidos de cada alqueí
vespertino local noticiou hoje re de hortelã. Adianta-se que
que 1.700 alqueires de terras o produto está sendo vendido
paulis!as foram plantados com até a 200 cruzeiros o quilo, e
hortela e que São Paulo pro- que centenas de distilarías

ARAUJO Iduzirá
metade da quantidade trabalharão na refinação do

de óleo de hortelã necessária produto. Trata-se da' cultura
. .

ao consumo dos Estados Uni- mais rendosa que já apareceu
Olhos -- ouvldos '- nanz -- gal'ganta dos Duzentos quilos de óleo em São Paulo

REASSUMIU SUA CLlHICA
. .

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 ás 6 M.

Q.� originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

A d;,,<'••::"" ""00'". biliza pelos conceito:s emiti.

I dos nos artigos assinados

TóPICOS & COMENTÁRIOS

Paris assolada pela
tuberculoseTl'es anos ele

Clube Doze deAgosto
AV 150

De ordem da diretoria, comu

nico aos srs. sócios que está sendo
presentemente procedida a distri
buição de convites para o baile que
êste clube efetuará no próximo dia
6, em hornerioqern à data da irrde
pendência nacional e a todos os

países americanos.
A apresentação dêsses convites,

ao porteiro, no ato da entrada, é
condição indispensável ao ingresso
b. solenidade, exceção fe\ta a quan
tos exrbí.rern carteiras de sócio devi
clamente de acôrdo com as exigên
ci.as da. tesouraria.
Florianópolis, 23-8-43.

(a) ORLANDO FILOMENO
l: Secretário.

5 v. -- 4

Dr.

COI�UMBIA
As

ocupuçâo germâni
ca, corn todas as suas misérias e

res,tr,ições, minaram por completo
a saúde da nação francesa.

As moléstias estão f'azemln unia
gl'allde devastação na popular âo
devido a falta .de certos produtos
que são absolutament- necessár-ios
para se manter-, ainda, a alma e o

corpo.
A f'oiue lornou-se companheira

in,�ej)ur:ível daquela gente. A Acade
mia de :Vledicjna dr Par-is, ref'er in
do-s« recentemente ao estado dt'
s:a;Úde {la ,popuiaç'àD, pediu um :1U

m�pto na r-ação do pão. O leite não
se encontra de Jó rma alguma.

.Na maior parte dos casos é im
possivel satisfazer-se ás neccsxidu
rles das cr iauçãs maiores de seis
anos e, para as cr-ianças em pleno
desenvolvimento e para os conva
lescentes que precisam de certos
a·l:i:duentos para recupcrarom suas

fórç'as, não há absolutamente nada,
Ha anos que n âo Se vêm b'DI',(lunls.
qUl'"ijo' c ovos.

Os trabalhadores franceses estão
pesando quinze qui los mcuos do
que pesavam antes da ocupação número sempre crescente de óbitos
a:lélnã e a situação dos pris ionei- devido à tuberculose. é ocasi onado
ros de guerra é ainda mais trági- vela terr-ível falta de alimentos c

ca, Muitos desses infelizes perde- de produtos Iarmaccut ic os.
ram trinta quilos desde que foram A mortall dad e devido ii tuber-
('lll).lllrll'dos. cnlose é maior em Paris onde as

O racionamento dos prodútos condições dto' alimentação são pco
medicinais é alarmante. As clini- res e o mercado negro é inuces.si
cas, lahoralórios e os farlllact"ltli- vel à maior parle da população,
cos não lem estóqne de vaselina, Em Paris, a percentagelll de óbi·
alenol, éter snlfúrico, iodina, glice- tos de tuberculose de 1901 a 1936
['i n-a , bismuto; óleo de parnfi na, era de 457 por 100.000 habitantes
óleü ,de ricíno, cafeina, endeina, t'Jl1 I!fOl, e de j)or 100.000 em 1937,
{'l:lHforu, quin i no, 1 anol i l1a, proilú- mos!r::t nd 0, poi s, um <leclínio bem
ios hürúcidos, algodão e gaze espll- satisfató.rio. Durante os l}ril1leiros
J'a:ocJra,po, açt'lcar e aJ'tígos de b01'1'a- cinco meses ele 1042, dos 18.509
cha, A falta de Jwüdútos básicos óbitos, 2.2SG fO'J'alll ([cv.ielos à tuber
tai.s como o brol11of'ól'lnio, formol, culüse.
('1'cosMo, fo"fát'Üs, ex!rlllos de 01'- A trágica eloquénci:1 tlessl'S al

gãos. '<le animais, C('I-.!.üS SÔl'OS e ex- garisll10s não precisa (1e C'omentá
tratos de e.arne, seria tremenda no rios. Em Qiuatro anos a morte l}elo
caso de "eri!fiear-se uma epidemia, hacilo de Koch eslt'JHleu-se de 155
,cuja devastação assumiria, serü oU-IPor 100.000 habitantes a 234,; o que

vida, propQ.1'ç·ões catastróficas. O representa UIll aumelllo de 51 'Ir.

W. M. DIAS ,

�/at4te-�R. Conselheiro Naf'ra. 8
...................................................., lIL�D.=Il�ST�UO�'O�==========�==============================�
I
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I
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:
!mais Famosas mUSicas, com os mais •

artistas.

Na (cRADIOLAR) :
Rua Trajano, 6 I...., .

I
"A Bandelra Nacional quando hastea

da em; janela, porta, saeada ou balel., fi.caI·!: ao centro, se isolada; ii dtreUa. se
houver bandeira de onb'a 1I0çllo; ao eeo.
tro, t'I6 fiaurarem dlverslUI bandeira,
perfazendo número Jmpal'; em �ie&o
Que mais lIe apl'oxbne do centro e à di.
relta deste, se figurando cUver_ baR
delras, a 80ma delas formar n1imero patoAs presentes disposições sAo tambem
apUeaveis quaudo flpr8Bl, ao laeio da

I
Bandeira NacionaI, batldeiJ'as reprenellta·Uvas de Inlltituiç6es, oor�J'aç6_ ou ....
iOcJaçôe.ll". <Dect'eto-le1 ", 4J1G, de 31 4-

_-------------���""'"-....-�"""'-""""--- .talho de 11141; '_ �. 18, N. 1)!

•

mais

D.N.S_P. n' 199; da 1921

(

'I

lambém ri EXATO
cortando ou cosendo.'

S a nu uenolcaNTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANAOA
TO, FOSFOROS.CALCIO

eTC;
TONICO DO CEREBRO

'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OePIUPlfldot,
E.gotados, �nimlcot, Mie.
que criam Migro" Crian� •

uquilie.. , r.ctberio I 'toni-
ficação geral do olg.niamo

San�enDI

I
VENDElll-SE

agora a preços mais baratos,' CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricad.as com

couro a crômo,
Compra-se OL1;O DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam·se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, .n· 41.

TAMANCARIA BARREIROS

Llc.

EXPOSICÃO OE PROnr'J'Os
AHRíCOLAS

--o-

Realiza-se em 2 de outubro
próximo no Parque da Agua
Branca, uma exposição de pro
dutos agrícolas promovida pela
Secretaria da Agricultura, In
dústria e Comércio, com o oh
jetivo de tornar mais conheci.
dos da popula<_,;ã.o muitos dos
nossos produtos agrícolas e as

sim fomentar o seu consumo.
A exposição se devidirá em 11

secções, correspondendo a pro
dutos e sub-produtos dos se

guintes ramos da agricultura:
1) Avicultura; 2) Olericultura:
3) Lacticinios; 4) Apicultura;
.5) Fihras texteis: 6) Cé'l'eais;
7) Fruticultura; 8) Milho; 9)
Floricultura; 10) Sericicultura;
11) Máquinas agrícolas em ge
ral.

Ripas de Imbúia I(para cêrcas)
Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
CATARIHENSE'11��----------------�

30v.-19

Rua F. Schmidt, S2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social
PARA VOC�, GAROTA BONITA!

TO BE OR N()T TO BE
Há idéias que não nos abando

nam jamais pelo correr dos dias
de 110SSl1 existência. Nasceram,
muitas vezes, 110S sonhos róseos
dos ·primeiros albores da nossa
conciência de vida. Viver... so

frer ... Não, não existem soirinien-
10,'1 naqueles dias, a não' ser' lima
obseccuüe precupação de tornamo
lWS grandes e, oonsequeutemenie,
livres de certos cuidados do papai
e da mámãe. E, passam-nos os dias, Icorrem os anos até que, 11m ])10-

menio, sem que tenhamos bem co n

ciéncia do que ocorre 011 antes, do
que ocorreu, a vida tornou-se /1111

espantalho postado à [rente. Retro
ceder? lmpossioel! Temos que
el!lCUlçar' e. .. quem 110S proibirá de
darmos lamas à imaginação e bas
ear '1II11 rejúqio /lOS dias lonqiuquos
da iniància que não volta mais,
nunca ttuiis?
Foi JtIlI1l destes momentos qtte,

exaustn, abri lima [tuja 'no tempo
c no espaço deixando-me leuar pe
la minha imaginação, aos dias idos
que a minha lembrança saudosa
POOCOII. Como eram diferentes os

filamentos que, crianca ainda, eu

almejavb os dias que;' hoje, ti mi
nha selisibilidade de mulher bus
,cá, em I)âo, esquecer e ... nesse mo
!llent<J Hamlet, o historico persona
gem de Shakespeare, suraiu diante
de mim lia sua eterna dúvida, /lI/ma
inquiriçiio angustiosa: To be o)'

not be.

o.. ' .
-�.1 di] .....

1 que a estricnina, o terrível
veneno já usado na Roma

dos Césares, é extraida da «nux
vomica», planta nativa da India,
Birmânia, Tailândia e do norte
da Austrália.

2 que, no Hedjaz, todo novo

funcionário público, ao to
mar posse de seu cargo, é obri
gado a prestar um juramento
de cêrca de três mil palavras;
e que uma das promessas mais
solenes feitas em tal juramento
é a seguinte: «Prometo que não
roubarei, não deixarei roubar,
nem esconderei os roubos dos
meus chefes».

3 que, em 1936, nos Estados
Unidos, algumas pessoas cha

madas John Smith resolveram
fundar uma associação própria;
e que, até agora, tal associação
já conta corn mais de três mil
sócios, todos chamados John
Smith.

4 que muitos granjeiros e pes-
cadores da Irlanda ainda

acreditam em fadas, a cujas
artes atribuem as más colheitas
e as pescarias infeiizes; e que,
porisso, eles deixam abandona
dos pelos campos ou atiram
no mar valiosos presentes. para
«apaziguá -las».SA,HlTA

5 que os costumes dos filhos
casados morarem na casa

de seus pais é usado na China
em tamanhas proporções que é
muito comum naquele país en

contrar-se famílias de seis gera
ções e trezentos membros viven
do sob o mesmo teto.

6 que desde o anó
\. do desco-

brimento da América, isto é,
1492, o acesso à capela d. São
João Batista, na Catedral de
São Lourenço, em Gênova, está
interdita às mulheres, mesmo

às íràirá's; e isso porque foi uma
mulher, Salomé, a causadora
do degolamento de São João
Batista.

. .....,.",..·,.,..w..-._._.w_......,......,...,._·........

'&'.hetsirlol'
Festeja hoje seu aniversário na

talício ó sr. dr. Madeira Neves, por
cujo mbtivo será, certamente, alvo
de expressivas demonstrações de
..timo por parte de seus ami
gos e admiradores.

. .

Pa.S!K1 hoje o dia natalício do sr.

Mdrio Costa, conhecido beletrista
conterraneo.

Aasinala o dia de hoje o aniver·
sério natalício do III'. dr. Artur Pe-'
reira e'Oliveira, inteqrante do cor

po clinico do Hospital de Hamô
nio..

Transcorre nellte dia o anÍversá·
"ia de nascimento tio sr. Raimun
do Vif<lra; inspetor geral do Trân
sito Público e pessôa geralmente
estimodo.

•
Faz anos hoje o. Pe. Walter Hof-

fer, S. J.
•

Vê pdssar nesta data seu aniver-
sário nctaUcio a exma. sra. d. Ma'
ria da Gloria Marinho. elip08a do
maior da F,P.E. sr. Joao Cândido
Alves Marinho.

�

Fazem' anos hoje:
Sras. Cidoli..."la Medeiros Vieira,

esp08<1 do inspetor escolar sr. 111-
fredo JÇavier Vieira; Iolanda I. de
Sena. esposa do III'. cap. Abdon
Sena.
Sr. AH Santos Pereira..
Srito.. Norma. Ouriques.
Jovens: José O. Lobo Figueiredo

• Armahdo Fonseca.
Meninas: EH Tiburcio e Rosa

Maria, filha do sr. Alberto Moya.

Comluam-se estabilizadores.
Na "Uadiolar", l"11a Trajano, 6.

o sr. (hurchill vai
a Washington

Qllébec, 28 cC. P.) - o primei
ro ministro .Imitânico, Winston
ChurchHl, fará uma viagem até
"Vashington na SCJlllana entr:antc.
A notícia foi oficialmcnte divul
gada.

'Em conferência com NOTA CARIOCA As mulheres ameri-
o Coordenador (C��;�ig:TDgAES:J���O tfi:Jf canas e a guerraRio, 27 (A. N.) - Esteve ho- ESPECIAL PA�A. O �S:ADO)., )(o-:a Iorque, Agosto de 1943 -

je no gabinete do coordenador RIO, - O Diár io Oficial da Bala ervrço Especial da LNTER-AME-
da Mobilização Econômica o

está I?u�licando um edital do Juiz? RICANA) - Enquanto o mund�
id t

de DIreito da comarca de Ituaçu, ouve a narrativa de casos de mulhe-novo presl en e do Conselho 'pejo qual o magistrado cientifíca, res que marcham para as fábricasNacional do Petróleo, coronel a requenme�to da Fazenda Esta- que trabalham para execução do
.João Carlos Barreto, que con- du.al, que �Ol sequestrada. uma pro- pr�gI"a:ma de guerra dos Estados
ferenciou demoradamente com pnedade SItuada na refenda contar- Unidos, modificações são introdu
O ministro João Alberto. nu- ca, c?ntendo terras �úmidas e .secas

I
zidas n.os cost�es norte-a,rner-íca-e �hacara de cafeeiros. !�rmma o nos, 'pOl'S 'o esforço para a vitóriarante êsse encontro, foram es- edital com a ameaça do JUIZ de ser ensejou uma série de fatores fora

tudados diversos aspectos re- o sequestro convertido em penhora, da rotina.
lacionados com a política de caso o propr ietário ,d�s referidas Um exemplo recente foi visto
combustíveis do Brasil. �e:ras. nao pague o débito pelo qual numa outra manifestação do amor

_____._____

101 aci o nado.
. dos. �'orte-a[llericanos pelas com-

MACHADO & CIA
Pasmem agora os leitores! O do- petições esportivas de todas as es-

• no dos be�s sequestra�os não é de- pécies. Ao invés de concursos de
AG1;JNCI';'S E REPRESENTAÇõES ,:�dor. seuao d� quan,tI� ?e . c!n�o �elezas realiza.m-se entre as. rnu-

Caixa postal _ 37. Rua João Pinto _ 5. �l uzerros. Por esse débito ir rrsorro, 3heres compellções muito mais in
e que as su_?s terras foram seques- Iteressantes e uteis à Pátria. Vera
trad'!,s .e e��ao ameaçadas de penho- Andersen, de 19 anos de idade,
ra., E i n criv el �ue tal fato ainda �peral'la aos estaleiros da costa do
oc?rra. Para efetuar �al cobrança, Golfo acaba de es'tag.elecer notável

Comprai na CI' SA MISCE
alem do tempo co�sumldo pejos em- 'recor-d de produção individual no
preaados da redação do edital o Es- seu setor de trabalhoA NE A é srber economizar tado foi obrigado a despesas, sendo O prêmio foi um b�nus de zucr-

:::-'===:=:;-===......;;:;=�="""'.. --'.:;;.....= bem maior do que o valor. ,d� dí�!- ra dos Estados Unidos no val;r de

Grandes opera�oes d�, o espaço ocu�ado_ no DlarI? Oh- 300 dolares e uma estada na Casa
\I cial com a pubhcaçao do edital. Branca como convidada de Mrs

d -Ih
É o regime papelór io da burocra- Roosevelt. .

".

e guerrl as cia. Não há a m�nor dúvida de que As mulheres estão ativas no es-

Cairo, 27 (U. P.) _ Informacões o. devedor pag�rIa a dívida insigni- fôrço de guerra numa dezena de
ele fonte fidedigna dizem que sê es-

f'icante, sem_tais. trabalh�s nem .d�- ocuJ;>ações, por exemplo:
_ longas, se nao fo�se precrso ao JUIZ Oitocentas mulheres estão agoratao desenvolvendo operações béli- da coma�ca longínqua A d�monstrar i usando uniformes policiads na cícas de grande escala entl:� os �uer- a neces.;'adade �e existência do seu dade de Nova Iorque.
ri�beiros e tropas do eixo", �13l cargo. E, como esse, quantos e quan- As autoridades policiaisBósnia e Eslovema, onde os patrtó- tos casos idênticos ocorrem diaria- ciaram que muitas tras ���I�l�ta" ocuparam as localidades de -. mente por êsse imenso Brasil afó- sendo treinadas Iíb °tU Tdas .

jelijina Cl c Mk
.

"1 d I
'_, I er arn o assim

• +, c, II e.n Of'Tl Ij I {gra . ra .. - - I homens de muitos misteres
.

.

.........._ "................... tantes.· impor-

r�l

1l S 1fW,. O Comandante Patrick Walsh
'1 �.,'_'" P E R F E I T O I

chefe de Bombeiros. da cidade d�
� ....._� ,,�

. Nova Iorque anunClOll que vári.as
"'J!o. mulbere� e�tãü sendo treinadas pa-
�, � 1/:�9.A.Jl ra. subshtmr 'os homens nas esqua-
1 V.wv� dnlhas de combate aos incel1idios.

Também ficarão disponiveis para
Produto científico para embelezar os seios os casos de ataques aéreüs quanoo
Hormo Vivos n.O I para os seios pequenosou flacidos receberem todos os ensinamento�
Hormo Vivos n." 2 para os seios grandes, volumosos. de bombeiros e rle socorros de ur-
Inofensivo à saúde - F6rn�ula de absoluta confiança. gência.
À venda em Florianopolis na. Farmacias Moderna Os clubes de Mulheres fonnalll
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacia; uma parte iI11!Portante na vida so-
Sanitas e Odin - Em Hajaí: Farmacia Santa cial dos Estados Unidos. Hoje es-
Terezinha. tes clubes trabalh,am para a guerra.

• C�'Ubes ,de Vovós estão sendo o:rga-

CARTA'ZES DO DIA
IUzados para que senhoras idosas
prestem a sua colaboracão com a
feitu.ra de peças de tl:icot como
sweaters, meias que são mancladas
logo para os s'oldados que se acham
nas linhas de frente.
Outras organizam hortas da vi

tória e muitos .outros tiopos de ati
vidades .de grande ínterêsse con
tribuind.o assim diretamente para o

do nosso esfôrço de guerra.

Florianópolis
Sub-uzentes nos pr lnclpaís ruuatcfpíos do

ESTADO

Spencer Tracy e Mickey Rooney na admiravel sequência
grandioso filme "Com os Braços Abertos".

Somos lodos irmãos ALFAIATE
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x8 DFB)

PERITOS DA BOCHA (Short)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00, 2.00 e 1,00. Censura Livre

Fones 1587
e 1602

Precisa-se de oticiaI _de pa
letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$'
50,00. Informações' à rua João
Pinto, ]8 (sobrado).
403 l5v-7

CINE IMPERIAL Sessão às
19.30 hs.

Ultima exibição de um dos melhores filmes de Gt'foge Montgo
mery, Maurren O'Hara e John Sutton:

1 O cavalheiros de West Poinl
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

Preços: 2,00 e 1,50. Livre de Censura

5a. feira: John Hall e Peggy Drake na encantadora aventura
desenrolada em plenas selvss:

A vida assim é melhor
Não tenhas dúTlda em de

nunciar um "quInta-coluna",
por mais que pareça teu aml"
go; não merece tua estIma um
traIdor da Pátria. fI.. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUE o REGIME ENO:-É
Quantas moléstias provêm de
intoxicação interna? E é pre
ciso, de quon d o em quando,
limpar os intestinos, desobstruir
o organismo ... o que se conse
guirá com o uso contínuo de

um laxante suave 'como o "Sal
de Fructo"ENO. O'reqime ENO
- ENO tomado ao deitar e 00
levantar - dá bom humor, bôa
disposição, evitondo o prisão de
ventre e suas consequências.

LAXANTE SUAVE • ANTIÁCIDO EFICAZ • MELHOR ALCALlNIZANTE

70 ANOS DE FAMA MUNDIÁL

liSAL DE FRUCTAII

I.N
�UIDADO: � "Sal d�.if.ruct�" só ENO! O�i'�inal e Icgíti���·;..E'vjte 'iml�J5,:i�:�:1.>.. I� .... , ' .' '. � ,,_,' I'

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

O q:rál. Gaspar Dutra
em Fort BenningPOl't Be n n iug, 27 (C'. P.) -- Che-

gou na manhâ-d c ontem aqui o gc-.til' ÚS manobras de tropus de in-
I

nerul Eurico Gaspar Dutra, que Iantaria norte-americana. A seguir.
esH· rea-lizando uma viagem dt.,' for-am-lhe mos! rados os canhões
iu'Sipeçà\) ·de 3 semanas através dos' anti-tanques ,de 57 111m, que l'u n

V:iuc,ip.ais. :-entros militnres dos ,I ci��aralll (,oI�tl�a objetivos móveis
hstl1'dos Unidos. Quando () gral. (' Iixos. O 111Il1JStl'O da guerra do
Dutr-a- -dés('lllbareolt, do avião, IH

I BJ:;lSiJ .
mostrou-se euormemcnte

r-anhões dêste acampamento de- interessado por tudo que lhe fui
rQ\ll1 L1111H salva em homenagem ao mostr-ado, dizendo textualmente:
,dj�tinto militar brasileiro. A guar- - "Ffquei vivamente impressiona
da de honra constituída por um do ,COJ1l o porler do fogo rio canhão
'l',0gime:nto de infantaria, prestou anti-tanque norte-americano de
as homenagens de esti lo, Iured!a- 57 mm.". Mais tarde o general Du
tamentc depois a banda do Fortltra assistiu a manobras c oo rdcnu
Benníng executou a murcha "Br a- das de defesas antl-tanquex l' a nt i
stleí ro, pelo Brasil e pela vitór-ia", aéreas, como às manobras de me

D�raJ11 as boas-vindas ao grul. Du- tralhedoras conl ra-aviôes e111 mi
tra () brigade ir o Fulton, COIl1an- n i al ura controlados pelo rád i o. ()
dante daqui, Q major-gen eral Le- programa de amanhã i IHI leu que
VH'!t:g Allen" o br-igadeiro-general o gra]. nutra assistira a inuuobrns
George WheIl'ls assistente do co- da Escola de Iutantaria e tamhém
mrandanle da pr-aça e o capitão Il'ealizará inspeção através de todo
Oá,io de Lemos, observador mi li- o acatupamcn.to militar. O gral.
tar brasileiro junto iI Escola de Dutra visitará o alojamento dos
Illf-ltrltaria. Durante o dia. o gral, oficiais que. realizum o período de
])\tf.tn.� teve oportunidade de assis- ,a'destrame.ntü no For! Bcnnirig.

CASA MISCELANEA, diatri- Prestigia o Govêrno e' 8S
buídora dos. Rádios R. C, A classes armadas, - ou ser'"
Victor, Vá\l'ulas e Dsicos. 11m "quJnta. colunista". (Lo
Rua Trajano, 12, D. N.).

�ade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CR�DITO POPULAR E AGRtCOLA

DE SANTA CATARINA
. (Em trãnsf'ormação pura. Sociedade Anonima)

Rua T,.ttajQno: n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agr i
cultura' pelo Certíficado n. 1 em 20 de Setembro de Ht38.

,

Endereço telegráfico: BANCREPOLA\

Códig�s usados: MASCOTTE 18• e 28• edição

I , FLORIANóPOLIS
'. 'Brevemente: Agências em várias cidades do Estado,

,

"Bmprtstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos IT,iIDl CQfJl'Rpbnden.te em todos os Municípios do Esta?<? - Representante
da Caixa. .Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pnrtlambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro,
Para todÓÍI 08 'OOUpóB8 das apõJlees Federais, e dos Estados' de São Paulo,

M1DIls Gerats c Pernambneo
Mante1'!l' earte!ra especial p3I'l1 administração de prMi8s,
Recebe din1teiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposiçll.d (retirada llvre)' .".,., .... , ... " .. ,'.". 2%
ele LimitadA .,., ...• , ..•. , .. " ••. , ••• , •. ""., ••...• ".. 5%
c/c Avia0 'P.révio , , "."." " , ".. 6%
CIC P"razo Fixo ,., ",."".,.", ", ",." .. " 7%

Aceitá p't'oeura�o p:�ra receber vencimentos em todas as Reparti.
fõ'e-�·.PUblieas Federais, Estaduais e Municipais.-

DIRETORIA:
Diretor-Presidenle - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - Ce), Pedro Lopes Vieira
Diretor.procurador - F'Iorêntio '1'. da CO$t8

��r.. t('lr-Seer�táriQ ,,_ !,ilJllrival Mai, de 4lm�i4a

..

COFRE

Companhia Nacional de Papel
e Celulose (Em organização)

-- 3· andar -- Caixa
-- TEL. «CELP1»
Paulo

(

Compra-se um, de aço. Ofertas

I'''AE
.-" '15 11a xpOSlçao , pr-oço, , n. .

v-9

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

v, -4

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,8

ENCARREGUE a "Emprêsa Inter-me
diária", de todos os seus tnterêsses .iunto
a qualquer depar tamento público civil,
militar. bancário e comercial.

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hernor
roides, é imediata, alivia
as dõres e os pruridos,
acalma e evita as cornplí
cações ínteccíosas das ul
cerações e varizes hemor·
roidais, A venda em ledas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROID4.S
Um produto De Wlu

Rua Martloni, -12'4
Postal, 183-A

�ào
ESCRITORIOS: Rio de Já'rieiro, Belo Horizoft.

te, Recife, Baia e Porto A'legre
Escritório em Florianópolis'

Rua Jerônimo (oelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Iel.: Viribu's
-

Cr$ 300000,000.00 (Trezentos Milhões ,de
Cruzeiros) em ações de Cr$ 1.000,00 (MIL
CRUZEIROS), pagaveis ii vista. ou 20% ii
vista e lt quotas trimestrais de 20% ca
da uma,

I CAPITAL:
1I
í
I -

A «COMPANHIA NACIONAL DE PA:PEL E CELULOSE» é o maior
empreendimento pOI ticular até hoje lançado no BrasiL

Mais de quatrocentas pessóas, entre banqueiros, industriais. ' fa
zendeiros, comerciantes e personalidades de al:a representação e' aééí�a.,'
menta assinaram o MANIFESTO de apresentaç'õo da COMPANHIA.:
subscrevendo quantia superdor a Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES.])t;
CRUZEIROS). , "

Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA .CATA·�'
RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais' "e d.
outras materias primas, cuja relação já foi amplamente' n'o�iciarlO:.
assinaram compromissos de INCORPORAÇÃO num, montante superi6,r'
a Cr$ 100,000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).

' , ,

Mais de 140 jornais. revistas e estações de radio, inchiidÇls'· os
'

grandes jornais das capitais brasileiras. inscreveram-se' como acionl.�
tas fundadores, cuja quota mínima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL'
CRUZEIROS),

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire
toria. o apóio da quasi totalidade da imprensa, os favores que a �ei
outorga à industria do papee e as' imensas possibilidades que o+ne
gocio oferece em todo o territ6rio sulamericano. a COMPANHIA 'Nk.'
CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pró:!
blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla ''Compen'-',
sação e o emprego seguro doa' seus capitais, ,'.,�

Para mais informações e aquisição de ações, queiram '
dirigir-se C!

',

VICTOR BUSCH &: CIA.
Rua Jerônimo (oelho, 2 _. sobrado. (aixa Postal, 41

Flarianépelis
A. de Oliveira & '(ia.,

(fundada em 1930)
Representantes de tecidos de algodão,

lã e seda. ,,

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas o e escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes,' 8 -- Caixa Postal, 16S',
End. T�leg,áfico: PAUL.CO

Florianópolis 8ta. Vatarina
FA'RMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS

Ho.fe e amanhã será a sua preferldá
I)I'OgIl8 .aclonals e estrangeiras - Homeopattas - Perfumarias _

Artigos de borracha ..
Garante-se a exata observância nu receituário medíco.

PREÇOS MÓDICOS.
Roa Con�..lhelro Marra, " e :; (edlflclo do ,Mercado) FONE 1.1141

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "C�UZElRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. AIrMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

AGENTES E REPRESENTANTESPessoas que trabalharam ou trabalhem para Cios.
de sorteios ou que queiram uma boa re'presentação
com grandes possibilidades, escrevam à Cabo 'Postal,
3717 - S. Paulo. Concedemos me lhorea condições e
exclusividade.

�I .", ...·".·.911" U, I' 'U._/-'.

---:.�--;---::::::-:::----..� • ..--,--
-+-

_........-

"
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Para evitar infecções, barbeie-se em casa!

Quasi sempre, a vítima de grave infecção da pele descobre
que o mal lhe foi transmitido por uma navalha que servira
a outras pessôas. Não deixe que isto lhe aconteça! Defenda
o seu rosto do perigo de contágios, barbeando-se em casa

com um aparelho Gillette e as legítimas lâminas Gillette
Azul, duráveis e absolutamente assépticas. Eliminando os

riscos de enfermidades da pele, Gillette proporciona tam
bém extraordinária suavidade e grande economia. É enrrm

o processo mais 'prático para o barbear diário, sendo f..".'
isso universalmente adotado.

Gillette
Ceix.e Postal 1797 - Rio de Janeiro

I
-'

Iheiro da i1ustrltÇl1O a-eíma, olIIrcOQ1'
lhe, em &mávél /lesto. um câllce do
excol.ente &psritlvo K NOT, lemt.r.
.. 'II. Bla. do acrescentlLr. ao agrad&
"'" • geD�""_: E1.TEE TA11·
Ilfl1 o I1EU APE/1/T/VO

1'I1ED/!.ETO!

I (/1"/ oooooro [»4KffOTU mo. ((11'1. E fiE611ROS.
ITJ••u.í ...

"A Bandeira Nacional deve see hasteá
d. de sol a sol, sendo permítído o seu
1180 ii noíte, uma vez que se ache eonve

'lIlentemente iluminada". (Decreto-Ieí D.
. 4.445. fie 31 de .Iulbo de 1942. art. 12).

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO vAREJO

Elegantes conjuntos de
cintas e suspensórios
d. couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas. etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

" Grécia eterna SALAO' BRASIL
Praça Quinze, D. 10

Comunica às distintas f-:tmílias que estçí sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e'
ao gôsto das clientes (permanente curta, meia

cabeleira ou bem comprida, etc.).

Os prevos são sempre os mesmos:
Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

V-26
,

40s sofredores
Drd. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munias a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
n.,s Aires, 220 - 10 andar, POR ALONSO QUIJANO. três minas produtoras de crômo,
Rio de Janeiro, pnde passa a Um marinheiro moreno, fino e I precioso metal que só naquelas pá.

�erecer os seus préstimos.' agí l, r�eentement� chegado à. Lon- nas gregas os nazistas poderiam ob-

d Ih d dres, vindo da Grécia por caminhos ter.
crev� eta a amente·_ que seria longo descrever, e que tal. A mobilização forçada de traba

nome, ldade, endereço e err- vez não seja conveniente mencionar, lhadores para a Alemanha, fracassa
v.lopa selado para a res· trouxe-nos novos detalhes sôbre a ram totalmente na Grécia, onde os

pOeta. epopéa d.o povo grego. A gréve ge- protestos e motins de toda espécie
r al que Irrompeu recentemente em r-b r iga ram os nazistas a desitsir des
Atenas, como protesto contra as vio· Se plano geral, limitando-se a re

lências das trpoas invasoras, não crutar apenas alguns técnicos.
foi um acontecimento repentino e À frente da resistência do povo
esporádico, mas o fruto de uma l o n- grego contra os invasores. figura o

ga série de esforços heróicos. A

Gré'j
clero de todas as hierarquias. Inú

cia, essa pequenina e magnifica na- meros sacerdotes foram encarcera

cão, berço da civiljzação européa. dos ou assassinados devido à sua so

depois de lutar em terrível desi-j iidariedade indefectivel com o po·
gualdade de condições, em uma ba- \ vo.
talha das mais rudes desta guerra.! Recentemente o Arcebispo de Ate
vencendo primeiro em toda a linha, Inas ofereceu-se, juntamente com ou
o exército italiano e sendo forçada

I
tros prelados, para substituir os re

a render-se finalmente ante o peso fens aprisionados pelos nazistas
esmagador da avalanche nazista, sendo sua oferta grosseiramente re

prosseguiu em todos os momentos,' pelida.
mesmo depois de vencida oficial-lOs nazistas destruiram duas cida
mente, a peleja terrível para a Iiber- des � cerca de cinquenta povoações
ração. gregas em seu afã de aquilatar a re-
As montanhas do interior estive- sistência popular; mas essas bárba

ram sempre dominadas pelos guer- r as repetições do crime de Lídice
rilheiros � )1�triota", e "t""l'l1".nJ" não conseguiram senão atiçar ain
a ação desses homens estend e-sa da mais a labareda da rebelião na- •

I
por quasi todo o. país. Uma tropa de ciona!.
guerrilheiros que operava muito Ao expirar em 20 de maio o pra-
próximo de Atenas, .liberto� �ece�te- zo qu� o� nazistas haviam dado aos Imente quarenta e CInCO p rrsronerros guerr-ilheiros para que cessassem

políticos, encarcerados em uma p ri- suas atividades, sob pena de ex ter-
são nas imediações da capital. rn ínio, os patriotas atacaram dois
No norte da Grécia, os guerr+lhei- batalhões alemães, na zona do mon

ros conquistaram a cidade de Nat- te Olimpo, e todas as atividades de
sovo, na cordilheira do Pindus, for- guerrilhas foram intensificadas.
tim inimigo, cortando assim as co- A Grécia continúa sendo, pois,
municações entre as fôrças do Eixo um magnífico exemplo para todos os
em Eirus e Thessalt. Desceram de'/I)ovOS que defendem a dignidade
pois à planície e obtiveram pleno i humana, aquela gloriosa dignidade
êxito em toda a área estratégica helenica que ficou para sempre gra
compreendida entre Janina, ao oés- "ada, com o mesmo esplendor, nos
te da Grécia e Tricala, na 'I'essalia, "Diálogos", de Platão e nos tú mu
dominando inteiramente essa re- los das Termópilas. Nosso informan
gião, te tem absoluta fé na atuacão futu-

Os guerrilheiros gregos interrom- ra de seus compatriotas, na "Gré
pem constantemente as comunica- cia Eterna", como chama muito
cões entre Atenas e Salônica, des- justamente seu país.
truindo pontes e descarr.ilhando Ninguém sabe - diz êle - onde
comboios militares. Apoderam-se será realizada a invasão dos aliados
frequentemente de víveres destina- no continente europeu, mas é indu
dos às tropas de ocupação e distr i- bitável que, se um dos pontos es

buem equitativamente entre as po- colhidos fôsse Q território grego, a

pulações civis. totalidade do povo, sem nenhuma
Um dos êxitos mais notáveis dos exceção, se 'colocaria imediatamente

patriotas gregos foi a destruição de ao lado da bandeira da liberdade",

Credito Mútuo Predial
Proor ietártos - J. Moreira & Cia.

O maior e IDRis acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sortetos nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMrO MAIOR CR s 6.250:00Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
pre tncontínente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha coííança, Que, quando menos esperar; 8
sorte virá ao seu encontro

Conse�ve bem na memória os dias ft e 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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av�r �
LONDRES, 29 (U� PJ ..... O CORRESPONDENTE DA EXCHANGE TELEGRAPH
EM ISTAMBUL, INFORMA QUE SE SOUBE DE FONTES AUTORIZADAS QUE
O EMBAIXADOR ALEMbÃO NA TURQUIAí SR. VON PAPPEN� RECEBEU UM Ayl.

SO, SEGlBNDO O QUAL1 HITLER RENUNCIARIA EM SEU FAVOR".

Voltou a lula a intensificar-se na Rússia o domingo esportivo
No RioMOSCOli, 2fl (U. P.) - As Iças. 0(3 defensores gormântcos locupação d= Sevsk. entre Orel

fôrças blindadas sovíóticas ocu I se estão retirando ou, pelo me-I e o n oroésto ele Kursk, impor
par�m unia �?Y.a linha de (�ef'e- 'nos, tI:a�ando d.e fazer retirada tante posição es�ratégic� para
sa íntermediárra dos nazistas I estratcgrca. Adianta-se que on-I uma fatura ofeusíva .na direção
na zona ao sudoésto de Voro- tem os russos anunciaram a de GomeI.
shilogrado. Depois de violentos
ataques os russos conseguiram I1�HlhOnel·O n�llal 'R t d II t· ddesalojar o inimigo de ínúme- UUll'l li;' NU es Ue uõ Iza oras posições fortificadas. Ou- Argel, 27 (U. P.) - Unida-
tras informações de Moscou des navais britânicas canho
acrescentam que em todos os nearam pontes e linhas fer
setores da frente de batalha da I reas situadas nos arredores de
bacia do Donetz os russos C011- 'ILocri, no sul da Itália, e outras
seguiram avançar vários quilô- I posições inimigas na costa ocí
metros. Salienta-se que a luta dental da Calábria.
voltou a tornar-se intensa, em

consequência do recrudesci
mento da acometida soviética e

do aumento ela resistência 11 a

zista.
LONnRES, 29 (U. P.) - Os

alemães admitem que os russos
estão atacando as posições na

zistas com fôrças numérica
mente superiores na zona de
Kharkove ao sudoéste de 01'81.
Recorda-se que, sempre que a

emissora de Berlim informa
oficialmente que o inimigo es
tá atacando com maiores Iôr-

Bangú 5, São Cristóvão 3; Ren
da: 46.986 cruzeiros. AmÉrica 4,
Botafogo 2; Renda: 18.054 cruzei
ros. Fluminense 5, Madureira 2;
Renda: 12.345 cruzeiros. Flamengo
O, Canto do Rio O; Renda: 29.612
cruzeiros. Vasco 5, Bonsucesso O.
-- Eis a classificação dos con

correntes ao certame carioca, por
pontos perdidos: Flamengo e São
Cristóvão, 6 pontos; Fluminense, 7
noptos; América, 8 pontos; Vasco,
10 pontos; Bangú, 11 pontos; Bota
fogo, 14 pontos; Canto do Rio, 17

Rio, 30 -A.N,- Realizou-se às ú1- pontos; Madureira, 18 pontos; Bon
timas horas da tarde de sábado, sucesso, 20 pontos.
no aeroporto Santos Dumont; a .- A tabela do campeonato ofi
solemdade de batismo do avião eial marca para o próximo domin
"Arará" contribuição do povo co.- ·go os seguintes jogos: Vasco x

r ioco . Foram paraninfos os

meni-,
Canto do Rio, América x Flamengo,

nos Getúlio Vargas Costa Gama e Bonsucesso x Bangú, F'lurn irierise x

Miriam Santos, filha do comissá- Botafogo e Madureira x São Cris
rio do vapor do mesmo nome que I tóvão_o atual bombardeiro "Catalina". _

Ciano escapou! Falando ness� cerimônia, o minis- Em São Paulo'tro Salgado FIlho, no decorrer de I P lrneí 3 P t d E• d 29 UPA 'd' 1
-

d id -

1 di
a melros , or uguesa e s-

won res, -
..

- ra 10 a ema e suas co nai eraçoes, a u lU ao
p t 1 R d 50716 .

C d C· d' 01' es ; en a: . cr-uzerros.noticiou que o on e io.no, genro fato de que, antes e ser batlzado I .

'5 J b 4 R dde Mussolini e ex'ministro das re- com o norne de "Arará",. aquele plranga l: a aquara ; en a:

1
-

t' d It'l' .- .,

b'
-

d 5.711 cruzerr os. Juventus 5, SPR 1·
acoes ex er ror-es e a la, ccrise- ovioo Ja se so resalra em açoes e R d 4 130

.

C . I'-. h 1
.

'lA
.

d 81 b d Ih 1" d
en a:. cr-uzerr-os , orner-cru

gUIU ur ar a Vlgl c ricrc, os guerra, co en 0- e a g orla e ter 4 P S t' t 2' R d . 6 516guardas que custodiavam sua casa, afundado um dos corsários do ' . an IS a , en a.. cru-
zeiros.

em Roma, escapando-se, Também eixo, nas proximidades dc nossos CI T -

I destão des'=lparecidos sua esposa e litoral. E, mostrando o perfil do
--

atSSl lca.çao gera
t

os I?Otn-3 f'lh
. . - . ..

d h d corren es ao çampeona o pau IS a,seus lOS. slnlstro. ncvro aru rn rqo
, e�en a o

por pontos perdidos; Corin tians, 4pelos tr-ípu lo.rrtes na pr'opr iu cor-I t S- P 1 6 't P I-. l'
. pon os; ao ou o, pon os' 0-

Hriqo , ogo apos seu regresso tr íun- rnetros 8 pt· J t' I
.

f
. .

t S 1 d F'lh' ,on os, uven us e Pl-ante, o rnrn is 1'0 a qa o 1 o Ira ga 14 t· S t P d Pimenta ao que pnrece esta' in-I
.

't'
.

ln, pon os, an os e . e
reve 01.1 z;cals uma VI orl?- contra Esportes, 16 pontos; P. Santista, clinado a aceitar a pr-opos'tei da
os brutcds agressores, m�,s um ,0- 25 pontos; Comercial, 27 pontos _ ! Federação Mineira para preparar
fundam.ento de subrnordno alem Jabaquara e S.P_R., 28 pontos. 'a representação das "alterosas" qu4ft:".�dos rnu i tos q;>e no seu. a.cervo con- competira no próximo Campeona. f I

Istambul, 28 -U.P.- Faleceu o rei Bóris da Bulgária. O esta�- ta a Força Aerea BraslleIra. E B to Brasileiro de Futeb'l j

darte real foi arriado do palácio, às 18.30 horas da tcn de , O falecl- Rio, 30 (A, N.). _- O ministro m elo Horizonte o .

mento foi ànunciado pelo l
'

ministro Filof. O rei Bóris contava

421 anunciou
o afundamento do nono América 3, Cruzeiro 2,

anos de idade e subira ao trono após a renúncia de seu pai, o rei submarino do eixo pelos pilotos da A Federação Riograndense con-

Fernando, em 1918, após a capitulação da Alemonha, sua aliada. FAB. O corsário navegava com a Em Curitiba sultou a c. B. D. se a nova regu-
Istambul, 29 -Ü.P.- Na catedral de Sofia, rezou-se hoje missa velocidade de 15 nós, à superficie, Comercial 1, Ferroviario O; lamentação do campeonato brasi-

por alma do rei BÓlÍs. e a 35 milhas ao largo da baía da Curitiba 4, Juventus 2. l�iro proibe a indicação de técni·
Istambul, 29 -U.F.- Hoje em todos os quarteis búlgaros foi, pres- Guanabara, quando foi avistado cos não diplomados para dirigir

todo juramento de fidelidade ao novo rei -- Simeão II. por um pat.l'ulheiro norte-ameri- Em Joinville os I'!Oratchs que concorrerão ao re-

Istambul, 29 -U.P_- roi decretado luto oficial por 40 dias. Ape- cano, que im.ediatamente o atacou. América 2, Afonso Pena. 2, ferido certame.
sal' de estar muito espalhado o boato de que o rei Bóris foi assassi- A belonave inimiga, não podendo
nado, o l' ministro anunciou que o soberano foi vitimado por "obs- submergir rapidamente, fez frente
trução da artéria esquerda do coração, pneumonia dupla e congestão

/'
ao atacante, ferindo o piloto na

cerebral". mão esquerda, que imediatamente
radiotelegrafou, pedindo a presença

Agravou-Se a situação na Dinamarca �� �;!��, ae��:c��, ;���:1:i�de�:,�
Londres, 29 -U.P.- Os alemães decretaram a lei mareial para migo descarregando sua carga, se

todo o território da Dinamarca, ameaçando de usar as torças milita- cundado por outro avião -- o ter
res de ocupação, sem misericórdia, contra todos os que infringirem os ceiro no ataqu�, -- pilotado pelo
preceitos da referida lei. Diversos navios da pequena frota-de-guerra tenente Torres Fllho, que varreu,

dinamarquesa foram afundados por suas proprias tripulações e outros com suas metralhadoras, o convés
escaparam para portos suecos. S�te barcos de guerra alOIuães toma- do submarino, onde se encontra
ram posição· em frente à costa danesa, e circulam rumores de que o v�� 150. p(!lssoas,. dax:do fim ao

rei Cristiano foi detido pela "Gestapo". SInIstro plrata naZI-fascIsta.

AI.
- I A despesa com o

�ençao . cinema póde ser ti
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

a morte do
..

rei Dóris

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULT;\OO o POPU

L.AR D'EPURA TIVo

DO SANGUE

I '-1 Fi�tlOt" " B8ÇÚ, o coração o Estômago, 08

PUlmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos, ReumatiGmo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
InofenRivo ao organismo. Agradável como JieM.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxil.iar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo dR mpr;mfl origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento di'l Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa,

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «!lHt» obtendo
sempre os melhores resultados
no tfi:tamento da Sífilis.

Ca) Dr. Rafael Bartoletil

\ eis, o f'anaf ismo clubisfa o aplau
de. porque inverto as coisas e con-
sidera elogiável a açâo. .E se o
jornalista, cumpr-indo seu dever
censura o faltoso, o mundo \'en;
abaixo, POI'(IUe, para os fanáticos
está "metendo () pau" (esta é a ('x�
pressão comum) no clube, corno Jse um joga't!or pudesse represe n-�tal' um clube. A menos, é clar.r
consoante () ponto de vista do 101<
cedor fanatizado, o 111Úll jogador in
carne o clubc. Neste caso, a culpa
não é do jornalista, mas do fal1:11\
co que lraz o seu próprio clube
para: o nível inferior cm que Se
acha o jogador culpado".

o «Arará}) destruiu
um

-

submarinQ

ATLETISMO
Em nossa edição de amanhã,

publicaremos interessante e com

pleta reportagem do Torneio Aber
to de Atletismo, efetuado ontem,
pela manhã, no estádio da ForçaPolicial do Estado.

Box
Nova Iorque, 29 -U.P.- O cabo

Roy Robinson, com 145 libras de
peso, vericeu , por pontos, a Henry
Armstrong, com 140, num match
de 10 rounds, disputado no "Mo
dison Square". Ao terminar a pe
leja, Armstrong anunciou sua de
cisão de abQndonar o "box",

Várias

•

Em Brusque N:>Hcias do Paraná adiantoru qUê
O Caxias, de Joinville, venCeu ao

vários jogadores do Atlético Para-
Brusquense por 3 Q 2. nàense ingressariam no Bota{ogo".

_ dentre elés o arqueiro Cajú, q'ue'__
Em Itajai lacaba

de ser punido�pelo Tri,hunol
O P· d' d B b

de Penas da Federaçao Paranaense.alsan U, e rusque, a ateu
o Marcilio Dias, de Itajaí, por 20 1.

Tangarog evacuadaE.m PO!to A!egre Londres, 30 -U.p. Urgente- SeQun-CruzeIro 5, Soo Jose O; Interna- do um despacho da D.N.B., trans-donal�, Força e Luz O. Imitido pela emissora de Berlim,-

lOS alemães evacuaram Tangarog,Em Campinas .
no mar de Azov.

Ponte Preta 2, Guarani 2. - - - - - - - - - -

-,.,.

Em Sorocaba hQtiéocili p-Uden""'·ro quadro de reserva do COl'in-
thians derrotou o São Bento, de Foi achada e depositada em

Campinas, por 5 a 1. ·nossa gerência uma peça de ga·
sogênio.

É mu. DOENÇA
lWITO PERIGOSA
PARA A FAl1ÍLU
E PAJI.A A. RAÇA Em Buenos Aires

River Plote 2 x Independiente 1. GUARDA-LIVROSBoca Junior 2 x Rosario Centra12. p \.
San Lorenzo 3 x News Boys 1. recisa-se de um, que apre·
Racing 5 x Platense 2. sente referências.· Informações
Estudiantes 1 )( Huracan O. Avenida Trompowsky, 74.
Chacarita Juni<;>r 1 x Atlanta 1. V. - SBanfield � x Ginasia y Esçrrima 1. o?'.-.....-_...-�

lo preco do Ferro Carril Central 3 x Llanus 2, Monumento
. '. pao os CLUBES QUE NÃO 1'1W- ao tenente-general

I
Os p;opnetarlos. de padarlas nes- GRIDEM I Volokst� capit.a!, comumcam q�e, c: par- _nJo, 29 (D. N,) - Esboçn-s(l, ('III Nova Iorque 29 (U P) _

br �e 1 d: setembro, delxarao de j Sao Panl0, UlIl movimento teooenil' IA "...
'

:'. ,

fab_:lcar pa�s .

de 10 centavos, que :l suprimir do CanlpE'Ol1ato dL' pro-I
ladlO de �oscou transn:lltnl!Slera� subsbtUldos, em peso pro- Cissionais, na lelllpora,da vindoura, u,m comunIcado do ComIssa"

porclOnal, pelo� de �O centav.o�. os clubes que se acham nos três úl- nado da Defesa, anunciando

I.
Esta resoluçao,. VISO conclhar o lil11os_ lugares. Em que pese a il1l- que, durante a batalha na !lO·mteress: dos fc;'brlcantes com? da pressao desmgradávcJ que Ia! lnerlí- na d I dpopulaçao e fOl tornada, em vlrtu- da possa Callsar' a vcrdade é qUl'

e zyum, proxlmo _

e
de do eleva�o. preço do. trigo e mão ao profissionali;mo nào póde in- Kharkhov" morreu em açao o
de ob:a �er'lf.,cado ultlmamente. leressal' O Concurso de clubes qlle tenente-general V. Voloks, do
FlorlOnopohs, 30 de Setembro de lIào progridem e (jue, en!l'a a,no. Corpo de Tanks do exército

11943_
3v-l súi ano,

l1.ada
mais fazelll do que russo. Acrescentou que será

dlral EUfl·410 Outra I )�;f���:�il1���.ltas vezes por contagrns erigido em Izyum l}� monu-
U. \J I - mento em sua memorIa.

I Fort Benning, 29 (U. P.) - ESPíRITO CLUBISTA
'O general Eurico Gaspar Du- . mo, 29 (E.) - ° sr, .José Brígi. M T , Por motivo de via-

tra terminou ontem a inspe- do csclyYC no "niúl'io de Noticias" oveis gem, vende-se uma
, I • ()

..

I J sala de jantar e utrl
cão das instalações do Fort (). �egull1 c:

'

cS�JrJlo cu )ista dormitório. Rua General Bitten-_'. ., . psi" de lal sorte fllTalO'ado em cC)'-

Ben:�lll!g. Falando a lmprensa los _individuos (juc qu;lquer ohser- court, n. 83. 5v-2
o mlnIstro da Guerra do Bra- vaçao, mesmo à: conduta irregular
sil decla:'ou que o povo bl'aSi-jl:f'.

seus ,jO!9.0<2re·s, é inlerpr�ta(la
leiro esta ancioso para lutar (1)�l]O PC! sc",lllçao ao, clnb.e, etc.

. Ola, sc um Jogador de futebol pro-nos campos de batalha. ccrle 111ft11 cometendo f\tos I'cprpvÍl,.

'l'H!m sonegar informações à F,s
tlltística Militar. trabalha em pró) •de país inimigo. E, nesse caiO",.�flrá juh1:ado. militarmente, COIII"
I�imiro do Brasil CD. E. M.>,
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