
Os ·alemães tentarão ocupar a Sui�a
LONDRES, 18 (U.P.)-A Alemanha está fazendo lorte pressão junto ao governo da
Suiça para que as estradas-de-ferro suiças possam ser utilizadas para o trans-
porte de. tropas e abastecimentos bélicos alemães, para a Itália. Acredita-se

ser provável que os alemães tentem ocupar a Suiça.\

Ensino de português
nos Estados Unidos'
Washington, 18 (U. P.) - Co

!4i,ta-se, nesta capital, da fundação
xle mais um curso especializado
para o ensino do idioma portu
!§ucs. Nesse sentido, os interessa
-dos acabam de dirigir-se à secção
brasileira do Coordenador ele As
.suntos Inter-Amer-icanos, pedindo
lhe a indicarão de cidadãos br a
lSilei'ros capazes de reger a nova
cadeira.

A França na Comissão de
Armistício

Londres, 18 (U. P.) - Os
Estados Unidos, a Grã-Breta
nha e a Rússia convidaram o

Comité Francês de Libertação
Nacional a designar um repre
sentante perante o comissão de
Armistício das Nações Unidas
com a Itália. Foi o que se sou

be em círculos fidedignos da
. capital britânica.
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as
unto público? Procure a "Emprêsa In.
termedíâría ",

SR. l\IOTORISTA: - Leve os documen-
tos necessários, para a substituição da

I.sua residência. o recebimento da nova A XXIXcarteira de motorista, a "Emprêsa Inter- no
medíârta", e aguarde_._co_m_:_._b_r_eV_i_d_ad_e_._e_m . I H. 8919florianópolis-�á)ado, 18 de Setembro de 1943

Pagando depredações de 1930 Mensagetn anual do presidente
Baía, 18 (A. N.) -- Foi dada à publicidade a sentença do Roosevelt ao Congresso omeríccnojuiz dos Feitos das Fazendas Estadual e Municipal, relativa a

ação das Companhias Linha Circular de Carrís da Baía e de Washington, 17 (U. P.) - O I JahPão volte a ter autoridabde nas
. presidente Hoosev�lt, em sua m en- A invasão da Alemanhã pe- dl as que se encontr�m so o seu

}1_:nergia Elétrica movida contra o Estado e o Município da Ca- sagem anual ao Congresso,. :lesta- 'los russos disse o presíden- mandato. �"? fal a'r sob:e a queda
pital para a indenização de danos sofridos pelas autoras quan- cou que as Nações Unidas ja tra-

t
.'. de Mussolini e do' Regime Fascis

do da quebra de bondes de sua propriedade em outubro de i çararn todos. os planos para a�- e. sera feda num futuro re· ta, destacou que as camarilhas mi-

1})30. A longa sentença do juiz Clovis Leone determina o paga-
I ses.tar _dell1o]Jdo.re:� golpes, que 11- lativamente prOximo Iítares de Hitler e do Japão devem

, • A' • quidar-âo os "eixistas" nos di ver- ser destruidas juntamente com os

nl�nto, as refendas empr:sas, .respectIvamente, de nove.mi- sos setores de luta do mundo. "Os I sua mensagem Roosevelt salientou ditadores fascistas. Em todo o
lhoes cento e sessenta e oíto mil OItocentos e sessenta e CInco desembarques aliados na Itália que na zona ao sul de Nápoles mundo, declarou Roosevelt, não
cruzeiros e dez centavos e oitocentos e setenta e dois mil qui- n�o ,�ão os .únicos que temos" �m los aliados e al�J11ães estão ernpe- poderão existir mais vestígios do
nhentos e setenta e dois cruzeiros e vinte centavos, no total de vista - afirmou Roosevelt. �_�1 I nhados em VIolentos combates fascismo, ou qualquer outras Iór-

-. _ . . Quebec traçamos planos específ'í- com grandes perdas para ambos mulas malignas, pois do contrariodez n:11lhoes quarenta e um mil quatrocentos e trinta e sete cos para assestar tremendos gol- los lados. Mas as fôrças aliadas fin- continuarão a viver os fomenta-
cruzerros e trinta centavos. .pes, de importância cada vez', caranu o pé em Saler u o, a qual, dores da guerra. O presidente Ia

maior, contra a Alemanha e o Ja- ao envés ele ser uma nova Dun- lou, também, sôbr e a rendição i11-
pão. Esses golpes representarão I quer-que, transformou-se numa no- condicional da Itáli a e adiantou
novos desembarques no continen- va Estalingrado. E, eom isso, co- que a esquadra italiana, quáse lo
te europeu e em outras partes da meçou a invasão da fronteira eu- talmente, na mão dos aliados, se

guerra". Heferiu-se, também, o' .ropéia que 'a propaganda nazista rá de grande valor para o prosse
chefe do govê ruo aos êxitos so- declarou ser invencível. Em rel a- guirnerito da luta contra os nazis
viéticos e destacou que "a invasão I ção à luta no sudeste da Asia, ín- tas. Roosevelt sugeriu por fim.
da Alemanha 'propriamente dita ,formou que brevemente será des- que a política de boa vizinhança
pelos russos se acha em perspe-j fechada uma ofensiva na Birrnâ- pelos bons resultados que (leu em
ctiva para um futuro relativamen-! nia. E acrescentou que as Nações 'I terras americanas, eleve ser am
te próximo. Em outra parte de Uni das jamais permitirão que o pliada a todo o mundo.

Avançam os russos impetuosamenteMoscou, 18 (U. P.) --As fôrças soviéticas, que se encontram
em plena ofensiva ao longo do Dnieper, estão a menos 50 kms. de
zaporoze. O avanço russo sôbre o rio Dnieper se processa quáse
que simultaneamente ao longo de cêrca de mil kms. de extensão.
FOi' êsse motivo, acredita-se que os russos tratarão de atravessar
o Dnieper, ao mesmo tempo, em diversos pontos, o que tornará
imoossioe; aos alemães concentrar fôrças para deter a acome
tiâa soviética na margem oriental do referido rio. Motorísta que mal

trata passageiros
Rio, 17 (A. N.) - Julgando

um processo, o Conselho Re
gional do Trabalho decidiu que
o motorista de ônibus, que mal
trata os passageiros, é passí
vel de despedida justificada.

Poderão bombardear em 1944
qualquer ponto da Alemanha
Cairo, 18 (U. P.) - O major; tacar que atualmente os alia

general Ralph Royce, novo co- dos destroem mais caças do
mandante da aviação norte- que os quê podem construir
americana no Oriente Próxí- os alemães.
mo, declarou que na primavera O panorama estratégico de
de 1944 os aliados poderão todo o mundo se desanuviará
bombardear "qualquer ponto enormemente para os aliados,
da Alemanha e do território quando se complete a ocupa
ocupado, partindo da Itália e ção da Itália, pois facilitará
da Grã-Bretanha, em vôo di- a rápida transferência dos

No. fundo da mina réto. Isso será possivel- disse bombardeadores da Grã-Bre
-- quando capturarmos dois tanha para o Extremo Oriente

Kentucky, 18 (U. P.) - Te- aeroportos da Lombardia. ou vice-versa, passando pelo
m�-�e a. sorte de 1'7 op�rários, Então - expressou o major Oriente Médio".
prisioneiros nurr:a mina de Royce - as fôrças aéreas nor-
carv�o, ao produzIr-s� uma ex-. te-americanas terão quadru- «Not.'c.·as 8raf.'cas»plosao pelo desprendimento de plicado seu número, em com-
gases. paração com o atual", e "ain

da que meu comando não in
tervenha muito nas operações,
sua situação se estende desde
o Atlântico até o oceano Ín
dico, e abrange toda a África,
com exceção da Tunísia, Argel,
Marrocos e Dacar, que se en
contram sob o comando do ge
neral Eisenhower".
Também será fácil aos alia

dos - continuou efetuar
ataques aéreos aos Balcãs',
partindo do sul da Itália, e

poderemos destruir as comu

nicações alemãs no sudeste
da Europa. É importante des-

Moscou, 18 (U. P. Urgente) --- As fôrças soviéticas ocuparam
o pôrto de Osipenko situado no mar de Azhov.

Nova ordem-do-dia de Stalill
Moscou, 17 (U. P.) - Bríansk e Blshltza foram ocupadas

]lelas fôr�as sovíétícas, que derrotaram cêrca de cem mil sol
dados alemães. Foi o flue informou o marechal Stalin, em
nova ordem-do-dia, dívulg'ada hoje, O chefe do govêrno russo
destacou que as tropas russas atravessaram em mais outros
]Iontos o rio Desna, prosseguíndo em seu vitorioso avanco,
Ontras Informações de Moscou acrescentam que em toda

�

a
frente de batalha ao largo do Dníeper os russos realizaram
novos êxitos e estão ameaçando diversas Importantes posi
ções fortificadas nazistas. A emissora de Londres, por sua vez,
informou que os russos estão ameaçando dirétamente Kras
.nogrado, que poderá ser ocupada, a qualquer momento, pelas
fôr�as soviéticas.

A- - I A despe io com o

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

Buenos Aires, 18 (U. P.) -

Depois de oito dias de suspen
são, reapareceu, ontem, à noi
te, o jornal "Notícias Gráfi
cas", que tinha sido suspenso
pelo govêrno.

Uma intriga da rádio de TóquiO Tipo de avião
, 'anti-submarino

São Francisco da Califórnia,- 17 (U. P.) - A rádio de
'Tóquio informou que seis aviões norte-americanos, que par
ticiparam no ataque de domingo contra a ilha de Chíssíma,
nas Kurilas, se dirigiram, a seguir, para a península de Kam
chatka no território russo. Segunda-feira, o Departamento de
Marinha dos Estados-Unidos comunicou que se tinham per
rlido 4 aviões em conseqüência da ação inimiga e que não se
tinha notícias de outros seis. Segundo a rádio japonesa, os
caças do Micado perseguiram os bombardeiros atacantes até
Jlerto do solo russo mas "a lei de intuição" os obrigou a aban
donar a perseguição no último momento.

Washington, 18 (U. P.) - Sabe
se que em breve as autoridades
navais porão em ação, contra os

submarinos, outros tipo de bom
bardeador com base em terra, do
tado de uma poderosa arma nova.
Tr ata-se de um "Mítchell" da

North American Cornpany, que le
vará a caraterística PBJ. O equi
pamento especial anti-submarino
será mantido em segredo até que
entre em ação. Será impulsionado
por vários motores e é o terceiro
dos de sua categoria adaptados às
necessidades navais. Os dois ou
tros sã� o Vega-Ventura e o PB4-Y.

Até a manteiga!
Curitiba, 17 (A. N.) - Agra

va-se a falta de manteiga nes
ta capital, sugerindo-se a ne

. cessidade de ser facilitada a

importação do produto argen
tino, a exemplo da medida to
mada pelo coordenador para o
Rio de Janeiro.Pouco café e .munn frio

São Paulo, 17 (A. N.) - Falando sôbre a grande quedarle temperatura que atingiu o Estado, o sr. Joaquim SampaioVidal declarou ser uma grande calamidade. Prosseguindo,dísse que o efeito do fenomeno perdurará por dois anos. "A
geada formada na madrugada de ante-ontem prejudicou enor
memente a lavoura do café, de tal modo que acreditamos que
.a safra do corrente ano será insuficiente para suprir as neces
.sídades do mercado estadunidense". Segundo declarou o sr.
Caio Simões, presidente da Associação dos Lavradores em
:conseqüência da geada possivelmente São Paulo terá êst� ano
� menor safra até hoje registada.

.

Mocidade
inter-americana A Prefeitura abastecerá de

Rio, 17 (A. N.) - Na pró- I
-

xíma quarta-feira realizar-se-á carne a pOpu açao'nesta capital a reunião ínaugu, Rio, 18 (C. P.) - Em Campinas, não tendo havido carne
ral do Comité Permanente da para o abastecimento da população campineira, a Prefeitura
União da Mocidade Inter-ame- resolveu intervir no mercado de carne verde, em virtude da
ricana, com a presença de

de-) impossibilidade
de obter aumento da cota nos frigoríficos. A

legados de todos os países do prefeitura vai adquirir gado, promovendo a matança para o
continente, suprimento dos açougues.
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso c-s 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

IAnúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa-
bilíza pelos conceitos emiti.

I 'dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS
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II
i

o aviador sem pernas
Novas pernas artificiais es

tão sendo confeccionadas na
Inglaterra para ser enviadas
ao comandante de ala' Bader,
o famoso á.s britânico sem per
nas que, atualmente, se encon
tra prisioneiro dos alemães.
Até agora já lhe foranl en
viados cinco pares de pernas
mecânicas por intermédio de
aviões da RAF que deixavam
caír em território alemão em
paraquédas. O atual par de
pernas artificiais será reme
tido via-Lisboa de onde segui
rá diretamente para a Alema
nha. O famoso aviador britâ-

ESTE AlUNO

BrasilEncentreu-se «radíum» no

HEMORROIDESn4o" '''''''4 mAls
éST€ f.5P!CIFICO r/MZ.
ALIVIO IMé()/Afol

diata, alivia as dôres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas elas

ulcerações e varizes 11el11 "r
roidaís. A venda em todas

o PENSAMENTO DO DIA
«Para honra dos grandes acon

tecimentos é, muitas vezes, ne
cessário que as causas fiquem
ocultas». - Fontenelle.

A ANEDOTA DO DIA
- O alemão entrega o que'

conquistou 1 Os italianos correm f
- Piór aconteceu ao japonês

que levou um pontapé na Buna ...

o PRATO DO DIA
PUDIM DE QUEIJO

Faça uma calda com 250 grs,
de açucar e quando tomar O"

ponto de fio brando, retire-a do
fogo e iunte uma colher de sopa,
de manteiga e 50 grs. de pão
ralado. Deixe a calda esfriar
um pouco e mexa bem até for
mar uma massa igual.
À parte, junte 100 grs. de

queijo com sete gemas e junte-

as -Farmacias em blsnagns
com cânula especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROiDES
Um produto De Witt

a primeira massa.

Adicione passas sem car ôcos.
e leve ao forno em fôrma un-'

tada ,

o PRECEITO DO DIA
Antes de qualquer refeição.

por mais ligeira que seja, lave
com água e

Organização Irmãos Regis &: Cio. Ltda. sempre as mãos
sabão. SNES.

Missa de segundo
aniversário

Representações, Comissões, Agências em geral
e conta própria.

Serviço de esta tística
comércio e ind ú stz-í c , em

deres públicos.
Correspondentes e Viajantes em todos Muni

cípios do Estado.
Aceitam-se propostas de representações e agên

cias em geral, para estudos e possíveis negócios.

e propaganda agrícola,
colaboração com os Po-

ESCRITÓRIO
Rua Felipe Schmidt ri .? 41

Caixa Posial - 185
Santa CatarinaFlorianópolis

TRAJANO J. REGIS
Superin tenden te

\ -'(r

lIrgêu Ceciliano da Sil
va e filhos con�idam
aos parentes e canhe-
cidos para assistirem C.
missa de 2' aniversário
do falecimento de sua

inesquecível espôsa e

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

I
na capela de N. Sra. da Conceição,.
à praça Getúlio Vargas. Desde já
agradecem aos que comparecerem.
ao piedoso ato. 9 v.-S
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PARA VOCf:, GAROTA BONITA!
A SUA CARTA

Um retângulo de papel pautado;
meia duzia de linhas que falam mais
pelas palavras de que o pensamento
que a escreveu entre as linhas e os

caractéres traçados numa mal dis
farçada emoção; um mundo de pen
samentos a me envolver num deva
neio cheio de imagens esquisitas.
Mas. _. por que escrever? Dizer

me tudo pc-las palavras traçadas nu
ma reunião simétrica de linhas ca

p r ich osas ? _ .. Fez bem em nada me

dizer porque disse-me tudo, tudo o

que eu não li na sua cartinha e, as

sim, continúo a sonhar, numa satis
f'acão esquisita que a dúvida borda
de arabescos nesta onda de pensa
mentos longos e incoerentes pela
ausência completa de fátos.
Tivesse a sua carta trazido "l nu

t.iria que eu tanto almejava e esta
ria, agora, cheia de remorsos por
aquilo (IUe devia ter sido e não foi.
Nem calculas o bem que me trouxe
esta cartinha fazendo o meu cora

ção, palpitante de emoção, advinhar
através das suas linhas, o que OH
seus lábios jámais que' dir iam.

Crônica de SAR1T.cl

Fizeram anos ontem:
Fez anos ontem o jovem Ant8-,nio Nerí Cardoso, filho do sr , So -

-'!urnino F. Cardoso. funcionário da
firma Paulo Schlemper.

Fez anos ontem a menina Fleuir
Almeida, filha do sr Afonso Al
meida Coelho, funcionário da AI
:fândega.

Anlv�rsárlo.1

Transcorre, hoje, a data oniver
'sário do inteligente e estudioso
menino, Paulo Di &rnardi Pires,
que por este motivo oferecerá uma

fina mesa de dôces aos seus ami
guinhos.

Assinala o dia de hoje o aniver
sário natülício do nosso ilustre
conterrâneo sr. Almirante H_ Boi
teu, por 'cujo motivo, certamente,
vai ser alvo de carinhosas mani
festações de simpatia.

Festeza seu natalício no dia de
hoje a graciosa menina Dulce, fi
lha do ar, Paulo Silva, agente re

presentante dêste diário no vizinho
distrito de João Pessôo e aplicado
aluna do Colégio Coração de Jesús.

A f":ffiosa e�quadrilha norte-americana da «Aguia» com-
posta de Jovens pfl o tos dos EE.UU., foi perfeitamente treinada em to
dos os segredos da guerra aérea pelos mais experimentados "ases" da

RAF, numa de cuj?-s bases ?" .caça prestou relevantes serviçosf Foto do Bris+íah News Service).
.. ASAS PAHA OS Cf�lJS DO

BHASIL
A Empresa de ServiCIO\S Aé

reos "Cruzeiro do Sul" acaba
de i ncorporur à sua já consi
derável frota quatro moder
nos e possantes aviões "DOU
GLAS", há pouca chegados
dos Estados Unld os.

Esses aviões serão empre
gados nas diver-sas linhas da
conceituada Empresa brasiteí
ra, e vale acen luar a impor
tância elo fárlo, porque sào
asas que irão servir à Pátria
no momento cm que ela pre
cisa de transporle seguro e r-á
p ido.

A "Cr-uzeir-o do Sul" está
de parabens. COJll ela, tam
bém, os hrasileiros, que a vêm
prestigiando como um dos
mais vigorosos esteios da avia
cão comercial.•

São agentes da Em!prl·sa.
nesta capital, os SI'S. Machado
& Cia., que muito tem feito
pelo seu desenvolvimento na
nossa praça.

Audição de piano
A exemplo do que faz

cada ano, a sra. professora
Gilda Ligocki Lopes levará
a efeito, ho ie, ás 20 horas,
no qube 12 de Agosto,
uma audição de piano
das suas alunas, as quais,
eseirn, demonstrarão o p ro
gresso colhido no curso

dirigido pela referida p ie:
nista.
Do programa constam

20 números, sendo um a
6 mãos e dezesseis a 4
mãos, havendo entre êles
partituras de vário estilo,
desde a música ligeira à
composição clássica.

-

�, lO santo do dia
VU&f,SABIA •• ""

DIA 18 DESETEMBRO
Copyright by PRESS

IHfORMATIOH

de Vichi informou
que segundo-----------------------
as primeiras
imformações,
o ataque aé
reo de ontem
contra Nan tes
c a uso u 200
mortos e 400
feridos.

1 que na India 562 Estados
desde o Hzderabad, do tama

nho da França com uma popu
lação de 16.000.000 habitantes
(maior do que as de São Paulo
e Minas somadas), até Estados
minúsculos da extensão de uma

fazenda?...

2 que a India produz 90% do
seu material de guerra e ain

da envia abastecimentos a ou

tros poises das Nações Unidas? ...

3 que a coragem física de Hi
tler é muito duvidosa? Quan

do ele e seus homens foram ata
cados no «putsch» de 1923, em
Munich, Hitler atirou-se ao chão
e fraturou um ombro? ..

4 que os nazistas explicaram
o fato do seguinte modo:

« .. ,portou-se corno um vete
rano da frente, atirando-se ho
rizontalmente ao chão». Mas
que o resto do mundo riu-se
dessa covardia do «fuehrer»? ..

Navegacão amazônica
Manaus. 17 (A. N.) - Toda a irn

prensa lpcaJ tece elogiosos comen
lilrios em torno da decisão do mi
nlstro da }farinha no sentido de co
laborar com a in tnr ven loria: amazo
nense para solucionar a aflitiva
situação da nuvegaçâo fluvial :1I11U
zônica. A imprensa afirma' que o

esfôrço do ministro da Marinha, vi
sando solucionar aquele problema,
significa lima utit.udo de cooperação
inestimável [amais esquecida, e
diante da quad a Amazônia descia
testemunhar toda a expressão do
seu reconhccimen to.

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão a «Far

mácia Esperança», à rua Con
selheiro Mafra,

5 que Goebbels, Ministro da
Propaganda do Reich, em

bora sendo o mais tenaz anti
clerical, pertence a uma família
profundamente católica? ..

Duas datas
Rio, 16 (A. N.) - Comunicam de

Caxarnbú que aquela cidade come

mora hoje duas datas, sendo uma

do centenário do descobrimento das
úguas minerais e outra o 42° ani
versário de sua emancipação poli
tíca.
.-_ _- -

_..---- �",. -.--- -_.

o primeiro ato
de D. Jaime

Rio, 17 (A. N.) - o primeiro
ato, logo após a sua investidura na

arquidiocese do Rio de Janeiro, de

Novos precos para
o arroz

Porto Alegre, 16 (A. N.) - O Ins
tituto do Arroz fixou novos preços
para o arroz que passa. a ser de no

venta e cinco cruzeiros o tipo
"Bluerose' e noventa o tipo "Japo
nês". A nova tabelai de preços en

tra cm vigôr hoje.

sindicalImpostoHio, 17 (A. N.) - A Comissão de
Imposto Sindical esclar-eceu que
êsse tributo não incide sôbre os

sindicatos, porque estes integram a

estrutura corporativa cio regime.
rt..-_...,...._._-• ._-_-_-.-_...-.-_-_-.-_-_- -_-..-.-�

comércio da cidade de Itajaí e

Alvaro Simas, comerciante na ci
dade de Blumenau;
jovem Felipe G. D'Eça, filho do

sr. dr. Otan G. D'Eça;
menina Lina d'Alascio e menino

Waldir, filho do nosso colega de
imprensa sr. Vildir Grisard.

Noivados:

"A Bandeira Nacional quando em fio
rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rá o centro, não podendo ser menor do
que as outras, nem colocada abaixo de
las". (Decreto·lei fi. 4.545. de 31 de julbo
d.t> 1942: - Art. 18. N. 5).

200 mortos

I
S. JOSÉ CUPERTINO, CONFESSOR
Nasceu de pais piedosos na aldeia

de Salento em 1603. IÍlOcente e sillll
ples foi acometido de enfermidade
perigosa da qual o salvou a SS. Vir
gem. Consagrando-se a Ela ingressou
na Ordem de S. Francisco e com os

Frades Menores, recolheu-se ao Cenó
bio de Cryptula. Aprendeu a Iêr, tor
nou-se eclesisástico e, por fim, rece

beu as sagradas ordens. O seu amor

a Jesús conquistou-lhe o prevílégio
da contemplação e horas e horas fi
cava absorto em extases sobrenatu
rais. Tinha grande amor à pobreza
e sua pureza era tão perfeita que de
seu corpo evolavam-se perfumes. Tra
balhou muito na salvação das almas
e a todos dispensava o seu carinho e

as suas palavras. Oprimido muitas
vezes por impropérios. insultos e vio
lências. suportava tudo com admirá
vel candura; daí a admiração que
lhe devotavam, ricos e pobres; pode
rosos e humildes. Faleceu com 63
anos de idade rico em dons celestiais.

Instituto Histórico e Cieográfico
de Santa Catarina

Assembléia geral ordinária
Convido os senhores sócios para

comparecerem à Assembléia geral
ordinária a realizar-se no dia 30
do corrente, às 20 horas, na séde
social do Instituto, afim-de pro

ceder-se à eleição de. diretoria que
deverá gerir os destinos desta ins

tituição durante o período de 1943
a 1945.
Não havendo número legal para

efetuar-se a Assembléia, será feita

segunda convocação para sàbado
próximo, dia 2 de outubro, prece
dendo-se à eleição desde que haja
a presença de dez sócios, sendo
quatro da diretoria_
Florianópolis, 15 de setembro de

1943.
CARLOS DA COSTA PEREIRA

I: Secretário
3 v.-I485

".,.--J'CJ'-..,..;m..,...W'-p..,.;OJ�OJ-;nOJ_.""':;""';;"W--
...�
....S"f"'W"rãbiÍiz-;;d�;.

Na "Radiolar", rua Trajano, 6.

Londres, 17 (U.P.) - A emissora
e 400 feridos

" �����!,�e ,�"� d���'!.�1l legítimo óleo de fígado de bacalhau

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

CARTAZES DO DIA,
-

HOJE HOJE

Ajustou núpcias com a srita.
Valquíria Dias, filha do sr. Valde<
miro Dias. o jovem Hei tor Vieira.

A menina Janete, filha do sr.

Manoel Gonçalves, está de para
bens, hoje, dia de seu aniversári.o.

Vanda Livramento, filha do sr

cap. Valdemiro Livramento, festejd
seu aniversário natalício nesta da
ta.

Fazem a nos amanhã:
srs, Arnoldo Luz, Clodomir Na

'ves Pizani, Jasé Espfridolc , do alto

Falecimentos:
, Faleceu ontem, na residencia do
sr. Roberto Moritz, com a avança
da idade de 76 anos, d. Virgínia
Broering (Santa).

O seu falecimento causou cons

ternação, embora já estivesse so

frendo há algum tempo de grave
cnferrrrí :iode.
Onte:n, à 17 ho ras, foi dado se

pultamento ao cadáver da extinta.

CINE «ODEON)

CINE «IMPERIAL"
A's 19,30 horas

Anton Walbrook e Sally Gray, no filme, que
se inícia na Polônia barbaramente invadida pelos

Nazistas:

Luar perigosoBRASIL ATUALIDADES 2x6 (DFB)
GUERRA DE NEVE (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 2,00 e 1.50. Livre de Censura

Amanhã:

Além do horizonte azul.;
(Tecnicólor admirável de Dorothy Lamour)

NOTA CARIOCA

dom .T aime Câmara, foi nomear 0

:'PfIi1G monsenhor Hosalvo Costa Rego, vi
Comemora hoje seu aniversarIo gário geral da arquidiocese.

natalício a galante menina Suelí
rTerezinha, filha do sr. tenente

João Fermino dos Santos e aplica'
·da aluna do Instito Coração de
Jesús.
Por êsse motivo oferecerá as suo

as amiguinhas uma lauta mesa
de dôces ,

A's 2, 5, 7 e 9 horas,
Um filme repleto de sensações Richard Arlen e Andy Dev ine:

Poco diabólico,

Continuação do seriado que assombrou o mundo:

Flash Gordon conquistando o mundo
Com Buster Grabbe e Carel Hughes

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
Preços: 2,20, 1,50 e 1.00. Imp. até 10 anos

DE VITOR DO ESPíRITO SANTO
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA O ESTADO).
RIO - É comum ouvir-se dos de

fensores dos regimes totalitários, a

afirmação de que a democracia Ia
líra em virtude da deshonestidade
que campeava em todos os países
de regime democcático. A Prança
era o principal exemplo que os to
talitários citavam. A deshonestida
de dos homens públicos, a imorali
dade administrativa e a venalãdade
dos detentores do poder da grande
democracia francesa, tinham sido a

causa determinante do colapso' que
abrira as portas de Paris aos bandi
dos «eixistas".
Assumiram, entretanto, o poder da

França, indivíduos reacionários, ad
versários declarados da democracia.
Os líderes democráticos foram pre
sos, sendo abertas devassas na vida
de eada um deles. Até hoje, porém,
nenhuma acusação positiva de des
honestidade e concussão foi revela
dia. Os homens apeados do poder es

tão sendo processados, por terem
resistido ao fascismo, mas nenhum
por enriquecimento ilícito.
Vejamos, agora, a Itália fascista.

Durante anos imperou o regime de
um só partido, de um só homem e

de uma só autoridade. Todos os jor
nais fascistas espalhavam para o

mundo notícias sôbre a honestidade
absoluta do poder italian o. Cessára

. inteiramente a venalidade. Os di
. nheiros da nação eram sagrados.
Caíu Mussolini e com êle seus apa-
ndguados, Apesar dos atuais detento
res do poder serem simpatizantes e

aproveitadores do fascismo, não lhes
foi possível esconder as deshones
tidades que campearam durante a

vigência do regime dos camisas pre
tas. Muitas fortunas foram feitas da.
noite para o dia, e muitos líderes
fascistas tornaram-se milionários.
embóra fossem miseráveis antes!

'I,
I

Comprar na CP SA MISCE,
LÁNEA é saber economizar:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Este aluno hobi
litou-se em e â

crituração mer

cantil, calculas
comerciais, por
fugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencio, em suo

casa com estes livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma lcci!i
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registl'ada
por quem de direito sob n.O 5-48 em 1918: habilitou já urna gera
ção de alunos e fados estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro I Se
habilitará em 4 a 6 mezes, lendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem claro, poderá comprovar a sua oito h'abilifaçõa.

A melhor VALVULA para RADIOS
HYGRADE SYLVANI/4\

Distribuidor Exclusivo:

MAX WOLFSON
VENDAS: CASA FUNDADA EM 1930 GERENCIA:

Rua Miguel Couto, 119 eRIO DE JA.NEIROTel.: 43-7232 e 430262
Av. Rio Branco, 9-4' andar
Te]: 43 - 7230 e 43 - 7231

São Paulo, 17 (A. N.) - Informam de Santos que as no-Itícias da queda de temperatura e conseqüentes geadas nas zo-1nas cafeeiras do Estado, provocaram grande nervosismo e eX-Ipectativa naquela praça. As primeiras notícias a respeito da
queda de geada no interior do Estado determinaram a alta de j80 centavos por dez qui_���1er�0�e entregas diretas.

5i
I

SILVElRA PEIXOTO - (AUTOR
DE HA TORMENTA QUE PRU

- DE�TE DE MORAIS VENCEU!") I
. o_ cabôclo exper-iente no comba-Ite a sauva nao Ignora que, para,
seus objetivos serem plenamente Ialcançados, o primeiro cuidado a

tomar é o de bem localizar o "pa·
nelão", ou seja, o formigueiro tt•••I,.!central.. •

t Bem pouco importa�..

os _"olhei- • I"�1'OS", isto e, as. ra.m if icações do:,

DI$C'O$
.:

,
..

panefâo"; combatê-los de nada.'
.

I

i.,�
" "\'�.,

. �/., . I,. •

I vale, pois uma vez que o centro fi- : : (
que com ·vitalidade rapidamente. .'

I eles se reconsfituem. • :
I

. , l'ma vez. porém, que seja des-: ••
'

coberto o formigueiro central e: •desde que seja êste v igo rosarnente • C t 'I I U 'M B 1-A .•
atacado e destruido, hão ha "olhei- • � �...._ . •.
1'0" que consiga sobreviver. • :

A Itália era o "panelão" dos na-: As mais famosas rnusices, com os mais .:
zi-fascismos que proliferaram pelo : :
mundo, atingindo a Alemanha,

fa-I• fa m O SOS a ,tis ta s. •
zendo que em outros paises tam-: U/'LTIMAS NOVIDADES :bém surgissem "olheiros" do vas- •

.

•

��/;/��g�:i�?�sula que, aos bafe-r: Na ;(RADIOLAR» Ijos de Mussolini e seus asséclas., •
nasceu essa fórma de opressão ao : :
povo, êsse regime em que o Direi- • Rua Trajano.. 6 •
to se transforma em ficção e a Li- • •
berdade fica sendo uma lembrança � _ :
do passado. 8 ....

Da lí - do formigueiro central
- as "salivas de camisa" subter
raneamente i r rad iararn-se para ou

tras terras, foram aparecer na Ale
manha e, também, em outros paí
ses da Europa.
Houve, tempo em que, mesmo em

outros continentes, os "duces" e

"fuehrers " mirins quizeram mani
festar-se, sendo que ainda hoje, de
vez se observam, aqui e além, os

seus pr u r id os.

Tudo. em suma, vem sendo uma

série de "olheiros" do formigueiro
central, ou melhor, do "panelão"
mussolinesco.
Eis aí por que se tem a im pres

são de que Montgomery e Eisenho
wer já foram caboclos, já tiveram
ensejo de aprender a técnica do
combate à sauva,

Com efeito, o que êles acabam
de fazer apresenta curiosa analogia
com o trabalho que realiza o ma

tador de sauvas.

Localiza'ram (I "panelão", ataca
ram-no de rijo, destruiram-no e as

sim destruiram as "formigas-che
fes" da sauvada nazi-Iascista.
Agora, que está resolvida a par

te principal do caso, é evidente
que os "olheiros" não tardarão a

perecer.
Um pouco mais de esfôrço basta

rá para que todas essas "sauvas" de
sapareçam da face da terra.

As consequências do frio intenso

�������-�,...._���. - -- ._ . ..!!__-_.._�------------_.
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

lhe. em u.mà.vel gesto. um cálice do
excelente upeertavo KNOT, lembre
se V Sia, de acrescentar, �o agrade
ce, " gentiJez":ESTEE T.4.I1-
B�� o NEli APEi?lTIV(J

P11Ei)fLET{J!
��

São Paulo, 17 (A. N.) - A queda brusca de temperatura
ocasionou grandes prejuízos à lavoura em todo o Estado.
Quáse todo o interior foi atingido por forte geada que se acen

tuou, principalmente, nas zonas. cafeeiras, cujas lavouras estão
em pleno período de florida. Nos municípios de Ribeirão Preto,
Jaú, Pirajú, Franca, Casa Branca, Rio Preto, São Carlos e ou

tros, as lavouras foram grandemente prejudicadas. Em Botu
catú o termometro acusou três gráus abaixo de zero e foi a

menor temperatura registrada no Estado. O govêrno paulista,
por intermédio da Secretaria da Agricultura, está em con

tacto permanente com diversas cidades do interior, tendo já
tomado as providências que se fizeram necessárias.

Rio, 17 (A. N.) - A propósito da baixa de temperatura
em-todo o sul do país em consequência da onda de frio pro
cedente do Chile e Argentina, o Observatório Metereológico
anunciou hoje que a temperatura deverá entrar em ascenção
dentro de 24 horas.

A Mobili dora
Retriqeração em geralSorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(poro pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios- Móvei.s finos - To peçaria

Z_ 5 .. BATIISTOITI
Rua Felipe Schmidt, 34 .. _ (. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS -- SANTA CATARINA

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

CASA MACEDÔNIA
oferece-lhe por

[//'1 pr;O/J(/TO /JA KI!OTf.A./It/J. coa. e SeGUROS
____ I "f1•••.I.í ....

,

auv a 5

preços de liquidação
toda a sua

. Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixado> poro
diminuição de stock

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito moís l
Aproveite· a nOisa

oferta especial!
Perfumarias. roupinhas para crianças, bôlso s ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.
v ,

Não esqueça: começa o 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro!

I VExDE�I-S�j

If
)

«a caso que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas os bitolas, fabricados com

couro a c r
ô

rn o ,

Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer
quantidade. Po qo rrr-ae os melhores preços da praça.

Tratar à rua Conselheirs Mafra, ri
' 41.

TftMAtlCIRlft BIRREIROS I-----------------------------------------------------

lambem ri [,<ATO
rortando ou cosendo/

W M. DIAS ')

�/aia-t-e,�R. Omsetheiro Harra , {J
O.K.STU�IO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- Sábado. 18 de Setembro de '943 5

dos magnatas de 1 FE�TIVAL
ditaduras I"' Filhas de �aria, em pene-

JOEÉ YJLAH SAN .rUA� pre.vc'nidos \ar� iI1l1��clir o

htHbe-,
ÍlCIO do Roupeiro San ca Isabel,

(DIRETOH. DE DIPHENSA DO C. Iecimento desses vergonhosos e5-
F

.

f id dorni, O! trans en o para ormngo ,

E. C. PAHA "O ESTADO). - À peculndorcs nas pr-aças anele as

medida que se vão intensificando suas criminosas ati vi rlad es ainda I dia 19, no Salão Arquidiocesano.
-os golpes demolidores contra as não se lo rna rum conhecidas. Obs-
nações agrcssorus elo "eixo" e vai tan d o essa vida de especulação e �_..........--......._-..................-

sr aproximando o epílogo desta desagregação que repercute tão
guerra é necessário não esquecer profundamente na economia ela
o "c ornp iol." organizado dos mag- nação estaremos cooperando d e

natas of'i ci a'l iznd os que estabele- maneira efetiva com os esfôrços A u�ilidade do lixo
cem ia seu quartel general nos re- da Inglaterra pura eliminar no

girnes ditatoriais, cujo ambiente é muud o de amanhã, a vida parasi-
11111 índice de segurança e de pros- tnr ia de todos os magnatas que,

pcridad e para as xuas abjetas ne- aproveitando-se (lo "climax" di

gociatas e exp lo ruçôc s. DCVel]lOS Italorial, agem abcr la e criminosa
manter sempre viva em nossa lem- mente, amontoando fabulosas ri

brança a rapinagem governamen- quezas it custa de urna crescente es

tai d escobcr l a na Itália, por oca- zas ? custa de uma crescente es

'Sião ela quéd a de Mus sol i n i. Com I cr a vizacâo das classes pobres e
I

'

,) advento (la paz devemos estar, menos p ro ícgi d as

A
-

pumçao
todas as

novas ...

Uma outl"a curiosidade hú, de
Quem sonegar informações à Rsürdimírio, no lllundo. dos detritos. tatística Militar, trabalha em pró!Vez por outra, procuram os lixei- de país inimigo_ E, nesse caso,

ros pessôns que perderam alguma será julgado, militarmente, como

coisa. Os revira(lores de lixo tem, inimisro do Brasil (D_ E_ M.).

então, UIIl trabalho penoso. H.ellle
·xem horas � fio montões e mon

tões ele lixo para quase nunca en

contrar o objeto pendido ...

Certa vez, um larápio confes-
sou qu'Ú havia fogado quinze III ii
cruzeiros roubados de UJlla famí
lia numa lata de lixo. A policia,
illlediatamente, seglliu, aeompa
nha,da do meliante, para a rua da
Ale.gria. Dias e dias duraram as

pesquisas no local, a-fim-ele deseo
br,il' o dinheiro, que, afinal de
contas, não foi encontrado ... Não
íeria sido esse cobre, porventura,

RIDQUEiUMENTOS, sóbre qualquer as
unto público? Procure a "Emprêsa In
termediãrta".

Hio, setembro (D. Burcau Int.c
cslad oul de Imprensa para "O ES
TADO) - Aqui no Rio, na Hua da

outra

COMPREM REEMBOLSO POSTAL

Alegria é onde, no momenlo, se

deposita o lixo da cidade. Como já
se fez em outros lugares conforme
as necessidades. l� que o Ir.cal pre-
cisa de aterro e, desta maneira, (',\

m in hõ es e ma is caminhões da
Limpeza Pública para ali se dir i-
gem todas as manhãs a-fim-de de
positar o lixo coletado em toelos

• os bairros. Qucm quer que passa,
então, pelas rertoud ezas, porlcrú
verificar que um número i nf in d á

vcl de urubús em vôo baixo rodam
a carn içu, Ú espera d o momcnto
prop icio para devorá-la. As ne

gras aves de rapina vóam sempre
em bandos e assim descem rúp i
(1<l'S sóbrc as sohras- da cidade.
Dêstc moclo, o conflito entre elas
é i nevil úvcl. Brigam tcrr ivehucn
le e não raras vezcs estraçalham
se lima as outras. Hevirum tudo o

que encontram e devoram tudo o

que podem, só abandonando o lo
cal quando j�\ fartas. Os urubus
são pontualissimos nesse seu re

pasto matinal, quando os carros

de lixo chegam ao lugar de desl i-
no, já al i êlcs se encontram. �Süo
intimos fi os lixeiros, por isso, não
se espantam à aproximação de'
qualquer UIll d êscs homens.

C0l110 se vô, não fôsse de inicio
a sua utilidade como aterr-o, (> li
xo seria úlil pelo menos aos uru

bús, que tôm nele '.S <;UIS meio"
de �uhstância ... :lIas a �llilidacl('
·1.10 maturo não par:l ai. Vae a.lóm.
Há pessôas que vivem elo lixo da
cidade. Inúmeros trapeiras ali re

colhem tOd.3 espécie de papel e

trapos, e, agora, com a valoriza
ção dê.sses pro'd Lllos, os própri o>� li
xeiros tambt'll1 I ir:uu ri islo provE·i
to, reservando uma grant!\� [Jilr,c
elf'les para si .. , Veem-se ali po
bres lllulheres; que pa,SS;1l1l () d i a
,inteiro catanelo roupas uSi,da� '"

Há também os empregaclos ele cer

tas' casas de coroas, que sãu me

ll-:ores fregueses da anllaç'úo c lia

ces.la, as quais, depois de liiJlpaS e

ornamentadas,. são vendda;; comu

para quem o achára, uma

utili,(Ja,de do lixo? ..

• e 'f!"'F _=

(

"PERFECTA"
A Maravilha da técnica suíça moderna

Eleição da Rainha de 1943- Bai
lado "Vozes da Primavera" - Correu.e
so "Fior da Vitória" para a Serrho
rito qu'e levar a mais bonita flôr
natural--Eleição de duas Princesas
--Concurso de Tango "Lira Tênis
Clube"·,Oferta de um brinde à
Rainha de 1942--Concurso de Fox
"Sempre no Meu Coração"--Con
curso de Valsa. Mesas na Joalhe-

ria Moritz--TRAJE A RIGOR.

I·
L___ � XI

Modelo n
' 1 - "Poldit" - Caixa aço

inoxidavel - Ancora - 15 rubís
Cr$ 340,00

Modelo n
' 2 - "Perfecta" - Caixa fo
lhada - Ancora - 15 rubís

Cr$ 390,00

Modelo n
'

3 - "Perfecta" - Caixa aço
inoxidavel - Ancora - 15 rubís

Cr$ 340,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetado.

CASA MASETTI

••

Representações o Rio

A Casa dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo
Faça hoje seu pedido pelo Reem
bolso Postal, ou contra chéque.

para
Organização com amplas possibilidades deseja representar artigos

manufaturados de qualquer espécie.

Ofertas a ROBERTO KOKIS

-E *WRItMM!M

Rua Uruguaiana, 118 -' sala 503 - RIO DE JANEIRO

.n;rzo DE DIREITO D.\. CO:U,\ltL\ DE
T"'l"C:\S

Edital de l('ilfíO, ('0111 o -prHZO de 20 dias
o Doutor Maurílio ela Costa Coimbra,

Juiz de Direito da Comarca ele 'I'ijucas,
Estado de Santa Catarina, 11a roima e1'1
lei. etc,

Fa7., saber aos que o presente 'eclital ele
le llão. com o prazo de 20 dias, ou dê le
conhecimento tiverem, q uc no elia 11 ele
outubro próximo vindour-o, às onze ho
las. o of'kiat ele .Ius tiça dêstc Juizo, ser

vindo de porteiro elos auelitórios, à fren
te elo eelifício ela Prefe ltura MunjcIpaj,

AG1!;NCES E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Ftortanõpous
Sub-agentes nos principais nruatcíptos do

Passando bem
Rio,17 (A. N.) - o Itamara

tí acaba de receber comunica
ção de que o nosso embaixador
no Vaticano, sr. Hildebrando
Acióli, está passando bem.

Credito Mútuo Predial
Propr,ietários - J. Moreira & Cia.

O m!'lior e mAis acreditad0 Clube de Sorteio de Mer
cadorías do Estado

Sortp,L)s nos dias 4 e 18 de cada mêi'.
PRÊMIO MJ,\ IOR CR.$ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

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

Dre iucominpute. Não I:xiste igual. Não reflita e não
du.i'le um só instl:inte. Conc')rra para o próximo
surteio, tenha cofiança, que, quando menos eSJ,Ve.rar, a

sorte virá 80 Sf'U encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

NOTE

MACHADO & CIA.

desta cidade. trará em leilão a quern

o sabão

maís dér e maior lanço oferecer aos bens
pertencentes ao espólio ele João Paulino
(la Costa, que são os seguintes: Lote n.

1 - um teneno sito em ltapema, elo mu

nicípio de Pôrto Belo, desta comarca,
meelindo 40 metros ele f'rente, que fazem
na linha telegráfica, com 40 ditos de fun
dos. que Iazern em U111a cerca ele arame,
que divide terras de Joaquim de Olh-ei
ia, extremando ao norte com tor-ras de
Hcron ido Conceição e, ao sul, com a Es
trada Munícípal com a área ele 560 m2,
avaliados por CrS 336,00, Lote n, 2 -

11111 outro terreno situado no l11eS1110 ] LlM
gar. medindo G6 metros de fl'ente que
fazem nas grutas ela fonte com terras
do menor Fernaneles Martins. por 820 fr.-o paul.-s"ametros ele fundos que fazem no tl'aves- .I
são do Areial extrema pelo norte com S. Paulo, 15 (A. N.) - Es,ta 1I1a-
tenas ele Ivo de Oliveira e outros e ao drll�a�la, a lemperatura caíu, aqui,
sul ,com c1itas elo referielo menOl' e elc 8 declllllOs <lbaixo ele zero. No 1n
iVlarciano Costa. C.Ol1l a ál'ea (le

54,740,
terior, geou al:xundantemente so

metl'os quadraelos, avaliaelo por Cr$ .. , frendo a lavolll'a sérios preJuizos.2.93,3,96. E para que chegue ao conheci- "'_"'..w...- -_,.._,............_�..............�
menta ele tOeloi; manelou' passar o pre-

.JUIZO ])1<] ]}lRl<JITO nA CO;\lAUCA l)m
sente eelital que será afixado no lugar. . __TUrCAS
ele costume e publicaelo na Imprensa ele EelIlal iI,c 1,,1]"0 COIll o prazo de 20 dias
F'lol'ianópolis, na fôrma ela lei. Daelo e

O Doutor :lfAURlLIO DA COSTA
passado nesta cielade de Tiucas, aos dez COIMBRA. Juiz ele Direito da Comarca
dias do mês de sétembro ele mil novee'en- ele Tijucas, Estaelo ele Santa Catarina na

fórma ela lei etc. elc,
'

Faz saber ao,· que o pl'e"cmte eelital
ele leilão.

ESTADO

o Discurso do
Rio Amazonas

B,clém, 17 (A. X.) - O governo
pa racnsc, como prt-i to de admiru
çào ao prcsidcnt o Vargas, mandou
imprimir, em por!Ug'ues, Ial im , in
glês, Jrancés e espanhol, () Discur
so do rio Amazonas, pronunciado
pelo chefe ria Nuçâo �,,' lO de oulu
hro ele 1940, por ocusiáo de sua
visita à capi la 1.

t'
I
I
I

tos e qual'enta e trê,s. Eu, Roelolfo Luiz
Büchele, Escl'iyão, que o elactilogl'afei' c
,;uhscrevÍ. (ass.) :IoJauríllo da Costa Coim
bra, Juiz de Direito. Selos afinal Está
conforme. O Escrivão: lto!lolpho J,lIi" Bij·

com o prazo ele 20 elias, ou
dele conhecimen to tiverem, que no eliw
11 ele Outubro próximo vindouro. ás elez
horas, o oficial ele Justiça - dêste Juizo
servinelo ele porceiro elos auditórios, àfrente elo eelifício ela PI'efeitura Muni.
cipal elesta Cidaele, tral'á em leilão a
quem mais eler e maior lanço oferecer
aos bens pel·tencen tes ao espólio de CE
LESTE DALRI VALCANAIA, que são
os seguintes: IJOTE N. 2 - um terreno
sito no Rio elo Bl'a,o. nesta Coma11ca,
com 88 metros ele frentes pOI' 748 ditos
ele funelos, que fazem ei11 terras ele JOAO

! JOSÉ RAITZ; fl'ente no Rio elo Braço,limitando-se a leste com AUGUSTO
MARCOS SOARES e, ao oeste, com eU-

No dia 21, terça feira, às 19 ho- tas ele SD1ÃO PICOLI, com a área el..,
ras, no prédio da rua Fernando .,5.824 m2, avaliaelo por CR$ 5,209,60'. E
Machado n' 61, serão vendidos em para que chegue ao con11ecimento de to
leilão: móveis para sala de jantar, ,elos mandou 1)8ssal' o presente eelital.
dormitório, lavatório com marme- que será afixado no lt>gat, ele costum�
re e' espelho, cama de casal, cama e publicaclo na Imprensa, em Florianó
de solteiro, ·guarda-comida, guarda polis, na fórma ela lei, Daelo e passaelo
louça, mesa redonda, mobilia de nesta Cielaele ele Tijucas. aos' 10 elias elo
sala-de-visita, cadeiras de balanço, mês ele Setembl'o elo ano ele mil nove.
partá,toalhas, cômoda com 6 ga- 'centos e qual'enta e tt'eis, Eu, Rodolpho
vetas, cantoneiras, copos, cálices, Luiz Büehele. 0,;CI';\"[10, que o elactilogra.
taças, abat jour, talheres, quadros, fei e o subscl'eví. (Ass,) 1\IAURILLO DA
livros, bacia de banho, cadeiras, COSTA CODTBRA - Juiz ele Direito.
guarda-roupa com espelho, miu- Selos afinal. Está confol'me o original.
dezas etc. O Escriv[Jo: Horlolpho Lniz Biichele.

chcle.

Leilão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEI.i INDUSTRIAL-,JOTNVILla1� (Marca regist.>

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENrrE
E COM RAPIDEZ

...
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CLUBE DOZE DE aGOSTO -- Domingo, ·19 Grande «Soireen---

Roberto Raikes e a sua obraOornemor a-se amanhã em todo o e D. Sara Kallev.Brasil o Dia da Escola Dominical' À primeira reunião compareceantigo dia do Ruma à Escola. 'ram cinco criancas, mas o traba-
Êste movimento foi idealizado lho progrediu.

.

em 1780, pelo jornalista Roberto Hoj-e temos no Brasil ruatricu
Haik es, que impressionado com o la de mais de 200.000 alunos nas
futuro das crianças que nas ruas 3.500

.

Escolas Dominicais, com
de sua cidade Glauccstcr, Irigla- mais de 15.000 professores e ofi
terra) não só perdiam as suas hn- ci a is.
ras de Iazer, como à sua infância Em Florianópolis, funciona de
c a SLl aalrna na escola do vício e há largos anos a Escola Domi n i
da ociosidade, iniciou um traba- cal no seio da Egrcju Cristã Pres
lho de saneamento moral, organi- biteriana, de que foram desdobra
zando escolas de civismo e de re- mentes a Escola Dominical Betâ
Jigião, nas ruas e praças das ci- n ia, no Saco dos Limões, e a Es
'_Iades, ou em salas particulares. cola 'Panlo de Tasso, na Penitcn-
Embora o trabalho fosse inicia- �iúria do Estado, onde esta Igredü em 1780 a organização defini- ja exerce assistência esp ir itual.tiva da primeira Escof'a Dorni ni- Associando-se a essa comemo

cal, CO.111 carater mais permanente, ração, a Escola Dom i n ir al daquever-ificou-se, em fins ele 1781 ou la Igreja solenizará o Dia da Esco
nos primeiros meses de 1782. Ia Dominical amanhã, 19, às 10
Em 1785 foi organizada a pri- horas, com um programa em que

me ira Escola Dominical na Arné- serão demonstrados aos visitantes
r!cu do Norte, introduzindo-s e, as- os métodos de ensino religioso.
s i m, o 1ll0VJl11elÜO na América, Por ocasião do culto da ma
apenas UIl1 lustro após o seu iní-I �hã, às 9 ho;'as, o pastor da Igrc
CIO. .ja, Hev. Adcân tura Santos fará

O movimento atual das Escolas luma conf'crêuc íu sôbre "()� méto
Dominicais no Brasil teve início I <los de educacão rcl iui osn " seaui n
em 19 de Al;{óst<? de 1855, 11:a Cid�-I do-se, às 10 "honls, "a par'te festide de Petrópolis, graças a dcdi- va do Dia da Escola Dominical.
cação do Hev. Roberto P. Kallev

Cerca-se de misterio a morte
do general CavalleroA emissora de Itorna infor-mou I grandes i.nterêsses siderúrgicos.

que o general Ugn Cavallero, ex- Durante a primeira Grande Guer
chefe do Estado-Maior do Exér- 1'<1, Cavallcr o foi () chefe do "Bu
cito italiano suicido-se após ler si- reau das Operações Financeiras
do posto em liberdade, "porque italianas". Terminada aquela
l1ÜO podia sobreviver ii vergonho- guerra, foi feito presidente da de
sa capitulação de sua pátria". legação militar italiana na Oonfe-

O comentar-ista de assuntos i Ia- --\"eia da Paz e serviu na Comis
Jiunos da Hcuters escreve a p1'O- são Militar Aliada de Versalhes,
pósito do suposto suicídio e do até 1920. Em 1925, í'o i nomeado
motivo que o inspirou o seguinte: sub-secretário da Gucr ra, com
"Um mistér-io político cerca a Musso lin i COlllO ministro. Mante-

morte do marechal. Causa surpre- ve-se no posto ministerial três
sa que tenha êle escolhido o mo- anos, quando por fim, rcnun c iou
111-Cl1tO da sua libertação das mãos sendo nomeado senador e agracia
dos partidários de Badoglio para do com o titulo nobiliúrquico de
matar-se principalmente porque Conde.
eSltava vendo que o regime fascis- DUI'ante Slla carreira politica,
ta ia ser novamente impost,o à CavalIero conservou seus in teres
JUdia. Acentua-se que se o 've1bo ses comerciais COIllO presidente da
mareoha,l tivesse ficado tão en- Gogne, as mais i Inp'ortantes ins
;V'eTgonhado com a capitulação de talações siderórgieas da ItMia, e
sua pátria ter-se�ia matado no mo- direto!' da Ansalclll, Voltou ao
menta da rendiçã,o e não agora. É Exército em 1933 e comandou os
mui,to possível que olltras causas "legionúrios italianos" na guerra
sejam responsáveis pela sua 11101'- ei\'il da Espanha. De 1937 a 1940
te qne, como a do rei Boris, pa- 'o militar "c]oLlblé" ,Ie poU,lico e
Tece deveI' permancer cercada de homem de negócios foi eOlllandan
lI11istério", te-chefe no Oriente PTóximo e,

Cawtllero tinha 63 anos de ida- depois, comandante chefe na Al
ue, Era conhecido na Itália como bânia, até que, em janeiro de 1941
\llll "miJi,tar-negocista", dividin- foi nomeado chefe do
do seu tempo entTe o EXiérci to e Maior do Exéreito,

Goianos e catarinenses
Fortunato, médio esquerdo do se

lecionado nrgc ní ino, é o Mário
Fortunato, atual técnico do Bota
fogo, do Hio.

- O Palmeiras, ex-Palestra, em

jogos do campeonato paulista, vcn
ceu ao Corintians 23 vezes. Os dois
"bambas" do f'uteból bauH]eiranle
enfrenta.ram-se 47 vezes, de 6 de
maio de 1917 (dia do 10 jogo Co
rintians x Palestra) para cá. O Co
ríntians obteve 13 vitórias. Hegis
taram-se 10 empates.

- A linha média do -sclccionado
brasi lei 1'0, que rtcrrotou os uru

guáios, campeões sul-amcr lcunos
de 1916, e111 Montevidéo, foi a se

guinte: Amílcar, Lagrcca e Fa
ch ion i ,

Foi essa a única vez que Amílcar
jogou de médio de ala.
..............._ .........w.-............._-............,..-_",._...

Para incentivar a pro
'duCão da borracha
Rio, 17 (A. N.) - Segundo

acôrdo assinado entre a Coor
denação da Mobilização Eco
nômica e a "Rubber Develop
ment Corporation" , relativo
ao recrutamento, encaminha
mento e colocação de trabalha
dores para a Amazônia, a-fim
de incrementar a produção de
borracha e que acaba de ser

aprovado pelo presidente da.
República, a "Rubber Develop
ment Corporatíon

"

comprome
te-se a depositar em conta es

pecial no Banco do Brasil, à.
disposição do govêrno brasilei
ro, a importância de dois mi
lhões e quatrocentos mil dóla
res, além da importância de
350 mil dólares que se compro
meteu a entregar ao Departa
mento Nacional de Imigração.
O govêrno brasileiro compro
meteu-se a aplicar a impor
tância de 2 milhões e 400 mil
dólares no recrutamento e en
,caminhamento de aproximada
mente 16.000 trabalhadores, os.

quais deverão ser colocados
nos seringais em tempo de ini
ciar a extração da borracha na

safra de 1944.

Reina entusiasmo em torno
inter-estadual

ao próximo

i A representação de Goiás, ao Campeonato Brasileiro de Futebúl,
chegará, nesta capital, no dia 2ü do corrente, pa ru saldar seu primeiro
compromisso, enfrentando a seleção catar-incnsc, no próximo domingo,
3 de outubro vindouro.

Em torno desse encontro intcr-cstaduul, reina: indiscritivel entu
siasmo, não só da parle dos pelejantes, como também, da própria tor
cida local, que deseja assistir à exibição dos "cracks" vlsitantes, na sua
maior-ia recem-contt-atarlos pelos dirigentes do "soccer" goiano.

ConLudo, a turma catarinense concentra admirável otimismo, dei
xando u-ansparecer que, dessa porfia, apresentada como bem difici l,
<;ilil'á vitor-iosa, afim-de não comprometer o prestigio e ai fama do fute
MI local.

E, por conhecer as possibi lirlades dos visitantes, emprestam, os di
rigentes do nosso selecionado, aprimorada atenção ao preparo do nos
so selecionado, reunindo os mais eficientes jogadores, respeitando, en

tretanto, as posições a,' que os mesmos estão familiarizados,
Espera-se portanto, que seja magnifica a atuação de ambos os con

tendores, pois que represenLam a fôrça máxima de seus respectivos
Estados,

DUELOS CÉLEBRES NAS "CANCHAS" PAULISTAS
Alguns "duelos" entre jogadores em nossos campos ficaram

celebres. "Rixa" - dizia-se antigamente, embora não passasse de
confronto amigável. A's vezes, porém, o "duelo" acabava aos pon
tapés ... como aquele entre Picagli c Lapa, U111 centro-médio do Pa
lestra, alto e agressivo, outro centro-médio rio Palmeiras, de estatu
ra baixa" jogador aspero, provocan te .. , Lapa, era o pavor de mui
tos avantes do alvi-vcrde, mas na hora de enfrentar Picagli , a co i
sa tornava-se feia ... Certa vez Picagli apanhou Lapa em cheio e o

aleijou ...
O "duelo" mais singular e simpático foi entre Galo e Formiga,

nos jogos Hio x Süo Paulo. Cerl� vez a, "ri�a" chegou ao �,l�ge �
após umc surra de 8 anos nos cartocas, Formlga ganhOl� dos f'ans
uma bonita medalha em que estava, gravada uma formiga montada
n3i crista do galo. ,.

Também duro era o "pega" Ciasca x Formiga, no campeonato
paulista. Ciasca não se fazia ludibriar C01110 Galo ... Ciasca "gru
dava." no gorducho extrema do Ip i r'angu e do Paulistano e não o

largava durante todo o jogo. Por isso o médio esquerdo corintiano
ficou conhecido pelo alcunha de "carrapato",.,

Também nüo foi brincadeira o "duelo" Palal1lone x \Velfare,
nos jogos paulisLas x ca:riocas. O gigante cel�tro-aval!-te inglês ([ue
ria a viva, fôrça dar cabo do minnsculo zagueIro pauhsta, mas Pala
mone fazia o :iogo do Davi? contra o (lolias .e d�licia:va a "torcida".
Nâo adiantava nada a fllna de Welfa,re. O lllgles bufava ao entra,'
e volta v::: SPlll aehar Palamone que ficnva com a bola ...

"Duelos" interess3'ntes que fic,-"ram para trás, agora esqueci
dos pela "torcida" porém, que sómente conhece os feitos e os ar(m

tecimentos da atllalidade. (De "A Gazeta", de São Paulo).

r········_-·-
..··_-·-_-·-.-....·-·-·-_-··........·-_·--

· A�
AGÊNVIA RENNER

SóBRE O SELECIONADO
GOIANO

- ESCOBAH, o famoso zagllei-
1''' p",,'isla, devedl integrar'a sele
cão goiana de futeból que medirá
forcas CO!l1 o selec ionado catari
nel-i'se, no dia 3 de Outubr,o, em

disputa do campeonato brasileiro
de futeból.

I ,', o famoso zagueiro de
M.inas Gerais, apontado para parti

Estad'Ü- cipar do sel,ecional(]o désse Estado,

I,nãlo. POd.
erá faze,r parle do combi

nado goiano.
_ PIOLHO, () fantústieo atac�m

te de Uberaba, já se encontra em

Goiania, participando do treina
mento da seleeão.

_ O esportísta José Folker, en

carregado da formaçâo do eon

junto goiano, retornou de sua via
jem a São Paulo, com a.lguns "cra
cks" paulistas, afim de reforçar o

pelotão sob sua ordem.
_ JAIH, () eenten-half que por

llluito tempo i),luou em campos ca

riocas e últilllamente paulistas é
ullla das aquisições do "Goia,nia"
para integral' o nosso combinado
que irá a Florianópolis, concorrer

ao titulo máximo de futeból.
- LAUHlNDO, outro "crack"

paulista, �mtigo half do S. P. H.,
também, será aproveitado no com

binado goia,no.

Chegou a hora da SuiçaLondres, 18 (U. P.) - Es- as relações com os países alia
pecial, por Sidney Williams, dos. Com a utilização das fer
via rádio-telegráfica, para o rovias suiças, o Reich trata de
ESTADO - A Alemanha exer- conservar o Brenner para
ce forte pressão sôbre a Suiça transporte de Itropas, exclusiva
para que lhe seja permitido o mente, e a linha férrea helvé
uso do sistema ferroviário hel- tica para' cargas, equipamen
vético, para transporte de ma- tos e munições, o que permiti
terial bélico, tropas e reforcos rá mobilizar grandes quantida
para os seus exércitos que lu- des de canhões, tanques e ma

tam na Itália, sendo provável terial mecanizado para a nova
a ocupação militar do pequeno frente de luta, a península ita
país se seu govêrno não o con- liana.
ceder, segundo anunciam notí-

......-.-•••••••• J"J".•••••••__-..__....-.-_,......
-

cias autorizadas recebidas aquí.
A Suiça ainda não respondeu à
exigência germânica, que ad
vertiu pela rádio-telefonia que
as alfândegas territoriais a iso
larão completamente o mundo
exterior, impedindo o trânsito
comercial e o de passageiros.
Êsse bloqueio tende a reduzir
pela necessidade, o firme dese�
jo do govêrno suiço de manter
a neutralidade ante o conflito
mundial. Soube-se que as auto
ridades helvéticas estudam de
talhadamente o pedido alemão
e o alcance que o mesmo teria 1na ordem internacional, sôbre

LEMBRANDO ...
O CallJ1pconato Sul-Americano de

Flltebcíl de 1925, realizado em Bue
nos Aires, organizado pela Asso
ciaçüo Amadora, numa tentati \'a
inúlil de prejudiear a renda do
certame, ronseguiu afastar o sele
cionmlo uruguáio do campeonato,
Os uruguáios não compareceram,
mas a renda foi ótima, pois pela
primeira vez o torneio sul-ameri
cano foi disputado em dois turnos.
O Brasi I concorreu a êsse certame
com o seguinte quadro: Tufrí, Clo
dó e Hélcio, Nascimento, Floriano
e Fortes, Filó, Lagau·to, Frieden
I'eich, Nilq e Moderato. No 10 tur
no, contra os argentinos, perdemos
por 4 a 1.
No 2" turno, empatamos com os

argentinos, por dois pontos. Os se

lecionados jogaram com a seguin
te escalação: BRASILEIROS
TlIffí, Penaforte e Hélcio, Nasci
mento, Huenda e Pa.mplonal, Filó,
Lagarto, Friedenreich, Nilo e Mo
derato. AHGENTINOS - '1'esoneri,
Bidóglio e Muttis, Medici, Vacaro e

Fortunato, '1'arasconi, C e r r o t i,
Seoane, De los Santos e Bianchi.
Os ten tos foram marcados por

Friedenreich, Nilo, Seoane e De
los Santos.

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme
diária", de todos os seus interêsses junt"
a qualquer departamento público civil.
militar, 'bancário e �omercjal.

avisa que recebeu
os afamados

puros-linhos
RENNER
Rua Pedro Soares, 9

.-...._............._._..-_._-......_-...._..._-....-...._-_....

6 v.alt. 4

Taxis no interior do BrasilBORBA NO "ESTALEIRO"
Quando do prélio S. P. R. x Co

merciall, após uns 30 minutos de
disputa, notou-se uma brusca que
da de produção no médio Borba.
Deixou de ser o dinâmico jogador,
que anulava o trabalho da ala es

querda cOlllercialina. As tantas,
Borbal solicitou massagem. Mes
sias, que fizera o mistér, quaindo
voltou ao seu posto, adiantou que
o estado rie Borba era precário, já
que a contusão era grave. E <)
"mão-santa" não exagerou, porque
do 'campo, Borba foi para a! sua, re

sidência, onde se acamou. Apesar
da assistencia recebida, Borba
ainda não póde anelar, razão pela,
quall não poderá participar dos
últimos jogos do seu clube. (De
"O EsporLe", de São Paulo).

Rio, 17 (A. N.) - O Ministério da Aeronáutica acaba de
dal' concessão à Emprêsa de Transportes Aéreos Interior do;
Brasil Limitada para o serviço de taxis pelo interior do país.
determinando que tal serviço se inicie dentro do prazo de seis
meses.

Nada de passagens gratuitasRio, 17 (A. N.) - A Comissão de Marinha Mercante bai�
xou instruções proibindo que empresas de navegação conce
dam passagens gratuitas em navios, seja para quem fôr. Fi ....
cam mantidos apenas os abatimentos de 30 % para o govêrno"
25 % para o corpo diplomático e também a concessão espe
cial para os jornalistas, de acôrdo com a lei.

'

......
, 't�·
I

r
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A exportação bélica
inglesaALBERT LYN (ECONOMISTA IN

GL:f:S) - (EXCLUSIVIDADE DO
C. E. C. PARA "O ESTADO")
LONDHES - As indústri",s bé

licas britânicas além de suprir os
exércitos ingleses que lutam nos
vár-ios teatros da guerra, cnvidam
ainda os maiores esfôrços no seu

-lido de colaborar ativamente no

suprimento dos exércitos de outros
países que ao lado dos aliados se

.hatern - galhardamente pcla vitória
da democracia. Para sustentar ::t
correuto de suprimentos com des
tino à Europa oriental, ai Inglatcr
r:1, enviou para o Iran, 570 loc')
motivas, 9.000 vagões, além dos tri
lhos e dormentes para uma exten
são de 2.240 quilômetros. Sórnen
te nos primeiros dois meses de
1942, a Inglaterra enviou à Rússia
3.000 aviões e nos primeiros dOiS!meses de 19-13 nada menos de 67;)
arviõcs de todos os tipos 1'01'[1111 re
metidos para a frente oriental. Mi
Iharus de a viões [oram 'a inda eu

viados para a ii.frica elo Xorlc
a-rim-de expulsar os alemães e que:
contribuiram poderosamenle paraia. conquista da Sicília. Dentro (LT
lei de

EmpréSli.mos..
c AlTenctamen-!los a Inglaterra tem recebido co

piosa quantidade de m al cr-ial hél i-:
co de toda espécie pr-ocedente dos
Estados L'n idos, porém a sua ex

portação para os países aliados ex
cede sensivelmente a sua impor
taçâo .

19Q�
ptopua

ENFERMEIRA

No fim de um ano, quan
to somarão êsses dias de do
res, roubados aos afazeres e'

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padecl

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, anti-doloroso - é o reme

dio que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes;

A eproxlmeçêc do perlo
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham
perturba-lhes a tranquilida
_ele e as pôe em sobressalto.

Guerra •

a
.-

carestia

Importação dos Estados Unidos da América, ou via Estados Unidos
A Carteira de Exportação e Importação elo Banco do Brasil S. A.

comunica aos interessados cm irnportaçôcs dos Estados l 'nidos da
América, ou via Estados Unidos, que r-eceberá, indcpcudentemcnte de
prazo "Pedidos de Preferência" para, [1" de produtos núo sujeitos, na

quclc país, ao regime de estimativas de suprimento, nem dependentes
de prioridade para fabricação, desde que acompanhados de prova de
que os f'orueccdores e-"tão prontos a uccitar D.5 encomendas, e estas cor

respondam, no máximo, a necessidades referentes a um semestre.
Participa, outrossim, que, íumbém indcpcndentcmr-nto de prazo.

rcccbcrú "Pedidos de Prcf'crênc ia" para produtos cuja importação é
consider-ada não essencial nesta, Iase de guerra, desde que igualmente
lhe seja apresentada prova de que os fornecedores aceitarão as el1CO
mcridas. Deixa bem entendido, porém, que o embarque de luis eDCO-

• mcudas sú se fará quando não houver car'ga de produlos essenciais,
cujo u-ansportc terá precedência naturulmente assegurada.

Esclarece, a propósito:
a) que os produtos não sujeitos ao regime de estimativas de su

primenlo, nem dependentes de prioridade para Iabricaçâo, são os que
não constam da relação que poderá ser procurudc em sua Séde (Aveni
da Hio Branco, 118/120 - 9° andar - Rio de Janeiro) ou nas Agôu
cias do Banco do Brasil S_ A.; e

b) que os produtos considerados "Não essencia-is" são os não
mencione.dos na "Lista de Produtos, de Importação" publicada no Su
plemento ao 11. 18(j do "Diário Oficial" de 11-8-43, ou que nela apare-
cem assinalados por asterisco. •

Hecomenda, finalmente, aos interesxarlos na importação de produ
tos "Não essenciais", .quc, na ocasião de fazerem suas encomendas aos

exportadores norte-americanos, obtenham dê les os respectivos números
de classificação constantes da lahel a B ("Schedule B") do Departamen
to de Comércio dos Estados Unidos da América, os quais deverão ser

indicados nos "Pedidos de Prcf'crúncia".
Pelo BAl\'CO DO BHAS1L S. A. - Florianópolis.

José Pedro Gil Lindolfo A_ G. Pereira
Gerente Contador In l",

Banco do Brasil SIA
CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

AVISO X 5,1

LENHA A' VENDa
o Aéro Clube de Santa Catarina avisa aos inte

ressados que possue lenha cortada e empilhada em

seus terrenos, em Campinas, municipio de São José,
para vender. As propos:tas devem ser encaminhadas à
Diretoria até o dia 25 do corrente.

Em 17 de setembro' de 1943.
484 3 v.-Z

Prestígta o Govêrno fi a�

I
classes armadas, - 00 será"
um "quinta. eolunísta", (L.
D. N.).

y
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
30,00

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
6,00
5,00

A SAUDE DA MULHER.

"

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

"

"

"

"

ex
"

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

L A

1- THE-=:-: '":��::����p:�;--
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Rtserva excedem:

I
c-s 1.200.000.000,00.

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

-----

"

"

"

"

I
Sabonete Eucalol .

Sabonete Vale Quanto Pesa .

Sabonete 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 Bríar
.

Loção Brilhante .

Baton Van Ess grande .

DIVERSOS
Toalha Bom Dia .

Camisa Física reclame .

Camisa Física artigo superior .

Camisa Física artigo extra .

Camisa de meia, 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 cxs. de 12 dzs. . .

Camisas de tricoline para homem artigo
superior desde .

Lã em novelo marca Pom pom .

Meias paulistas para moças .

" " 5,50
3,5�

" 2,00
2,50,

cx 6,00.
.

" " 9,0().
" 6,00,
" 9,00

" " 6,00;
" " 9,0(),

" 1,50,
" 3,20,
" " 4,40

3,00
" " 4,00,
" " 5,00
" "

5,00,
" 5,0�
" "

7,0<>
" " 7,50,
" " 3,00.
" " 5,50.
" " 6,00.
�" "I 9,50

" 9,50.
" 7,50,

Ao tentar esquivar-se 'às determí
nacões dos

õ

rzãos de Estatística Mi.
lítar, uma pessoa revela o Que é:
;nimigo do Brasil. E para os inímt
,:ros do Brasil. a lei é inflexivel
; n_ F. '")

-

formidãv�1 liquidacão na maiSi ba-
ra�eira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os artigos sobem de preuos, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos .•

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

Vail estampado, a escolher. . . .. .. .. . .. ..

"

Peterpans reclame . __ . . _ .. _ . _ .

Vail suísso, artigo superior.. . . .. . . .. .. ..

"

Linho estampado .

Linho estampado, c/80 largura .

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

"

Fustão 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 c/Barra, reclame .. .. . . .. . .. .. .. ..

"

Tecido barrado, modernissimo
"

Opala lisa, todas as côres "

Opala Francesa "

Opala Cecilia "

Opala Suissa .

Opala estampada � .

Opala estampada reclame "

Opala estampada Ivete "

r: Opala estampada suissa .

Zefir artigo bom "

Percal estampado para camisa "

Tricaline reclame ».

Tricoline artigo bom
'

"

Tricoline América "

I
• c

a 5,00
3,60
3,50
4,00
3,50
4,50
5,50,
6,0(),

20,00
7,5�

26,50
1,50
5,50

Trieoline artigo superior .

Tricoline c/salpicos .

Tricô branco .

Brim pardo colegial, do melhor .

Brim azul marinho, artigo bom .

Brim fantasia, reclame .

Brim artigo bom .

Brim Singapura· .

Brim superior .

Brim Estalingrado _ _ .. _ .

Brim Sebastopól .

Brim Caroá .

Chitão artigo superior _

Crepon para Kimono _. _ .

Pelucia lisa .

Pelucia 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 _ .

Colcha para soleiro a

Colcha branca para solteiro art. bom "

Colcha branca para solteiro artigo
mercerisado "

Colcha para casal :
"

Colcha para casal, artigo bom . .. .. . .. . ..

"

Colcha para casal, artigo superior
"

Algodão, S 110 peça
Algodão A C 10 .. : oe.

"

Algodão 2 "

Algodão A A "

Algodão enfestado marca Nosso ...•

"

Alvejado Coquete peça 10 mets. "

Alvejado Prata peça 10 mets. "

Alvejado AndaIuza peça 10 mets. . . . .

"

Morim Das Noivas 20 jds.
"

Morim Angelica 20 jds.
"

Morinl Flôr do Campo 20 jds. "

Marim Ave Maria 20 jds.
"

PERFUMARIAS
Pasta Kolinos .

Pasta Eucalol .. _ .

Pasta Colgate pequeno .

Pasta Colgate grande .

Pasta Colgate gigante ...•..........
Sabonete Gessi . � .

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

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 � I

I
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,,_ No Instituto Histórico e

!Ir� � �I �i �� �� � �m��� !m � �rnl
Geográfico.

o Instituto Histórico e Geogra-.
fio vai comemorar con dignamen-

, te o centenário de nascimento do-
...

. Al��i�,tea��:te P:�J�lt�o Lr��lizarcí
hoje, às 20 horas, uma sessão co

memorativa da data, durante a.

qual usará da palavra o sr. dr.
Wanderley Junior, membro do re

ferido Instituto.

•

TONELADAS DE BO!IBAS
SôBRE ll!ONDANE

Londres, 17 (U. P.) - A
aviação britânica de bombar
deio, operando de suas bases
metropolitanas, deslocou, à
noite passada, o peso de seus

ataques para a batalha da Itá
lia, com uma demolidora incur
são contra o importante centro
de comunicações fronteiriço
francês de Mondane, linha di
reta a Turim, arrojando possi
Telmente' umas mil toneladas
de bombas sôbre seus objetivos.
Foram além disso atacados um

viaduto da rota Riviera fran
cesa e objetivos em Berlim,
França, Holanda e Bélgica. In
formações oficiais sôbre o ata
que contra aquela cidade, si
tuada a curta distância da en
trada do túnel Mont-Cenís, di
zem que foi intenso e concen

trado, tendo sido dirigido con
tra as instalações ferroviárias,
principalmente. A destruição
das pontes, túneis e demais
instalações dessa zona dificul
ta as comunicações dos ale
mães, os quais têm de fazer fa
ce a sérias dificuldades para
abastecer e reforçar suas tro
pas nos campos de batalha ita
lianos. Mondane domina a úni
ca linha ferroviária direta en
tre a França e Itália, afora a
rota costeira que vai de Nice a
Gênova e é a única via, excepto
o passo de Brenner, pela qual
podem ser levadas tropas ale
mãs para a Itália, pelo norte.

persistentes os rumores, segundo' ce dos combatentes germarucos. com o estilo característico de Mus
os quais as fôrças do Oitavo Exér- Nos círculos militares londrinos, sohni,
cito britânico estão a ponto de es- acredita-se que, de um momento
tabelecer contacto com os comba- para outro, principalmente em VI'S
tentes norte-americanos. Informa- ta da aproximação das fôrças do Nova Iorque, 1 7 (U. P. Urgen
ções não confirmadas, transmiti- general Montgomery, os alemães te) - As tropas do general Mont
das pela emissora de Marrocos, re- poderão iniciar retirada geral em, gornery e do general Clark estabe-
velam que patrulhas de motoci- Salerno. leceram contacto em ValIo OelIa
clistas das fôrças de vanguarda do Lucania, a 24 kms. ao sul de Agro-
general Montgomery chegaram �'J MUSSO TERIA SIDO MESMO LI- poli. Foi o que informou o corres-

Q. G. das fôrças norte-americanas QUIDADO pondente da N. B. C. em Argel.
na zona de Salerno. Segundo in- Ainda segundo o mesmo informan-
formaram ós motociclistas alia- Zurique, 1 7 (U. P.) - Conti- te, as tropas do Quinto Exército

nuam a circular, insistemente, ru- .

b
. .

Idos, as comunicações entre Sapri norte-americano a nram camm 10
mores segundos os quais Musso- I d

.

d
.

Ie Salerno estão avariadas, mas para o su, epois e VIO ento com-
lini foi morto a tiros de revólver, b idi I d IPodem ser utilizadas, ainda em ate, na zona men iona o goi-
quando os alemães tentavam liber- f d S Igrande escala, pelos aliados. Entre- o e a erno, e entraram em con-
tá-lo. Ao que informaram viajan- f

A

b
' A

•

mentes, informações do Cairo adi- tacto com as orças ntarucas,
tes procedentes da Itália essa ver- d d S

'

antam que as vanguardas de Mont- que proce em e apn.
são é corroborada pela absoluta

gomery já se encontram a menos
ausência de Mussolini, que nao

de 2S kms. da zona de batalha de
apareceu em público e afirmou
que voltaria a Roma depois da vi
tória, limitando-se a assinar pro
clamações e decretos. Salienta-se,
�lém disso, que as proclamações,

JÁ HÁ CONTACTO Enlace Wanda-Icónomus
Ameto Cerri

Respectivamente, às 18 e às.
18,30 horas, realizou-se hoje, na
residência da Iami li a da noiva, as
cerimônias civil e religiosa do eu
lace matrimonial d6 SI'. Amleto
Cerri, do alto comércio local, com
a gentilíssima srita. Wanda Icôno
mus, filha do nosso estimado con
terrâneo sr, Agapito Icônornus.

O aÜl civil será parani nf'ado
pelo sr. Agap ito Icônomus e srita.
Marie li Icônomus p01' parle da
noiva, e pelo sr. Laurentino da
Costa Avila e exrna. espôsa por
parte do noivo; a cerimônia reli--�
giosa será paraninfada pela exma.j.

,'"

sra. d. Adéli a Jorge de Freitas e
o sr, José Oliveira de Freitas (re
presentado pelo sr. dr. Arí Perei.-
ra e Oliveira) PO[' parle do nOIVO,
e pelo sr, Erasto Macedo e exma.

espôsa por parte da noiva.
O celebr-ante do ato rnligioso

será o monsenhor Harrv Bauer,
representando Dom Jaime de Bar
ros Câmara arcebispo do Rio de-
Janeiro.

�

f[

Ocupada Monte Corvino
Argel, 17 (U.P.) -- As tropas alia

das da região de Salerno já avan

çaram mais de 18 kms. na direção
do interior. Segundo informações
oficiais. a cidade de Salerno en

contra se firmemente em poder
dos Aliados, Assinalou·se, ademais,

que apareceram com a assinatura que os aliada. ocuparam a locali-
" ,,-

d dade de Montecorvino a 20 kms.do duce, estao em desacor o a leste da cidade de Salerno.
...'._.."..,._-_.._._---_-_._....-_-..._..._-_._._._-_-_..-_-_. ._._......----........_....��--_.._.._._,...._�

I Contra Butidaung léstatua dQ «Santo B I- 'fNova Delhi, 18 [U.P.] -- Bombar- Curitiba» er Im con essa
.

deiros britan�cos atacQra:r:n iI_!:te.n- Curitiba 17 (A. N.) _ Foi Londres, 17 (U. P.) - A
Argel, 17 (U. P.) - Os aliados samdente Bu+ídouriq, dna dBumanFla, inaugurad� na Praça Garibaldi I emissora de Berlim informou-

I' d d f on e causaram gran es anos. o-
_estao amp ian O e tornan o e e- ram atingidos pelas bombas alia- a herma de Monsenhor Celso I que os alemaes abandonaram a

tivo, rapidamente, o seu domínio das divers�s edifici,o� públicos,. eri- Itibere Cunha, - "Santo Cu- base naval de Novorossisk, !lo
t d I d It '1' T tre os qucus o Pcddcío dos 'I'rfbu- ritiba" como era chamado Cáucaso e da cidade de Bl'la-em o a a zona su a a Ia. rn- nais.

-

,

f-f'
.,

I' d d t' nesta capital, pela sua ternura nsk, na frente central.ormacoes o reiais a Ia as es a·
HOn.-\RIO lM.S SANTAS MISSAS PARA b ddI'}

,

f
A

d O' E" DOMINGO e on a e para com os rumu-
cam que orças oitavo xerCl-

Catedral: 4, _. 7, _ 8, _ 10 horas. des. Sepultado no cemitério lo-
t b itâni t t t Novena: às 19 horas. 1O ri arnco en raram em con ac o Em dias da semana: Missa: às 7,30 cal, o tumulo de monsen 101'
com tropas do Sétimo Exército, horas. Itibere recebe permanente vi-Ig í-eja de S. Francisco: 7, _ 9 horas.

que d�sembarcaram em Tarento Hospital de .Caridade: 6. _ 8,30 horas. sitação pública, sendo geral a
.

d d'
Puríssimo Coração de Maria (Parto): crenca de que quando seu no-e continuaram avançan o na Ire- 8 i���i� de Santo Antônio: 7. _ 8 horas. me é invocado nos momentos

ção norte. Igr-eja de S. Sebastião: 6,;;'0 horas.
Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas. de dificuldades e sofrimentos,
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. tudo se resolve naturalmente.Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, _ 6, _ 7,30 (só alunos),

_ 8,30 horas.
'Capela de S. Lu íz: 7, _ 8,30 horas.
Capela do Abrigo ele Menores: 7 horas

(todos os elias).
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos .Padres: 8 horas.
João Pessôa (Estreito): 7,30 _ 9,30

horas.
São José: 7,30 _ 9,30 horas,

,._w.·.....·.·.·w?'....·.·_.......·.·_._....._-...."'"""-·

A visita do arcebispo de York
Londres, 18 [U.P.l -- A B.B.C. re

velou que o arcebispo de York,
atualmente em visita à Rússia,
leva uma mensagem da Igreja bri-
tânica ao Patriarca metropolitano
de Moscou, da Igreja Ortodoxa.
Ainda segundo a mesma fonte de
informação. a Igreja russa dirigiu-
se aos cristãos, afim-de que unam

todos os esforços em nome de Cris
to, para que as Nações Alia,das
consigam uma vitória decisiva so

bre o inimigo comum. A proclama'
ção da Igreja russa está ·assinada
pelo Patriarca Sergius e por 18 bis
pos metropolitanos.

Salerno. Segundo informantes au

torizados, é possível que, de um

momento para outro, façam jun
ção os dois combativos exércitos,
que lutam sob as ordens do gene
ral Clark e do general Montgo-

A-I A despesa com o

tençao . cinema póde ser ti·
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisc..o Tolentino. 3.mery.

EFETIVO DOMíNIO

VANTAGENS ALIADAS
Q. G. Aliado em Argel, 17

(U. P.) - As tropas aliadas do
Quinto Exército norte-ameri
cano reconquistaram a locali
dade de Albanella em prosse
guim.ento a violenta ofensiva
iniciada péla manhã de ontem,
ao sul. Segundo se informa, os

alemães, em todo o setor de
Salerno, se vêm obrigados a
recuar de suas linhas, ante as
furiosas investidas das fôrças
anglo-norte-americanas que
durante o dia de ontem recha
çaram três assaltos das fôrcas
inimigas e estenderam para'16
kms. de profundidade sua ca
beça-de-ponte. Na costa do gol
fo de Tarento, outras unidades
do Oitavo Exército se puseram
em contacto com as fôrças do
Quinto Corpo britânico, que,
depois de- desembarcar na base
naval de Tarento, se abriu em
forma de leque para norte e
oeste.

·FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grsnce Tónico
lfALlANOS LUTAM CONTRA OS

ALEMÃES
Londres, 17 (U, P.) - Ínú

meros regimentos italianos, par
tidários dos Aliados, estão lutan
do encarmçadamente contra os

alemães, nos montes Dolomitas, na
Região dos Alpes. Outras informa
ções, transmitidas pela emissora
de Milão, acrescentam que os ita
lianos cortaram a via férrea do
Brenner, nos arredores de Bol-

alemãesagradariaZurique, 18 [U.P.] -. E' cada vez mais serIa a situação na

Bulgária, estando os búlgaros francamente inclinados � se afas
tarem da influencia ds Hitler. Salienta-se por outro lado, que
os nazistas estão envidando grand ..s esforços para impedir que
a Bulgária siga o exemplo dos italianos, pois isso poria em pe
rigo as posições alemãs em todo o suleste da Europa.

Não aos

JUIZOTENHAzano.

AVANÇA MONTGOMERY
Argel, 17 (U. P.) - As fôrças

do general Montgomery chegaram
aValio della J.'1cania, depois de
amplo avanço ao norte de Sapri,
na zona do golfo de Policastro.

TEM SfFILIS OU REU-

A OCUPAÇÃO DE MONTE.
CORVINO

Londres, 18 (U. P.) - As
tropas norte-americanas ocu
param o localidade de Mont
corvino, a 20 kms. a léste de
Salerno, segundo informou ho
je a B. B. C. reproduzindo um
despacho dum correspondente
norte-americano na frente de
batalha.

MATISMO 'DA MESMA

Krasnograd está
ameacada

Londres, 17 (U. P.) - A im
portante cidade ucraniana de
Krasnograd "está sériamente
ameaçada" pelas fôrças russas,
segundo um despacho de Mos
cou, transmitido pela B. B. C ..

Krasnograd é o entroncamento
das estradas de ferro Kharkov
Dnieper-Petrovsk e Kíev-Loso
vaya.

USE O PO·ORIGEM?

ATAQUES AÉREOS
Argel, 1 7 (U. P.) - As fôrças

aéreas aliadas atacaram intensa
mente, na jornada passada, as vias
férreas de Potenza, no sul da Itá
lia, e as comunicações em Nápo
les, Salerno e Aleutta.

PULAR PREPARADO ./
).

I§III fJ1:1iJ p:JA-SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, 08
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira; Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradavel"
como um licôr

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

da mesma origem
FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a·
_914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indlcaçllo apro- facll manejo para o público
prlade (sUiUs em varias de IUO combate á sUllls, qualída
suas manifestações) os resul- dei que frequentemente a
tados têm sido setlslateeíos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires; Dr. Silvestre Pass;.

. OS ALIADOS MANTÊM POSIçõES
Londres, 17 (U. P.) - Estão

enfraquecendo os contra-ataques
lançados pelos alemães na zona
de Salerno, onde os .aliados man
têm firmemente as suas posições.
Informações oficiais destacam,
que, novamente de posse da ini
ciativa da luta, as fôrças do gene
ral Clark reconsquistaram Alba
nella e aniquilaram várias cunhas
inimigas. Salienta-se, ademais, que
foram capturados inúmeros gru
pos de combatentes nazistas, que
não puderam bater em retirada.
Enquanto isso, são cada vez mais

EM SÉRIA SITUAÇÃO OS
EIXISTAS

Londres, 17 (U. P.) - A emis
sora de Berlim, por sua vez, em

comunicado, admitiu ser muito sé
ria a situação dos eixistas na

zona de Salerno. Segundo infor
mantes germânicos oficiais, novos
reforços aliados desembarcaram
na zona meridional do golfo de
Salerno. Com os novos desembar
ques, as tropas do general Clark
aumentaram a sua Superioridade
em homens e armamentos, em fa-

-------_JII'0.;:).''''''-_ ...,_

Crédito Mutuo Predial
Essa conceituada organização

mutua realizará hoje mais um dos
seus ansiados sorteios. I·i(mte. Hildebrando Silveira
Realizar-se-á segunda-feira, às

19 horas, no Clube 12 de Agosto,
expressiva homenagem ao comte.
Hildebrando O. da Silveira, supe
rintendente da Navegação Carlos
Hoepcke S.A.
E' que os amigos e admiradores

daquela autoridade resolveram ofe
recer-lhe um jantar, cuja lista de
adesões, que conta com grande
número de assinaturas, esrá à dis
posição dos interessados no Res
taurante Perola.

"
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