
o
10 general E. Outra
I em Fort Hill

ForL Hill, 2 (U. P.) - Assistindo
aqui aos exercicios da Escola de
Artilharia de Campanha, o general
Eurico Gaspar Dutra elogiou a exa

tidão e velocidade da arma de ar

tilharia, declarando que o fogo con

centrado constitue uma das maio
res contribuições norte-americanas
para ganhar a guerra contra o

"eixo". Acrescenta que o Brasil,
empregando a mesma tática, [un
lar-se-á às Nações Uni dais afim de
assegur-ar a vitória das democra
cias. O general Dutra recebeu de
presente uma bandeira norte-ame
rclana, de seda, tendo afirmado:
"Colocanci este símbolo no meu

gabinete de trabalho".

Rudolf Hess está desequilibradoLONDRES, 1 (u. P.) ... RUDOLF HESS VIVE MEIO DESIQUILIBRADO EM UMA DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL MILITAR
EM QUE ESTÁ CONFINADO. SEGUNDO REVELOU o '"DAILY MAIL", HESS, QUE SOFRE DE MANIA DE PERSEGUIÇÃO E
TEME SER ENVENENADO, DECLAROU: "SE VOLTARMOS A SER VENCIDOS, DESTA VEZ FAREMOS UMA TERCEIRA
GUERRA E ENTÃO TRIUNFAREMOS". NA OPINIÃO DOS MÉDICOS, RUDOLF HESS NÃO VOLTARÁ A RESTABELECER·SE.

J<jl'\CARI�EGUE a "Emprêsa Interme
diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil,
müitar. 'bancário " comercial.
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o Fogo Simbólico
P. Alegre, 2 (A. N.) - Pouco de

pois do meia noite chegou o "Fogo
Simbólico", sendo recebido sob
graude e vibrante aclamações por
enorme mull idâo.
'iIIIII""w -_��-.._.._.-.- -_-__......

Contra a ilha
Marcus

'Washington, 2 (LT. P.) - Alto
Iu ncj onúr i o da marinha dos Esta
dos unidos anunciou que está em

ação, contra a ilha! de Marcus, no

Pacífico, lima força naval norte
americana, que foi incumbida de
"missão especial". O informante
disse acreditar que se está desen
volvendo urna operação por força
composta: de porta-aviões; mas

acrescentou não haver nenhuma
informação a respeito. A propósito
a rúdio de Tóquio noticiou que
os norte-americanos estão atacan
do as instalações japonesas de Mar
cus com uma divisão naval apoia
da por grande número de aviões.

de

o papa Pio XII falou ontem ao mundo
Londres, 1 (U. P.)-"A con-I

fiança entre as Nações deve re
nascer. Dirigimo-nos - decla
rou- hoje Sua Santidade o Papa
pela emissora do Vaticano -

a todos aqueles que possam, le
var justiça aos homens e asse

qurar-üies quê os realmente
cristãos são sempre generosos.
Continuar a guerra é conciliar
os interesses nacionais em de
trimento da conciência cristã e

humana. Dai a todas as nações
a esperança de uma paz honro
sa e de uma paz justa. Aben
çoados - acrescentou Pio XII
-s--seuini aqueles que preparam
as bases da paz! Abençoados
sejam aqueles, que qualquer
que seja o país beligerante a

que p e r t e n ç a m, pro
curem resolver a atual si
tuação! . Abençoados sejam
aqueles que escutam as vozes
das mães que deram filhos, não
para que morressem, e, sim,
para criar um mundo melhor!
Abençoados sejam aqueles que
escutarem a voz do povo q1W
pede paz, pão e trabalho em

fôrma cada vez mais calorosa!
E impossível - continuou
afirmando o Papa - construir

Ium novo mundo, a menos que
olhemos para Deus, que aâmi- �

nistra a Justiça. D�sgraçados i va era de construção e de paz! i tra a guerra vai a11;menta,,!do".daqueles que baseiam o seu Confiando nisso, abençoamos Em seçuiâa, reieriu-se aque
poder na opressão, na tortura: a todos aquel�s que. t1:abalham le,s .

que ,a?reditar�m numa vi
das inocentes e na injustiça, e, pela paz". Aiirmoú ainda Sy,a �orw rápida, �

declarando que
perturbam a construção de I Santidade que "as operaçoes ele.s agora_. nao sentem outra
uma paz justa e duradora. Aos célicas estão. chegando a seu C02sa a nao ser pena. O Papa,
povos' oprimidos deveremos ponto culmmantr Em �oda logo que ter1}unou a sua espe
dar a esperança de que êste parte os povos �eem �umas. r�da alocuçc:o, }anç?u, f!m l�
ano será o começo de uma no- Em todas as naçoes o odw con- t2m, a bençao Urb2 et Orbe.

Elogios à FOR e_ à �arinha I �!:J.��I!I���u�Washington, 2 (U. P.) - !'>- aç�o. d�s forç�s .aerOnaValS, clínica, dando consultas dia
brasileiras na caça aos submarmos immigos fOI objeto de co-I riamente das 14 às 16 horas.

mentário, hoje, por parte do secretário de Estado. O sr. Cor�ell
Hull referindo-se ao recente afundamento de um submarino
do "eixo" na costa brasileira disse: "É digna de elogios a mag
nífica conduta da Marinha e da Aviação brasileira? tanto no

afundamento em questão, como nos anteriores".

ChãPéúSPíiíifa�1 A ,::�át:;_��a::;ãO.

pall LEMO : 1 Rio,2 ("Estado") - Informa o

liameS
· Itamar-ali, po.1' intermédio da.Agê21-: era Nacio nal : "Por determinação

" do sr. Presidente da República, a

': inauguração da estátua [�O barão

na casa :. do Rio Branco seta realizada no

_ ': próximo dia 7 de setembro, ás 12

O PA R-A 1SO '. horas, logo após o destile militar,
:. e nao as 14 horas e mela, como

- _. � ': havia sido anteriormente anuncia
:. do".
. ------�--------------------
,

Córsega e Sardenha serão invadidas
Madri, 2 (U. P.) -- Está iminente a invasão da Córsega

e da Sardenha, pelos aliados. Segunrlo alguns observadores
Será possível que os aliados atacassem a Córsega e a Sardenha
antes de tentarem a invasão do sul da Itália. Acredita-se que,
em ambas as referidas ilhas, será pequena a resistência ei

xísta àii\ tropas anl;ilo-norte-americanl:1,p.

D. 6aspar Alonseca
R�o. 2 (A. N.) - O

.

malogrado
arcebispo de São Paulo, don Gas
par Af'onseca, que era aliadóf ilo
sincero, embarcaria no })rÓXilllO
dia nove do corrente parai q norte
do país afim de predicar aos sol
dados do Brasil e Estados-Unidos,
em Natal, Recife e Calcnde .. Infe
lizmente, o sinistro que o vitimou
impediu que don Gaspar realizasse
um cios seus mais ardentes dese
jos.

.

Rua Fel. Schmidt

De Miami para São Paulo
São Paulo, 2 (A. N.) - Estão sendo ultimadas as providências

para a n-ausícrência da Escola de Aviação de Miami para São Paulo,
onele funcionarú junto ao parque ela Aeronáutica. Falando a propósi
to, o ministro Salgado Filho teve ocasião de salientar que estão sendo
desenvulvidos os maiores esforcas no sentido de que a referida escola
possa funcional' o mais breve possível entre nós. Assim é que serão
iniciadas as construções elas obras necessárias, simultaneamente com
::'. transferência do meterial dos Estados Unidos, o que deverá levar oito
meses, f'i ntlos os quais a escola iniciará as suas atividades com a ca

pacidade para 500 alunos.

Moléstias de senhoras
Partos - Alta cirurgia

Opera nos Hospitais da
Florian6polis.

Consult6rio: Praça Pereira
e Oliveira, 10.

.
. --..-- _-"".._ _- -

�.._. -.�

Finíssimos tropicaiS e linhos !

Fone 1629
A .. I A despesa com o

tençao . cinema p6de ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Frcmclsco Tolentino, 3.

o «rOlo compressor» russo
Moscou, 1 (U. P.) - O rôlo compressor dos exércitos russos con

tinua esmagando os soldados de Hitler, que desde julho vem reali.zan
do com matemática precisão as famosas retiradas de acôrdo com os

planos traçados. No início do quinto ano da guerra encontram-se os
russos numa fase de recuperação, reconquistando cidades e aldeias a
razão de uma centena em cada 24 horas. Dirigem-se agora os russos
para Smclensk e Briansk, na frente central; na frente meridional as

posições nazistas em cheque são as de Poltava e Stalino. Nessas ofen
sivas coordenadas, os russos ameaçam mais seriamente a cidade de
Briansk onde procuram cercar os numerosos exércitos alemães que de
fendem aquele setor. Segundo as informações da frente travam-se atual
mente furiosas batalhas peJa uosse da ferrovia que parte de Smolensk
para Roslav em direçâo sul. Enquanto isso outra poderosa coluna so
viética procura contornar Briansk cujo assalto frontal é aguardado de
um momento para outro.

Da 5a. Região irá um ContingenteRio, :2 (11. N.) - Despachos de Cnriiitm assinalam a repercussão
que leve naquela cidade a entrevista concedida pelo general Heitor
Borges, comandante da quinta Região Militar, que ali deverá chegar
aeuiro eni pouco para assumir seu posto e preparar o coniinqenie do
Paraná para a expedicão militar que o Brasil mandará para os cam
pos de batalha da Europa. Acrescentam os despachos que (l' mocidade
poronoense lWI1Ca [uitoii aos apelos da Pátria quer nas 11OJ',QS de con
uulsões internas, como Canuâos ou a Reuoluçõo de 30, quer nas exter
nas, como em 1911J. e na guerra atual .

.ecaba de receber

(cA MODELAR"
Preços 'ultra-vantajosos !

Uma hora de terrível canhoneioo ps'pel para corres
pondência aérea
Rio, 2 (C. P.) - O presidente

da República assinou decreto,
prorrogando por seis meses o pra
so par a o uso dos tipos uniformes
de .sohrecartas e papel de carta
para corrcspondêncía aérea,

Argel, 1 (U. P.) -- Dois couraçados britânicos, escoltados
por cruzadores e clestróieres, efetuaram um dos mais violen
tos canhoneios navais da atual guerra. O ataque foi desfecha
do, à plena luz do dia, contra as baterias costeiras eixistas si
tuadas nas imediações de Reggio e ao sul da referida Iocalí
(lade. O canhoneio d):!r9!! uma hgr�.
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Diário Vespertino 510. Estêvão,
rei da Húngria

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TIS!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

Estevão crrlou do pai não só o
trono mas o espinhoso encargo ele
civilizar e catequizar os descen
dentes dos terrivcis hunos que du
rante mais de Ulll século assolaram
a Europa. Seu lema era: Abater
os idolos e adorar o DeLIS verda
deiro. Chamou m ixs i o nú r i o s c ele
mesmo ajudava a m i sxa ; atraindo
desta Ió rm a a san chu d os hcr-cjcs.
Levantando-se, êslcs, em armas,
marchou contra eles e os derrotou,
organizando então UIll có d igo de
sábias leis. Grandes males o amar

guraram no fim da vida já por
andar quasi semp rc adoentado, já
por perder todos os seus filhos

I pr-r-rua lur am cu l c. :'\este
í

ra n sr. do
lor oso manteve-se inabalável e n e
nh uma queixa saiu de seus lúbi os,
mas, pelo co n l rú ri o , sentindo apro-
ximar-se o seu fi 111 deli as últimas
demãos na sua obra governamental
e colocou o país sob proteção de
Nossa Senhora. Morreu a 15 de
Agosto d () ano 1038.

.

Na Capital:
Ano 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 Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados.: não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados 0 •••••

• •
.' .

iO%SCOSi• •
• •

'1 C()IAUMElA I
• •
• A f

•
• 5 mars ernos es mustcas, com os mais •
• •

: famo ses artistas. :
• •

: ÚLTIMAS NOVIDADES :
• •

i Na iC ADIOLAR» i• •

: Rua Trajano, 6 :
· :�•••8.@•••••c.e••••=.o••e••�•••••*•••••••••••••••••• 1

Washington - setembro - (Co
mcnt ár i o da Inter-Americana)
Quando a Alemanha invadiu a Di n.i- .
ma rca não o fez sem encontrar re
sistôncia. Hcsistêncía simbólica cha
mou-xc e n tão à que of'erccermu às
poderosas motorizadas do Rcich do
ze guardas fronteiriços mal arma
dos, que naquele momenlo rcpre
sentavam a soberania rIa Púuia in
vadida, Todos esses doze bravos
suorrcram no seu poslo.
Contou-se mais tarde que () Hei

Cristiano se havia oposto, contra to
do o poder-io militar dos ocupantes,
e que a bandeira swastica f'ôsse
içurla no seu Pulácio ao ludo da
bandeira nacional. A Dinamarca ia
oferecendo assim ao Invasor uma
resistôncia surda, que aumentava
dia' a dia, e que ia asfixiando carl:i
vez mais o ambiente dos soldados
alemães.
Hoje, as agências lelegrúficas tra

zern-nos noticias de encontros san

grentos enlre a população civil de
Odensc e as tropas de ocupação,
Grevcs nas í'áhr icas e estabeleci-
mentos públicos e lutai armada nas
ruas, O sangue dos doze marthcs GARAGES FLUTUANTES
da pr-imeir-a liore começa a fruli fi-

.

USADAS PELOS ALIADOS
cal' na resistência patriótica de seus NOS DESEMBARQUES NA
compal r iotas. SICÍLIAGente houve que só se convenceu '. ,A

da derrota alemã quando assistiu Washington, Agosto - (I_N- >

nas ruas de Paris ao desfile das tro-. TER-AMERICANA) - Os

alIa-I'pas (lp Hitler. Aquilo era. na yerda-! dos introduziram um novo ti- ������������������������������������������������������������de,. uma s�lva de aço, Illa� I�ão era 'po de navios para desembar- _

mais tambóm do (fUC estupidês e ca- . O t
.

'Inhõcs, E com cstupidôs c ean.hões c�� 60 anques nas praias SI-

podia, com eleito, massacrar-se os cílíanas durante as recentes
homens, mas n.ã(� .se podia vencer operações nessa grande ilha
n�nbull1 pOY-O Clvl�lzado. A pequena mediterrânea. Esses navios
;nllla.marca ��Ill f?rça, sem armas, transportes de tanques sãomanietada, ja esta demonstrando

'd
A

essa verdade. construí os com uma proa es-
As bandeiras dos Estados Unidos pecial, através da qual podeme da Grã-Bretanha, foram exibidas descer rapidamente os mons

nas ruas de Oden.se, aos olho�<; eslu- tros de aco que transportam.pefatos das autoridades alem as, por '. .

uma multidão de cinco mil patrio- Essas novas unidades obtive
tas. Nem a perseguição cicntifica ram pleno êxito no desempeda Gestapo, nem a impr-essinnahili- nho de sua tarefa mesmo sobdarle pelo lerror foram. suficientes cerrado fogo inimigo, -

para matar num povo digno os seus
.• .

sentimentos de desafronta permite Um correspondente que tes-
a ofensa constante, temunhou as operações de de-
As _tropas das l\'açõ�s rllida� �i.n- sembarque na Sicília descreve

da nao passaram a,lelll da, S!cJ!la. esses navios como "garages flu-As rcpercussoes, por-cm, da sua pru- t t"
I::)

ximidalde jú se estão fazendo senth' uan es ,

na Frnnça, onde só na última sema- "Quando nos encontramos
nu f?r�1Il mortos p.el�s (�rganiz�,çõt's no convés repleto de tanques,patrlOtlcalS de resls�cncla, m�ls. dl' não temos absolutamente a1.000 soldados ale!ll�lC.s, na BelgJcHI, impressão de que estamos ana HoTanda e na GrecIa, E agora, nn .

Dinamarca, cujo povo era conside- bordo de um navIO. Parece uma
rado pelo Laboratório ele Pesquiz�ls enorme garage, e é o que são
Raciais de Berlim com uma percen- esses navios realmente. Vemos
tagellJ invejável de a.rianismo pllro ...

a bordo filas enorme de tan-Póde Hitler mobilizar todos seus
batalhões ele f'ortificaçõse. Seus pa- ques, caminhões e "jeeps", Nu
redrões de cimento armado le\'an- ma extremidade, vemos um gitar-se·ão seillpre sôbre as águus mo- gantesco guindaste elétrico.vediças de inslII'reição. _patriótica. Esses barcos são de dificil ma-Se, por um lado, se dlnge contra, .. ,

,

eles o impu Iso irreprimh"el das fôr .. 1 ne]o, espeCIalmente na vIagem
ças libertadoras, surge, pelo outro, de regresso, quando se encon
os sentimentos de rebeldia dos cida- tram quasi vasios.

• dãos oprimidos, cujo poder Hítler,
a-pesar-de lodo o mcfistofelislllo do
seu "MEIN·KAMPH", subestimou
,perigosamente,

Os gatos italianos transformam-se
em coelhos

O jornal de Honra, "Tribuna",conta a história de um carabineiro
de FelTa/I'a em serviço no controle
de abastecimento que fez parar re
ccntcmente um ciclistn que lcvavn
Um saco muito grandc e suspeitodependurado no guiador. Dentro do

- saco foram encontrarlos dez gatos

'esfolados sem cabeça nem cauda. O_i ciciistu, Mári» Raitnou di, insistiu
:.. -;�41________ ao princípio que eram coelhos. Por

1
'

Iirn confessou que eram gatos quePrestIg� ? Govêrno fJ a� tinha vendido a. 25 liras por quílo,classes arf ;18S, - ou será". e que tinha já vendido dúzias deles
11m "quh C!_ colunista". (I... "a restaurantes e particulares. Os dez

II gatos foram apreendidos e inutili-n. N.).
1f zados por as alltoridmles não reco-

__iiiiiiiiiiiií iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-., ·__R;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii..... I1h ecerem êste tipo de ali l1l en [<l.

J Quem sabe se a publicação do inci-

Credito Mútuo Predial l����� �;:�11��il�! ��I���. i(�.ia2fn.s ca-

Proprietários - J. Moreira & Cia.
O m�ior e mais acreditado Clube deSorteio de Mer·
cadorias do Esta do

Sortph')R nos dias 4 e 18 de Mia mê�.
PRÊMIO MIlIOR CR.$ 5.250.00
Muitas bonificaçõ"'R e inscriçõa de pHgamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas e",tas vantfgens por apenas

.

, Cr $ 1,00. TudO me promete cum
Dre incontinfllote. Não existe igual Não reflita e não
du;.-He um só instante. ConCi)rrf para o próximo
sorteio. tenba coUançA, que, qUtlll([) menos eSJ)erar, 8
sorte virá 80 seu encontro

Conserve be.m na memória.s dias lt e 18
�. I

_ii

TÓPICOS & COMENTARIOS

O pOVO chinês
resiste

�Conjuntos para todas as

capacidades
MÁQUINA,

.D!'.i\.NDREA
Matriz:

LIMEIRA - Est. São Paulo
Agência em S, Paulo

R 15 Novembro, 150 - 9° ando
Caixa Postal 2528

.9'

"A Bandeira Nacional quando em prés·
tit.o on )!Il'oeissão, não será conduzida em

posição horizontal, e irá ao centro da
testai da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois meh'os adiante da linha pelas
demaJs formadas. se concorrerem lirês
pI' Jl.l.ª1! ba�deiras". (DecntQ:lel .Jl, ••$4;5,

lambem e E'>(ATO
cortando ou cosendo.'

W M. DJA��/a.l-'ate-�R. tanselheiro Hat'ra. 8
O.K,STuOrO

o PENS�ENTO DO DIA
«A ecocornia é Ia origem da

independência; e da liberdade».
E. Souve,stre.
A ANEDOTA DO DIA

- Você ultimamente está be
bendo de mais.

- Estou armazenando este
que para quando vier o racio-
namento... �

O PRATO DO DIA
CAPA DE FILE' GUIZADA
Tome um quilo de capa de

filé de vite'a, lave-a, corte-a
em pedaços mais ou menos pe
quenos, ternper e com sal, pi
menta, um pouco de hortelã e
alho socado.
Esquente um pouco de gor

dura, iunte a carne, duas ce
bolas raladas, quatro tcmates
e uma colher de chá de massa
de tomate.
Deixe ferver lentamente até

secar o caldo. Refogue bastante
para corar

colher de
doure bem
caldo.

a carne, junte uma

farinha de trigo,
e junte um copo de

Logo que engrossar o caldo e
a carne ficar macia, junte meio
copo de vinho branco. Ferva
mais um pouco e sirva.

Missa· de , .

setlmo dia

•

o PRECEITO DO DIA
Na primeira fase da febre

tifoide, a temperatura, embora
pouco elevada, aumenta gra
dativamente, dia a dia. SNES.

Cunhados e sobrinhos de FREDERICO A, EWALD,
(FRITZ) tragicamente colhido no desastre do avião
da Vaso, no Rio de Janeiro, na 6.a-feira última,
rnc.ndo.m celebrar missa de sétimo dia em sufrágio
da sua alma, no dia 3 do corrente às 7,30 horas na

Catedral Metropolitana, no altar de Nossa Senhora. Para êsse ato são
convidados os parentes e amigos do extinto. Antecipadamente agrade
C3m ° comparecimento de todos, 2 v,-2

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

lheiro da Hustracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sía. de acrescentar, ao aO"rade
oer a gentiJeza:E$TEE 1.411-
SEi'1 o nsu APEí?lTIV()

íWED/!.El(Jj

VENDElll-SE (I/'! ,r;o!J{JTO !JA KI10TSA.lfI!J. CO/'7. é SéGUROS
L-- ITI•••.I�í ---4

agora a preços·mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a cr ôrno .

Comprci-se OLEO DE PEIXE, em qualquer
quantidade. Pcqo rn- se os melhores preços da praça.

Tratar à rua Conselheirs MoEr;) n' .41.
TBMANCARla BARrflROS

___ o __ •• __ • _

CASA MISCELANEA. distfi·
buidora dos Rádios R. C, A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

........................� �
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avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de

.

tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento I de sedas.
sem. compromisso, á «A' Exposição»
PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
Fcrccm ulDa visila.

Daladier e Blum num Campo de
Concentração

O "Goeteborgs Handels-och Sioc
Iarts-Tidning" reporta que tanto
Daladier. como Blurn acham-se ago
ra no campo de concentração de
Sachsenhausen, e que o general Ga
rnelin está prisioneiro na fortaleza!
de Kocnígstein. Foi desta fortaleza . _
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··.Al1
I ficulrlade em arranjar papel de im-
pressão; e todos os livros que são a
impressos são vendidos an tecipada
l11�nte, quer o autor seja bOI11, quer
seja, máu, Estão proibidas as re

impressões de livros clássicos, mas
no mercado negr-o são vendidos comunica sua mudança pro-

1"clássicos franceses. Obras de Bal- vis6ria da rua Pe. Migueli-
lO , zac, Montaigne e VerIaine vendem- nho n. 36 para a rua Pedro

A longínqua ilha de Taíti' com suas dansas e musicas sen -' se fácilmentc a 800 francos cada Soares n. 9, onde continúa a

suais serve -de fundo a êste romance delicioso, vivido por John uma. O Cais de S1. Michel, o mais aceitar, com a presteza hn-

Hall, Peggv Drake e Charles Laughton : famoso mercado de livros em se- bitual, encomendas de quais. 1.

A íd
" ,

Ih
gunda mão do mundo, está comple- quer dos excelentes artigos �

.

VI a, aSSim, e me or tam�ntc deserto. Todos os que,

�
das afamadas indústrias 't;

apoiados nas suas antigas relações :.
BRASIL ATUALIDADES 2xl0 (DFB) com o alfarrabista, querem comprar R E N N E R I,

um livro, têm sempr-e de levar con- � -',
COMO NADAR (Desenho Colorido) sigo dois livros 'velhos. Os jornais .. "

A VOZ DO MUNDO (A�uaIidades) francescs observam com bom . hu- 456....··········�·-..··�·�···....····-6;"·2u..
Preços: 3,00. 2.00 e 1,00. Censura Livre mor que é pena ter de trocar os li- -,�-""".,',"" --------

vros velhos, por não se poderem
DOMINGO: virar C0l110 um paletó. (E. C.). A Esperteza de um Carniceiro no

.

'd H II d
Mercado Negro

Jamais saiu e o ywoo uma comédia que provocasse tantas Comprai na Cf'. SA MISCE
gargalhadas como esta da Warner Bros. em que aparecem LÁNEA é s iber economizar'

• Um carniceiro de Budapest, Fe-
Bette Davis. Ann Sheridan, Monty Weeley e Richard Travís: rene Toth, viu num jornal que uma

Satan J-anta conosco A L F A I A T E ������:�:�� al�������!�i��an���ej��);:ver o automóvel e concordou em

comprá-lo com a condição de ° dei
xarem ensaíar o Carro durante três
dias. Durante êsses três dias foi no

'carro, com-o chauf'Ienr 'da embaixa
da à frente, protegido pela placa
da embaixada, de aldeia em aldeia,

15v-9 açambarcando carne, . galinhas e

-N-ã-o--t-e-n-h--a-"-d-u---v-fd-·a-e-m-d--". sabão à SOCaIJa. O chauíf'eur exigiu
'" '" parte da cjlrne; ÚIaIS' houve questão

Boneiar om "qulnta·eoluna�, e foi infórmar a polícia. Assim se

por mais .que· pareça teu aml. descobriu a falcatrua, mas no enh'e

go; não merece toa estima um
tanto muita gente tinha-se a,pJ;Ovei-

traidor �a ;p:��rl.. ({... �. ;N.l. (��oç��s compras
__ '�diPlomáticas",

-caa:maDWN. ..........,� �,....."...".,

tiO"E 58-feira HOJE
"IIXJDDIXIDbQDDDCIDD................,at:JDIlDDDt.lKII:JaDaUct:lCJDl1DtlDo��OCJOCXXJDÕOODODOCXIoarxmaas

...

Fones 1587 CINE ODEON" Sessões' às
-

e 1602 17 e 19,30

..

em
---'-�-------------------------

Imperial
Este cinema acha-se fechado

par" reforma geral"

1 que Rudyard Kipling, o céle·
bre poeta e escritor inglês,

não era inglês, mas indú, pois
nasceu na cidade de Bombaim,
na India; e que êle e seu gran
de amigo o rei Jorge V, da In
glaterra, morreram com a dife
rença exata de 24 horas.

2 que, na India, a vaca, o ma-
caco e a serpente são ani

mais sagrados; e que, no Sião,
existe a crença de que o espírito
de Buda acha-se encarnado nos

elefantes brancos.

3 que, a-pesar-de não saber ler
nem escrever, Carlos Magno

foi o mais eminente te610go de
seu tempo.

4 que a palavra «almanaque»
foi pela primeira vez usada

por Roger Bacon, em 1267, para
designar as' táboas permanentes
que mostravam os movimentos
aparentes do sol e dos outros
.corpos celestes; e que Bacon
tiro·u tal palavra do ÓJ'abe «01-
-mcnoh».

5 que, ao contrário do que 'reza
a fábula, a raposa é um dos

animais mais estúpidos da cria
ção, pois em recentes experiên
cias feitas pelo prof. W_ Levett,
no Jardim Zoologico de Los An
geles, fícou demonstrado ser ela
capaz de aprender apenas 10°/0
das habilidades que o cão apren
de com a maior facilidade.

6 qUI;! o norte-americano John
Pierpont Morgan foi o maior

colecionador de objetos de arte
de seu tempo; que morreu em

Roma, há poucos anos, perto do
Coliseu; e que deixou uma for
tuna !lvaliada em cêrca de um '

milhão e quatrocentos mil con

tos de réis.
.:-.-.-_-.-.-.-.-.--....._-_. .-.....- ....-_....._-_.,.",

r--...·.....-eH·.....·1

IVida Social I�..... f••••••�

PARA VOC:E, GAROTA BONITA!

ESMOLAS
Encontrei-a na rua. Via-a esbar

rando em transeuntes, desculpar-se
apressada. Parecia estar alcooliza
da. Por sob o chapéu pendiam-lhe
os cabelos encanecidos. Senti uma

curiosidade irrefreável, imensa de
. saber-lhe a histária, Uma dôr vio
lenta, uma notícia inesperada?
Quem saberia dizer-nos? Aproxi
mei-me,

- Minha amiga ...
VQI,tou-se espantada: O.� olhos

briltuuües de onde as lágrimas lei
maoani em cair, fixaram-se em mim
prescrutadoramente. Limpou a tes
ia com as costas da mão enluvada,
olhou-me novmnente.

- A senhorita me conhece?
- Não importa; parece-me que

precisava de alçuem,
.- Como é bondosa! Minha fi

lha, deixa-me chamá-la assim? Meus
cabelos estão todos brancos. Venha
comigo, andemos e conversemos
'um pouco ...

Naquela tarde, ao sepurar-me
daquela pobre mãe, púde avaliar
como c usta pouco uma' grande es

molo.
SARlT.4.

Aalnr.'rlo'l
E' sobremaneira grata para os

que labutam no mo.gistlirio cata
rmenlse a data de hoje, que assi
nala o dia natalício do sr. prof.
dr. Eipídio Barbosa, diretor do De
partamento de Educação.
O aniversariante, que é pessôn

geralmente estimada, pelos seus

predicados de espírito e coração,
certamente vai ser alvo de expres
sivas demonstrações de aprêço.

1"õsinala o dia de hoje o aniver
scirio 'no.taHcio do nosso ilustre
contérrAneo sr. dr. Diniz Júnior,
atualmente em Buenos Aires, em

cujo. embaixada brasileira é con

.. lheiro comercial.

Passa hoje o 'natalício da srita.
Maria-Laura CaUado, filha do sou'

doso conterrAneo sr-. Haroldo Cal
lado.

Feateja seu aniversário hdje a

srita. Noêmia Sousa, filha do sr-,

Lindolfo Sousa. alto funciondrio
da I. O. E.

Transcorre hoje a data natalícia
do sri' Flávio Ferrari, secrtltário da
Acad.mia de Com&rcio.

Vê palSar seu dia nataHcio, ho
j.; a exma. sra. d. Arlindel Soares
Dantda. esposa do sr, Júlio Dan
tela. rbdio-teleqrafiata da Pano ir,

A delta de hoje assinala <1 pes
ang.am d. mais um aniversário na

toUcio da gentil senhorita Julita
"'or):IC�. filha do sr. 10sé C_ Borba.

'TrQnscorre na 'dato. de 'hoje o

nCltalicio dCl gentil srita .• Sahda,
fino ornamento da sociedade local
e filha do distin to casal Jac6 e

Soraid Boabaid.

Aniversários de casamento
FestejCl hoje o seu 30' aniversá

rio de casamento o distinto casal
Humberto Delaite e 01170 Delaite.
Com o transcorrer eie tão grata

efeméride, o casal ani1rersClriant.
vi elinda assinalar os natalícios de'
seu. filhos sr. Dorival Delaite e a

8enhoHtd. Isaira Delaite, respetiva
mente.

Amanhã, o sr. João de Aasis e

aua uma. aspôsa d. Flávia Simone
de As.i. comemoram suas bôdas
da-prdta, motivo pelo qual, seus

filhos farão rezar missa em ação
de graçCls, lls 8.30 horas nc capela

,

dO>,Colé9io Coração de ]esús.

JIabllltaçi'Jes:
Estão-se habilitando para casar

o ar. IRaque Klincewski e srita.
Luzia Am6lia Ferreira.

Os érgios da Estatlstica Militar
têlll apaio legal. quando 'nUmaDl
o produtor e·o vendedor a mostraI

, o que p08saem e� seu. 8IItabeleel·
"••SO" (D, I. �.),

BREVE: Carmen Miranda, John
César Romero

Aconteceu

LEIA, 110 riovo número de
SELEÇÕES, como, espremendo
peixes, se

Obtem.um suco que eli-
mina a sêde.

.

,_...........,

As Incríveis
Façanhas de
Bolivar!

o resumo completo de uma fasci
nante e recente biografia .do imor
tal Libertador... Pág. 99.

-"{:,-

Aprenda a Ler
Depressa!Ao chegar ao têrmo dêste artigo,

o leitor deve estar lendo duas ve
zes mais depressa do que era ca

paz, ao começar... Pág. 23_
-"{:,-

Está V. Vivendo
ou simplesmente
Vegetando?Dezesseis pontos interessantes pe

los quais você pode sabê-lo ... Pág.l.
-"{:,-

A Indústria
Mais Perigosa .�
do Mundo!

Corno se fabricam formidáveis ex

plosivos na maior fábrica de dina
mites dos E. U. A. . .• Pág. 4.

-"{:,-

Por que razão
os Lucros da
Indústria

, ATENÇÃOl Qualquer
assinatura deve ser subscrita exclu
sivamente por intermédio dos nossos

agentas abaixos indicados. Cautela se transformam em salários mais
com os solicitantes não autorizados! altos para todos... Pág. 77.

.

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt 8
Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário. 55-,4 _ 2.0 andar - Rio

AGÊNCIA RENNER

Payne, Alice Faye e

.

Precisa-se de oficial de pa
letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto. 18 (sobrado).
403

em:

Havana

J
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ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSü"IXAS: Pela manhã, das 10 as 12 - À tarde, das 3 as 6.

_________Ru_a_V_i_t_o_r,M_e_i_re]es, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
UONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das' 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
sábados, (Ias 16,30 às 18 horas - CONSUI,TóRIO: Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado -

Foue: Vl61 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex-interno do Serviço de Olío ica J\!édica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
CLíNICA M1í:DICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 1426 - RESI()Ê'XCJi\: Rua Visconde de OUI'O

l'reto u, 70 - '1'el. 15'23 - HORÁRIO - ]Jas 1{; às 18 - FJ,oRlAXóPOI,IS.

DR. S,AVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio! e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospital de Car+dade

Cliltica médieo-cirÚFg'lca especializada de On'05, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua FeIl'pe Schmid-t, 8, Fone 12:>9 - CONSULTAS: Das 15,30

às 18 horas - RlllSIDl!:NCIA,: Conselherro Maf�a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE D1AGNóSTICO
CUNICO

DR. DJALMA,
MOELLMANN

Especialista em moléstia. 'e senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores. etc. - CIRURGIA PLASTICA
4>0 PERtNEO - Hérnias, hídrocele, ve

rtcoceíe. Tratamento sem dor e operação
de lIemoIToides e varizes - Fracturas:

aparelhos de gêsso, Opéra nos HospitaIs
de Florianópolis.

Praça Peretra e OUveir'a, 10. Fone, 1.009.
Horário: DR. 14 às 16 horas, diariamente.

Formado pela Universidaàe de Genebra
Com prática nos hespjtaís europeus

Clíhica médica em geral, pediatria, doen

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

Assiste. 'l'éenico: DR. PAUIoO TAVARES
Ourso de Rad'iolog ia Clínica cem o dr.

MliUOeJ de kJmm Carrrpanarfo (S�B pau

lo). Espeeializado em Hrg'íene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neíro. - Gabinete de Raio X - E-Iectro
car«iografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Ga,binete
de fisioterapia - Laboratôrto de micros

copia e análise clíníca. - Rua Fernando
Màchado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. BEZERRA LEJTE
Clínica Médica

'tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em dianteDR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno do. Assistência Municipo.l
e do Serviç.o de Clínica Cirúrgica
ci carge do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Ooeraçües
C.nsult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, dos 16 hs. ern.diante

Reaid: VidaI Ramos, 66,
Fone: 1067.

Ctrurgla fi Or{(�p8dia. ClfJllca' e ClrUl'gla
do torax. Partos e dOOJlfJa's de senhoras.

CONSULTÓmO: R. João Pinto 7 Did·
rlameflte das 15 às 17 horas. RESID�N-
elA: Almkante Ah'iln, 3&. F0t'l8 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFEiniJlliRA OB8T1bTKICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de FTorliln6poU"
Atende ébaDllllt08 a qllalQUM

lIara
Praça da Bandeira, 3� - sub.
(Anttlfo LIll'II'O 13 de Maio)

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA Mf:DICA

RUGI Joio Pinto n. 7
Tel, 1461

Homens e Sen,horall - Moléstfaa
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diáriaS' das 3
horlUJ em diante

OR. REMIGtO
CLíNICA llÉDICA,

Moléstias internas, de SElnhoras e Cri

an9&8 em Geral. CONSULTORI.,: Rua
Felipe Schmldt - Edifícle Amélia Neto.
Fone 1592, 9 ãs 12 e 14 às 17 horas. RE
SID:mNCIA: Av. H. LUz, 186. Fll11e 1392.

DR. AUR�LIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonàr, ulceras gástrjcas e duo
denais, câncer do esromag.a, afc
ções das' vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos model'-

no� e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazou-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlt
Bas 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
FO'rn1aào pela Fm:!uTdade de MedJ.cina

da Univ.er1i!dà'de de São Paúl0. onde foi
Assistente por várias anos tia Serviço
Clrú!'g1w do Prof. Alípio Correia Neto
(Pl'ímeira Cai:leira de ClliÜca Cirúrg'ca).
Com prátic'a na clínica gineco16gica do
Prof. S'ila O. Matos. AsS'iste'!1té de serviç:o
de pal'tos do Pí·of. D()mingl::ís DelJIscio no
"Hos;pital Leão XIII".

, Cirul'gilto do estômag_o e vias bi1lares,
intêstlnO's delgaão e grosso, tiroid&; rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hid:roceJe,
varizi!s e hérnia. Doenças de Senhdras �
partirs.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saú.d,e

São, Seltastião'

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

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
L1MITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.

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

Missa e'm ação de graças
Gastão Simone de Assis e loiIo Simone de Assis

convidam os parentes e ami§os p/;l(a assú.tirem à
missa que, e,� ação de Araça.s pela passaliem do 25°.
aniversário de casamento de seus pais, mandam cele
brar na capela do' Colé§io Coração de Jesús, na sexta
feira, dia 3 de setembro, &s 8.30 h.oras.

.Wf1l"rlY'.t'rIV.......rIY........·",.�V.........•....II·.,......"..................."..rIY•.....,...............�

LEMBRANDO... An,t,� de Pl�erd�!, ptarlaJ9400s argelnti!1osO "onze" do Florianópolis _ Em na v.opa "oca (e , o se ecio-

1915, () esquadrão principal do sau- nado brasileiro nunca, ti nha sido
odso Florianópolis Futeból Clube, derrotado .no Brasil.
era constitui do dos seguintes joga- Premiado - Nicolas, capitão do
dores: Roberto :\'1oritz, Pedro Nicler selecionado francês, que marcou' 3
(Bugre ) , Gentil Silva, André Hube r, lentos contra a Hungria, cm 1929,
Alfredinho Silva, Carlos Huber, Ho- Clll Paris, teve o seu feito premiado
herto Soares de Oliveira, Fernando pelo govêrno francês, pois foi con

Garrocho, Carlos Sada, Celso 1-1a,- decorado com a "Legião de Hon
mos, Elesbâo Silva, Dam lcl Guedes ra".
e Teodoro Brügmann. ,

A primeira regra de futeból
Giovan

í

de Bardi, nascido cm Flo
rença, foi () homem que escreveu a

primeira regra de Iulchól.
Naquele tempo ... - Data de 18(iíi

a, creação do posto de juiz para di
rigir as pai-tidas de fui cból. Antes
desla data deixava-se ao cavalhei
rismo dos 22 jogadores em campo,
a suspensão da luta. assim como a

apl icaçâo das respectivas penalida
des.
Jogo de plebeus - No século XIV,

o f'uteból era na Inglaterra consi
derado um jogo de plebeus, desde
nhado pela nobreza e pelo clero.
"Goal" formidável! - Na, época

remota do Iut eból () "goal" era in
dicado por dois postes verticais
distan tes Ulll do outro 7 metros e

82 ccntimetros sem qualquer barr-a Campeonato blumenauense
transversal. Blumcnau, 31 - O campeonato da
Escanteio - O escanteio foi ado- Liga Blumenaucnss de Futebol pros-

lado em 1883. seguiu na tarde de ante-ontem, com
Impedimento - A regra do impc- mais dois ótimos encontros que,

dimento foi' reformada em 1925. sem dúvida alguma, foram dos mais Ortencio no Cruzeiro
Os nnicos ... - Os únicos países concorridos. O centr-o-avante Ortencío, '<'júe te-

onde o futebol não aufere a popu- Em Gaspar, o Tupi, local, não en- ve reseendido seu contráto com o
lar-idade de outros esportes é 110S centrou dificuldade em denotar o Ipiranga, de São Paulo, pretendeEstados Unidos e no Japão. "onze" do Amazonas, desta cidade" ingressar nas hostes do Crúzej.ru,Invencibilidade que se foi ... -peja contagem de 4- a O. de Porto Alegre.

Em Timbó, o Blumenauense, líder
invicto do cerrame, precisou se em
pregar a fundo pare abater o Tnn
boense pela contagem de 5' a 4-.
Os tentos da turma vencedora

foram, assinalados por Bodinho (2.),
Crine, Abreu e leo. Henda: 777 crn
zeiros. Atuou õsse prúlio o árbitro
Benjamin Jorge, cuja missão foi
Ma.

Bonita vitória do Caxias Disputa da maior taca da América
Brusque, 31 - Per-ante numerosa do Sul'

assístencía, realizou-se domingo úl- Realiza-se, neste ano, pela ofhn:l
timo, o anunciado embate intcrmu- vez, em Rio Preto, no Estado de
nicipal entre o Brusquense,' desta São Paulo, a sensncional corrida
cidade, c o C;"lxias, de Joinvile. pedestre em disputa da, taça ,"AHa
Saiu vencedor o quadro visitante Ararnquarerrse", considerada CO!l\O

pela apertada, contagem de 3 a 2. o major troféu esportivo em toda �
A luta foi das mais sugestivas, e ne- América dó Sul, até hoje posta em
Ia se empenharam COIll grande ar- jogo.

'

dor e entusiásmo' ambos os adversá- Trata-se ele uma gigantesca ta{'Huios, Igualmente notável foi a, dis- de metal branco, àrtisticarnente l�
cipl ina que reinou durante todo vrado, com a altura de dois mefros "
o transcorrer da peleja. Emi lio (2) dez centimetros e com um pese su
e Schmidlin, foram os marcadores perror a cem quilos. Esse inagnit:i
dos. lentos para o vencedor, Hélio, c') froféu esteve na capital band'ei
e DIrceu assinadaram os pontos d-o r.-nte, por ocasião da j,nl:-ugtl'raçá'obando local. do estádio do Pacaernhú tendo reeê-
Renda: 1.700 cruzei 1'08. bido os mais prOlongados a.pl'â·USoS

durante a sua passagem fio desfile
dos esportistas.

'

A corrida será realizada no dia
7 de setembro, pela manhã, numa
extensão de 6 quilômetros.

Empresa ccLíder»/ Const,'utora Ltda·.-. .. �,

Anexo Banco Cruzeiro do
'

Sul
Resultado Oficial do dia 28 .se Agosto de 19'43�

-Serie A' Serie I'
c-. '$30.000,00 Cr. $ SO.(tOO;00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $' HI.OOO·�OO
Cr.' $ 3.00.0';00 'Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 1-:50.0,00, Cr. $ 5.000.,0,0.
Cr. $.,-i:500,OO Cr•.$. S.OO<J,.OO
Cr. $ 5.o.QO';OO Cr. $ '7.00fMO
Cr ..$10.000;00 Cr:t-20:000.00
Cr. $12.000,00. Ci. $ 24.000�OO
Cr. $12.00Q.00 Cr. $ 24.000;'00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.0�O.,OO
Cr. $'50:.000\00 Cr. $1@O.060,OO
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

FSorteio do
1.0 Premio
2."
3.0
4.° "

5.°
10 Plêmios -

100 "

120 "

240 "

1000 "

10000 "

Título n.? 54439 Uma construção de
64439 Um terreno de

"74439 Um terreno de
84439 - Um terreno de

" 94439 - Um terreno de
Os títulos com o final n.o 4439 (Milhares)
" " " " 439 (Centenas)
" " " " " " 54439 (Invertido
" ",," " . 4439 (Invertido
" " "" " 39- (Dezena)
" ," " " "" 9 (Final)

"

Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs.

l' Premiei) título N' 893.969
Plano Lider (.

Uma construção ou imovel no valor de Cr$ 100.00'0 Q.o,

Dr. F. da. Gama Cerqueira
Inspetor Fed(,tal de Sorteios

a) ROGERIO AGUIR.RE
Gerente

o pr6ximo sorteio ser' reallaBCIO a 29 de Setembro de, ,.43
Atenção: Pedimos aos nossos prezados prestamistas o -favôr de colocar "os �us, tit�JOIt ,,�m
dia, afim de evitar que os mesmo seiam premiados e percam o direito, sen'r.id contemplados.

Inspetoria Regional em Florian6polis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sal. n' t,

Beirão 'jLenhacà venda
Vendem·se várias ã,rvoTes ps.ra

lenha. Os interessados pod�m
procurar o snr. RauJi-no' Ferro
à rua Conselhéiro Ms Cra ri 56

História", engraçadas em tempos
sérios

Anton NIussert, o quisling holan
dês. não está satisfeito com a ati
tude de desprezo que p�cra COI11 ele Fábrica de artefatos
tem toda a gente no seu pllís. No desperança de criai' um ambiente, e couro
'mais favorável entre os seus COl1l- S'ECÇÃO VAREJO
patriotas, está organizando comicios Elegantes conJ'untos deem todo o país. Usam-se todos os
meios de repressão para a!rranjar cintas e suspensórios
espetadores. Fecham-se pOl' fora as de couro, para homens
porta,s dos' cinemas, fecham-se por C11 crianças, carteiras,fora as portas das cantinas etc., , .

para ninguem poder escapar senào porta-nUiJUelS,
depois de o orador n�,zi ter recitado malas, etc.
o seu louvor' a, Hitler. S· CASA BrIRA-O D-

-

I
.. ,

Um delegado de Mussert, chama- O na ,� ICIC etasdo Wendenberg, num dêsses 'comi- Rua Tiradentes, 3
cios, começou a afirmar' que o go- FLORIANOPOLIS Vendem se 3, em ótimas con
verno lega,j da Holanda não tinha dições. Ver e tratar n'O Anna
poder nenhum, e a falar do poderio "I!!�=====::=====�1f. tem Bom Fim. No Estreito.de Hitler e dos seus aliados. Onde �

I
'

estão as colônias holmndesas da

Vende se excel'ente :0-r78Oceania? E respondeu: "Perdi- Ripas de Imbú.·a '01das!". 'Onde está o nosso Império
'

Colonial? E respondeu mais uma (para cêrcas)
-

dia c()m todo ti)
vez: "Perdido!""

,

confôrto (ágult quenve' e fria
Então disse llma voz de um cauto TratQ1' no' eseritório da garage, etc.) com 8 ch«csrta edo saJão: "E onde está a minha, hi- '

cicleta '?" E os espetadores I'espon� SOCIEDADE EXPORTADORA mais duas casU na rtlesma, â
deram em côro "Perdido!". (Aca- CATARIHEHSE rua. Frei Caneca, 98. Tratar no
bavam desel' apreendidas aIS biciclc- local. ;'.11
tas na Holanda), Wendenbel'g dei- R F S h 'd

-

O 1 t' f
' ,

b ua • c mI t, 52 lUJQUERlUENTOS, sl'lbre qualquei> asX li a p a a orma COl11 a cara, a an- . vn,tp P'!)blico.? Procure II "Empre-sa 1"da (E. Cf)' '.., ..

I' �
. tE:rmecUtiria.-".

...

Casa

COFRE
Compra-se um" de aço. Of.n(11

à. "A Exposição", 'pl'aça. IS, n., 11
j v� 12

---(
-
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CASA YOLANDA

'I

o ESTADO':'"Quinta-feira. 2 de Setembro da 1943

Formidáve.l liquidacão na mai� ba-
raleira e conhecida casa da cidade. . MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os artigos sobem de precos, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos.

TECIDOS Brim Estalingrado ................" 12,00 Sabonete Eucalol " " 5,50
Chitas estampadas, reclame metro 2,60 Brim Sebasr.opól ,.............." 15,00 Sabonete Vale Quanto Pesa '" 3,50
Voil astampado, lindos padrões . . . . .." 3,50 Brim Caroá ,......." 12,00 Sabonete Pião "2,00
Voil estampado, a escolher ". 4,00 Chitão artigo superior ............." 5,00 Sabonete Pelota 2,50
Peterpans reclame .", , .. , 5,00 Crepon para Kimono ..............." 7,00 PÓ Coty pequeno cx" 6,00
Voil suisso, artigo superior :..... 6,00 Pe'lucia lisa ......................" 4,00 PÓ Coty grande "9,00
Linho estampado ,.,... 4,50 - Pelucia estampada ................." 5,00 PÓ Madeira Oriente pequeno "6,00
Linho estampado, c/80 largura .".. 7,00 Pelucia A BC, . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 5,50 PÓ Madeira Oriente grande. . . . . . . . . .

" " 9,00
Fustão branco, artigo bom , , . 7,00 Cachá artigo superior. , . . . . . . . . . . .." 8,00 Pó Suspiro Granada pequeno

" " 6,00
F'ustào branco, artigo superior ....." 10,50 Atoalhado artigo especial . " .. 1. • • • • • 10,00 Pó Suspiro Granada grande :..." 9,00
Fustão estampado, a começar de 7,50 Riscado para colchão ..... ,........ 3,50 Pó Lady pequeno ..... -v- • • • • • • • • • ." 1,50
Peterpans artigo superior , , . 9,50 Riscado Colossal para colchão 5,00 Talco Malva pequeno .............." 3,20
Tecido listado , ,.... 8,00 Riscado enfestado, para colchão . . . .." 9,00 Talco Malva grande '.. " " 4,40
Tecido Beligerante 9,00 Riscado enfestado para colchão, art.i- Talco Eucalol pequeno 3,00
Tecido Americano, moderno '... 10,50 go bom .. " ,..... 10,00 Talco Eucalol médio ..............." 4,00
Tobralco estampado, reclame "." 7,50 Colcha para soleiro ,., .. ,.,... a 24,00 Talco Eucalol grande

" " 5,00
obralco estampado, artigo superior . 8,00 Colcha branca para solteiro art. bau1" 30,00 'Talco Gessi grande ,,' 5,00

Tecido c /Barra, reclame, .. , .. , . . . . . 9,00 Colcha branca para solteiro artigo Talco Palmolive grande 5,00
Tecido barrado, ll10dernissimo 10,00 mercerisado ..................." 32,00 Talco Una Joia 7,00
Opala lisa, todas as côres 4,00 Colcha para casal ................." 28,00 Talco Narciso Verde " " 7,50
Opala Francesa 5,50 Colcha para casal, artigo bom . . . . . .." 32,00 Rouge Cici ........................" 3,00
Opala Cecilia .. ,." .. ,.,.......... 6,.0.0 Colcha para casal, artigo superior ..." 35,.00 Rouge Madeira Oriente ............." 5,50
Opala Suissa 9,00 Algodão, S 110 peça 25,00 Range Lamoniérí " " 6,00
Opala estampada '""... 4,5.0 Algodão A C 10 , . . . .." 32,00 Loção Royal Briar

'

,/ " 9,50
Opala estampada reclame 5,00 Algodão 2 ........................" 40,,00 Loção Brilhante , � . . 9,50
Opala ostampada Ivete 6,50 Algodão A A 42,00 Baton Van Ess grande � .. ". "7,50
Opala estampada suissa 9,00 Algodão enfestado marca Nosso ...." 80,00 DIVERSOS'
Zefir artigo bom ',..... 4,5.0 Alvejado Coquete peça 10 mets. ....." 40,00 Toalha Bom Dia a

Percal estampado para camisa 4,50 Alvejado Prata peça 10 mets, ......" 44�OO Camisa Física reclame .

'l'ricoline reclame :........... 7,00 Alvejado Andaluza peça 1.0 mets. 45,00 Camisa Física artigo superior .

Tricoline artigo bom . , , " . . . . . . . 8,50 Morim Das Noivas 20 jds. .........." 60,0.0 Camisa Física artigo extra "

Tricoline América ,...... 10,00 Morim Angelico 20 jds. ............" 60,00 Camisa de meia, com meia manga
Tricoline artigo superior 12,00 Morim Flôr do Campo 20 jds. 85,00 Camisa de meia, com meia manga .. o.

"

Tricoline c /salpicos 10,00 Mor lm' Ave Maria 20 jds. 90,00 Camisa de meia, com ·.meia manga a o • •

"

Trieô branco·..................... 9,00 PERFUM.A.RlA.S Camisa socega leão para homem "

Brim pardo colegial, do melhor 5,00 Pasta Ko linos :... a 3.,30 Calças feitas para homem desde .. o • • ••

"

Brim azul marinho, artigo bom , 6,50 Pasta Eucalol ,.................... 2,9.0 Grampinhos cxs. de 12 dzs .

Brim fantasia, reclame ,...... 5,00 Pasta Colgate pequeno 2,00 Camisas de tricoline para homem artigo
Brim artigo bom , , 7,00 Pasta Colgate grande 3,50 superior desde 26,50
Brim Singapura ,., .. r, . . . . . . . .." 8,00 Pasta Colgate gigante ,..... 6,00 Lã em novelo marca Pom pom 1,50
Brim superior 10,00 Sabonete Gessi , ".............. ex 5,00 Meias paulistas para moças . . . . . . . . . . ..

" 5,50

Sedas lisas e estampadas-a escolher. E uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar,
. como: rendas, fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.

Comprar barato, só na «Casa Yolanda», realmente, a casa que mais barato vende!
Rua Conselheiro Mafra, 19 (esquina da rua Trajano) e rua Felipe Schmidt" 2

F"AR,,-!,��;����������NÇA S. E � A' ISDrogas nacionais e esti-angeíeas - Homeopatias - Perfumarias - �• Artigos de borracha.
Gar-ante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselbetro Mafra. 4 e' 5 (e,lIficlo do Mercado) - FONE 1.1142

RACIONAMENTO DE METAIS

Iwasníngton, Agôsto - (IN-

I TER-AMERICANA) - Quasi
. todos os veículos, desde as bi- I

1 cicletas até os patins, foram
agora incluidos no programa

IId.e guerra dos Estados Unidos,Ad· M·...--------�_-_-_I-V--30-111i através das medidas adotadas gra eeimente e lisa
_______________ .'

- para poupar material vital. O
automóvel é um bom exemplo
disso. Além do racionamento
de gazolina e pneumático, fo
ram também racionadas as ba
terias. Assim é que, em vez de
100 tipos diferentes de bate
rias expostos no mercado à es
colha dos motoristas, existem
agora apenas 17, o que resul-
tou numa economia de .

32.000.000 de libras de zinco,
mais de um milhão de libras
de antimônio, e grandes quan
tidades de outros materiais, to
dos de importância vital para
a indústria bélica.

.

As bicicletas, cujo uso era

largamente difund.ido nos Es
tados Unidos, foram reduzidas libras de estanho, 10.000 libras
exclusivamente a dois tipos - de cádmio e 29.463 libras de
um para homem e outro para cobre.
mulher. Outras restrições im- 'Todos esses metais são de "A Bandeira Nacional quando apare-

t 1 t
. .

tâncí it 1 d
� cer em sala ou salão, por motivo de reu-

pos as pe a guerra, aIS como Impor .ancia VI a na pro uçao niões, conferências ou solenidades, fica.
no tamanho, nas correntes, dos gigantescos bombardeiros rã estendida ao longo da parede, por de

traz da cadeira da presidência ou do lo
nas paralamas, etc., importa- e velozes caças que atualmen- cal da tribuna, sempre acima da cabeça
ram em considerável economia te martelam os nazistas e os do respectivo ocupante e colocada de

modo que o Iado maior do retângulode material, ou seja em 1 mi- nipônicos em todas as frentes esteja em sentido horizontal, e a es-

lhâo de libra.s de bronze, 32,286 ri e' batalha,
trela isolada em címa", fQecreto.lei <n,

\< • � \o'< ••54'5. �� �� de Julho !lo nu, - Art, 1'-

Guerra
•

a
•

carestia I
•

..........-

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunica às distintas f'lmílias que está sempre à
disposição das exmo s. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

ao gôsto das clientes (permanente curta, meia
cabeleira 'ou hem comprida, etc).

são sempre os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo

Os precos
Cr$ 20,00

,i

IIi, I
I'

;'11
II,
"
1

i
! i

,

I"

'II··

1.1(:, I

I'
,IkI,

, �

"

5,00
3,00
3,50
4,00
3,50
4,50
5,50
6,00
20,00
7,50

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa S.lNI.Il BOS.I
j

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

F"ARMACIA E�PERANÇAA SUA FARMACIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

Filhos, genros, noras e netos de INEZ NARCISO
MACHADO, vêm, por êste meio, agradecer aos

distintos médicos que a, trataram, especialmente
o sr. dr. Carlos Corrêa; a todos os que estiveràm
presentes no doloroso transe, aos que lhes diri
giram pêsames por cartões e telegramas; aos que

enviaram cor8as para o féretro e acompanharam os restos mortais à
derradeira morada. Ao mesmo tempo, convidam a todos os parentes
e conhecidos para a missa de 7' dia, que farão rezar no sábado, dia
4, às 7 horas, no ol tor da N. Sra. de Lurdes, da catedral metropo
litana.

SR. MOTORISTA: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
carteir:;. de motorista, a "Emprêsa Inter.
medlát-la", e aguarde, com brevidade em
sua residência, o recebimento da novacarteira.ALVARO RAMOS

CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18 MACHADO & CIA.
AG1l:NCI.&..S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.
FlorianópoUs

Sub-agentes nos principais mUllicfplos do
ESTADO

'11J
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6 OESTADO....:...Quinta.feira, 2 de Setembro de 1943

AO COMECAR O 5" INO DE GUERRA IOA EF���'�OGo����n����� i�:������,�)�;�,����,�I��A cídaãe de Berlím tícou cheta de fogueiras ����ecpi:;a ti:�gi.i�oos ppar�����aco��:! "Se o empregado ingressa' como NO:
_ luntário no exército ou se é obr i-

Londres, 1 (U. P.) - Berlim, Segundo informações fide- mesmo foi desfechado. O 10- a selepao catarme�se. . . gado a prestar serviço militar pOI'
- .'

d doi 'lh- t d âdi
.

t lifi
-- Vllalba, ponteíro d ínei to para- l.i d ,

..

1'1 iu COI11)a capital alema, donde, exata- dignas, mais e OlS mi oes cu or a ra 10 nazis �. qua 1_1- guaio, assinará contrato com o Fla- mo IVOS c (ISC1P 11 a ( ,

t h, 4 d de quilos de bombas explosivas cou o ataque como incursao castigo póde invocar a garantiamen e a anos passa os, par- mengo. rio dec.-lei 4.092. Como voluntá-
tiu ordem de invasão da Polô- e incendiárias foram lancadas de terror", deixando entrever -- Embarcaram ontem, em São rio renunciai ao emprego que ocupa-.

f
,.

d 'd d
-'

f
. ..

1 t té ago Paulo, com destino à capital go- dma, oi violentamente atacada sobre a maior as CI a es ger- que 01 o mais VlO en o a e -

va, e COlllO infrator não eve ser
iana, os jogadores Jair lI, Laurin- f I "

Pelas fôrças aéreas aliadas. O mãnicas, por uma fôrça de cêr- ra desfechado contra a capital beneficiado pela própria a ta .

b b b dei
-

d t·
,.

O t d u
do, Cafélandia, Escobar, Antoninho Hio, 2 (A. N.) - Em despacho,ombardeio sofrido ontem por ca de mil om ar en-os o IpO germamca. a aque uro. e Zíto.

O diretor gcral do DepartamentoBerlim, como .recordação da Imais pesado. A própria emisso- 45 minutos, sendolançados p.r,l- -- o Bangú fará, na pr6xima se-
Nacional do Trabalho declarou que

guerra ateada por Hitler, foi ra de Berlim, ao referir-se o m.eiramente projéteis mc.edía- mana, urna exibição na capital os escritórios dos profissionais não
d bandeirante.sumamente devastador e con-,ataque, não tenta esconder a nos, em .grande quantída e, __ A 17 de outubro terão início os estão enquadrados no rcgiruc da:

centrado. enorme violência com que o para orientar o lançamento treinos do selecionado carioca. nacionalização do trabalho.
das pesadas bombas explosivas. -- Murilinho e Danilo, dois novos

As bombas lançadas pelos ata- valores do futeb61 guanabarino,
cantes acertaram em cheio nu- estão sendo cuhiçados pelo Santos.

-- Canhoto reformou seu contrato
ma fábrica de aviões e numa com o Ipiranga, de São Paulo.
grande área de manobras fer- -- Hernandez, Borges e Zarcir rea
roviárias. Outros importantes parecerão no quadro do Botafogo
objetivos foram também atín- contra o Fluminense. O «célebre),

Diaz foi afastado do «onze» botagidos pelas bombas britânicas, foguense.ficando a cidade de Berlim -- O tenente Volmir, diplomado
cheia de grandes fogueiras. Não pela Escola de Educação Física.
regressaram as suas bases 48 será o preparador do combinadc

O Parti-do NaZI-sta bombardeiros atacantes. gaúcho.
i) -- O Maguari sagrou-se campeãe

do Ceará.
-- O médio carioca Otacilio esté

em negociações com o Atlético, de
Curitiba.

.

-- Mical, o excelente centro-avan
te do Canto do Rio, está sendo
viso.do pelos grêmios bandeirantes
Palmeiras e Santos.

- - O sr , Aderbal Reis será o re

presentante da C.B.D. nos prélio�
Marcando a data nata ljcía elo sr. inter- catarinenses x goianos_

o golpe será perto de Marselha
Madrí, 2 (D. P. Urgente) - Notícias procedentes da Aírí

ca setentrional fazem admitir que o assalto contra a "Forta
leza Européia" será dirigido, diretamente, à costa francesa, sô
bre o Mediterrâneo, sendo que as fôrças aliadas deverão de
sembarcar nas proximidades de Marselha.

Os militares contra
Estocolmo, 2 (C P.) - O correspondente do jornal "Alebanrla", Londres, 2 (V. P.) - Os círculos

em Zurique, informou que está ganhando terreno a a n irnns i d ad e rei- aeronáuticos extra-oficiais calcu
nante entre os militares alemães e o Partido Nazista xô hrc a continua- Iam que �" quinta parte da capital
cão da zuerra. Acre�cen.la (.) infor111a.11te que secundo notícias alemãs I ale!lli'i fi�ou destrt.lida em c?nsr-.. '" ....' '" .' quencia nos recentes ataques aercos
o general von Mannestein fOI destJtmdo., em grande esca-la.

Dr. Nêreu Ramos FJ<JS'I'IVII)''\.l!j� ('i\ H·()·J;;M·OJJ..\J{�J:; "0
i-uoxnro DIA :1 DO COHHEK'I'E

Londres, 1 (D. P,) - Fôrças Iaéreas aliadas atacaram ontem
Pisa Pecara, Salerno, Cosenza

I
e Catanzaro, onde causaram
consideráv€is danos e muitas
vítimas. Foi o que informou a

�p:lÍssor� de Roma. -- �_- ..........._...

Pelo avião da "Panarr" chegou, on

tem. ele regresso elo Ri� de Janeiro, o

sr. rnterventor Xerêu Ramos, que veio
acompanhado ele sua exma. expôsa. d.
Beatriz Peelerneiras Ramos, Presiclente
da Legião Brasileira de Assistência.
Ao desembarque. ocorrido cêrca das 12

e meia horas no campo de pouso ela "Pa
nair", compareceram. além do sr. Ivo
d ' Aquino, Secretário da .Iustiça. Educa
ção e Saúele no exercício interino ela In
terventoría. o sr. desembargador Mede í

ros Filho, Presidente elo 'I'r ibunal de

Apelação, dr. Alvaro Mill en da Silveir-a.
Presielente elo Conselho Administrativo
do Estaelo, dr. Artur Costa Filho, Secre
tário ela Viação. Obras Públicas e Agr í
cultui:a. capitão Antônio Cai-los ?d'Ju�·.1Q
Ratton, Secretário ela Segurança PÚllJiC::t.
Professor O1'lanclo Brasil. Secl'etário cia
Fazenela interino, tenente-coronel Bp:1-
minonc].as Santos, Comandante ela 13asl'

Aét'ea, capitão ele fragata Plínio Cabral,
capitão elos Portos, Lenen te-coronel Can
tíiclio Regis, Comalnelante da Fôrça Po!;
eial, capitão de corveta Vitorino ela Silvo

Maia, Comandante ela Escola ele Apren
dizes Marinheiros, dr. Rogério Vieir8.
Prefeito da Capital, e muitas outras au

tol'idaeles, diretores ele repartições, am'·

gos e admiraelores de s. excla.
No Palácio. era o sr. Inter"entof Nlô'

réu Ramos aguarelado e foi cumprimen
tado por numerosas pessôas, entre as

quais destacamo,: Dom Joaquim Domin
gues ele Oliveira. Arcebispo :l1etropolita
no; ::\Ionsenhor Harry Bauer, Vigál'io ge
ral; Padre Braun, diretor elo Colégio
Catari.nense; Pe. FreelcI'ico Humboldt,
Cura da Catedral; dr. Afonso Veiga, dl',
Fernando vVendhausen, Aprígio Silva,
Solon Vieira, dr. Frederico Schaefel', clt'.
Leoberto Leal, Orlando Medeiros, dr.
José Nicolau Born. João Machaelo Pache
co Júnior; elr. Antônio de Andraele Car

neiro, De1egaelo Fiscal; Major E1PíW.o
Fragoso, dr. Fausto Luz, dr. Anes Gulf1-
bel'to, dr. Abel Alves Cabral, ClemenUno
Fausto Barcelos ele Brito, inspetor ela
Alfânelega interino; Augusto Montenegro
de Oliveira, desembargaelol' Silveira de

Sousa, desembargador Eelgar Peelreira,
EucHcIes Cunba, cIr. Abelardo Gomes; Se·
vera Simões, presidente ela Associação
Comercial; Vitor li'erreira ela Silva, dire
tor in ter ino do Teso'uro, Mimoso Ruiz e

Bruno Selva,
*

Em companhia do seu dig,no espôso,
regressou a esta capital. via aérea, a

senhora Beatriz Peelerneiras Ramos, pre
�lden te da Legião Brasileira ele Assistên
cia em 110590 Es�aelo.
A ilustL'e dama. foi alvo de expressiva

homenagem, sendo aguardada no aeró
dromo por uma delegação de Enfermei
ras SocolTistas, devida,m€nte uniformiza
das, elesignaela pelo sr. dr, Um1ll' Co!'
rêa, eliretor dos Clll'�OS ele Enfermeiras
e A1ertadora�, co,nstituida pelas senhoras
ida Simone, Iracema Mimoso Ruiz e Di
norá Ganzo, achando·se tambem presen
tes as legionárias senhora Irene d'Aqui
no, Aelail iVlourão Ratton. Carmen Colô
nia, Otília Piracul'uca B1Ul11, :VIadame
Rogério Vieira, i\1adame Epaminondas
8ant'o3, Zilma Seára, 1\fada ela Penha
Grijó e Maria 1faãalema de Moura Ferro.

Grandes danos

Como foi preso o Rei
Estocolmo, 2 (e. P.) - O rei

Cristiano, da Dinamarca, foi p re- vantor C\crêu Ramos. que transcorrerá a
so n o domingo último, ás 4,30 ho- 3 elo corrente, haverá, nesse d ia. às 11
ras da madrugada, por :!OO solda- hora, uma festividade cívico-escolar no
'dos alemães, que atacaram e apr i- estáelio (la Fôra Policial, em que serão
sionaram a guarda do castelo real executados pelos alunos elos nossos es
de Sorgcnf'ri. tabe1ecimentos ele ensino bailados típico-Ao que informa a imprensa 10- alegóricos e nümsos ele canto orfcôn icos,
cal, os nazistas abriram fogo de Essa festa se inclue no programa com
metralhadoras e Iancararn nurue- que o Comando ela Fôrça Policial assina
rosas granadas contra os quinze la Q dia do antvcrsâi-to elo sr Interventor
guardas e dois agentes de polícia Nerêu Ramos e que se encerra com a
encarregados de defenderem o pu- inauguração oficial elo novo quartel eloIáci o onde residia o soberano di- Batalh,io ele Inrantar+a daquela glol'iosanarnarquês. Depois de encarniçá- corporação.da luta, os nazistas dominaram a

situação e se apoderaram do cas-
telo. A Inauguração elo novo Pavilhão ela
Acredi ta-se que se encontram Fôrça Policial à rua "Xerêu Ramos" se·

no castelo de Sorgenfri: além do rá feita no (lia 3 elo corrente mês em 110-

rei Cristiano, outros membros da 'nenagem à data natalícia do sr. dI'. :c\e
familia he1'(l.eiro. a princesa caro-'-éu Ramos, digno Interventor Fecler�l.lina e o prineipc Ka1111t, o progi'ama das festas comemoratn'as,
Acrescenta-sc que os demais mi- I que se asso('iou Q Departamento ele

nist1'os demissionários fOI'alll pre- Erlu�aç'ío. é o seguinte:
SOS pelas autoridades alemãs. a) - alvoralÍa e111 frente à l'esidência

elo eXI11O. sr. elr. ",erêu Ramos;
b) - às 11 horas, "Dança c],a Terra"

no estácl ia ela Fôrça;
c) - às ] 2 horas hasteamento da ban-

Porto Alegre, 1 (C.P.) - Confirma-se
a noticia, que propalámos em pri
meira mão, segundo a qual o co

nhecido «coach» Felix Magno seria
encarregado de organizar' o sele
cionado de Santa Catarina, jC:
tendo o ex-preporcidcr raiado dir i
gido o 'primeiro treino dos barri
gas-verdes, domingo pcsacdo. E
curioso assinalar que Felix Magno
é estrangeiro e não tem diploma
,.,. _ ...

FkA(�', .) •

ANÊMICOS
TOMLM

Vinho Creosotaun
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Dr. Altamãro
Guimarães

Pelo avião ela Panau-, acompanhado ele
sua exma. espôsa, regl·essou ontem a es

la capital, o sr. dr. Altamiro Ou imar'âes,
Secretário ela Fazenela, o qual foi rece

biela pelas altas autoriclacles elo Estado,
colegas e amigos.

Exonerou-se
O sr. Flávio d'Jlquino exonerou

S9 do cargo de ofici'al de gabinete
.ia Secretaria da Justiça, Educa
�ão e Saúde.

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPiHITO SANTU

(COPYIUGHT DA PHESS PAHGA,
ESPECIAL PAHA O ESTADO).
RIO, - É com imenso prazer que

debato com os meus jovens p2ltri
cios. Mais cxpcr imentarlo da vida,
mercê de quase um quarto de século
de atividacte de imprensa, tenho 3,H
toridade de companheiro mais vc
lho, Êsse 'prazer, entretanto, cu ex·

perimento quando verifico estar
tlebalendo com um jovem hel11 in
tencionado, que pórle alé convencer
se estar êle com a razão, apesa,r da
inexperiência e da pouca idact(',
Nesse caso não me sentirei absolu
tamente diminuido em ctm' mão :'1
palmatória, reconhecendo meu êrro.
Não é êsse, precisamente, {) caso

de Osmundo Pontes, estudan te ee8,
rense, com 'quem tive ocasião rfe
conversar alguns minutos quando
da sua última estada aqui no TIio.
Apresentalelo, há anos, p-or Edlllar
Moral, que me pediu pal'a êle apóio
afim de que pudesse ser levada ii
bom termo certa iniciativa, Osmull
do Pontes durante muito tempo
usou e abusou da minha boa vonta
:de, conseguindo larga! publicidade
'em t-orno do seu nome.
Voltando ao Rio, coincidiu essa

süa viagem com as última.s eleições
realizadas na União Nacional de Es
tudantes, Apesar de não vir êle, co
mo agora estou informado, creden
ciado por qualquer ctiretório. En·
contrei-o novamente e souhe j)0l'
êle mesmo que formára entre os es
tudantes que haviam feito ligação
'com os integralistas confessas ou �disfarçados para lograr a vitórLil1 da .

chapa. Lamentei tal conclave e não
'escondi minha ctoloros.a impressão,
Foi quando Osmundo Pontes a,fir
mou textualmente: - "Si não ti veg·
semos aceito o apóio deles, não' te
riamos, tido os seus 36 votos e per
deriamos a eleição".
Agora, leitores cearenses llle en

viam recorte de uma resposta de
esclarecimento dada por Osmundo.
Por ela vejo que não estou debaten
do com wn jovem de boa fé. Por is
so só lamento ter gasto boa, cera
com ruim defunto.
Colecionadores Sentimentais de Es·

tampilhas
O jornal de Pa.ris "Notre Com

hat" declara C[ue nos Campos EU·
seos foi estabelecida uma secreta
holsa de estampill1as, nà qual �e
trocam por estampilhas fra�1(�o5
franceses, cUjo valor cstá gra,dual
mente baixando. Porém, nas slla.�
compras, os franceses são em gran-
de parte glliarlos por considerações
sentimentais. Estampilhas com �1'5
figuras de homens qL1e só rfisting'ui-
ram principalmcnte ]leIa sua, resi�·
lência ao nazirllO, como PaderewS"
ld, Masaryk e Belles, obtêm preçoS
clevactos. Os negociantes' profissío' .
n.ais de estampilhas mostram um. J
certo desprezo por estai "bolsa" c "1o jornal de Paris diz que se ouviu
um dêles murmurar; "Não são fi
la,telista, sâo especuladores senti
mentais", (E. C,).
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Os stocks Oe produ
tos químicos.far.

macêuticos
Eio, 2 (E.) - O Departamento

Narional de Saú,c!e acaba de rece·
bel' os dados referentes ao stock
dos produtos qUÍlllicos c farmacêu
ticos existentes nas drogarias far
múcias e laboratórios 'exist'entes
nas cidades de .:Vlanáus, Belém, São
Luiz e Curitiba e os referentes ás
cidades dos Estados da Pm'aiba,
Espirito-Santo, Santa Catarina e
.:I'Iato-Grosso,

J�sse darias foram 501ici tactos no
senti,do de cooperaçâo com a Coor
,denacão da .:I'Iobilizacão Econômi
ca e i'oram enviados pelas respecti
vas Delegacias Regionais de Saúde
e já encaminhados à Coordenação,

cl) - às 12,15 inaugm'ação elo busto
elo elr. ",erêu Ramos no pátio intei'110 do
pa,-ilhão destinaelo a alojar o batalhão
ele infa!1taria:

e) - às 12.:-30 horas. entronização elo
Cri,;to Cl'uC'ificaclo no Gabinete elo cmL
elo B. L;
f) - às 1:3 horas almôço oferecielo pela

Fôrça ao eXl11o. sr. dr. lnter\'entor Feele
l'a1 na séde elo ('omando geral ela Fôrça.
Das lo, às 17,:30 horas o no\'o quartel

será fl'anqueada ao público. Dentro dês
te horário a banda-de-n1úsica dará re

treta no pátio inter.no.
Às 18 horas a baneleira será arriada

com as formalielades regulamentares.
Farão uso da palavra: o cmt. do B. 1..

para inallglllrar o busto; o major João
:\Iarinl1o na entl'onização de Cristo: e o

Comando Geral; oferecendo o almôço.

At
- I A despesa com o

ençao . cinema p6de ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 'o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

deiríl na�ionD I no nO\'O pavilhão
exmo. ·sr. dr. J\'erêu Ramos;

pelo

As fráudes da
(ia. Adriática

Rio, 2 (A. N.) - O delegado re

gional da Di \'isão ele Imposto e

Renda, deu o seguinte despacbo num

requerimento da Companhia Adriá
tica de Seguros: "O amplo relató
rio aprescntado pl'los contadores,
que realizar;('I11 o cxame da csci'itLL
ração dcssa COlllpanllia, dispensa
q1l3,lquer comentúrio sobre a i'rall
de por ela praticada para ocultar
seus e1'eti vos lucros, escapau(b,
dêsse modo e durante longos aln05,
à incidl'ncia do tributo. Proceda-se,
assim, aos lançamen tos para os
exercicios de 1937 a, 1942, com tt'j
butação das parcelas constantes dos
quadros de rol ha5 199 a 204 e apli
c&'ção da multa de 300% prevista
na letra "e" do art. 145 do clec.-lei
11. 4.178 de 13 de março de 1942.
Cancele·se, outrossim, o lan.çamento
relati vo ao cxereicio financeiro de
1941". uniforme

Hio, 2 (E.) - Em nota dirigidaà secretaria geral do Ministério
da Guerra, declarou o titular da
pasta qlle, eni oficio, o Juiz Mar
tinho Garcez Neto comunicou. ba
'vel' o capitão da reserva de 2.a
classe, Vicente Trall1undi Garcia,
comparecido fardado ellJ seu gabinete e tentado desrespeitá-lo, eles
gostozo com a detel'l11Ínação de
lima exigência legal e111 uma acão
de despejo da qual é advogacto,Verificando aquele tituJar, pela in
forll1aç�ã() prestada pelo acusado,
haver realmente ali estado farda
do, aproveitando-se do ensejo de
sua apresentação por motivo de
promoção, como declarou, resol
veu determinar: que seja o referi
do oficial da reserva advertido pe
Ho diretol' elo Hecrutmnel110 de que
o uso de uniformes 50 é perl11itHo
quando convocado para o serviro
ativo, constituindo falta grave' aviolado (lessa prescriC'5o; que se

l'CSpli'nda ao sr. ,ÍLliz (Ia 8.a vara
inJ'orll1ando-o da pl'ovidência to
l11ada e da não aplieação do esta
beJecido no aviso 566, de 2 de mar
ço de 1943, á pl'esidência do 111sti-.iuto da Ordem dos Advogados do
Hrasil, visto não estar o acusado
sob .0 fr:gime militar.

Foi dispensadoErna�i Rocha Costa, que fôra
contratado em 16 - 10 - 1940 para
exercer o cargo de auxiliar admi
nistrativo do Serviço de Defesa Sa'
nitária VegetaI. foi dispensado a
30 de agosto p.J>.CeI- Nepomuceno
o USO doRio, 2 (E,) - U Estado Maior

do Exército louvou O tenente coro
nel Oscar Rosas Nepol1l uceno da
Silva, atualmente se1'vindo naquele
órgão e que vein de comandaI' o
32° B. C. de Blul11enau.
......._............._.._........._.._.._.._..............................._.._....,.
REQUERIlIfENTOS. sôbre qualquer as·
unto núhlieo? Procure a "Emprêsa In·
termediária".

GUARDA·LIVROS
Precisa·se de um, que apre

sente referências, Informações
Avenida Trompowsky, 74.

V.- 7

SANGTTENOLContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Dep3uperl1dos.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquiticas rece
berão fi tonificação geral

do organismo com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


