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Dom Jaime Câmara
no Itamarati

Rio, 18 (A. N.) - Na manhã de
ontem o arcebispo dom Jaime Câ
mara, esteve no Itamar-ati em visita
ao ministro Osvaldo Aranha. O no
YO arcebispo do Hio de Janeiro foi
recebido no salão nobre do Itama
ratí pelo chanceler, inteir-ando-o
êste sôbrc a sj tuação dos nossos di
plomatas no Vaticauo, cujas notí
cias eram tranquilizadoras, assim
como foi informado satisfatoriamen
te sôbre a própria pessoa do Papa
Pio XII.

RIO, 20 (I.N.)--Despachos telegráficos procedentes de Nova ,Iorque informam que
foi suspensa a importação de café nos Estados Unidos, devido a encontra-se

esgotada a capacidade de armazem.

I' FlorianópoHs- Segunda·feira, 20 de Setembro de 1943 I.

Prossegue acesa a luta na Itália

, os ALIADOS OCUPAllI PRó.
REGRESSARAJU TODOS OS

I
CIDA E PONZA

AVIÕES Argel, 18 (tT. P.) - Fôrcas
_ Arg�l, 19 (�. P.) - Forma- aliadas desembarcara'm e ocu

çoes aereas aliadas bombardea- param as ilhas de Prócida e
ram, energicamente, os aeró- Ponza, ao longo da costa de
drom?s ei�istas de Ciampino e Nápoles e do golfo de Gaeta.
Prattíca dí Mare e as instala- Foi o que informou o Alto-Co
ções militares de Casert,a e Be- mando aliado na Argélia.nevento. Regressara!n as suas (Continua na 6a. pag )bases todos os aparelhos que

•

participaram nessas incursões.
ol" .,._- - ••••••_ "'J

Estrega de estandarte
Rio,_ 18 (A. N.) - Realizou-se, na

manha de ontem na séde do Pri
meiro Regimento de Cavalaria Di
visionária, a cerimônia de entreca
do estandarte recentemente crbd�'
pelo govêrno, como prêmio �;,osbons serviços prestados ao país por
aquela unidade do exército A ceri
mônia con�ou com a pre;cnça de
altas autoridades civis e militares
inclusive o general' boliviano Auge:lo Servulo.

Ofensiva geral dos I
guerrilheiros

Londres, 19 (U. P.) - Os
guerrilheiros jogoeslavos em

preenderam uma ofensiva ge
ral na região litoral do Adriá
tico, onde 'já têm em seu poder
dois trechos consideráveis da
costa, segundo informações. fi
dedignas recebidas nesta capi
tal, as quais acrescentam que
os alemães reforçaram suas

tropas na previsão dum recru

descimento geral das atívida
des daqueles elementos.

que o avanço das tropas do
Quinto Exército se está tornan
do cada vez mais rápido. Des
taca-se que a retirada alemã é
quasi geral, estando sendo efe
tuada, principalmente, nos se
tores meridional e central da
frente de Salerno.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Atenção I � despe,� com �CInema pode ser tI·
rada com a. venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0.,40 'o quilo.Rua Francisco Tolentino. 3.

Insultou o Brasil
Rio, 20 (Estado) - O pro

curador Leite e 'Oiticica Filho
apresentou ao ministro Barros
Barreto denúncia contra Ro
dolfo Trein, residente no Ca
çador, Santa Catarina, o qual,
entre operários, menosprezou
o Brasil e o seu govêrno, pro- _

ferindo frases insultuosas.

- usando (omposto «A Patrôa» I
Defendendo o nosso litoral
Rio, 20 ("Estado") - Despacho de S. Salvador, Baia, informa que

pelos ('art�ze;� expostos .n o estando da Marinha Nacional, na Exp08i�
çao elo Esf�rço de G�lCrra, recentellle:1t� inaugurada, verifica-se que
a nossa Marinha de Guerra navegou ininterruptamen te neste último
3no,. comboiando a frota mercante brasileira e navios estrangeiros em
serviço de cabotagem. Em comboio só foi perdido U111 navio mercante
estrangeiro. A tonelagem ele navios nacionais perdida em afundamen
to na costa sob a jurisdição do Comando Naval do Leste foi a sezuin
te: :'Brasiloide", 3.347 toneladas; "Afonso Pena", 2.179; e '''B;gé'',. 8.23,), 110 total de 13.861 toneladas. A porcentagem de perdas nacionais
foi de 17%. Em um ano (iO grupos de navios escoltaram a marinha
l11ercan�e pela c?sta patrulhada velo Comando Naval do Léste. Nove
submarinos lilI111lg0S foram postos a pique nas últimas seis semanas
ao largo da, costa brasileira.

'
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i Congoleuns - Tapetes I
i Stores - Passadeiras I
: APÀRELHOS INGLESES

.

II para jantar, chã e café

i A,o'MnOJ_)°Êj!:_ASR i, .

Ano XXIX H. 8920

.I

nnXEXTE A RETIRADA autor'izados, está iminente a

ALEMÃ I retirada germânica, em toda a

Argel, 18 (U. P.) - Um des- frente de Salerno.
pacho revela que as tropas do
Quinto Exército norte-ameri
cano mantêm a iniciativa e

ocuparam a localidade de Roca
Daspire. Além disso, adiantou
se, também oficialmente que
os Quinto exército norte-ameri
cano e o Oitavo Exército britâ
nico estabeleceram contacto
em grande escala. Acredita-se
que dentro das próximas horas
ambos os exércitos aliados já
se encontrem preparados para
atacar, em conjunto, as fôrças
alemãs. Segundo informantes

a declaração feita pelo secretá-
.

tá-se transformando em sério
perigo, que já preocupa consi
deravelmente os dirigentes na
zistas. Destacou, entretanto, o
periodista que a luta, na frente
soviética, é mais importante do
que a que se está desenvolven
do na zona meridional da Eu
ropa.

rio do novo .Partido Republi
cano Fascista, senhor Paveli
ni, que afirmou ter-se encon
trado com Mussolini na quar
ta-feira.

AERónROMOS I'l'ALIANOS
Argel, 19 (D. P.) - Revelou

se oficialmente que os aviões
de caça, em operações na pe- SÉRIO PERIGO O I?ESE�I.
nínsula da Itália, estão

Utili-, BARQL'E XA. ITALLt
zando aeródr?mos que perten- Estocolmo, 18 (U. �), - �
ciam aos italianos. frente de batalha soviética ja

I não é mais a única preocupa-
DE BOA SAÚDE. • • ção da Alemanha. Foi o que

Londres, 19 (U. P.) - A I afirmou o correspondente do
emissora de Berlim informou

I jornal "Dagbladt" em artigo
que Mussolini está gozando bôa que escreveu de Berlim. Se
saúde e dirigirá, brevemente, a I gundo o jornalista sueco, o de
palavra ao povo italiano. Foi sembarque aliado na Itália es-

RETIRADA QUASI GERAL
Argel, 18 (U. P.) - As fôr

ças alemãs 'estão abandonando
as suas posições na frente cen
tral da zona de Salerrio, Inron
mações oficiais acrescentam

.

É aeílirno,-

acertár �I
'�

À LCZ DO DIA
Cairo, 19 (U. P.) - Bombar

deiros pesados e médios norte
americanos atacaram, à luz do
dia, esplanadas ferroviárias,
entroncamentos e pontes na

região de Pescara e de Poten
za. As bombas lançadas pelos
aliados causaram enormes da
nos aos objetivos atacados.

, OS ALEllUES OCGPA1I ELBA
Londres, 19 (U. P.) - A

emissora de Berlim informou
que tropas alemãs desembarca
ram na ilha de Elba, situada
entre a Córsega e o território
peninsular italiano.

.

BOLOS BONITOS e saborosos são
feitos com Composto «A Patrôa»,
insuperável produto fabricado pe
la Swift do Brasil! De contextura
macia, torna fácil bater bolos que
ficam mais crescidos e mais sabo
rosos. E por não conter umidade,
o Composto «A Patrôa» evita
que a massa fique empastada
c êheia de bolhas - tornando

fácil, portanto, acer
tar o «ponto». Ex
perimente-o hoje!

Alegre os aniversários, enfeitando sua mesa

com bolos feitos com Composto «A Patrôa», que é
ótimo, econômico, e ideal também para as frituras.

COMPOSTO

UM PRODUro DA
.

Swift do Brasil
* Poupando metais, o Composto «A
Patrôa» vende-se agora também em

caixetas higienicamente protegidas. J.W.T.

�Á 'M�"S 'DE UM ,(;jUA�TO, DE SE'C�LO '�'STR'BU'DO�ES MUNDIAIS D� PROÓUT�S BRASI_lEIROS
... .'

- .

.'
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Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Til. l022-Cx. postal 139
ASSINA.TURA.S
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
'Semestr e Cr' 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

-

Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo

I
blicados, não serão

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinades

não pu
devolvi.

TÓPICOS &: COMENTARIOS

I.
I
I

Vingança . belgao sangue dos alemães e de
seus colaboradores corre livre
mente nas ruas da Bélgica. Es
ta semana, que passará à his
tória como uma das mais san

grentas, chegam as notícias do
assassinato de 10 alemães, 19
"colaboracionistas" e 2 espiões
a serviço da Alemanha, levado
a cabo pelo movimento secre
to. Esta onda de vingança é a

resposta dêste aos fuzilamen
tos de réfens inocentes por atos
de sabotagem. Dos 19 colabo
racionistas, 8 caíram em Bru
xelas, 3 em Antuerpia e os ou
tros oito no resto da Bélgica.
Um dos assassinados era um

comissário da Polícia de Bru
xelas, Maurice Sedeyn, do qual
um dos periódicos clandestinos
disse: "que entregou à Gesta
po um dos "partidários", as
sassinado mais tarde por ela".
Dos 10 alemães mortos, 3 o fo
ram em Bruxelas: um oficial,
um polícia e um membro da
organização Todt. Outros qua
tro caíram em Liêge, todos ofi
ciais do exército alemão, entre
êles um Tenente Coronel.
Outros três polícias alemães

foram assassinados em outra!"
partes da Bélgica. Um dos es

piões caídos era uma mulher,
Isabel Coupe, assassinada em
uma das principais ruas de
Bruxelas.

Os alemães, por sua vez,
prenderam sete patriótas bel
gas perto da fronteira alemã,
aos quais acusam de haver as
sassinado vários "quislings"
na região de Stavelot. Os sete
foram condenados à morte.
'I'ambém prenderam um sacer
dote de Flandes, que em um

dos seus sermões disse, falan
do da R. A. F.: "À noite se ras

gou, o céu e os anjos voaram

sôbre a nossa terra. Breve che
gará o dia em que baixarão
para libertar-nos". Ao mesmo

tempo se sabe que o Padre Cor
donnier, fuzilado recentemente
pelos alemães, foi antes tortu
rada pela Gestapo. O peródico
belga de Londres, "La Belgi
que Independante", disse que
os alemães o acusaram de ha
ver dado refúgio a vários avia
dores da R. A. F. A Gestapo só
conseguiu dele esta declara
ção: "A caridade cristã me

obriga a praticar a hospitali
dade a qualquer prêço". O P.
Cordonnier era um ancião de
69 anos, paroco de Henri-Cha
pelle, na Diocesis de Liege.

(S. B.)
,_.....- .......

- .....-.-.-_.._-.-.-_-.-...,... ......-.-wII,
I

"A Bandei.ra Nacional quando em fio
..Ao, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que A9l'!1pe diversas bandeiras, ocupa.
I'á 6 centro, não podendo 1881' 'menor do
1I�,e as outra•• ' Jl61D C_olotllJda abaIxo de
là.". íDaoret".lef n. 4.�. ele .1 Ce Julho
*,0 JDUõ -. Art. 18. N. J),

,

I EleitoresCer to esrr itor estrangc iro. falando re

ccntcmenrc dos costumes pol iticos que
n50 há muito t ernpo re inavam no país,
ar írmou ter ouvido ele um dos n1a15 "con
ceituados dentre os antigos políticos de
Mirras Gerais" nada J11aÜ.; nada menos que
o seguinte: "os seus trabn lbador'es do

campo cram trancados, dois dias antes
da ele içâo. num porão e depois, um

após outro. conduzidos pelo administra
dor da fazenda à urna eleitoral. Os que
votavam em favor do fazendeiro. do pa
trão, recebiam cinqüenta mil réis cada
um e, após um jejU111 ínvoluntár io de
quarenta e oito horas. um bom a lmõco
com cachaça em abundância, para se

embebedarem".
Pena foi que o referido escritor es

trangeu:o nâo houvesse percebido a tem

po que o político mineiro que lhe con

tou essa hí stória. não era apenas antigo
e conceituado. Era sobretudo um espí
rit,o finalmente ma lícioso e zombeteiro.
coisa aliás comum nos filhos das Alte-

no porao

L -I
fIIW A NOSSA SECÇAO

e I a ·0 o PENSAMENTO DO DIA
«Não se faz nada bom nem

definitivo por meio da violên
cia e da brutalidade- ,

- R.
Goblet.

e0111er, para os ir conduztndo um 3: U111,
c-orno anlrna l-, degradados. à urna e le í

t.ora l . As e loiçóes brasileiras tinham mut
tos defeitos, mas o prestíg ío de que go
zavarn os antigos fazendeiros. os antigos
chamados cher'es políticos do In terior,
repcusa va num, sistema 'ele relações so

cla is de que fi palavra patriarcal pode
ria, talvez. exprim

í

r o sentido humano.

:\Ias, nessas relacôes jámais Se conteve
o uso ela pessoa l1U111ana ao ponto de U1TI

c:hefe po lit ico r-eunh: os seus trabalha

dores, mete-los ·tranquilamente nu111 po
ráo - n u rn porão. vejam só! - man té
los ali em jejum e depois ii' arrancando
de lá cada qual por sua vez. a-fim-eh'
coriduz i-los à boca da urna. Nen hum che
fe político na \ ida lnas iteü-a. da co lôn ín
até os nos-sos dias, jáma is se perrmtiu
tal audár-Ia. Pr lrneíro, porque o sistema
de relacóes vigorantes exclu ia a sua P05-
sibilielade. eis que tais relações eram de

pro tecào. de paternalismo. e a lealdade
do piotegtdo para com o protetor for
mm-a um dos fios mais fortes do siste
ma; segundo. porque o senso de altivez

pessoal do caborlo brasüeiro nunca ad
mitiria que o n-ane-assem num porão à
espera elas ele icõcs.

Quando então se fica sabendo que essa

histór!a elos elei tores 110 porão se teria

passado rela t ivaruen te há POU('o tempo,
é que se sente O absurdo descomunal que
encerra" O escritor estrangeiro foi Iud í

briado na sua bôa fé pelo "conceituado"
e "antigo" político mineiro. Ê pena que
ê

sse político já tenha morr-ido. Mas terá
morrido mesmo? Quem sabe se essa no

tícia ele sua morte não é ela mesma fôrça
da informação que forneceu? De qual
quer modo. pelo menos o nome dele
convn+a que ..;e soubesse. De urna coisa

poderá tic-ar certo o escr-itor iludido:
esse pol

í

t ico min e lro ele "conceituado"
que era passaria tambem a havido l'0111Q

"gozado". Que sujeito gozado! diria toda

gente, e a vingança do escritor estaria

completa.
("Diário de Notícias", elo Rio de Ja

neiro).

No dia 21, terça feira, às 19 ho
ras, no prédio da rua Fernando
Machado n

'

61, serão vendidos em

leilão: móveis para sala de jantar,
dormitório, lavatório com marme

re e espelho, cama de casal, cama
de solteiro, guarda-comida, guarda
louça. mesa redonda. mobilia de
sala-de-visita. cadeiras de balanço,
parta-toalhas, cômoda com 6 ga
vetas, cantoneiras, copos, cálices,
taças, abat jour, talheres, quadros,
livros, bacia de banho, cadeiras,
guarda-rcupa com espelhei, miu
dezas etc.

A ANEDOTA DO DIA
O pai, querendo conhecer o

progresso do filho nos estudos,
deu-lhe um livro em latim e

pediu que lhe traduzisse certo
trecho.

- Isso - disso o filho - é
latim e eu não entendo.

- Como? Na tua escola não
ensinam latim?

los sofredores - Ensinam, sim, mas a gente
é que não consegue aprender ...

rosas"

Abusando de sua condição de antigo
e conceituado. o político mineiro prestou
ao escrttor estrangeiro U111a inforrnaçâo
ver-dacleu-amen te fam ást íva. Esperava,
com certeza. r-ir-se em casa, na In tim l
dade cios arn igos e' das conversas, ao lêr
solenemente impressa a divertida patra
nha que pregara. Desg raçarlamen-te. na

mesma hor-a e no mesmo trecho em que
o escr-itor esuangeu-o. 5C111 de nada des
confiar, c-onta a peta ele que foi vítima,
também anuncia que o tal político m i
neiro. seu tnrormants já nl01'1'eU, usando
para isso até ele expressão de alto cunho
litel-ário - pat-a além (lo bem e do mal.

O que um conhecedor da vida brasi
leira pode, entretanto. assegurar ao es

crítor cstt-angeno i l ud ido, é que êssc
politico mineiro, apesar do seu conceito
e de sua antiguidade, não teria vivido
tempo suficiente para relatar sua his
tória a ninguem. se realmente se .aba
lançasse por esses nossos sertões afora
{ preneler dentro ele porões os honrados
.aboctos de sua fazenda, deixá-los ali sem

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

(anUga
«Lar dos Móveis)
seccão de móveis d'A Modelar)

Rua Trajano, 15

Dra. L. GALHARDO-Ex-
médica do Centro Espírita O PRATO DO DIA

Luz, Caridade e Amor, co MA�JAR DE LARANJA-
munica a mudança do seu Misture com um copo de caldo
consultório para a Rua Bue de laranja , meio copo de leite
nos Aires, 220 - 10 andar, e adoce à vontade.
Rio de Janeiro, onde po sse o Desmanche nessa mistura duas
oferecer os seus préstimos. colheres rasas de sopa de mai
Escreva detalhadamente -- zena, passe uma, ou duas v e

nome, idade, endereço e en. zes pela peneira, adicione casca

velope selado para ares 'ralada de mela laranja e leve
.

posta. ao fogo, mexendo sempre. Deite
em forminhas e leve à gela.
deira ,

Desenforme sobre o prato
com gomos de laranja ao redór
ou espete em cada forminha
um gomo de laranja.

O PRECEITO DO DIA
As vacinações contra a febre

tifóide, a disenteria e a difte-
Quem 8o!,�gar informações à E� I ria, são sempre vantajosas c

tatística Militar, trabalha em prol I
- .. .

.

de país inimigo. E, nesse caso.
nao tem mconvementes. Vaci-

será julgado, militarmente, como. ne-se, sem perda de tempo.
lnimillo do Brasil (D_ E. M.). I SNES.

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e' a prazo
3 v.-3

PRISÃO de
VENTRE

• Tambem em comprimidos sob o nome de M ILMA

A s A M t R I C A S UNIDA S, UNIDA S V E N C E R Ã O

Organização Irmãos Regis & Cia. Ltda.
Representações, Comissões, Agênc::ias em geral

e conta própria.
Serviço de esta tística

comércio e indústria, em
deres públicos.

Correspondentes e Viajantes' em todos Muni
cípios do Estado.

.

Aceitam-se propostas de representações e agên-
crus em geral, para estudos e possíveis neg6cios.

e propaganda agrícola,
colaboração com os Po-

ESCRITÓRIO
Rua Felipe: Schmidt rr.v 41

Caixa Posial - 185

Florianópolis
TRAJANO

Santa Catarina
J. REGIS

Superintendente

.,

FARMACIA ESPERANÇA
_ do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a SUa preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias _ Perfnmarl811

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receItuário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua ConselheIro Mafra. " e li (edlffclo do Mercado) - FONlil 1.1141

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 .Sã.o José,
para vender. As propostas devem ser encaminhadas à
Diretoria a tê o dia 25 do corrente.

Em 17 de setembro de 1943.
484
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BAZAR
Para dar frescor e embelezar a

c uti s, as senboras inglesas costu
mavam usar durante anos segui
dos, um creme Iiquido, cuja recei
ia era transmitkla de uma à outra
O"eracão. Ei-la:'"

Misture 120 gramas de água de
Colônia com 60 gramas de creme

precip itad o em pó, 120 gramas ele
água de rosas, 7 gramas ele glice
rina pura e 8 gramas de essê nc ia
de rosas brancas.
Agite 'o frasco antes de usar o

Jíquido. Ap l ique-o com o auxí lio
de uma esponja macia. Depois de
seco, esfregue suavemente a pele
com uma toalha fina.
, O alface é excelente para C011-
scrvar a beleza do rosto. Emp rc
ga-se em diferentes fórmas, mas a
mais eficaz é a que se ap lica em
Iórrna de máscara combinada com
l a.nol i n a.

Saias em tecido de lã escocês
com casacos amplos em vermelho
011 verrle muito vivos para meni
nas c mocinhas. Pretas, de corte
reto, para senhoras, acompanha
do de ricas blusas de seda bran
ca.

Macãg com caramelo - Faça
uma chícara de caramelo e reser-I"c. Corte em fatias finas, uma ou i
duas maçãs, polvilhe-as com acú
car e leve ao Iogo muito brando.
Quando começar amolecer as 111a

cãs deite por cima o caramelo,
abafe a panela e três minutos de
pois retire a caçarola elo fogo e

sirva.
ças csega-Sn sBátdsrrt

A nlver�árlo8 r

Festejou, ontem, seu aniversário
natalicio, o sra. d. Osvaldo Teixei
ra Lessa, esposa do sr, Hugo Hil
debrando Lesso, residente no Saco
dos Limões, e funcionário federa'l
aposentado.

Fez anos sábado, o sr. João Jo- ,

J sé de Cupertino Medeiros, Con:a-I1 dor da Agência do Banco do Bro
� sil SrA., nesta capi.tal.

I

E' com prazer que registamos
hoje o aniversário natalício do sr.

Jacques Schweidson, proprietário
da' «A Modelar», casa que há mui
tos anos vem servindo o público
Horiahopolitano,
O sr. Jacques Schweidson, que é

largamente relacionado no nosso

comércio, será, por �sse motivo,
alvo de sinceras manifestações de
aprêço.
Por seu natalício, está de para

bens o sr. Haroldo Brasil da Luz,
funcionário do E.T.T.U.

A pequena Maria das Dores Zo
mel' completa, hoje, mais um ano

de existencia e, ppr certo, suas

amiguinhas irão cumprimentá-la
por essa festiva data.

A data de hoje assinala o ani
versário da srita. Hilda D'Alascio,
hem relacionada na nossa socie
dade.

O sr. Miguel La Porta vê passar,
hoje, sua data natalícia.

Transcorre hoje o aniversário
nataHcio do sr. CeI. João Ribeiro
Branco.

Assinala-se, hoje, o aniversário
natalício do sr. dr. Claribalte Gal-

na bôca
uma

VERDADEIRA
PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipaçõesl das Bronquiú�sl
das Dôres de Garganta.

/:: Licença do D. N. S. P. N° 186
o�'" • de 26 de Fevereiro </c:>,.•

>\fon/ de 1936 000'> Q'
hOI 0.002, EUCCllyplO\ o.

o «momento de
Hitler»

Hitler "ai resisrtir aios aliados
entrincheirado no vale do rio
PÓ.

Ê isso o que ressalta aos olhos
de iodo o mundo. A sua resis
tência no sul e no centro da
Itália pode revestir-se de aspec
to feroz. Pode mesmo durar al
gum tempo. Mas já sabemos
também que as hor-das nazis
tas serão varridas, mais dia,
menos dia, para o norte da p e
ninsula.
Por que Hitler escolheu êsse

local para enfrentar as tropas
libertadoras das Nacões Uni-
das?

..

Os estrategistas responderão,
a queima-roupa, que a região se

presta, mais elo que qualquer
outra, para instalar fortifica
ções, pr-oí egid as pelo leito do
rio caudaloso que atravessa ele
lado a lado o pais.
Está certo. A cxpl icacão é r a

z cúvcl c satisfaz à grande maio
na dos homens que se conten
tam com a primeira explicação,
que Se lhes apresenta para es
clarecer um assunto desconhe
cido.
EnLretanto, há no mundo

também espíritos mais exigen
tes, que não se conformam com
a iuterprctacão simplista elos fe
nômenos, mas procuram desco
brir sempre em tôd as as acões
humanas a interf'crõncín

"

da
mão oculta cio destino.
Deus escreve direito por li

nhas tortas ... E, certamente,
não foi pOI' HCHW que Hitler es
colheu o rio PÓ para levantar
a sua muralhn doíensiva ...

Os fatos são .caprichosos e se

comprazem em fazer ironia
com a gente.

O rio Pó hem pode ser um
símbolo cabalistico. O nazismo
pode pensar que está ali cavan
do trincheiras inexpugnáveis
para a sua defesa e bem pode
ser que esteja realmente abrin
do a sua própr i a sepultura. Nas
águas do rio PÓ, o "Fuehrer"
bem pode morder o pó ela der
rota.
A orgnniznção. Todt construi

rá ali, como de costume, mura
lhas de cimento e aco. Mas a
mão invisível do destino se en

carregará de gravar com letras
de fogo, nU111 local onde pos
sa ser 1 ida por todos, esta ad
vertência:
"Lembra-te Adolf que és pó

e une no Pó te hás ele enter
rar".

Edmundo Zimmermann e
Senhora

Antônio Ferra ri
Tem a satisfação de parti
cipar aos parentes e amigos
o contráto de casamento de
sua filha Lourancy Ferrari

com .o sr.

Telmo Brudna.
Florianópolis., 7-9-1943

o do dia

participam aos amigos e pes
soas de suas relações, o con

tráto de casamento de seu

sobrinho Telmo Brudna com

a senhorita Lourancy Ferrari,
Porto Alegre, 7-9- 1943

TELMO e lOURANCY

BARÃO DE ITARARÊ
P..-..-..._._.._,._.....w.-........---..-......---...._._·

Ao tentar esquivar-se às determí-
nacões dos

õ

raãos de Estatística MJ.
.ítar, uma pessoa revela o que é:
nimízo do Brasil. E para os ínímt
roa do Rrasil,:I lei é Inflexível.
'n � "")

Novas normas
o exame de

bilitacão
São Paulo, 17 (A. N.) - Du

rante sua estada nesta capital,
o ministro da Educação, ateu
dendo pedido de estudantes dos
Cursos Prévios, declarou que
vai fixar novas normas para
regular os exames de habilita
ção, acrescentando que os alu
nos dos Cursos Prévios que não
obtiverem matrícula na escola
superior respectiva, poderão
prestar novos exames para in
gresso em qualquer outra fa
culdade.

para
ha-

santo

confirmam
Fpolis., - P. Alegre,7/9/43

Vva. João Unhares Vieira Valdemiro Dias e Senhora

20 DE SETEMBRO

Santo Ensiáqnio e companheiros,
Mártires

A história' de Santo Eustáquio,
sua mulher e filhos está repleta de
sucessos tão maravilhosos que nos
mostram claramente que Deus se

compraz em descobrir aos homens
os imensos tesouros de sua miser i
'córdia e providência. Apenas con
vertidos entregaram-se à prática
da religião com tanto zêlo e assi
duidade que parecia ser fiéis des
de longo tempo. A fé aumentava
neles todos os d ias até que a per
segui ção veio surpreender 0S va
lentes defensores das verdades re

ligiosas. Presos, receberam de
Deus as mais brilhantes provas de
afeto. Sofreram o martírío sem um

queixume, sem uma palavra ele
amargura e as suas almas voaram

I ao céu com nobres e fulgentes vir
tudes.

participa aos parentes e pes
soas de sua amizade o cori

tráto de casamento de seu

filho Heitor com a srita.
Valqufria Dias.

comunicam aos amigos e pa
rentes que sua filha Val
quíria contratou casamento

com o sr.

Hetor Vieira.

I cr:
� ri111\.011(/&]!pu

]JJJ Quando alguém. tal como o_

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, Iembre-
86 V. SiB.. de acrescentar, ao agrade
cei a gentileza:E1.TEE 1..411-
13E11 o NEli APEi?lTIVO

i'RE/)/J.ETtJ!

fD��('lI"{//'1 PPODuro DA KlrOTSA.lItO. CO/7. E SEGUROS
_____ 1 T1••'I.í _____

, "

HEITOR e VALQUIRIA
confirmam

Fpol ia., 15-9-43

Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.v 1 para os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n:· 2 para os seio" grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança,
À venda em Florianopolis nas Fermecies Moderna,
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas. e Odin - Em Itcicí: Farmacia Santa
Térezinha.

A Estatística Miniar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos oa

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperaçio.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar cem
tra o Bruil em perra. (D. E. M_ l.

.vão, ex-secretario da Segurança
Pública, atualmente residindo no

Rio de Janeiro. ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Noivados:
Com a distinta senhorita Lou

rancy, fino ornamento da socieda
de porto-alegrense e filha do sr ,

Antônio Ferrári, destacado funcio
nário da Anglo Mexican, contratou
casamento o sr, Telmo Brudna,
gerente do dep6sito, nesta Capital,
do Instituto Pinheiros Ltda.

Compram-se estabilizadores.
N8. "Radiolar", rua Trajano, 6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ternos
Faccm

de tropicais, linhos, brins e
UIIla visita, sem.

PRACA

•

com.prOInlSSO I

QUINZE N·. 11

,

a

Seria grande êrro -,_

A Municipalidade espera, desta maneira, atender as ne
cessídades da população e proporcionar aos açougueiros meios
para a continuação de ,suas atividades comerciais.

Com as fôrças. canadenses na Itália, 18 (U. P.) - Ao con

decorar trinta oficiais e soldados canadenses, que se distingui
ram nas últimas operações, o general Montgomery declarou:
., A guerra não terminará até que consigamos levá-la ao inte
rior da Alemanha, coisa que faremos sem a menor dúvida.'
Não devemos crêr que a capitulação da Itália signifique o pró
ximo fim da guerra. Isto seria grande erro".

Banco do Brasil SIA
C'AlaEIRA DE EXPORTACÃO E IMPORTAÇÃO

AYISO 1'( 5,!

':Bacalháu,
vinhos

frutas e

portugueses
Belém, (Via aérea) - Após

um mês de travessia, entrou
110 pôrto desta capital o lugre
português "Gamo", conduzin
do vultoso carregamento de ba
calhau, frutas e vinhos, num
total de 370 toneladas, para
esta praça. O "Gamo" veio sob
o comando do capitão Luiz Ca
pote da Veiga, procedente de

Portugal. A chegada do barco
atraíu grande massa popular
ao cáis do pôrto, principalmen
te elementos da colônia lusa,
aquí domiciliada.

SR. MOTORISTA: - Leve os documen
tos necessáribs, para a substituição da
sua residência. o recebimento da nova
carteira de motorista, a "Emprêsa In ter
mediãria", e aguarde, com brevidade, em

avisa o distinto público de Florianó
poUs de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado so-rtimento de sedas.

«A Exposição»
easeníras,

faça isto
para rápido
alívio do

.

,narrz ••••

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante rnu- I
cosídade, alivia a irritação, contrai

ias membranas inchadas. Nuns se

gundçs, V. S. pode respirar outra vez!
a

obiliadora
Refrigeração em geralSorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(poro pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos- Tapeçaria

BATIISTOTTIZ_ 5.o
Rua Felipe Schmidt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLRIANO POLIS SANTA CATARINA

r

Missa de segundO
aniversário

Importação dos Estados Unidos da América, ou "ia Estados Unidos
A Carteira de Exportnçáo e Importação do Banco do Brasil S. A.

comunica aos interessados em imnortaçócs dos Estados Unidos da
América, ou via Esta(jos Fnidos, que rcccbc rú,

í

n dr-pcndt-n tcmcnt c de Dr. Oswalc!!o R. (abralprazo "Pedidos de Prcfl'rellcia" pnra 8S de produtos n ào sujeitos, nu- i
que!e pais, ao regime. de cstimat i vus de sup runcn!o, I1l'llI dependentes I'

De volta dos Estados Unidos reabriu seu consultório.
de prioridade para Iabricaçáo. desde que acolllpallhados de prova de

.

Rua Nunes Mochado -. Edificio S. Francisco
que os fornecedores.' estão prontos a accit: r. ,l.� cncome n das, e est.as cor./

. Consultas exclusivamente mediante cartão.responrlam, no máximo, fi necessidades rc l'crcn lcs a um scmestre. G t t·
·

t D 8' 10Par!icipa, .oull'ossilli, Cj1Ie" lam,�)éJ1l indepl·IHlentem.enle de prazo:, aro o ao l ....naZIS a I as as e das 15 às 18 horas'
recebera "Ped idos de Prcf'ercncia para produtos cuja ímportnçào e, .

, I Aos sábados: das 14 às ) 7 horas
considerada não cssenrial nesta fase de guerra. desde que iguallllenlel RIO, 18 (A. N.) - No pro- Fo lefon o 1444
lhe' seja apresentada prova de que os f'orncccdo rcs aceitarão as Cl1CO- XÍlIlO domingo realizar-se-á, �__� ..,.. � . _meridas. l_)eixa, b�lll ent('ndil�(), porém, que o embarque de tais e�lco, promovida pela Liga de Defe-
m�l1das so se ilHa ,quando l�ao. houver Ci\lrga, de prorlut os esscncuns, sa Nacional e111 sua sécle a
CUJO transporte terá precedência naturalmente assegurada. f tI"G ',t A ti

. t' "Esclarece, a propósi to: ! es a c o ai .0.An 1-na.z IS a .

a) que os produtos não sujei los ao regillle' de cstimativus de su-
I Para esta festividade fOI orga

p�imento, nem dependentes de pri:Jridade para, Iuln-icaçào, s,ào os que: 'I nizado interessante programa
nao �onstaJ\I da reJaça;l que P2rlcra ser procurnrla em sua

S.
ede

=: que constará de números mnsi-
d.a RIO Branco, 118/12.° - 9 andar - Hio de Janeiro) ou nas Agi-u- cais distribuição d 1 b
eras do Banco do Brasil S, A.; e ,e oon ons

b) que os produtos considerados "Não esscnci.-is " sâo os não i e outras surpresas. Na mesma

mencionados na "Lista de Produtos, de Importação" publicada no Su- ocasiao, será feita a instalação
plement? ao n. 186 do "J?iúrio Oficial" de 11-8-43, ou (jUC nela apare- solene no "Grupo do Garoto
cem assinalados P?r ast erisco.

. . _ Anti-nazista" que funcionaráRecomenda, Iinalmente, aos interessados na itupnr l a çáu de produ- .'-
tos "Não essenciais", que, na ocasião de Iazcr cm SU<I,S encomendas aos : sob a onent�.ça? do Departa
exportadores norte-amcvicanos, obtenham deles os rcs[lt'l'Ii I'OS uúnieros manto de Difusão Cultural da
de classificação constantes da tabelai B ("Schcdul(' B") do Depnrtumcn- quela Liga.
to de Comércio dos Estados Unidos da América, os quais dc verâo ser .------------

indicados nos "Pedidos de Pr-ef'erênci a ".
Pelo BANCO DO BRASIL S. A. Ftorianópol!s.

José Pedro Gil Lindolfo A. G. Pereira
Gerente Contador T n to.

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

inesquecível espôsa e

ro ôe MARIA COSTA DA

ISILVA, que será rezada
no dia 24, às 7 horas,

na capela de N. Sra. da Conceição,
.

à praça Getúlio Vargas. Desde já ragradecern aos que comparecerem
ao piedoso ato. 9 v.·6
ENCARREGUE a "Emprêsa In terme

diária", de todos os seus ínterêsses junto
a qualquer departamento público civil.
militar, bancãrio e comercíal.

!!
I CARTAZES DO DIA Clube

-�H"'!'O""!.I-E-""""""-""""�2a.iêirãOW><ltX>JUUZH�
Doze de

AVISO--

CIME (cODEON,-,
A's 5, e 71/2 horas

Um deslumbrante filme colorido com Dorothy Lamour e

Richard Denning em:

Além do horizonte azul, ..
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
PAPAI NO pAU DE SEBO (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00, 2.00 e 1,00. Censura Livre

---__ ..__.-----------_

CIME «IMPERIAL)
A's 19,30 horas

Filmes, Ultima Exibições
Ken Murray e Li llian Cornell em:

O rapto das estrelas
Anton Walbrook e Sally Gray em:

Luar perigosoBRASIL ATUALIDADES 2x6 (DFB)
Preços: 2,00 e 1,50. Livre de Censura

Amanhã, no Imperial, às 5 e 7 1/2 horas

A volta do dr. X

, I

'fIlE LONDON 'ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Represcn tante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

"A Bandeira Nacional deve ser hastea
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache eonve-

Agosto jllientemellte Iluminada". (Decreto-Ieí n,
-t.545. de 31 de Julho de 1942. art. 1%).

iPc:t a'., 4iED •
�

paSTa MEcanuca
e paPELÃO

Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina

Assembléia geral ordinária
Convido os senhores sócios para

comparecerem à Assembléia geral
ordináiria a realizar-se no dia 30
do corrente, às 20 horas, na séde
social do Instituto, afim-de pro
ceder-se à eleição da diretoria que
deverá gerir os destinos desta ins
tituição durante o período de 1943
a 1945.
Não havendo número legal pa·ra

efetuar-se a Assembléia, será feita
segunda convocação para sàbado
próximo, dia 2 de outubro, proce
dendo-se à eleição desde que haja
a PI esença de dez sócios, sendo
quatro da diretoria.
Florianópolis, 15 de setembro de

1943.
CARLOS DA COSTA PEREIRA

I' Secretário

A Secretaria do "Clube Doze de Agosto" avisa aos snrs. sócios
que a 30 de setembro corrente termina o prazo de tolerando ao in
gresso àquele clube da parte dos mesmos, sem CI apresentação das res

pectivas corteârus. De então por diante, será o referido documento exi
gido rigorosamente, à entrada do salão.

Apela no sentido de que todos quantos ainda não providencia
ram a extração da competente carteira, façam-no imediatamente, for
necendo ao clube as necessárias fotografias.

Outrossim, comunica a recente resolução tomada pela diretoria
de somente conceder a pessoas estranhas ao quadro social per-misado
de participar das festas, quando solicitada com (1 anteced·ência rn írri
na de 4 horas. 6v.alt.3

Agên�ia Geral de TransportesTransportes de Cargas em Geral
Linhas regulares de caminhões de Florianópolis às seguin

tes localidades e vice-versa:
Araranguá, Bom Retiro, Brusque , Blumenau, Braço do

Norte, Correia Pinto, Curitibanos, Campos Novos, Cruzeiro,
Cocal, Cr esciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, Itaj aí,
Imbituba, Jaragllá, Joinville, Lages, Laguna, Mãe Luzia,
Marretes, Nova Veneza, Orleans, Ponte Alta, Pericó, Painel,
Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim, São Ludgero, Tu
barão, Urubicí, Urussanga e localidades intermediárias.

Aceitam-se cargas para redespacho junto à Estrada de
Ferro em Imbituba, Tubarão, Jaraguá e Cruzeiro (Herva)
VIAGEM SEMANAL Á PORTO ALEGRE-CURITIBA E SÃO PAULO

Direção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA.
Rua Alvaro de Carvalh;, 2

End. Teleg, «DAVILih - Telefone, 1.677
15 v, alt. -.. 6'

'485 3 v.-2
.,._..---.-...-_._--._"._.--.----.._._-..-_.�--_._---.

��Conjuntos para todos os
capacidades
MÁOUINA ,

D�ANI)REA
Matriz:

LIMEIRA - Est. São Paulo
Agência em S. Paulo

R 15 Novem bro, 150 - 9° ando
Caixa Postal 2528

;
-
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IBanco do Brasil!•
• Sociedade Anônima

100.000.000,00Capital _ Cr$

Concursos e não-concurso
Fundo ele reserva e outras reservas Cl'$ 1.348.131.138,50

Agências e corr-espondentes em todo o pais
EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES RAXCARIAS

Abana, em conta corrente, OS seguintes jures:
AG1':NCIA LOCAL - PHAÇA 15 DE NOVEMBIW, 3

-Dcp. com juros (COMERCIAL SEM LIMITE) .

Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) .. : .' .
Dep. populares (idem de CrS 10.000,00) .
Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tarn-

Casa Beirão
QlIando em .nossa edição de

ouinia-]ei ra á/ tiniu, rele rindo
nos a. concursos do j)ASP, alu
dimos ao caso dos caruiidatos
classificados como amWWCllSCS
e anxiliorcs-umanuenscs - os

quais j'01'((1/1 convidados a ucei
tal' lugares de "unxiliar de es
c rií o rio'", de remuncraciio bus
/ante inferior - não im(/giná
oanios iiuessemos de uollar tão
depressa ao assunto.

É que, exalumení e naquele
dia, o "Diário Oiici«!", na pur
te relativa ao expediente do Mi
nistério da Agric/lltura, publico
ua três ,p.ortal'ias descou c erlun
tes, assinadas pelo ' presidente
da Comissão Executiva da Pes
ca, e segando (/g quais liauiam.
sido admitidas CO/110 "umunuen
ses-auxiliures", com (I renuuie
racõo mensal de c-s 700,00, a
portir de 10. de setembro í cor

rente, três pessoas do sexo fe
minino - cujos ]lOllleS nào fi
guravam na relação dos caruli
dolos aprovados e clussilicados
pelo D.4SP para preenchimento
dos mesmos cargos," en1 qual
quer Ministério" ("Diário Ofi
cial" de 11i de junho de 1,94·3).
Sem leuar em conta que a re

[erênciu inicial do cargo de
nmnnnense-anriliar <ê a XIIT, 01Z

sejam c-« 660,00, e não c-s
700,00, parece que os aios do
presidente da Comissão Execu
tiva da Pesca, de qualquer mo

do, escaparam (10 rigoroso con

trole do nASP. Nem se concebe
que, havendo numerosos can di-

dedos devidamente classifica
dos, depois de se submeterem a

provas opert adas, em que tine-
1'(//11 de reuelar c onhecitnenlos
especializculos, (/S nomeações
houuessem recaido em quem. se
isentava de lois provas!
Para que, então, se eietuou

ésse concurso, se as admissões
por/em independer de aprova
ção e ctassiiicaçüo Idos cendida
los?
fi circunstàncio já assinalada,

de sel,m [turorecidos por essas
nomeacões três elementos do
sexo feminino, poderá servil',
aliás, pera fornecer armas aos

que não se c ansani de - mui
tas uezes iniuslomenie, a nosso
ver - alribuir a mulher lima

-situaçiio privilegiada em face
do homem, na conqnisla dos
cargos públicos, aos quais ela
deve ter acesso em iqualdade,
de condicões,
Seria de desejar que o DA.SP

orientasse os candidatos classi
ficados como 'amanllenscs e
nmanuenses-tuixiliares, decla
rarulo-llies se devem, ou :lão
cotitinuur aquardatido suas no

meações. Embora êsse esclare
cimento, lia segunda I hipótese,
não deixasse de constituir uma

decepção, ' ao ! menos coituria
que êsses interessados, além do
sacrifício dos seus direitos, llt1.0
tomassem oulrus pronidéncias
para resoluer o problema da vi
da - Iioie tão diticil.
("Diário de Notícias", do Rio

de Janeiro),

Fábrica de artefatos
de couro

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

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na (ASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

,2% a/a
3% a/a
4'70 a/a

3,50/0 a/a
4% a/a

4,5�o a/a

4% ala
5% a/a

3,;'>% a/a
4,5% a/a

bérn de quaisquer í.mpor tâncias) .

com aviso ];)révio de 30 dias .

idem rle 60 dia" .

idem de 90 dias . .

Depósítos a. pi-azo - fixo
por 6 meSES

por 12 meses

por 6 meses

por 12 meses

As letras Iupoí.ecár.ias ernlt.id a s pelo BANCO DO BRAS1L, elos valores de
Cd'; 10ü,00, Cl'S 200.00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECÁRIOS -- O FU);DO SOCIAL e O FUXDO DE
HESEHVA.

São emitidas ao prazo máximo ele 20 anos e l iquidáve is por via de soro

tetos anuais.
Seus juros ele 5% ao ano, pagávels par meio de cupões, de 6 cm G meses,

em 31 ele janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de qua ísquer irn

postos, taxas. selos, contríbuíções ou outras tributações federais, estaduais
ou mun icipais, ele acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938.

Preferem a qua isquer títulos de <lívida quirografaria ou p revi leg iada e

podem empregar-se: EM FIAl\'ÇAS A FAZANDA PúBLICA; - KM FIANÇAS
CRIMINAIS E OUTHAS; - NA CONVERSA0 DE BE�S DE ME="OHES,
óRFAOS E lN'TERDI'DOS; e XO PAGAMENTO DOS .JUROS l!; DAS PHES
'l'AÇõES DOS EMPRÉSTnmS EM LTêTRAS HIPOTECÁHIAS CONCEDIDAS
PELO BANCO.

M
' · Vende-se um quar

OVeIs to completamente no
vo. Tratar à rua João

Pinto n' SI. Sv 4

Atencão,

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 cidade, que se encarregará do
assunto.

\..
•
•
•

:•
:•

São -negocíávels em qualquer parte elo território nacional e cotaelas em :BOLS� •

:•
•
•
•

Aos sábados: das 9,30 às 11 horas. •

I
Ender-eço teleg�:��c:Ci� .�������lT� _ , 1614

•

i:TELEFONES: Con tador-ia _.............. ]114

........................................................ O

CASAAgências 110 Estado de Santa Catarina:

IILORBXóPOJJIS, JOINVJLl!-::, BJ,e"lEXAC, CRUZEmO, 'J'UnARAO
E ]\Jf\l<'RA Vende-se uma, 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. - 7

EXPEDIENTE: Das 12,30 às 15,30 horas,

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

Prestlgta O Govêrno fi ali!
classes armadas, - ou será8
018 "qnlnta - eolunísta", (L
D. N.).

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas coo

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

v. -17

Lenha à venda
GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE Vendem-se várias árvores para

lenha. Os interessados podem
procurar o SOl'. Raulioo Ferro.
à rua Conselheiro Mafra n. 56,

<'

!I
I VENDElll-SE COFREde 20 de setembro a 30 de outubro Compra-se um, de aço. Ofertall

à "A Exposição", praça 15, n. 11.
v- 27a tradicional

CASA MACEDÔNIA
oqo r o a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

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

MACHADO & CJA •

AG1l:NClb..S E REPRESENTAÇOES
Caixa postal - 37. Rua Jollo Pinto - li.

Florianópolis
Sub-azentes nos principaIs m_icfplo. do

ESTADO
oferece-lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
TAMANCARIA BARREIROS - "A Bandeira NacionaI deve ser hastea-

I
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso i\ noite, uma vez que se ache couve
uientemente iluminada". (Deereto-leí n,
4.545. de 31 de julho de 1942, art. 12).

,'.

Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!
Mui tos artigos serão rebaixados para

diminuição de stock

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito :mais!

(

Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsos ,

cintos, bij u terias) novidades, etc. etc.

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

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA BOSA«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8
r

O�ariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



....:6� �O�E;S�T�A;D;G;O��.-=s;e�g�U;n�d;a;.�te;;ír�a�'m.;2;O..d�e.n.�S�e�te;m�rr�b�r_�� d��;.�.9.4.3�"�M..m7"_�i.tiM.�.� s .._r
a O ESTADO Esportivo.Difíceis as comunicações no �eich\ Madr í, 18 (U. P.) - Os jor- tema de comumcaçoes do

VIAJAM OS ,GOIANOS por 2 .0 2. Marcaram os pontos: nais alemães, em tópicos apa- Reich. Ainda segundo os mes-
Com dcst ino ii, esta capital, onde ������neh�o� ��g;���;a�;:� pa� recidos hoje, admitem que os mos jornais, as comunicaç?eschegará a 2G do corrente, viaja a

ra o labaquara. Renda: 8.037 cru- constantes ataques aéreos alia- estão enfrentando, tambem,embaixada futebolística de Goiás zeiros. dos estão dificultando grave- ;.�período difícil, devido à falta
que, concorrendo ao título máximo

mente o funcionamento do sís- J de pneumáticos e gasolina.do fuleból brasileiro, terá ele bater- Em Piracicaba
se com o selecionado de Santa Ca- O São Paulo venceu a A.A. Luiz

de Queiróz, de Piracicaba, por 8
a 2. Renda: 25.000 cruzeiros. o livro para o combatente

Rio, 19 (A. N.) - Encontrando em todas as camadas do
povo brasileiro o mais vivo entusiasmo e decidido apo-io, já f'o-

O Coritiba derrotou o Britânia rarn coletados pela Campanha do Livro para o Combatente
por 2. a 1. Renda: 4.126 cruzeiros. mais de 50.000 volumes.
O Atlético abateu o luventus por ..-.' J"._w -.-• ._.·J".._.._. _.• ._._.. ._.........
3 a O. Renda: 976 cruzeiros. -- �

IF t b I f
'

b
O A��ic�e��n��ri�o��� Nova oe;:Gil Costa u e o une re

por 2 a O. Renda: 12.600 cruzeiros. lugulado por um insulto ce-

" Rio, 20 -E.- A rodado. do co.m-

rebral, há meses, em plena sessão peonato carioca de ontem foi ossi
do Tri'bunol de Apelação, ten- na lado com fatos lamentáveis, que
do ficado por longo tempo pre- ficarão, plangentamente, gravados
so ao leito, faleceu, sábado, nes- n-6. memória dos apreciadores do
ta capital, o �J!. des. Gil Cos- ruteból brasileiro.
ta, destacada figura da intele- Como é do conhecimento. geral,
ctualidade catarinense. Perten- no momento em que "Flamengo"
cia êle à nossa

HJl.l.codernia" e se batia com o "São Cristóvão",
ao nosso "Inst. Histórico", ori- no campo dêste, as arquibancadas,
de se distinguia por seu bri - de madeira, cederam ao pêso de dez
lhante espír-i to e variadíssima mil espectadores, provocando enor-.

cu l+u ro . Nos velhos tempos das me pânico, a ponto de, inconti-
Os jogadores Ioâl , Biancki e Cas- gloriosas lutas políticas, foi u- nente, suspender-se a partida, para

tanheira, pertencentes' ao S. Cr-is ma das mais poderosas e cinti- maior auxilio aos inúmeros o.ci-
tóvão, estarão livres em dezembro lantes penas do jornalismo co dentados.
do corrente ano. tarinense. Comparecendo ao local, por solici-
-Barrics, ponteiro direito da se- Ontem, à tarde, foram os tação da própria emissora que des-

leção paraguaia, firmou compro- seus restos mortais levados à crevia o desenrolar da peleja, tem-
misso com o S. Paulo. sepultura, com grande acompa- to a Assistência policial como gran-No Rio -Invernize, zagueiro do Libertad, nhamento. :l.e número de médicos passaram a

Enl partida noturna realizada do Paraguai, ingressará no Santos. __ socor-rer os feridos, que atingemsábado último, o Fluminense

ven-I
-O Botafogo rescindiu contráto '..- urna centena.

ceu ao América por 2 a I, tentos com o médio Zezé Moreira.' O gral. Marshall comandara Ontem à noite, porém, dizia-sede Russo e Carreiro, para o ven- -A Federação paulista interditou

I
Washington, 20 [u, P.] -- Despe- :Jue se tinham ,registrado 4 mortescedor e César, para e vencido. Ren- ,o . campo da Associação Atlética chos extra-oficiais

deixam.
entrever a várias deze.nas de feridos. A ar-

da: 49.684 cruzeiros. Guaratinguetá. que o general Marshall, chefe do I quibancada em apreço fôra inau--O Bc ta fogo também enfrentou sei- -O quadro dcs árbitros paulis- Estado Maior do exército norte-

j
gurada há vários dias.

boda, à noite, o Bonsucess?, veri- tas. veaceu o "onze" dos juizes americano, possivelmenre irá para Também, por ocasião do jogo docendo c per 6 04, tentos de Dio.a (2). ccmoccn por 2 a .1. a Europa como comandante das «Vasco» com o «Madureira», quciriBazoni '2), Limoeiro e Pí rico , para ·0 Vasco pretende o concurso fôrças aliadas naauele setor de luta. do um policial procurava acalmar
o vencedor e Armandinho, Euna- do zagueiro paulista Ulisses. e um «sururú» entre torcedores, foi
pio, Italo, e Sarlim, para o venci-

Hambu rgo 77% destruido infeliz ao fazer us6 de sua própriado. Renda: 1.240 cruzeiros. . arma-da-fogo, que, detonando, atin--Ontem, à tarde, Vasco derretou Pagamento de abôno Londres, 20 [U.P.] -- Os nove mi- giu dois cavalheiros, alheios à «en-
a Madureira por 4 a O, tento, de f -.- lhões de quilos de bombas explo- crenca», matando-os quase Ins-Admir (3) e Lelé. Renda: 16.922 aml lar sivas e incendiárias, lançadas du- tantêineamente.cruzeiros. Após a terminação do lUO, 20 ("Estado") - A Direto- rante dez dias seguidos sobre Ham-
prélio, verificou' se lamentavel in- ria da Dcspesa Pública, expediu 01'- burgo, destruiram 77% do maior
cidente entre varias jogadores do dens ús Delegacia.s Fiscais em dl- porto de noroeste da Alemanha.
Madureira e torcedores vascainos, rios Estados, concedendo créditos Segundo informações oficiais, fa
no qual mGrreram dois populares. a diferentes Delegacias Hegionais ram destruidos, totalmente, em

-O Canto do Rio venceu ao Bdn- cIo Tra:balho, para atender ao paga- Hamburgo, 8 estaleiros, 3 fábricas
gú por 3 a 2, tentos de Carango mento do a,bono às famílias I1Lune- de petró!eo sintético, 6 fábricas de
(2) e Fantoni, para o vencedor e rosas. Entre as Delegaci.as Fiscais metais não ferruginosos, 20 de ar

Otácilio e Son8, para o vencido. autorizadas a conceder tais créditos momentos e aço, 11 de produtcs
Renda: 4.195 crazeiros. figul'ani as de S. Paulo, com 145 químicos, 8 fábricas de tecIdos, 21
-A parti:l.a Flamengo x São Cris' mil cruzeiros; de Goiaz, C0111 (j mil, de artigos alimentícios e mais 31

tóvão não terminou. Aos 19 minu- ele Maio Grosso, com 10 mil; Santal fábricas diversas.
tos, quando vencia o Flamengo por Catarina, com 22 mil; e Paraná com •

1 a O, tento de Vevé, ruiu uma 16 mil cruzeiros.
parte da arquibancada da geral,

- ----- ---------

saindo feridos 70 pessôas. Por êsse O aV·la-.O IT 11618Amotivo o jogo não prosseguiu. De li
ac8rdo com o regulamento da en

tidade carioca, a peleja deverá ser

realizada dentro de 72 horas. Ren
da: 99. 410 Cruzeiros.

grantes. na maior-ia habei s "rra-

,T:-.\O kes" das canchas paulistas e cario-
H_ PODEilI EX'l'RAn :NA
BASíLH'Â. DE SÃO PEnHO

caso
,

N I 20 CU P) Possuem, l anjbórn, elementos de
ova orque, ..

-, i '1 '1' I I t"S d· f
-

d Z
. granr es pO�SJ )J J( aucs .ecrucas,egun o ln ormaçoes e Url-. -. T T •

roí íbid it Ii tais como Xax á, Navarr-a e '\ ava,que 01 prOl 1 a aos 1 a Ianos ,. ..,
, . - que llllj)reSSIOlJaI'alll () público de

a entrada na Basflíca de Sao Sã P 1
'

lti tao au o, no 11 .1I1JO cer ame na-Pedro de Roma, sendo que os .

I I' 1 ., I "

1
-

Ii t 1 díd croniu, pr e
..

iunr o com o, e even
a emaes exp icam a me 1 a . ,

dí d
'

it rcprcscnfativo de Mato (,r05SO.Izen o que e para eVI ar que J.' , ,". se1 t ti f
.

t Nas Cll cunstãncias em queos e emen os an 1- aseis as I . dbusquem retúaío no templo. I apresentam os. goranos. cont�n.o
• t

b

10 h- com os conhecimentos dr- um tccni-Acresceu a-se que can oes, ,

anti-tanques foram assestados co da: tem]J�ra ele José Folker, am-

P C d S- P dr a pé parados, ate l1l.esmo, pelos podel.'esna ra a e ao e 10, o
f'

..

1 I r t d t
-

f 1da escadaria que conduz à Ba- o icrars e aque e '.s a �, es ao .ac a-

sílica, tendo sido colocadas me-
dos a desempenhar hrilhante papel

trabalhadoras ao lado das colu- na, presente temporada. - O. S.

o regresso de Churchill
Londres, 20 [U. P.] -- O primeiro

ministro britânico, senhor Winston
Churchill, logo que regressou da
sua viagem ao Canadá e aos Es
tados Unidos, entrou em enten
dimentos com os altos dirigentes
da Grã-Bretanha. Na estação de
Sussex, o chefe do governo foi re
cebido pelo sr. Anthony Eden, o

embaixador lord Halifax e pelos
demais ministros.

�

Tomaram Altavilla e
Batti pagl ia

Argel, 20 [U. P.] -- As tropas bri
tânicas tomaram Altavilla e Batti
paglia no interior oriental da itá
lia. Outras informações acrescen

tam que prossegue tombem o avan

ço das forças norte·americânas em
Salerno. Segundo despachos colhi
dos nos meios autorizados está
iminente o inicio de urna ofensiva
aliada conjunta, para a ocupação

I
de Nápoles.

E' no ôsso que há
roubalheira

I IUO, 20 (C. P.) - Aplll'ando a

pr()("eclênci\i. da reclamação de uma

clona de casa, o controle eIr carnes

da Coordcnaçào da Mobilização
Ecollômical fechou, por �() dias, um

açougue localizado ú rua, "1arcruês
de Abrantes, no bairro de Bolafogo.
ÉS$C açougL1e transgredia a portaria
n. 1 daquele serviço, fornecendo
U111 quilo de carne de primeira qua-

(a) Dr. Rafael Bart.oletil lidade C0111 cerca de quatrocentos
I. - • Igramas de osso.

(II Prossegue acesa
luta na Itália
)IIXAS NO nANúRIO

Estocolmo, 18 (U. P.)
Aviões russos lançaram minas
no rio Danúbio, em ponto não
revelado, para dificultar a na

vegação alemã. Foi o que in
formou um correspondente
sueco em Budapeste. Segundo
o mesmo informante, um avião
soviético caíu em território
búlgaro, sendo internados . os
seus tripulantes.

nas da praça, enquanto que
tropas paraquedistas montam
guarda nos limites da cidade,
impedindo todo o contacto com

O exterior.

A "GESTAPO" NA ITÁLIA
Madri, 20 (U. P.) - A Ges

tapo está realizando prisoes,
em massa, de italianos parti
dários do marechal Badoglio,
- é o que adiantam informa
ções procedentes da Itália, re
cebidas nesta capíta].
GENER.AL I'l'ALIANO FUZI

LADO
Londres, 20 (U. P.) - Infor

mações procedentes da França
adiantam que os alemães fuzi
laram o general italiano Gon
zaga, comandante da artilha
ria de defesa de Salerno.

OS ALEMÃES RIU ROllIA
Londres, 20 (U. P.) - Des

pachos procedentes da Suiça
adiantam que os alemães es
tão levantando barricadas em

Roma, principalmente na zona

de Pavelli. Acrescentam as
mesmas informações que a

guarnição italiana de Roma foi
internada num campo de con

centração. O general Kessel
ring expediu uma ordem-do
dia, proibindo aos soldados ale
mães de continuar a pilhagem
em Roma e em outras cidades
italianas, declarando que tudo
deve ser feito para abrandar o
rancor dos italianos contra os
alemães.

Se V. S. conhece alguma pessõa que so°

fra de congestão catarral ou aturdimen·
to, l'\ecorte este aviso e Ieve-lh'o.

O catarro, o aturdimento e a dificul-

Idade de ouvir s�o provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra·

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca·

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona·
do alívio a multas sofredores, é conheci·
do sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali·

via a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
beleoe prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecçll.o catarral que
se combate com Parmint.
Sendo muitos os males do euvldo pro·

vocados diretamente pelo catarro, pode.
n #v.iUH9 SQ!ll PíH'J}llJlt,

At
- I A despesa com o

ençao . cinema p6de ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Frc1ncis(;o Tolentino, 3.

RECORTE
ESTE AVISO

AN'l'IGO PREPARADO INGLlts
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

)
..

tarin aJo

Várias

Preparado con venienlemen te, o

selecionado visitante. traz o firme
propósito de passar incolume, nês
se encontro anunc iado para Outu
bro dada à confiança cm seus inle-

Em Curitiba

Grande @$tádio
Hio, 20 (A. :\'.) - Informam da

Baía que o interventor federal
aprovou o projeto para construção
ele grande estádio, nuque!a capitad,
que será terminado em Hl-l9 e CIlS
tará cêrcn de 30 milhões de cruzei
ros.

Em São Paulo
o Palmeiras abateu o Corinthians

por 3 a O, tentos de Cabeça, Ca
xambú e Chico Preto (contra). Ren
da 246.310 cruzeiros.

Em Santos
Santos e Jabaquara empataram

Porto Alegre, 18 (A. ::\i.) - Está
se'nrlo esperado aquÍ o ministro da
Aeronáutica que ve111 presidir o ba
tismo do aviào "Itagiba", doado
a FAB pela coleti vida,de gauçha.
Oficiarú a c!.'rim6nia de batislllo do
aparelho o arcebispo dom ,João Be
cker, devendo falar em 110111e dos
doadores o general Valentim Beni
cio. Várir.s homenagens serão pres
ta,eIas ao ministro da Aeronáutica.

DE PESSOAS TEM

USADO COM -BOM RE·
SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVo

DO SANGUE

...
A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO

(j, F11!T.8{L. _" B:tçú, O coração o Estômago, os
Pm:mões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos. Reumati�mo, Cégueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo 80 organismo. Agradável como )icôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mARIDR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft». dada a sua Atestó que aplique! muitas

base. é ótimo auxiliar do fra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trrtamento da Sifilis.
cal é a única passivei.

(a) Dr. Benedito Talosa.

*

"A Bandeira Nacional quando em prés-
:'

tito ou procissão, lião será conduzida aIn
posição ho,'izOll tal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direit.a da
testa da coluna, se houver outra ba"dei.
I'a; à frente c ao centro da testa da co.
luna, dois metros adiante da linha pelas
demais forJnadas, se concorl'el'enl três
ou mais bandeiras". (Decreto-Iei n. 4.545,

CURSO HILTON
AVISO

Apareceu a primeira
de Musso

fóto \o Professor Milton Sulli,
van, forçado a ausentar-se,
por poucos dias, para tra
tamento de saúd�, espera
poder reiniciar as aulCils do
«Curso Milton» na próxima
quin ta· feira, 23 do corrente.

Madrí 20 [U. P.] -- Apareceu, no

sábado, no jornal alemão «Berlin·
ner Lokanser» a primeira fotogra
fia de Mussolini, depois que foi
libertado pelos nazistas de sua pri
são no Gran Sasõo. Os jornais de
domingo, da capital espanhola,
reproduzem a fotografia do «duce»
,que aparece vestindo u:r;n abrigo
de côr escura, gola levantada, cha
péu preto de aba caída e luva".

"
nU]IIITI):[I1�I];II'!1É MAIS QUE UM

NOME, É UM
SIMBOLOI
-

W'•••-_ -.-••_._.. __• __. ......

úLTIMA HORALondres, U. P. -- A rádio Berlim
anunciou que os alemães comple
taram os planos de evq.cuação to
tal da ilha de Sardenha. Sabe-se
qúe os alemães õe passaram para
a Córsega.

'"

Ar\1el, 20 U.P. -- As forças aliadas
ocuparam iá todas as principaisalturas desde Sorrento a Salerne.

•

Argel, 20 U.P. -- O� alemães co.
meçaram a retirar o seu equipa
mento pesado da zona de Salerno.,..

Argel, 20 U. P. -- Colunas aliadas
ocuparam Gioia.

e

Anqora: 20 U. P. -- A embaixada
italiana na Turquia publicou uma
nota declarando sua lealdade ao

governo do rei Vitor Manuel e graI.
Badoglio.
Idênticas declaracões foram fei

tas pelos ministr;;s italianos na
Finlândia e na Suécia.

*

Argel, 20 U.P. -- Divulga-se agora
que, no sábado, forças britânicas
ocuparam a ilha grega de Somos.
no mar Eqêu.

Argel, 20 U.P. - Nume�sos aviões
italianos, que êonseguiram escapar
aos alemães, estão chegando Q
aer6drom06 aHades.
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