
Oficiais franceses
Rio, 14 (A. N.) -- Tendo chega

do, procedentes de Assunção, em

harcaraaii via aérea, para Natal,
'donde seguirão para Argel, os ofi
ciais que integravam a Missão Mi
litar francesa no Paraguai. Esses
militares, que vão assumir postos
rle combale nos exércitos do Co
mité Nacional de Libertação, são:
Coronel Pierre Clermont e majores
Augusl Mougicn, Louis Fevrier e

Anrlrc Arbi er.

Amea�a agravar-se a situação' na Itália
Exibe retratos
dos espiõesSão Paulo, 13 (A. S.) -- Grande

mente visi tad a têm sido a exposi
ção anti-ci x ist a instalada na "Ga
leria Prestes". Nestes últimos dois
dias, entretanto, aumentou mui
considerávclmente a afluência de
curiosos, devido à inauguração da
"Galeria de Espiões", a qual exibe
os retratos de todos os agentes na-
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A IJIBERTAÇ.lO DE lUUSSOLlNI
ARGEL, 13 (U. P.) -- Segundo informantes de Paris, AFUNDADOS

S '1' d d f' l'b d I Londres, 13 (U. P.) -- A D. N.Mussolini encontrava-se em iCI la, e on e 01 1 erta o pe- B. informou que os navios italianos
los paraquedistas, fôrça de assalto e pela aviação do Reich. A em Durazo foram afundados pelas
emissora suiça, por sua parte, afirmou, sem confirmação, que próprias tripulações.
Mussolini estava preso numa aldeia situada nos arredores de
Palermo, capital de Sicília.

BERLIl\1 CITA ÊXl'ros quilômetros de Catanzaro, na

LONDRES, 13 (U. P.) Península da Calábria. Salien-
Informações de Berlim indi- ta-se que os soldados do Oita
cam que os alemães mediante vo Exército Bnitânlco contí
violentos contra-ataques, obrí- nuam avançando, impetuosa
garam os norte-americanos à mente, ao norte de Tarento,
retirarem-se para a zona da onde é muito pequena a resis- Rommel quebra o acôrdo
cidade de Salerno e para a cos- tência oposta pelos alemães. Chiasso, 14 [U.P.] - O marechal
ta. Ainda segundo os nazistas, von Rommel rompeu o acordo de

não ocupar Milão e, depois de viocontinua a ser travada, na zona lenta batalha, penetrou na cidade,
de Salerno, violenta batalha ATAQUE ALIADO A RÓDES desarmando todas as tropas ita-
entre norte-americanos e ale- CAIRO, 13 (U. P.) - Pode- lianas que a guarneciam, Salien-OS ITALIANOS SABEM POR QUE COMBATEM
mães. rosas formações aéreas alia- ta-se que os soldados italianos fo-

Argel, 13 (U. P.) -- Apesar das noticias propaladas pelo Heich, os
d ram apoiados peio povo durante os,

d ind 'd T a Abruzzos e as atacaram intensamente ositalianos estão dorninan o am a as provuicias a oscana, .

sangrentos encontros que travaram
Molisc. Despachos da fronteira, italu-suiça dizem m,als que nos arredo- O GR..\.L. l\fONTG01lIER.Y TO- aeródromos de Maritza e Ca- com os alemães. Os italianos tive.
r es de Turim os italianos estão combatendo �ncarl1lçadal1lente co�1tra a ll'IA COTRONE lato, na ilha de Ródes, que se ram de se render, em vista de se
Wehrmacht. Ademais, a at�tude ddO povo i�ahlanot�leIFn stoda at,���lll������, ARGEL, 13 (U. P.) As encontra em poder dos ale- ter esgotado a munição. O mare-
em relação aos alemães, nao po e ser mais lOS 1. .s 'as no 1 1 S. ,- 1

- chal von Rommel mandou prender,

d f t di i ' J1l os Alia tropas do genera Montgome- maes. Foram destruidos seisIam que a nação italiana esta, e a o, lSpOS a a coopera: co -

o general Vittorio Ruggero, coman-dos, contra o opressor alemão. E .isso não causa surpresa, porque I)S ry ocuparanl Cotrone, a 50 aparêlhos nazistas. dante militar de Milão.
italianos ::;;�::Ol:SP:;J�::::t:oc:::�:� SALERN� D's alema-es recuando e recuando sempreeXPl1�';I���;n130s(�ie���e; d�n�e��o;e��o S���I���·,at�1���1�'a�do��:t�-al:��;j��.ail��� \

.... , .
A

•••
a região montanhosa. As fôrças al emâs encontram-se, agora, .a �;) Cllll-! Moscou, 13 (U. P.) - Continua mente na retaguarda mrmiga. Sa- Iram a menos Ide 19 quilômetros ele
lôrnetros do Vesúvio, à espera de 11,0VOS refo�'ços, _com o� quais preten-I a retirada alemã em todos os seto- .lienta-se que, no decorrer de vi 0- : Briansk, A coluna que ultrapassou
nem impedir maior irrupção das .forças d� l�vasao. �otlclou-se �1�llul:- res da imensa }rente, que vai dos lentos cOI1!bates, .for�m. liquidados Br iansk. pelo norte está avançandotancamente que ullla. coluna do qltavo Exército COnC[lllstou Altar?1I2" n I arredores �le Kiev ate o ma:, de grandes forças. gerrnãmcas, envol- sõbr e Roslav, si tuada a

�

apenas 30
retaguarda dos, �o�lll�gentes. n�,zlsta;� que ainda reSl,S�eJ11 :m, ,N,apolcs. i Azov. Sahen_ta-se que as forças V�?�S pela rapidez do avanço �o- quilômetros da fronteira da Rússi a
Dá-se extraordll1ana Importâncta � �ste avanço, do Oü,,;',o Exel Cito que, russas se �s�alo aproximando �e vl�t�C? qut�os despachos, tambem branca. Salienta-se por outro lacJocJ
se encontra agora a apenas 200 qUilometras a leste de Napoles, em C01;- ponl1:os demslvos da frente germu- oficIaIs, lnlhcam que grandes con- quc os russos mediante violentos
t1ições, portanto, de colocar o� 3,1��1Iães entre dOIS fogos ...N.o s_ul d? [ta-I nica,

a qual, �slá ameaçaJela gra,ve- I tingentes ge�'lllânicos estão fugin- a.taques já conseguiram quebrar as(" lia, tudo indica que ,os alemaes la. abandonaram a resl�tenclU org?J1l- mente em, vanos setore�. Acredlta- ;dAo, perseglll�os, de perto, pelas Iprincipai's defesas nazistas na área
zada nessa região, a.

f1111 de poderen; concentrar todos os. ,seu,s reCUl

so,:
se, nos clrculos �e�n lnformardos

I
f?rças !�l��onzadas e pela cavala- I de Briansk.

11'1 elefesa do importa,nte porto de NapoIes. Esperam-se, alIas, a qualquer TUSSOS, que nas pl"OXll1laS 24 horas na sovletrcas.
ll;Oll1ento notícias decisivas sôbl'c a batalha' de Nápoles, setor. d3' l�e- as tropas soviéticas ocuparão il11- ' --

. Mo.scou, 14 (U. P.) - As tropas
nínsul'l ;mrle os alemães vem oferecendo até agora maIOr reslslenCl:J .. pio,rtantes localidades de valor de- Mo's,cou, 12 (U. P.) -- As fôrcas soviéticas já estão marchando di-"

cisivo para a defesa a,lemã ao Iés- russas que se encon.tram ao nord'és- retamente Ctontra a cicIalde de
CHEGANDO SEll'IPRE REFORÇOS te do Dnieper. te de Pavlogrado estão ameacando Brial1sk. No setor de Stalino, os

f r d t� d diretamelnte a importante C'idade russos avnçaram de seis a quinzeArgel, 14 (U. P,) - Poderosos re orças a:a os es .a? .

es-
Madri, 13 (U. P.) -- A retirada de Losovaya, chave das comunica- quilômetros capturando noventa

cendo na Itália para acelerar o avanço das forças bntalllcas alemã na Rússia tornou-se mais ções do sucIoésle ele Kharkov. Acre- localidades.
e norte-americanas que estão combatendo os alemães na 1'8- importante Idevido à capitulação dita-se que, com a possivel queda

'1 C l' b
.

e tre Tarento e Brindisi In da Itália e a necessidade dos ale- de Losovaya, desmorone totalmen-gião de Napo es, na a a na e n

'l:t •

-

mães ele terem de ocupar enormes te a ala elireita da frente alemã ao
formações não confirmadas indicam que as tropas (O 01 a,'o

l)artes ela peninsula itálica e da oéste de Kharkov. Ainda segundo
exército britânico chegaram a Bari, capital da pen�ns�ll� da grande região balcânica. Acredita- revelações feit�s nos círculos auto
Pugglia, situada a mais de cem kn-:s. ao norte de Bnndlsl,. na ,se 'que os naz,istas vâo ser obriga- rizados, a que,da de Losovaya pro
costa do Adriático. Caso seja confIrmada a queda de Ban, o dos a retirar tropas da frente 'voc'ará a queda cl'e Krasnogrado e

t 1 d oriental, onde já n5.0 conseguiam Poltava, o que abrirú aos russos o
exército britânico teria efetuado um avanço espe acu ar e

deter o constante avanco daiS fôr- caminho para UIll grande avauro
cêrca de cem kms. em pouco mais de 24 kms. D.l�rante o� �0m,� cas soviéticas. Nos meilôs autoriz-a- sôbr,e o Dnieper.

.

bates travados ontem foram del'rubados 25 aVlOes do eIXO elos, opina-s,e que a luta, na fren-

perdeIldo os aliados apenas 7 aparelhOS. 0Autros �espacho. 5, -te oriental, tomar-se-á ainda mais
,

1 favoravel às armas russas no decor
procedentes do Cairo, acrescentam que as f�rça� aere�� a la-

rer das próximas semanas e meses.

das estão atacando intensamente as comUlllcaçoes utilIzadas
pelos alemães, afim de impedir a chegada de reforços p.ara ()

inimigo. Nos meios oficiais �li�dos assinalou-se,. ademaIs, que
Catanzaro e Ramia, na Calabna, foram conqUIstadas, e que
as demais operações anglo-americanas se desenvolvem de
acôrdo com os planos traçados.

O DESARMAMENTO DOS ITALIANOS
Nova Iorque, 13 (C, P.) - O comunicado oficial 2.,l.ell1�o anuncia

que terminou completamente o dcsnrrnamcnto da�� tropas italianas pelas
fôrças do Rcich. Os combatentes desarmados sao calculados

,

em qui
nhentos mil homens. Mais tarde, porém, o locutor de Horua Icz novos

apê los aos soldados italianos 'para que não resistam aos alemães. Con
clue-se daí que I) locutor da emissora de Roma, controlada pelos na

zistas, 'não 'leu o comunicado ele Berlim.

os ALEIUÃES PROCLAllIAll'I A LEI 1lL\RCIAL
ARGEL, 14 (U. P.) -- A emissora de Roma divulgou um

decreto do marechal Kesserling, comandante das fôrças ale
mãs no sul, proclamando a lei marcial em todo o território
sob a sua jurisdição. Ficaram proibidas as greves, e todos 09

organizadores de greves e os sabotadores serão julgados su
mariamente e fuzilados.

porta-aviões "Maríglia" e os destróiers "Libra", "Orione" e

"Fliegiere". Encontram-se em La Valetta cinco couraçados
italianos que são o "Itália", o "Vitória Venetto", o "Andre
Daria", o "Duilio" e o "Giulio Cesare".

VERSõES SôBRE A FUGA DE MUSSOLINI
Madr-í, 13 (C. P.) -- Também na capi tel espanhola hú versões sôhre

as condições em que se deu a fug:J, de Mussolini. Nos meios espanhóis.
acredita-se que o assombrado "tluce " foi transportado pelos cmissúrios
do "fuehrer" até um porto francês do Med itcrr âneo, depois de vencida
a resistência dar guarnição da base naval da. ilha de Madalena, a 11<)

roeste da Sardenha. Hà outra versão, procedente de Berna, que, pelo
menos, tem cunho de originalidade e, até, certa verossimilhança.. Se
gundo os informantes suíços, Mussolini não foi libertado pelos para
quedistas, como os alemães querem fazer crer, dando aspectos noveles
cos ao amor do Fuehrer pelo malf'adc.do Benito. "Mussolini - dizem
de Berna -- foi libertado pelos alemães, há três dias, quando Roma foi
ocupada. Mussolini encontrava-se no forte Braschi e de lá f,oi transf'c
rido par-a a residência, de Von Hibbcntrop, belo castelo medieval perto
de Salsburgo. A história dos paraqucdistas -- acerscentam -- corre por
conta da fértil imaginação do doutor Goebbels.

Nova Iorque, 13 (U. P,) -- Vitório Xlussolini, o pr imogênito do
"duce" chegou à Alemanha, segundo irradiou a emissora, de Hilversun.
Ao mesmo tempo, a chancelar-ia alemã anunciou que �Iussolini está em

local de absoluta segurança; acrescentando: "É cedo para dar porrne
Dores sôbre o novo govêrno fascista. Podemos porém adiantar que
Mussol in i terá parte preponderante no mesmo. A propósito dêsse es

forço político de Hitler, chego-se à conclusão de que o Fuehrcr :procu
'ra manter como um desesperado a ficção de que o Fascismo e o Nazis
mo ainda podem subsistir unidos, atravé� elo caricato lI�ussolini. No en

tanto observadores neutros, opinando friamente, acreditam que as 111a,

nobr�s de Hitler ele nada valerão, inclusive os países vassalos, que já
estão estudando meios e formas de abandonar a comprometedora com

panhia do Fuchrcr, cujo destino está sendo escrito nas estepes russas

e no sul da Itália.

Moscou. 13 (U. P.) -- As fôreas
soviéticas reconquistaram 240 po
voações durante a jornada passa"
da. Os prindpais avanços russos
foram efetua.dos no sul da Rússia
verHical1do os mesmos especial
mente ao éste e sudoéste d.e Stali-
110 na zona de Briansk e ao oéste
de Kharkov.

Moscou, 13 (U. P.) -- As van

guardas do general J.\lalinovsl;y
avancaram mais de cem kll1s. ao

sudoé·ste de Pavlo,grado, que tam
bém esta sendo atacada intensa
mente pelo léste e nordcste. Seglln
,do informações oficiais os ataql1es
russos ao sudoéste de Pavlogrado
estão s'endo efetuardos pOI' unidades
motorizadas e pela cavalaria cossa

ca, os q\lais penetraram profunda-

�

Mo'scou, 13 (D. P.) -- Os russos
iniciaram o atac,ttie. frontal contraBrlansk, que esta ameaeaela de scr

compleia�11ente isolada' pelo norte
e pejo sul. Os russos já SI' encon·

BELON"\VES .u'ALIANA� Ei}I MAJ�T.A.
LA VALLETA, 13 (U. P.) -- Urgente -- Acabam de che

�IU .:i\. ilha de Malta o couraçado italiano "Giulio Cesare" I o

,

,.�

I
AVIõES ITALIANOS

CAIRO, 13 (U. P.) -- Dois
avioes trimotores italianos
chegaram ao Egito e outros
dois chegaram a Chipre, en
tregando-se às autoridades mi
litares das Nações Unidas, .

ENVIANDO FôRÇAS
Berna, 13 CU. P.) - Fonte

fidedigna informa que os ale
mães continuam a introduzir
grandes fôrças na Itália.

Da França para a Itália
Londres, 14 [U. P.] -- A emissora

de Vichí informou que inúmeras
divisões alemãs, que se encontra
vam na França, atravessaram a
fronteira franco-italiana para guaro
necer posições estratégicas na Itá
lia.

Moscou, 14 ·U.P.· As forças so°
viéticas penetraram nos subúrbios
de Briansk e ocuparam dois de
seus mais importantes entronca
mentos ferroviários. Salienta·se
ser iminente a ocupação total de
B�iansk, importantes base, que (!
o ponto de apàio máximo meridio,
nal do setor central da Wehrmacht.
Ou :ras informações acrescentam
qUI;! os russos chegaram a 16 qui'e.
metros de Nezhin, cuja ocupação
isolará Kiev do norte. Além disso,
os russos estão avançando na di·
reção de. Kuibishev afim-de cortar
deHnitivamente as comunicações
germ&nicas da Criméia.
l'V'_._._._...__......_._..._........-_..._......._

At - I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 'o quilQ,
Ruo. Frcmcisc!) TQlentino, 3.
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Regim.e de cúmpliceso
..

Diário de Notícias", do Rio, mais uma vez glosou os

telegramas de Roma, noticiando que o novo govêrno italiano
já apurou que diversos maiorais do fascismo, além do Conde
Ciano, haviam feito grandes fortunas graças aos postos que
ocupavam no regime.

Seria tolice dizer que a falta de probidade nos homens
públicos é mal exclusivo dos regimes totalitários. Em qualquer
regime, a deshonestidade pode existir, e temos visto que nas

a cuja sombra medram os negócios administrativos, as imarali
também se verificam. O Estado é organismo demasiado grande
para que nele possam deixar de existir certos recantos escusos,

a cuja sombra medram os negócios administrativos, as imorali
dades administrativas.

Há, porém, uma diferença que registrar a êsse respeito
entre os regimes totalitários e os democráticos. É que, nestes,
a liberdade de palavra, tanto vale dizer, a liberdade de crítica,
de exame e de debate a cada passo está apontando êrros, de
nunciando facilidades, apurando conchavos e cumplicidades,
de tal maneira, que a vida pública se encontra permanente
mente sob a vigilância dos cidadãos. A certeza de que existe

.

essa vigilância transmite ao exercício das funções políticas e

administrativas uma preocupação cotidiana e militante de cor

reção. É preciso reconhecer que a virtude, principalmente as

virtudes positivas da vida pública, não dependem apenas dos
indivíduos investidos nos mandatos e nos postos, mas, por igual,
do ambiente político reinante. Se êsse ambiente não estimula
a prática das referidas virtudes, a tendência é para que os cos

tumes se afrouxem e a direção dos negócios administrativos
entre a ressentir-se daquele espírito de probidade, de ehciên
cia, de correção, que os deve caracterizar.

Ora, no Estado fascista, no Estado em que não há liber
dade de palavra, quem faz as vezes da opinião? O ditador?
Mas, o ditador, desde que não haja liberdade de palavra, só
ouve o que quer ouvir, ou só ouve o que dizem os seus ami
gos, entregues todos à tarefa de o exaltar, de o adular, de
apresentar-lhe a realidade em côres róseas. A opinião que con

ta, a opinião que se ouve é no início a dos amigos, passando
depois, com o tempo, a ser apenas a dos cúmplices, ou daque
les que têm interêsse em esconder as suas aventuras e os seus

negócios.
Assim era, na Itália. Durante vinte anos, o regime blaso

nou da sua pureza. Mas aquí está exatamente a questão. No
fascismo, a pureza da vida administrativa constituia apenas
máscara. Regimes como o do, fascismo acabam fatalmente nu

ma sociedade de cúmplices. Como dizia certo grande historia
dor inglês, o poder absoluto corrompe de maneira absoluta.
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Sêde
O Serviço de Pesquisas ela In

glaterra desenvolvendo os seus
maiores esforços no sentido de mi
norar os sofrimentos dos n a uf'ra
gos, cujos navios são afundados pe
los submar-inos nazistas, vil! coroa
do de pleno êxito o plano para ga
rantir água potável a todos os tri
pulantes dos barcos de emergên
cia. Depois de inúmeras experiê n
oias, os cientistas britânieqs con

seguir-am fabricar um aparelho rir
simples e f'ác i.l manejo, o qual ser

ve para d ist i lar a água do ma'!" e

torná-Ia potável. Esse alambique é
movimentado a querozene ou com

blocos especiais de carvão de pe
dra. A caldeira é a-limenta,da por j
uma bomba manual e a água potá
vel produzida numa média de 3
litros por hora. Em 30 dias de via
gem, () referido alambique pód e

produzir 660 litros de água, ou' se

ja o dobro da quantidade mínima
necessár-ia à uma tripulação de 40
pessôas. A altura dêsse aparelho
completo é de dois pés e o seu pe
so não vai além dos 18 quilos. Além
dessa excepcional utilidarle de pro
duzir água potável, o alambique
em questão póde si necessário Iôr,
fornecer bebidas quentes e ainda
produzir grandes colunas de fuma
ça para advertir sua presença a

navios e aviões aliados. Conside
rando-se que o maior flagelo dos
nauêragos era a questão da água
para beber, pois que em virtude
da longa permanência eventual nos

.seus botes salva-vidas exgotavam
se totalmente as suas provisões do
precioso liquido, o atual invento
britânico diminuirá de maneira
sensível as vítimas dos torpedea
mentos. C. E. C.).

"A Bandeira Nacional quando em flo
rAo, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rá o centro, não podendo ser menor do
«IDe as outras, nem colocada abaixo de
las". (Decreto.lel n. 4.545. de 31 de Julho
de 1942; - Art. 18, N. 5).

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Atenção
v. S. deseja comprar ou vender,

casas, terrenos, máquinas, moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidClde, que se eJ\cQrregarci de
�'!I���9.

UM sorriso radiante é qual flexada de Cupido. E,
claro, para se ter um sorriso radiante é preciso que

se tenha tambem dentes claros e lindos.
Por isso se deve usar o Crêrne Dental Kolynos todos

os dias. Porque Kolynos limpa melhor os dentes, dando
lhes maior brilho e beleza e revelando todo o "feiticeiro"
encanto de seu sorriso.
Embeleze o seu sorriso com Kolynos.

do dia Ao santo
DIA 14 DE SETEMB:RO

o PENSAMENTO DO DIA
cViver é combater; combater

é viver». - Beaumarchais,Tendo o rei dos Persas domina-
do Jerusalem, levou para seu país
o Sagrado Lenho em que morrera
o Homem-Deus, colocado alí pela

limperatriz
Santa Helena. Her6clio,

imperador do Oriente, tentou fa
zer a paz com os Persas, mas es
tes, como condição. exigiam que o

Imperador e seus súditos aban-
donassem a Cristo. Heráclio, então,
secundado por seus oficiais, levan
ta-se e marcha contra o ímpio
Chosroas da Pérsia. Na batalha
que se feriu sairam vencedores os O PRATO DO DIA
cristãos, tendo Chosroas sido mor- COELHO A' COPACABANA
to pelo próprio filho. Feita a paz,

I
D

.

d d Ihdevolvem os persas o Sagrado Le- epo ta e prepara o o coe o

nho e Heráclio conduziu-o aos om- cor-te-o em pedaços e tempere-o
bros até as portas da cidade. Aí,' a gôsto.
detido por força invisivel, não pou- Pique bem três cebolas e bas-de mais continuar. Depôs então t t 1 Eas galas imperiais e com uma

an e sa sa. aquente um pou-
simplos túnica e cabeça deecober-to co de gordura, arrume os pe
e .pés descalços, seguiu sem difi- daços de carne, cubra-os com
culdade até o Calvário, onde tornou cebola, salsa e regue com banha
a colocar a Santa Cruz. Isto acon- de uzeiteceu a 14 de Setembro de 629. e .um pouco e azeite ou mano

teiga.
Abafe a panela e deixe cozi

nhar lentamente,

Exallacão da
Cruz

Santa

A ANJilDOTA DO DIA
- Papai, 9 filho da vizinha

anda sempre gabando valentia
do pai. Eu por brincadeira, só
para meter-lhe medo, disse-lhe
que o senhor já foi fichado uma

porção de vezes na polícia e já
esteve na Detenção.

? !

Automóvel O PRECEITO DO DIA
As medidas de prevenção da

febre tifóide têm valor quasi
absoluto e, dentre elas, a vaci
na merece especial destaque.

S.N.E.S.

Vend�-se uma climousine»
Ford V·8-1941, super de luxo,
com chapa de aluguel. Tra
tar na Garage Iris, das 8
às 10 horas, 5 v. - 3

Flodoardo Si Iva e Senhora Rosa Spalding de Sousa
participam às pessoas de suas

relações o contrato de casa
mento de sua filha Ivone
com o senhor Olavo Spalding

de Sousa.

participa às pessoas amigas
o contrato de casamento de
seu filho Olavo com a se-

nhorita Ivone Brasil da
Silva.

OLAVO e IVON E
confirmam

Fpolis., 1-9-43

José Gerent e Senhora

,I

Ernesto Pedro Rosa e Sra.
comunicam que seu filho
JOSE' contratou casamento

com a srita. Maria de
Lurdes Rosa

participam o contrato de ca

samento de sua filha MARIA,
com o sr. José Arlindo

Gerent

JOSÉ e MARIA
confirma.m

Santo Amaro, 1-9-43

Nas oidades de Campo Grande e Três Lagôas, no Estado de Mato Grosso,
a Panair do Brasil acaba de inaugurar. d'ev'idamerrte autorizada 1)€la Diretoria
de Aeronáutica Civil, novos e importantes melhoramentos, como sejam edifí
cios para estações de passagebros e ím stalações de rádno e meteorologia. Ao ato
estiveram presentes autortdades e destacados elementos da sociedade de Cam

po Grande e Três Lagôas que, desta forma. demonstraram a 'sua satisfação
pelo empi:'e.endLmento. O projeto dos edifícios, construidos segundo o estalo
néo-colon ial, é de autoria da sra. Alice Vergara Paes Leme, arquiteta da Secção
de Construções da Pain ir. Dotando aqueles pontos ele escala em sua linha do

oeste, de instalações modernas e efici€111tes, a Panair atende às necessidades
rle uma rota das mais importantes, por onde transita quantidade sempre cres

cente de passageir-os, entre os quais estadistas, personalldades ihistr-es ·e fi

guras proemmentes em vários ramos de attvídade. Mostra o 'clichê um aspecto
da tnaugunaçâo de um dos novos eddf icios, em Campo Grande.

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

Orofl.'as nacionais e estrangelras - Homeopatias - Perfumaria.
ArtJg08 de borracha.

Garant&se a exata observância no recettuârlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselhe1ro Mafra. 4 e 5 (edlffclo do Mercado) - 1I'ON1Il l.fI'"

Os 6rgãos da Estatistiea Militar
têm apôio legal, quando 'lltimam
o produtor e o vendedor a mostra,
o que possuem em leu...tabelecl.
1Jentol. (D. B. II.),

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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urna visita.

avisa o distinto público de Florialó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado ,sortimento de sedas.

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

Ternos
Fcçcm\

o ESTADO Esportivo
SANTA CATARINA E 'GOlAZ NOS JOGOS DE SOROCABA
Mais um Estado da União deverá estar êste ano presente aos Jogos

Abertos de Saracaba. Trata-se do Estado sulino de Santa, Catarina que,
por intermédio da cidade de Joinvilc, se fará representar no maior cole
[o esportivo que se disputa na América do Sul. Sôhre a participação dos
catnr inenscs nos grandes jogos de Sorocaba, eis C01110 se manifestou o

seu prefeito, respondendo ao apêlo que lhe fez o seu colega de Soro
caba, dr . José Fernal: "

... tendo-nos inteirado devidamente da realiza
ção dos Jogos do VIII Campeonato Aberto do Interior, nessa próspcru
e florescente cidade, e agradecendo ai gentileza do convite que nos é
feito, comunicamos que estamos submetendo o assunto à apreciação
da Liga Joinvilense de Desportos para os devidos fins, etc. (A) - Ar
naldo Moreira Douat, prefeito munlcípal".

A despeito da notícia oficialmente distrihuida pela C. B. D., proi
bindo a participação da cidade de Ipamer], do Estado de Goiaz, aos jo
gos de Sorocaba estai cidade estar:'! presente aos mesmos e deles toma
rá parte uma vez que o regulamento dos próprios jogos é tratado in tei
r-amonte independente de qualquer entidade especializada. O seu esta
tuto diz claramente: "Art. 4° - Aos jogos do Campeonato Aberto do
Interior poderão concorrer todas as cidades do interior do Brasil". E
ampliando o assunto, diz o seu art. 9°, parágrafo 2°: ,.As cidades pode
rão ser representadas por um clube, escola ou corporação militar, des
de que credenciados pela municipalidade". Como vemos, a C. B. D. po
derio, proibir a' participação de um clube a ela não filiado, num certa
me por ela patrocinado, mas nunca lima representação de uma cidade
que participa de um certame inteiran�ente i�,de�endente <;'01lJ estatutos
próprios e claros. Deste modo, Ipaiueri, que ja dIsputou três call1pe<;mil
tos, pa,rticipa,rá de mais êste, e com foros. e qualidades para r�petlr o

seu bonito feito de 1939 quando, em Campinas, se colocou em 5° lugar
entre 31 concor-rentes. De "A Gazela", de São Paulo).

6 -á S C t
-

\Plesmente
inf'eruais l O centro-

OI Z X • a arlna avante não é máu, O goleiro é ex-

Nota de um torcedor goiano, re- -celente. Os "backs" de nada valem,
sidente em Curitiba, estampado na sendo inferiores a Evaristo e Ge
"Folha de Goíaz", no dia 29 de raklinho. O ponto alto cio quadro
Agosto pp. está no centro-médio. É, sem dúvi-
"Acabo de ter conhecimento de da alguma, um dos maiores do sul

que caberá ao "onze" do ,vizinho do País.
Estado de Santa Catarina a honra Os meias, postos em confronto
de enfrentar o quadro goiano, na

grande peleja inter-estadual que
tania deve estar preocupando os

dirigentes esportivos dêsse grande
Estado.
Todos os que me conhecem e que

sabem que residi durante muito
tempo nessa Capital, procuram in
í'orrnaçôes do ,"eleven" goiano e

«lesejnrn a todo transe que lhes di
ga quais os pontos altos da dele
gação futebolistica dêsse Estado.
Achei, portanto, interessante,

fornecer minha opinião pessoal
sôbre bs rivais de Goiás e que, ain
da há pouco, sofreram uma derro
ta de 6 x '1 em jogo realizado con

tra o Curitiba, campeão do Paraná,
Atribuiu-se essa derrota ao cli

ma, de vez que o frio, aqui, está
sendo muito rigoroso. E C01110 pro
va do valor dos visitantes, cita-se
'que o "Br-itânia" foi por êles der
rotado pelo "score" de 4 a 1 e com

belissimo, "banho de bola".
Para os catàr-inenses continham

obstáculos os dois pontas: - sim-

com Arí e Navarra, são inferiores.
Na defesa, os "half's" são bons

e formam, assim, o ponto mais des
tacado do "eleven".
São êsses os elementos que se es

tão em rigoroso treino para o cam

peonato brasileiro.
Há grande ansiedade em tomo

da apresentação dos goianos, que
têm a estimulálos um "sportman"
de categoria do dr. João Teixeira
.Túnior, que tanto tem feito para
dar a Goiás a posição que lhe ca

be nêsse grande certame brasileiro.
Por hoje, é só. Voltarei na pró

xima semana com outros importan
tes detalhes e aqui estarei para

aplaudir os goianos..
(Do correspondente)

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltará da Cama Disposto para ludl

Seu fígado deve produzir disriamente
um litro de bilis. Se a bilis não €orre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e voc& sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

Missa de segundO
aniversário

Argêu Ceciliano da Sil
va e filhos convidam
aos parentes e conhe
cidos para cssísttrem à
missa de 2' aniversário
do falecimento de sua

inesquecível espôsa e

mãe MARIA COSTA DA
SILVA, que será rezada
no dia 24, às 7 horas,

na capela de N. Sra. da Conceição,
à praça Getúlio Vargas. Desde já
agradecem aos que comparecerem
ao piedoso ato. 9 v.-l

�em sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
lnimiJro do Brasil (D. E. M_>.

Eleição da Rainha de 1943- Bai
lado "Vozes da Primavera"--Concur·
so "Flor da Vit6ria" para a Senho
rita que levar a mais bonita fiôr
natural--Eleição de duas Princesas
--Concurso de Tango "Lira Tênis
Clube"--Oferta de um brinde à.
Rainha de 1942--Concurso de Fax
"Sempre no Meu Coraçã(l"--Con
curso de Valsa. Mesas na Joalhe-

ria Moritz--TRAJE A RIGOR.

"u&1SABIA z:.'
'

Copyright by PRESS
INFORMATlON

1 que o primeiro jornal do mun
do a ser publicado foi o

«Kium Boa», em Pekim, no ano

de 510? Seguiram-se-lhe, então,
os «Acta», em Roma, que publi
cava unicamente noticias ofi
ciais; e «Weekly News», na In
glaterra e «La Gazette», ·ri.d

França. Entretanto, o primeiro
e regular diário foi o «Daily
Courant», na Inglaterra, em

. 1702?...
.

•

2 que os- chineses conhec9m
620 qualidades de chá? Exis

te, em Pekim, uma escola que
ensina a «arte de distinguir o

chá. Terminado o curso, os eS

tudantes podem indicar a . ocí
gem, côr e qualidade daquela
planta, de olhos fechados?, ...

3 q�e, e� 1440, Chennini' foi é:1

prrrneiro pessoa que apagou,
seus desenhos com miolo de .pac,
e que, somente em 1773, Joseph
Priestley, grande físico inglês,

. inventou a borracha para' êste
fim? ...A's 5 e 71/2 horas

O maior, melhor e mais bonito filme romantico-musical €lue
Florianópolis já teve a oportunidade de assistir, em tecnicólor,
com Carmen Miranda, Alice Faye, John Payne e Cesar Romero:

Aconteceu em Havana'
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x12 DFB)
ME'TODO FACIL DE PESÇAR (Desenho)
Preços: 3,00, 2.00 e 1,00. Censura Livre

CARTAZES DO DIA

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órdos de Estatistica Mio
ntar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os lniml.
JOS do Brasil, a lei é InfledveL
(;D. E. M.).

:- .
. :

iVida Sociall.......� .

CURIOSIDADES
-Um colecionader britdnico, lord

Schwaterbury,há 10 anos atrás, com
prou um dente de Newton por 730
libras esterlinas .

-A primeira nação a usar o mos
.. quete para o armamento da sua
infantaria foi a Espanha.
-O número de ilhas entre gran

des e pequenas em todos os ocea
nos do globo atingem aproximada
mente 100.000.
..Em todo o mundo não há exér

cito /que
.

supere o chinês em nú
mero de "bandeiras. Existe uma
para cada grupo de oito soldados.
-A telefoto foi aplicada pela pri

meira vez em 1930, quando a po
lícia britânica recebeu a fotografia
de um noruegu3s acusado de bi
gamia nos EE. UU. por intermédio
do rádio, efetuando imediatamente
sua prisão.4 que foi o poeta inglês '!I'illi-

am Shakespeare quem plan
tou a primeira fruta brasileira,
uma amoreira, no jardim de ,sua

casa, em Stratford-on-Avon, no
'

ano de 161:3? ...

5 que numa aldeia bel!)'d 'de
1200 habitantes, viyeram em

toda a harmonia e paz, homens
e mulheres de 11 diferentes paí
ses?...
(Isto, naturalmente, antes da

guerra).

6 que entre todas cs peraonu
lidades históricas mundiais,

a heroina da França, Joana
D'Arc, conta com maior número
de estátuas?...

!.nlversárlo81
Assinala o dia de hoje o aniver

sário natalício do sr. professor apo
sentado Belarmino Gorrêa Gomes.

Transcorre hoje a data. aniversá·
ria da srita. Dalva Luz Mohr, re
sidente na cidade de Curitiba.

Festeja seu nata.lício no dia de
hoje o sr. Indio Fernandes, desta
cado fu'ncionário do Tesouro do
Estado.

A menina Marilena, filha do ar,
AntBnio Evangelista, completa ho
je mais urna primavera.

Quando alguém. tal como 0__
lheiro da ilustração a-cima, oter_
lhe, em o.má.vel gesto, um cáJlce dAI
excelente aperitivo K N OT, lembr&
." V. Si&. de acrescentar, ao agrade
oe. - gentileza:ESTEE TAI1.
sm o I'fEU APEOITIVO

PREDIlETO!

A história legítima dos heróicos pilotos da RAF, que manejam
seus a viões até o coração , da. Alemanha:

Alvo para esta noite
EsTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL (DFB)

Preços: 2,00 e 1,50. Irnpr. até 10 anos

5a. feira:

Luar perigoso
(Inicia-se com a Invasão da Polônia)

CINE «IMPERIAL"
A's 19,30 horas

Colossal Programa
Walter Pidgeon e Florence Rice em:

Nick Carter nos trópicos
Espionagem . � . Traição . . , Sabotagem

TOi1E KN0T
(/1'1 Pl;lJOl/fO OA /(hoTH.IIf!). (011. f Sé6UROS
� ITA�Ai �
r":'�

� ...... '

Vítor M�ritz e Maria
da Glória C, Morltz

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de seu primogê-
nito LUIZ-FERNANDO.

Fpolts., 10-9-43.

3 v. - 1
SR. MQroRISTA: - Leve os documen

tos necéssãrios, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em
SUíI resídênota, 9 l,'ecel;)lmento \la nOYil

Vê passar seu aniversário, hoje,
a srita. Alaide Rodrigues.
Faz anos hoje a menina Lígia,

filha do sr. Jaime Nascimento.

Aniversaria-se hoje a Brita. Alice
da Costa Arantes.

A Estatística MiUiar, destinada a
facilitar' a preparaçio rápida. e tio
das da Naçio, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperaçlo.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar een

b'_ O Brasil eDl p, ..r� (D� Ia lLla

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS rONICOS:
ARSENJATO, VANAOA.
TO, FOSFOROS,CALCJO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O....uP".do.,
E'90tado., AnêmlcOI, Mi ..
qUI cri.m M.sro., C,I.nçe.
raquíticu, reclbetão • tonl.
ficação 9'1f.1 do orglnl.mo

Sa nu·üê n 01
Ltc. D.N.S.P. R' 199, de 1921

MACHADO & CIA.
AGl!:NCI.6.!I E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua JoIo Pinto - li.

Florianõpoll.
Sllb·a&,entes nos lN'inoipais mu.jcfplOol do

ESTADO

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO v�REJO

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

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua, Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

Guerra

Castigo dos Céus
Os regimes de fôrça não podem ter longa duração.
As criaturas simples, de índole religiosa, acreditam .pia

mente que os ditadores, por serem máus, acabam, sempre, re

cebendo o merecido castigo dos Céus.
A verdade, porém, não é bem assim. Os Céus não costu

mam interferir nas sujeiras da Terra. Os déspotas, ademais,
como qualquer um de nós, gozam, em toda a plenitude, do seu

livre arbítrio e seguem, naturalmente, o impulso de suas vio
lentas paixões. Como a violência gera a violência, não admira
que acabem atraindo sobre si uma chuva de malquerenças e

vinditas. Quem semeia ventos colhe tempestades.
A vida dos tiranos, em geral, transcorre entre lances espe

taculares. Firmam o seu poderio num pedestal de ignominias e

demonstram a sua força perseguindo tumultuosamente os que
não lhes aplaudem os desmandos. O grito das vítimas são aba
fados pelos hinos dos aduladores.

Mas o fim da vida dos verdugos sociais é de uma mono

tonia enervante: - todos acabam os seus dias, mais ou menos,
da mesma forma, espetados numa adaga ou batendo com a

cabeça contra as paredes de um cárcere.
Castigo dos Céus ? Não... Consequência, apenas, dos seus

próprios atos. Resultado natural a que chegará fatalmente to
do aquele que expulsar os seus verdadeiros amigos, que nem

sempre podem proferir palavras amáveis, para ouvir as frases
perfumadas e embriagadoras dos bajuladores profissionais.

Todos os tiranos são inimigos natos dos homens de bem,
que amam a liberdade. Todos os valores, todas as inteligências
serão anulados, se não se colocarem a serviço da tirania.

Não temos, portanto, que admirar-nos quando assistimos
ao desencantamento dum dêsses

..

treme-terras", que pareciam
invencíveis e sobrehumnos. Rodeados de incompetentes, adu
Iões e mercenários, na hora do ajuste-de-contas, falta-lhes tudo
o que pode manter um mortal, de pé, com dignidade...

BARÃO DE IIARARÉ

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

/f

a
•

carestia

TECIDOS
Chitas estampadas, reclame metro
Vail estampado, lindos padrões. . . . ..

"

Voil estampado, a escolher .

Peterpans reclame .

Voil suísso, artigo superior .-
Linho estampado

"

Linho estampado, c/80 largura .

Fustão branco, artigo bom . . . . . . . . ..

"

Fustâo branco, artigo superior
"

Fustão estampado, a começar de .

Peterpans artigo superior . . . . . . .. . . . .

"

Tecido listado
"

Tecido Beligerante
"

Tecido Americano, moderno
"

Tobralco estampado, reclame
"

Tobralco estampado, artigo superior.
"

Tecido o/Barra, reclame ..... . . . . . ..

"

Tecido barrado, moderníssimo
"

Opala lisa, todas as côres "

Opala Francesa "

Opala Cecilia "

Opala Suissa "

Opala estampada � . . . . . . ..

"

Opala estampada reclame .

Opala estampada Ivete "

Opala estampada suíssa "

Zefir artigo bom "

Percal estampado para camisa . . . . ..

"

Tricoline reclame
"

'I'ricolíne artigo bom . � . . . . .. . . . . . . . .

"

Tricoline América "

Tricoline artigo superior
"

Tricoline c/salpicos
"

Tricô branco
"

Brim pardo colegial, do melhor "

Brim azul marinho, artigo bom "

Brin1 fantasia, reclame "......

"

Brim artigo bom "

Brim Singapura
"

Brhn superior _ o ••• � • •

"

2,60
3,50
4,00
5,00
6,00
4,50·
7,00
7,00

10,50
7,50
9,50
8,00
9,00

10,50
7,50
8,00
9,00

10,00
4,00
5,50
6,00
9,00
4,50
5,00
6,50
9,00
4,50
4,50
7,00
8,50
10,00
12,00
10,00
9,00
5,00
6,50
5,00
7,00
8,00
10,00,

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

I
•

Briln Estalingrado
"

Brtm Sebastopól o

"

Br im Caroá "

Chitão artigo superior .

Crepon para Kimono o.

"

Pelucia lisa _.....................

"

Pelucía estampada . . . . . . . . . .

"

Pelucia A BC. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"

Cachá artigo superior
"

Atoalhado artigo especial
"

Riscado para colchão .

Riscado Colossal para colchão "

Riscado enfestado, para colchão. . . . .

"

Riscado enfestado para colchão, arti-
go bom 0·0..............

"

Colcha para soletro a

Colcha branca para solteiro art. bom
Colcha brànca para solteiro artigo

mercerisado o • • • • • •

"

Colcha para casal "

Colcha para casal, artigo bom .. o • • • •

"

Colcha para casal, artigo superior "

Algodão, S 110 peça
Algodão A C 10 o.

"

Algodão 2 "

Algodão A A "

Algodão enfestado marca Nosso "

Alvejado Coquete peça 10 mets. "

Alvejado Prata peça 10 mets. "

Alvejado Andaluza peça 'lO mets. "

Marim Das Noivas 20 jds ". o •

"

Marim Angelico 20 jds. . o • • • • •

"

Morim Flôr do Campo 20 [ds, . o •

"

Morirn Ave Maria 20 jds. . o • •

"

PERFUMARIAS
Pasta Kolinos .

Pasta Encalol .

Pasta Colgate pequeno .

Pasta Colgate grande .

Pasta Colgate gigante .

Sabonete Gessi .

....................................................4

: I

i DISCO$ I
I
i C()LUMBIA
: As mais famosas musrcas, com os mais

i /
famo sos artistas.

'

I ULTIMAS NOVIDADES
I Na ccRADIOLAR" iI Rua Trajano, 6 :
: :••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••f

VENDEl\t-SEI

TaMANCARIA BARREIROS I

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

couro a crômo.
Cornprc-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

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

12,00
15,00
12,00
5,00
7,00
4,00
5,00
5,50
8,00

10,00
3,50
5,00
9,00

10,00
24,00
3°1°°
32,00

.

28,00
32,00
35,00
'25,00
32,00
40,00
42,00
80,00
40,00
44,00
45,00
60,00
60,00
85,00
90,00

a 3.30
2,90
2,00
3,50
13,00
5,00

I Sabonete Eucalol .

. Sabonete Vale Quanto Pesa .

jSabonete Pião .

Sabonete Pelota .

PÓ Coty pequeno .

Pó Coty grande .

Pó Madeira Oriente pequeno .

Pó Madeira Oriente grande .

Pó Suspiro Granada pequeno .

PÓ Suspiro Granada grande .

PÓ Lady pequeno .

Talco Malva pequeno .

Talco Malva grande .

Talco Eucalol pequeno .

Talco Eucalol médio .

Talco Eucalol grande .

Talco Gessi grande .

Talco Palmolive grande .

Talco Una Joia .

Talco Narciso Verde .

Rouge Cici .

Rouge Madeira Oriente .

Rouge Lamoniéri .

Loção Royal Briar "

'

Loção Brilhante .

Baton Van Ess grande .

DIVER.SOS
Toalha Bom Dia .

Camisa Física reclame .

Camisa Física artigo superior .

Camisa Física artigo extra .

Camisa de mela, com meia manga
Camisa de meia, com meia manga .

Camisa de meia, com meia manga .

Camisa socega leão para homem
Calças feitas para homem desde .

Grampinhos exs. de 12 dzs .

Camisas de tricoline para homem artigo
superior desde .

Lã em novelo marca Pom porn .

Meias paulistas para moças .

" " 5,50
3,50
2,00
2,50
6,00
9,00
6,00
9,00
6,00
9,00
1,50
3,20
4,40
3,00
4,00
5,00
5,00
5,00
7,00
7,50
3,0@
5.,50
6,00
9,50
9,5!)
7,50

5,06
3,00
3,50
4,00
3,50
4,50
5,50
G,OO

20,00
7,50

26,50
1,50
5,50

Formidável liquidacio na mais ba·
rateira e conh�cida casa da cidade. . MATRIZ E FILIAL
Enquanto Das fábricas os artigos sobem de preços, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos.

"

"

"

"

cx
"

"

cx

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

/ "

"

"

a

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

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!
Ru�. Conselheiro Mafra, 19 (esquina da rua Trajano) e rua Felipe Schmidt, 2 i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR
r'

Isiuros 1\OOOS �2r��:! �o�!.��a��pelas Estrêlas de Cinema
BREVEMENTE SERÁO PUBLICADOS PELA EDITORA VECCHI, de Hollywood. Pede-seDO RIO DE JANEIRO, OS SEGUINTES LIVROS: obtê lo agora nas f ar-A FAZENDA (The Farm) , famoso romance de Louis Bromfield,

-

, •

Tradução de Marina Guaspari. macias.
A BASE BIOLóGICA DA NATUREZA HUMANA, do celébre cien- Um médico da California que atende

tista americano Jennings, obra fundamental, profusamente ilustrada. as Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

Traducão do dr. Fábio Leite Lobo. para reduzir o excesso de gordura
BÉTHEL MERRIDAY, o romance de Sinclair Lewis mais lido nos antiestética. Esta descoberta chamada

Rs U
• ForlDode dissolve a gordura de umtados

'

nidos nestes ultimos tempos. Tradução de Edison Carneiro. modo seguro e rapido. Comece a per-
A GAROTA DE LAMBETH, um dos mais discutidos romances de W. der peso na primeira semana e m1;litos

Somerset Maugham. Tradução de Edison Carneiro. quilos ao mês, Basta tornar 2 pastilhas
3 vezes por dia, ForlDode estimulaAS ,SETE CHAVES, empolgante romance policial de Earl Derr Big- a saúde, a energia e proporciona uma

gers, criador de Charlie Chan. Tradução de Abelardo Romero. figura atraente, de modo que possa pa-
CAIRú, de José Soares Dutra. Biografia, com trechos inéditos que recer e sentir-se 10 anos mais jovem,

ForlDode é um preparado garantihistoriam diversos episódios importantes da vida dêste tão esclarecido do para remover o excesso de gordu-
estadista. ra. Peça Formode. hoje mesmo, eI!}

AMOR, SUPREMO AMOR... , coletânea das mais belas produções qualquer farmácia, A nossa garantia e

do excelso lírico Heinrich Heine. Traducão de Édison Carneiro. a sua maior proteção.
PARA COMPREENDER FREUD, de -Gastão Pereira da Silva. Sex- Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

ta edição desta interessantíssima obra, tão pro cu rada pelos estudiosos. Venda sob prescrição médica

O DELITO DE TODOS, mm dos mais admiráveis romances de
Eduardo Zamacois. Tradução de Modesto de Abreu.

MEDITAÇõES DO PASSEANTE SOLITÁRIO, de Jean Jacques Rous
seau. Tradução de J. Dubois Júnior. (Coleção "Os Grandes Pensadores").

A IRA, de Sêneca. Belíssimo tratado filosófico. Tradução de Persia
no da Fonseca. (Coleção "Os Grandes Pensadores").

OS MAIS BELOS CONTOS DE AMOR, pelos mais famosos autores.
(Segunda Série). Oscar Wilde - Dostoievski - Colette - Zamacoís -

Pouchkine - Tristan Bernard - Stefan Zweig - José de Alencar
H. G. 'Vells - Turguenev - Proust - Benavente - Andersen I-- Hux
ley - Vargas ,Vila - Moinar - Barre, etc. Tradutores: Edison Carneiro,
F. dos Reys Coutinho, J. da Cunha Borges, etc.

CASEI-ME COM UMA FEITICEIRA, de Thorne Smith. Delicioso ro
mance que, na tela, acaba de proporcionar um dos mais ruidosos triun
fos a Verônica Lake e Fredric March. Tradução de Edison Carneiro.

Especialista em moléstias de senhoras - AMOR SE ESCREVE SEM AGÁ, segunda edição dêste divertidissi-
Partos. 1 mo romance de E. Jardiel Poncela. Tradução de GaIvão de Queiroz.

ALTA CIRURGIA ABDO�IINAL: estõ- ABANDONADOS, sensacional romance de Neville Shute, que obteve,
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice, na tela, um estrondoso sucesso, interpretado por Monty Weely, Roddy
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA McDowall e Anne Baxter. Tradução de Cruz Cordeiro.
DO PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve- AS MúLTIPLAS VIDAS DO CONDE DE CAGLIOSTRO, biografia
ricocele. Tratamento sem dor e operação da inquietante personagem que se supõe tenha sido José Bálsamo, por
de lIemorroldes e varizes - Fracturas: Constantin Photiades. Tradução de Roberto Pessoa.
aparelhos de �êsso. Opéra nos Hospitais ,----------------

de Florian6polis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horâr-lo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

MÉ.DICO
..,-.."'- -.- -.- .-.._- _- __ - - -.- _.-..

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
tábad08, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, so�rado -

"'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, :!3.

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

Ex-interno do Serviço de Cljn íca Médica do Professor Osvaldo Ol íverra, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crtanças. CONSULTóRIO:

Rua Pelfpe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESlDf:NCIA: Rua Visconde de Ouro
!'l'eto n, 70 - 'l'el. 1523 - HORÁRIO - Das 16 às 18 - FJ,ORIANóJ>OJ,lS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-inUll'no do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

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

Cllnlca médleo-cirúrglca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI,TóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUVrAS: Das 15,30

AlI UI horas - RESIDll:NCIA: Couselhefro MaIr:a, 77 - FLORIANÓPOJ,IS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Un íversldade de Genebra

Com prática nos hospita ís europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho geníto

urbnâr ío do homem e da mulher
Assiste. 1.'éenico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Radíologta Clínica com o dr,

Manoel de Abreu Campanar ío (S1Io Pau

lo�. Espeeializado em Híg iene e Saúde

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

earatografta clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

õe rtstoterapía - Laboratório de micros

copia e análíse clínica. - Rua Fernando
Machado, 8, Fone 1,195, - Florianópolis.

ANToNIO MONIZ
ARAGÃOí DR.I DE

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do tOl'3k. Partos e doenças de senhoras.

CONS'ÚLTÓRIO; R. João Pinto 7 Diá·
ríamente das 15 às 17 horas. RESID1!:N·

ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTtl:TRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florian6poIJs
Atende chamados a qualqu�,

hora
Praça d" Bandeira, 53 - 80b.

(Antl&O Lar�o 13 de Malol

-DR. REMIGIO
CLíNICA MEDICA

Moléstia.rs internas, de Senhoras e Cri·
anças em Geral. CONSULTóRH!): Rua

Felipe Schmldt - Edifício Amélia Neto,

Fone .592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SID&NCIA: J Largo Benjamin

Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de' Medicin�

da Universidade de São Paulo, onde �01

(Assistente por vários anos do Serwíço
� Cirúrgico do Prof. AlíP!O, Corr:el!l �eto

�p
:limeira

cadeira.
�Ie, Cljníca CI:u�glca),

n prática na clíníca gínecolõgíca ,do
of. Sila O, Matos. Assistente do seyvI�o
partos do Prof. Domingos DelasclO no

"Hospital Leão XIII". " ,

Cir-urg íão do estômago e v�as. bílíares,
intestinos delgado e grosso, tirotde, rins,
prósta ta e bexiga, Varlcocele, nídrocele,
varizes e hérnia, Doenças de Senhoras E;
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

CalK1 de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS

BEZERRA LEITEDR.
Clínica Médica

Tratamento das I>oenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

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

Te1, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Coasultas diárias da!! 3
horas em diante

DR. AURtLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

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

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Baios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: nua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cl A. WETZEI.J INDUSTRIAL..:JOINVILLE (Marca regisr.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

o sabão

A Mobiliadora
Relrigeração em geralSorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dias-Móveis finos-Tapeçaria

Z_ S. 'BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 .. • C. Postal, 173 -. Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

"ii Bandeira Nacional deve ser hastea
da de sol a sol, sendo permitido o seu

uso à noite, uma vez que se ache couve
nlentemente iluminada". (Decreto-Ieí D.

4.545. de 31 de julho de 1942. art. lIB.

CASA
Vende-se urna, à rua Bocaiuva,

151 com fundos para o mar.

medindo 11,30 metros de frente
por 60 de fundos. Tratar na

mesma das 17 horas em diante.
15 v; - 3

GRATIS!
Quer receber ótima surpresa. que

o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade ? Escreva a SOARES-
Caixa Postal 516 -' Rio de Janeiro.

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

v. ·13

CASA Aluga-se o prédio
situado na rua Rio

Grande n. lO, com todo con

forto. Tratar na "A SERVIDO
RA". Rua João Pinto, 4.

5 v.. "I-

Lenha à venda
Vendem-se várias árvores para

lenha. Os interessados podem
procurar o snr. Raulino Ferro.
à rua Conselheiro Mafra n. 56.

COFRE
Compra-se um. de aço. Oferta.

à "A Exposição". praça 15, n. 11.
v- 23

Vende-se excelente mora

dia com todo o

CASA MISCELANEA,

distri-j
Prestígfa o Govêrno e as

buidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, - ou serás
[Victor, Vávulas e Dsicos, - um "quInta - eotuntsta", (I...
I Rua Trajano, 12. D. N.).

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-I4

O sr. Matarazzo pede
habeas-corpus ao T.M.
Rio (V. A.) - o sr, Luiz Eduar

do Matarazzo, filho de Francisco
Matarazzo, nascido na cidade de
S. Paulo, no dia 3 de ·junho de
1902, necessitando regularizar sua

situação perante o serviço militar,
visto precisar do respectivo certi
ficado de reservista, dirigiu-se à
43 C. R., onde lhe foi declarada a
sua condição de insubmisso, por
não ter atendido aio chamado para
servir nas fileiras do Exército, por
ocasião do sorteio a que foi sub
metido. Em face dessa situação, im
petrou ontem ao Supremo Tribunal
Militar uma ordem de habeas-cor
pus, pedindo ser tornado nulo o
processo pelo crime de que é acusa-

. do, uma vez que não foi. notifica
do, como manda a lei, para que li
vre e desembaraçado possa pleitar junto àquela C. R. o título de
reservista a que se julga com'direi
to. Esse habeas-corpus, foi distri
buido aio ministro general Raimun
do Barbosa, para relatá-lo, tendo
tomado o n. 19.167.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Congoleuns - Tapetes Ii Stores - Passadeiras I
• APARELHOS INGLESES II para' jantar, chã e café •

: O maior sortimento! Os menores preços! na I
I A �IOJ_)j1�LAR I...8$ O••�

Desenvolvendo a E. f. C. do Brasil
Hio, 13 (A. X) - Encontrum-se cm pleno andamento os trabalhos

constantes do plano de desenvolvimento dos serviços da estrada de
ferro Cenlral do Brasil, elaborado pela s.tual administração e que com

prc cndc grandes obras. A eletrificação, feita por engenheiros c operá
rios brasileiros, deverá chegar a Belém a lO de novembr-o deste ano e

provr-vclmcntc atingir:'! a Serra do ::\Iar em 1914.. A grande obra, que
vem merecendo a maior atençâo, é a que diz rcspcito ao r-amal de São
Paulo. Conforme os cálculos dos técnicos, dentro de um ano se poderá
viajar do Rio a Paulicé!a C111 8 horas; c, com máquinas novas, que serão
recebidas ao terrninr-r a guerra, em apenas seis horas. r� possivcl que
breve certas linhas se prolonguem além da estação Pedro LI, mergu
lhando no solo para sair a fi ou fi qni lómct rus adiante, em pontos cen
trais como a Praça 15 de Novembro, a Lepa, ct c., rcaliz anrlo, assim, o
velho sonho do "Mclro ". Outra etapa importante' a ser alcançada, será
U ida dêsses mesmos trens a Copacabana, C.OIll estações intermediár-ias.

A <,Céga-Réga)
Processada por abandono do cargo Te��l?(; l�rll(I�I·c�L�l��all���ll;�l�,,��da grande revista "Céga-Héga",

,- 1.
.

" .
.

'C" '(. .
•

arle q�le s�rá representada no próximo�ao, �aulo, 13 (A. ,.0l.) - F,ehcldacle :<\.�dl ade de (J) a.nos de Ide, e, dia 2;), cm benefício das vií.im asfUllcJOn?l'la dos �?rrelOS e Telégrafos ba -O anos, COlll f'icha �le. �erYl- da ,C1l!eITa, tomando parte no d eços I11Ult� boa, fOI processada por abandono do cargo (la agencia da 1 !Sel1l7Jenho cavalheiros e senhorasConsolação, nesta capital, em no\'elllbr� do ano passa,do. lnl��'lIIando da sociedade carioca.(J processo, falou o magIstrado da terceIra vara, eilzendo Cjue o fato,
na sua forma bllrocrática, est�l provado". Entl'etr,nto, cOllcluindo

afir_1
ma, o juiz erue "a acusada não é IwnllUma criminosa astuta ou cínica:

Ié'mulher de idade, vim'a, C0111 passado limpo e cêrca, dc 20 anos de se]'- HEITOR MEllO e SENHORA ��.<;......_ . .w_..........,_..,_._-....................._......viço prestado honestamente, sem nenhuma penalidade disciplinar. Por- participam a seus parentes([tie teria ela abandonado o cargo, que tão corre lamente exercêr:::' du- e pessoas de suas relações Compram·se estabilizadores.
rante ta,nto tempo'? Como admitir essa brusca e inesperada cOllversão

o nascimento de seu 'filho Np, "Radiolar", rua Trajano, 6.duma funcionária correta em criatura desidiosa" negligente? Ela Yivil1

I I O""--
..

E
......

S---T---A
....

-·D---O
.........

E-··s··p
......

O---r-
....

t--i-v
.....

o
..

exclusivamente da renda elo cargo e tudo está mostrando que a aCllsad:J, HEITOR ..lUXlLIIil A. COII-só interesse poderia ter em consernl,l'·se no exércicio do mesmo". Es· BA.TEL-A. COM Otabelecida a dÚvida' quanto à procedência da acusação, julgou o juiz Fpolis., 13-9-43.
não provada a alegação contida nos autos, para absol\'er Felicidade

-_______________ FUTEBOL 1�lnl'II)I:(IIItIIJ�I'JIIAndrade.
-

_
Como l1oticlÚnlO's em nossa edi-! [J Ia! I'.

çao de ontem, perante enorme as- � __ • ._. --_ _ __

sistêl�ci.a q,ue }otiOll, completamente I UM.-L--T-· -'-M-�·A-"'· ·H-·"'0·'"R-
-

-A·...o estarlIo Al1lbal Costa", reahzou-
Hio, 1:l (A. �.) - "Agen" é o se no dOlllingo próximo passaclo, o I _ .

encontro interestadual enlre os for- A ConferenCia de OutubroMADRi, 14 (U. P.) � Informações fidedignas, pl'oceden- nome (lo primeiro navi'o francês
te�, ICleH1j�IlJtos 90 "Her�!lio Luz F. Londres, 14 (U. P.) __ Roosevelt,tes da França, indicam que os alemães estão reorganizando que entra llO porto desta capital, C. , do. Tubarao, e o 1< o�'ça e Luz, Churchill e Stalin deverão confetodas as fôrças que possuem nos países ocupados. Segundo I dClpo.is da capitulaçüo da França: da �a))lta� gauch.a. _DepOIS de llma renciar em outubro pr6ximo. Foi o

consta OS alemães tinham setenta divisões completamentr3 É trIpulado por franceses e esta partida dIS'P�l,t.achsslllla, venc,eu o que deixaram entrever àlgunê diri-,

b 'Ih- 1 I
-

O quadro hercIlIsta pelo esüore de gentes checos que se encont mequl'padas enl todo O terrl'to'rl'o europeu ocupado. Calcula-se so
.

o pav. I ao c. aqu.e a naçaD. ') O t nt 1 F li'
.. ra

. �X , e os c e r�n ( IIl, no pnmel- em Londres. Revelaram tombemque essas divisões serão aumentadas com outras, procedentes naVllo velO de. Cardlff, trazendo ro tempo, e FogLllnho, no segu.ndo. os mesmos informantes que logoda Rússia, ou organizadas cpm novas reservas germânicas.. grande quantlclacle d� carvão. No quadl:o tubaronense todos .Joga- ap65 a grande conferência aliadaAcha-se suborcllllado dIretamente ram admiravelmente, so�re3sall1clo- com a participação dos chefes' dos
ao Comité Franccs de Libertação. se, enil:,etanto, a atll�çao soberb.a governos da Grã-Bretanha, Rússiado XfleI�'o FOra��alacclLe (lo zagllel- e Estados Unidos, o sr. Benes, pre-1'0 a1111ro.

. or�a. e uz ap_resen- sidente da Checoslováquia, irá atou um conjunto Ot-IIllO
_

e 50 ba- Moscou afim-de entrevistar-�e com
q.U?Olt ante a forte pressao dos her- Stalin.'cIJ.Jslas.

o ataque à cidade de Le Portel D� Jaime no R�o. ,. . HtO, 13 (A. N.) - Dom JadmeLONDRES, 14 (U. P.) - A CIdade balneária francesa de Câmara o novo arcebispo do H.ioLe Port.el atacada, pelas fôrças aéreas aliadas, foi completa- de Janeiro, foi alvo, ontem, à sua
mente abandonada, por sua população civil. A emissora de c�eg�da,. de verdadeira consagra
Berlim informou que as bombas lançadas pelos aliados causa-. �'ao PIOII)lI�ar. Milhares de pessoas

, "
.

Ique
erichium literalmente a esta-ram quatrocentas vítimas. AInda segundo os mesmos mfor- cão dom Pedro II e a Praca CI'i8-mantes nazistas, há centenas de cadáveres sepultados nos e3- Úano Ol ton i, aclamando o" i lustrc

combros da cidade, que foi quase totalmente destruida pelo prelado, que, nesta semana, .toma
ataque aéreo aliado. i-a posse de sua _:roya invcstid urn.

Hio, 13 (A. Xl-A primeira m is-

processo de indenização sa celebrada por dom Jaime Câma-
ra, nesta capital, foi na igreja de
Santana, onde está sepul t ado o carSão Paulo, 13 (A. N.) � Heccn tcmcntt-, foi julgado, no fôro local {leal dom Sebasti âo Leme. Domum dos mais curiosos processos de indenização que jú se realizou C111 Jaime, após oficiar a missa, ajo c�ão! Pda,l1l�]., �a .Avel,ni�a 91 ,:le !,r��lfl.o,' ahriul.:1 l�-,'efett.Ul:a, pe(ll�ena. lPraç't Ihou-so iuní o ao túmulo dlo seu an-1 eC,?n .el. .. eI,mll1a( a ,� o= "e,f.1 I(,�ll 8, ( li �ç,ao tec lll�,a, l:lllll:clpa que, tecessor , orando demoradamente.par a facJlt.d�de do tI UIlSIto, sei Ia recomendá- cl ([LI? I�)ss( o},al. Procu- Ao deixar a igreja, dom Jaime foirou a prereítur a entrar em contacto com os ])r()]Jrtelm·l1l�. Iodos coo-I visitar sua "eDitora residente no('ordaralll: �xcepto um, o eflUll ale!fou que n, proposta 1I�1O consultava bairr-o ela 'fijuca. A tarde palcs-aos seus lllleress�s. A prefeitura objetou que a. obrn Yalol'lza,'�\ enorme- t rou com iorualistas.

'

mente o trecho VIsado, e of'ercccu-lh e llJl1 cruzeu-o por metro. I'ratava-sc .1
_

de 45 metros: portan to, 45 cruzeiros. O caso foi pnrar em juizo e o iul- A
_ I A despesa com o

�.a,lllento ��cab,� a,g�ra de se,r conhe,ciclo., A prefeihl�'a t.e,:e.� .:�WlIhO d,e cau: I tençao. cinema póde ser ti
sa e o pi oprietàrio contestante, em tt oca dos -I.) CI llZCII os, que 1 he roda com a venda de papel velho.serão. pagos, terá de pagar as custas, que se elcvaru a mais de 2.000 Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.cruzeIros. Rua Fr-crnctsc.o Tolentino. 3.

Curioso

o sinistro do iate-motor «Palmares» A «MaraVilhosa') sem
queijoHio, 13 (A. l\.) - Os juizes do Tribunal Mat-ltirno e Administrativo Rio, 13 (A. N.) - Esta cída-

proferiram acórdão 110 processo referente à nrrib'adu do' iate-motor de amanhaceu hoje sem queí"Palmares", à barra de Santos, e111 consequência. de rija ventania e mal' jo. Os atacadistas informam
tempestuoso, quando viajava desta capttal para Itnjai. Como o vento que o fenomeno é consequência
soprasse com violência, duas amarras partiram-se e, a despeito de se

I da falta de leite e que só em ou
encontrar o motor em movimento, foi o iate atirado à costa, onde 81brÍlI tubro a cidade voltará a ser
água por ter batido contra uma pedra. Diante do que consta dos antas, abastecida daquele produto.
o sinistro foi julgado consequente da Iur ia do mar, ordenando-se o ar

quivaanento do processo.

A taque às Kurilas I
NOVA IORQUE, 13 (U. P.) I- A emissora de Tóquio in

formou que dezoito bornbar- !
deiros norte-americanos ata-

I

caram, violentamente, as ilhas'
Kurilas do norte, onde causa-'
ram importantes danos.

AS SESSõES DE VERÃO
Washington, 14 (U. P.) - O

Congresso Nacional reiniciará hoje
as suas sessões do período do

Navi0 francêsforcas, alemãsReorganizando as

aviadoro general Outra nas Fábricas fORO
NOVA IORQUE, 14 (U. P.) - O general Eurico Gaspal'

Dutra, ministro da Guerra do Brasil, chegou a esta cielade, Hio, 13 (A. ?\.) - Noticia "O
procedente de Detroit, onele visitou demoradamente as gran- Globo" que, entre a nova tllrma (le
des fábricas Ford, que estão trabalhando para o esfôrço de pilotos civis, figura o padre Luiz Circuito da Pampulha
guerra elos Estados Unidos. O general Eurico Gaspar Dutra vi- Santiago, elo ll1unicípio de Cuité, c Belo Horizonte, 13 (A. No) - Co
sitará, durante a semana corrente, as instalações militares e que é o prime1ro sacerdote, brasi- gita-se da realização, em nove11l-

le '1'0 1e recebe o "brevet" d bro próximo do "Circuito da Pal11-outros centros de Nova Iorque. 1. cr: e
pulha", para autos movidos a ga------

---------------�----------, aVIadol. sogênio, por iniciativa elos v01an-
A Rússia, de certo, protestara I Ministre da Suiça _tes_l11in_eir'o_s.---

CHCNG KING, 14 (U. P.) - Fôrças japonesas e do g'o·/ Rio, 13 (A. �.) - Inforl1la "O Venda de carnesVêl'110 títere de Nankillg' travaram violento comhnte com soja Gl?�o" (Iue, � repres€ntç.ãü d�plodados dH lUong'ólia exterior que o mllrec11ul stalin prometeu 111allca ela Snl<:�! no Bra,sl}, ,vaI t.eI:
1 'd" - • A • • A I t 110,'0 ch'ere. Afrm·ele chngl-la 101proteg'er contra qua quer ameaça e Im asao mpolnca. ..11 ,i1, nomeado pleniportencHlrio em nos-

OCOl'l'eu em Kalini'>o, u 48 quilômetros no norte de Fmlmg'. so pais O sr. Henry Francois Val
-Mian, num ponto rll'óximo dn fI'onteh'a entre fI JUong'ólia ex· l�ton, <lne chegarú breve a� esta ca-

terior e SI, llIong'ó1ia interior. Acredita-se liue n Rilssia protes. p_I_t_a1_. _

turá ante o Japão Ilel0 atnque efetuado contra os soldados da. AlertandCi OS oficiaislllollg'ólia exterior. I Londres, 14 ·U.P.- A emissora de

Preparal1do O gOlpe na Birmânia,�i:���:��i:�:tSrr���!�:�:�f�C:�1 esconder, pois, segundo fontes fi
Nava Delhi, 13 (U. P.) - Várias esquadrilba,s britânicas e 110I'tc-' dedignas, deverão ser presos e in'

�mericanas átacaral1l diyersos pontos do território da Birmânia, OCUP2-: ternados brevemente.
do pelos japoneses, de <iCô['(io eom o plano de operações prepalralóri:M

T
_ ..

de debilitamento das posições .inil11ig�s , a,n les do inJeto das oper�ç?es I flgD a rgentlnode grande €11 vergadura, que, vao ser llllcHlclas logo que as condlçoes
f"

.
. it Rio, 13 (A. N.) - Proceden-a tmos el'lca,s o pel111 am.

t d B', BI (A t')e a ala anca rgen ma
ÀS PORTAS DA GUER.R.A CIViL chegou o navio sueco "As

trid", carregado de trigo.

Padre e

1f1onlevidéu, 14 (1'. P.) - O go,
verno, urugua.io cleu ord,ens aos
seus represenbntes el11 Londres
para que assinem o 110VO contrato
de carnes com a Grã-Brelanha. Se·
gundo inforll1ações oficiais, será
conseguieuo melhor preço para os
tipos de cames congeladas.

Dr. Saulo· Ramos
reabriu deH.nitivamente a sua

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

Partos - Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florianópolis.
Consultório: Praça Pereira

e Oliveira, 10,

É UlU DOENÇAMUITO PERIGOSA
pAlU A FAMÍLIA
1i: PAlLA A. RAÇA.-

•

Rússia e Polônia
Londres, 14 (U. P.) -- O ministrodo Exterior da Polônia, sr. Tadeus

Romer, falando ao Conselho Nacio
nal Polon�s, declarou que o seu
país está interessadíssimo em mano
ter relações corretas e amistosas
Com a Rússia.

Caiu Briansk?
Berna, 14 [U.P.] -- Uma emissora

àlemã noticiou a evacuação de
Briansk pelas tropas germânicas.

Bari e Cosenza
Argel, 14 CU. P. Urgente) -- Foi

oE-:::ialmente anunciado que os alia
dos ocuparam a importante base
naval de Bari, sobre o mar Adriá·
tico, ê a 'Cidade de Cosenza, na
Caláb:l'ia.

SA NGTJEN()I�Contêm oito elementos tônicos
Fosforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
.

Sódio. etc·
Os Pálidos, Dep3uperfldos,

Esgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam.
CrluOçns Rl1quitkas rece·
berão li tonificação �eral

do organismo coDl O.

Chiang-Kai-Shek
Chung t��g. l�l�i!� - O "'- IneralíssilllO Chiang-Kai-Shel{ foi

I
elcilo para () cargo de presiclente
do Govêrno Nacional ela China,
em i'tubsliluição do doutor Lin.Sen,
reQcnleme111e falecido.

-__

Fronteira ítalo-suiça, 13 (U. P,) - Surgem possibilidades
de uma guerra civíl na Itália, estreitamente relacionada com
o principal conflito entre aliados e nazistas, em vista de. terem
os alemães adotado a posição espetacular de apôio ao Fasci8�
mo; com a libertação de Mussolini. Embora não se tenha po�
dido

. obter confirmação da notícia, aquí, os observadores po�
líticos julgam provável que Mussolini apareça, dentro em bre�
vê; à, frente do govêrno títere organizado pelas aleIllães contra
o govêrno 'de Badoglio. Se for exata a notícia, o fato provoca
rá inevitável confusão na já confusa. situação intel'na da
1tália, ,;� 1 "',;\'''_

----_..
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