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Próxima depuraçãoNova Iorque, 21 (U. P.) - A
emissora de Berlim acaba de anun

ciar que está iminente uma nova

depuração no seio do purí.ido eh>
fiado por Quisl ing, de quem a ernis
soru r-epeliu as seguintes pailavrns :

"Apenas alguns filiados se af'asla
ram dos seus deveres. Seus nomes

foram anotados e êlcs serão e limi
nados, embora ocupem posições
clcvatlas ". Ano XXIX

r

OR I'J\\..LIA�OS DERROTA·
nAl\! OS ALEMAES

Londres, 20 (U. P.) A
emissora de Berlim anunciou,
oficialmente, que as fôrças ale,
mãs abandonaram completa
mente a ilha de Sardenha. Sa
lienta-se que, dessa fórma, fo
ram plenamente confirmadas
as informações, segundo as

quais duas divisões italianas
derrotaram e expulsaram os

nazistas que se encontravam
na Sardenha.

ou . POR BEM, OU POR MAL!
ESTOCOLMO, 21 (U.P.)--Notícias divulgadas pelo (Nya Daglidt Alehanda» e proce
dentes de Budapeste revelam que· a Alemanha ameaçou a HUllgria com a rotura

de relações, se os magiares não participarem na
.

defesa dos Balcãs.

J.)ROSSEGT;E _A R,E'l'IRADA I
ver em cada alemão um íni-

NAZISTA migo. Prossegui na vossa cam-

Argel, 20 (U. P.) - Contí- panha de guerrilhas".
núa o avanço das fôrças alia
das em toda a zona meridional
da Itália enquanto nos arredo
res de Salerno prossegue a re

tirada das tropas nazistas. De
acôrdo com informações ofi
ciais, as fôrças aliadas avan

çaram e passaram a ocupar no
vas posições na zona de Batti
paglia, nos arredores de Mon
te-Corvino, ao sul e ao léste de
Salerno, respectivamente. Re
velou-se, ao mesmo tempo, que,
sob a crescente pressão das
fôrças aliadas, os alemães co

meçaram a retirar as suas fôr-
ças motorizadas da região de lUrSSOLIXI EWfEVE :x A_
Salerno .. Salienta-se que os RÚSSIA
aliados dominam agora todas Londres, 20 (U. P.) - O Q.
as elevaçÕes situadas entre G. de Hitler, na frente oríen
Sorrento e o norte de Salerno, tal, informou que Mussolini vi
onde os nazistas ofereceram

I
sitou a Hitler, na frente de ba

tenaz resistência aos norte- talha da Rússia, alguns dias
. americanos, nos primeiros dias depois de ter sido libertado pe
do desembarque das fôrças' do los nazistas.
general Clark. Ainda de Argel
acrescentaram que os soldados
do Oitavo Exército britânico
ocuparam Gioia e efetuaram
novos avanços na região de
Tarento.

.EM (\\..nA ALE�IÃO UM
I�nnGO !

Londres, 21 (U. P.) � A
amissora de Argel anunciou
que o marechal Badoglio diri
giu uma mensagem aos ita.lia
nos e:xortando�os a resistir aos
germânicos, por todos os pro
cessos. A certa altura da men

sagem, disse Badoglio : "Deveis

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'fARrXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

\.. �n;NSAGEM DE BADO(UIO
Argel, 21 (U. P.) - O llla- ..-...• _.._.._._ ..-_..-�••••.._ _

rechal Badoglio dirigiu uma IA 50 kms. de Smolen·sk �5 de KI-evmensagem a todos os italianos li � e iisxorta ndo-os a resistir aos ale
mães com todos os recursos a

seu alcance. "Deveis ver em
cada alemão - disse o mare
chal Badoglio - um inimigo.
Cada italiano deve transfor frente oriental. Noutro setor, 8,S avançadas russas chegaram a 55 kms,
mar-se em terrível guerrilhei- de Kiev. Os cxtraordinúrios avanços russos dos últimos dias fazem pen-1'0". Cumpre assinalar que, em sal' aos observadores que possivelmente o exercito alemão não poderásua mensagem, Badoglio qualí- oferecer tenaz resistência na linha Iortif'icada do Duieper, como se penficou a Alemanha nazista como sava, mas .([ue se verá obrinado a, con tinuar a retirar-se, talvez "te' a ano1 m inf d 95 ri d tênci ." E t f

� co

De
A • ?rm.a os, que 1(. � p? e�cla .nnrmga. S Aa re e- tiga fronteira polonesa, da qual os russos estão sómente a 260 kms,colônia italiana na 'Turquia e rencra do chefe do governo íta, '

partidária do marechal Bado- liano indica que não há mais ......
0 COl 20 (U P T' ct te ) -A f A

" tâ I t dI. i dú d
' .,

AV! S I, .• urg�n c - S OIças russas es ao u an o nas
g 10. . úvída e que a Itália esta de 'proximidades da importanrê cidade í'crrovlária de Chernigov, a 120 krns.
Londres, 20 (U. P.) - Quasi fato em guerra contra a Ale- ao nordeste de Kiev. Além disso, as fôrças russas ultrapassaram a ref'e

todas as embaixadas italianas manha. No documento em rida cidade sul.
nos países neutros ou belige- questão, disse ainda o mare
rantes eixistas manifestaram- chal Badoglio: "Nossa resis
se a favor do govêrno do ma- tência ao alemão representa
rechal Badoglio e ao favor do nossa existência. Esta exístên
rei Vítor Manuel. Salienta-se cia é uma paz durável, a paz
que unicamente se declararam que desejamos e a paz que os
a favor de Mussolini as embaí- anglo-americanos nos darão;
xadas da Itália na Alemanha e é o que precisamente o que
e no Japão. As representações os alemães nos estão negando.
italianas na Argentina, Sué- Mas sairemos altaneiros desta
cia, Finlândia e na Turquia já prova", - terminou o mare
expressaram o seu desejo de chal italiano.
continuar apoiando o govêrno
de Badoglio e a Casa de Sa-

QCEREIU COJUllA'l'EU AOS
ALEIUÃES

Argel, 20 (D. P.) - Já che
garam a aeródromos aliados
na zona do Mediterrâneo inú
meros aviões italianos, que
conseguiram escapar do con

trole nazista. Salienta-se que
os pilotos italianos desejam,
ardeutemente, lutar contra os

seus antigos aliados, tendo to
dos êles amargas recordações
da pressão nazista sôbre as

fôrças armadas italianas.

PARTIDARIOS DO REI
Angora, 20 (U. P.) - Todos

os funcionários da embaixada
e do consulado da Itália na

Turquia, encabeçados pelo em
baixador Rocco, expressaram
publicamente a sua lealdade e
obediência ao rei Vítor Manuel
e ao govêrno do marechal Ba
doglio. Assegura-se, nos meios

voia.
. ."._"._._-_,. -.-_ -.-_..-." --- �.-.- _---.-_._ _..-_- _._-.._._..-_

.

Chapéus PRIOR
Pijames LEMO

()
na casa

PARAlSO
Rua Fel. Schmidt Fone 1629 .

Argel; 21 (U. P.) - As no- f'._ _ � Q." e "._••h.D _••.._.._.._• ......,.,...... .

tícias sôbre a evacuação de
Sardenha pela guarnição ale
mã foram hoje confirmadas
pelo comunicado de Berlim,
em têrmos que provam a deci-
dida resistência das

gUarnições! acaba de receberitalianas. De fato, confirman-
do a evacuação da Sardenha, o

O�l;� ;�;:�l��op��e��ã�a����r� I'
(CA M DELAR)) �travaram ações esporádicas

I
com a retaguarda nazista em P II t

- ,retirada. Como se vê os ale- reços u ra-van aJosos II

mães foram postos em fuga pe-
los soldados italianos embora, � _ _ .l'a"h � ,

rrROPAS AI_,EI\'L\S
Londres, 20 (U. P.) - O Al

to-Comando alemão está dis
posto a defender, a todo o prê
ço e até o supremo sacrifício, a

Itália e os Balcãs. Segundo
despachos recebidos pelos cír
culos diplomáticos aliados de
Angora, os alemães possuem
atualmente 35 divisões na Itá
lia, o que representa um au

mento de 25 divisões em rela
ção às existentes antes da qué
da do "duce". Calcula-se, ade
mais, que os alemães possuam,
agora, umas 20 divisões nos

Balcãs. As vias-férreas dos Bal
cãs foram suspensas para o

serviço de transporte de passa
geiros, destinando-se total
mente ao transporte de solda
dos alemães para a costa do
Adriático e para Salonica, Trá
da e o sul da Grécia.

Crédito bem aplicadOPorto Alegre, 21 (A. N.) - O
Banco elo Rio Grande do Sul for
necerá créditos a longo prazo e com

juros baixos à todos os criadores
que desejarem comprar reproduto
res para os rebanhos de suas fa-
zendas, durante O grande certame
agro-pecuário a rea.lizar-se em ou
tubro próximo em Uruguaiana. Es
ta medida do Banco oficial do Es
tado repcrcutiu favoravelmente em

lodos os meios ruralistas do Esta-
N. a921 do.

os nazistas chamem a isto

,.
ESTÃO EI\'[ GR,EVE

�ações esporádicas de reta- Londres, 20 (U. P.) - A 1;3.
guarda" . Lutando com outro B. C. anunciou que os opera
moral, os italianos já chega- I rios ferroviários italianos es

ram à conclusão de que os ale- tão em greve.
mães também sabem correr

quando encontram pela frente
um adversário disposto a tudo.

OS AIJE�IÃES SABElU
CORUER

BENEDETTOCROCEFOI
LIBERTADO

Londres, 20 (U_ P.) - A B.
B. C. informou que o famoso
filósofo italiano Benedetto
Croce foi libertado pelas fôr
ças britânicas nas proxímída
des de Sorrento ..Croce atual
mente está com sua família.

�,\O HÁ DOjUÍ�IO TOTAL
Londres, 21 (U. P.) - A ilha

de Córsega, para onde os ale
mães evacuaram as guarnições
da Sardenha, não se acha sob
domínio total dos alemães. Se
gundo a B. B. Co, os franceses
estão resistindo em Ajácio, ca
pital da Córsega.

"POTÊ�CIA INIMIGA"
Argel, 20 (U. P.) - O apêlo

do marechal Badogli-o aos ita
lianos para que lutem contra
os alemães é considerado como

equivalente a uma declaração
de guerra contra o Reich. Re
corda-se que Badoglio decla
rou ser a Alemanha nazista
uma "potência inimiga".

OS FRAXCESES RESISTEI\'I
Londres, 20 (U. P.) - Ajá

cio, capital da Córsega, conti
núa em poder elos franceses,
apesar dos ataques das fôrças
alemãs - anuncia a B. B. C.

Moscou, 20 (D. P.) - As linhas alemãs estão-se desmoronando rú-
pidamcntc em numerosos pontos ao longo de uma frente de 200 kms.,
desde () setor de Velikiluki até Smolcnsk, ante os violentos embates dos
exércitos russos que se situaram a menos de 50 kms, desta última cidade,
que f. a base mais importante da Alemanha em toda a região norte da

Moscou, 21 (U. P.) - Os russos jú atingiram os suburhios de Cher
nigov onde estão assestando às guarnições nazistas os mais terríveis
golpes. Os soviéticos irromperam pelo sudoeste da cidade colocando-se
assim a menos de 400 kms, da fronteira polonesa de 1939. Acredita-se
que a sorte de Chernígov, que representa o ponto mais ocidental do
avanço russo será decidida em um prazo muito curto. Nos demais setores
os russos continuam avançando com um ritmo cada vez mais acelerado
ern direção de SmoIensk sob o comando dos generais Yeremcnko e Se
kOlovsk): .. Os russos estão movimentando sua máquina de guerra numa
frente sólida de 96 kms., nesse setor de Srnolcnsk. A marcha do exército
sovi�tico_na jorna.da de hoje foi a seguinte segundo informação oficial:
na dir-eção de Melitopol 20 kms.; na direção de Kiev 25 kms.; na direçãode Dnieper-Petrovsk 18 kms,

Moscou, 21 (D. P. Urgente) - Em sua marcha sôbre Smolensk os
russos li.bertaram hoje.l11a1is 350 localidades, inclusive Veliz. Nos dema,i�setores foram reconquistadas mais de 550 povoações.

e ·linhos
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Anúncios mediante contrato
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
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No Interior:
Ano Cr$ 80,00
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I
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I
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados,

TÓPICOS & COMENTARIOS

Era uma vez a
guerra relâmpago ...Indiscutivelmente, poucas
palavras existem que se tor
nassem tão universalmente co
nhecidas quanto a palavra
"Blitz", que os alemães espa
lharam pelos quatro cantos do
mundo. Pela campanha do ter
ror abriram caminho a cada
novo golpe.
A "guerra relâmpago" re

sultou, sem dúvida, eficiente,
na Polônia, na França e nos
Países Baixos. Mas não foi
avante. Até então a coisa tinha
sido relativamente fácil. Os
quinta-colunistas prepararam o
terreno de antemão, a-fim-de Ique a ofensiva' inda surtisse
maiores efeitos.

Os dois maiores "blitz" fo
ram contudo os que Hitler lan
çou contra a Inglaterra, pelo
ar, em 1940 e em 1941, contra
a Rússia. Como a Grã-Breta
nha não se tivesse rendido ou

acovardado, apezar da violên
cia dos ataques, iniciaram na
Rússia um "blitz" de seis se
manas cujo objetivo era levar
o exército alemão a Moscou. Os
resultados, porém, já são um
fáto histórico: a Alemanha ini
ciou o seu terceiro ano de guer
ra na frente soviética.
A última possibilidade que

lhe restava de romper o cír
culo de ferro das Nações Uni
das era um golpe em Gibral
tar, através da Espanha. Pos
sibilidade esta que já se esvae
ceu, como tantas outras.
A guerra relâmpago passou

às mãos dos aliados. O desem
barque de surpresa na África
do Norte levou-os ao domínio
completo do referido continen
te. Três mil navios, centenas
de milhares de soldados, para-

, quedistas e planadores de todos
os tipos foram lançados sôbre
a Sicília. E não será tudo.

O Eixo meteu-se em maus

lençóis. Onde cairá o próximo
ráío ? Tropas e mais tropas vão
sendo enviadas para a Grécia
e para a Rumânia, numa vã
tentativa de cobrir todas as
frentes. a um só tempo.

O mundo contempla, enfim,
os últimos esforços do Eixo
por afastar o castigo que Se

aproxima; dia a dia.
Sim o "blitz" do Eixo fra

cassou. A ofensiva, no mar, no
ar e em terra, é, já agora, a ar

ma que levará as Nações Uni
das à vitória.
---------, ".,,-�,-

"A Bandeira Naclonal quando' em pr-és
tito ou procissão, não será conduzida em

posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se Irouver outra bandel
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
demais fOl'madas; se concorrerem três
9u mill� bil�lle4',illi", (J)ecl'eto·Je. q, �,��IJ,

Odio dos italianos aos alemães
Madri, 20 (De Ralph Forte, da Unií cd Prcss ) - O anelo de

paz do povo italiano e seu desejo de l lbcriar-sc da Iérula tudcsca
são, pelo visto, mais fortes que .o temor aos rigores da lei mru-clal
ditada, pela Gcxlapo.

Informações nu-recedoras de todo o crédito, chegadas da Itália
via França, anunciam que ai população de Nápoles recebeu. C0111 vi
siveis sinais dc jubilo, as últimas notícias sóbrn a reação do 'V0
Exército n o rtc-umcr icano na frente de Salcrno, quando centenas
·de napolitanos se at rcvcr-am a desafiar as balas dos he legu ins de
Hi tlcr', realizando manifestações improvizadas. Consta que manif'cs
f'cstaçõcs idênticas t ivcram lugar em Horua, onde o povo vaticina
que em breve as ,fôrça's aliadas dcsernbarcarúo e111 Oslia e Fiumi
cino.

_ Além disso, foi co nfirmado que H,S ftJl'ças do marechal Kcs
ser liug cstüo procur-ando o limi nar todos os vcstigios de rcsistên
cia, ativa Oll passiva, 11",' cidade de Rorna , mediante a adoção de
enérgicas m crtida s de caráter m il il a r. Os n lemãcs fiscalizam os

pontos cstrutégicos da capital italiana e tê m rr-alizudo detenções
em massa entre os pu rt irlú r i os do marechal Badoglio. �ão obstante,
subsiste a resisl(oncia solapadoru, pois i' certo que di::lIl'iaJllellle
aumentam os ul os hostis con

í

ru os
í

cdcscos por parte da popula
ção c i vi l das regiijes ccnt ra.l c �;elcnlrional da l l á li a, onde a "sabo
t8'ge" campeia livremente. dificultando os transportes, e as gre\-es
suc cdcm-sc, causando séria redução nos mapax de nrodução das
fábricas «!c armamentos.

Nas paredes cios edifícios ele Rornu Iornm afixados centenas
de cartazes com uma proclamação do mrucchal Kcsscrling, na qual
o militar teu to amcnca com a pena de morl c todas as peSSOHS que
prestem auxilio aos aliados nrocurcm prr-jud icru: os alemães, ocul-

tem armas ou realizem ruanif'estnçôcs contra o "novo governo rc

publicano ·I'nscisla'· de Xlussolini.
Diz-se que uma dns razões «la prrmnnõnciu de tropas germânio

cas na praça de São Pedro é i mpcd i r que detidos políLicos procu
rem refugiar-se n a cidade elo Vaticano.

Ontem à noite, cuminhões mi lit a rcs i lal ianos, carregados de
vor-durus, carne l' frutas entraram no 'Vaticano, dcposil anrlo n]i
�bastecill1entos que as populações de localidades viziuhas enviaram
de presente ao Sumo Pontifíce.

Tudo isso contribue para intensificar o ódio rlos italianos con- 10tra os alemães c os predispõe a colaborar com os aliados logo que
estes lhes dêm a oportunidade.

I lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sino de acrescentar, ao agrade
cei .. gentiJeza:E$íEE 1.411.
Si!i'1 o HEII APEiUTIVO

N1EDl1.EíO!

o PENSAMENTO DO DIA
«À vingança é uma pedra que

se volta contra quem a atira».
ZorriIJa.

(//1 PI/OO(JTO DA KtrOTSA.IJtO, coa. é Sé6l1ROS
____ ITJ••II.I.í ...L

A ANEDOTA DO DIA
Um pai dizia ao filho:
- !l.1eu filho, nunca empres

tes dinheiro a ninguem. Nove
vezes sobre dez, o dinheiro em

prestado não volta mais.
- Então, papai, doravante

só pedirei dinheiro emprestado.
O PRATO DO DIA
BIFES DE VITELA

Tome carne de vitela, corte a

em bifes, algo grossos, tempe
re-os com sal e deite-os em ba
nha 'de porco exageradamente
quente conservando o fogo sem

pre forte.
Uma vez o bife corado, de

um lado, deite manteiga por
cima e sirva sob, e fatias de pão
amanteigado.

O PRECEITO DO DIA
Durante as vilegiaturas e nos

seus passeios fora da cidade.
evite beber qualquer água ou

comer legumes e frutas cruas,
sem ter certeza da proveniência
'e dos cuidados que sofreram.

RepresentaçõesJoão A. Papazoglou, de
S. Paulo, vindo do sul do
país, aceita representações
para os Estados de S. Paulo
e Rio de Janeiro, na base
de comissão ou conta·pró
pr io , conforme a natureza
do artigo. Dirigir-se, agora.
ao «Hotel La Porta»; e,
mais tarde, à caixa postal
1239 - S, Paulo.

3 v - 1

G;b6,6eta�;eão!��NINGUÉM OLHARÁ MAIS PARA VOCÊ

santo do dia

MACHADO & CIA.
AG:Il:NCIb.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua Jollo Pinto - 5.
Florianópolis

Sub-azentes nos principais muateíntos do

ESTADO

21 DE SETEMBRO

S. Mnteu«, Apóstolo
Foi um dos princip:'lis Apóstolosde .Jesús, e o que prnne irn escre

veu o Evangelho. Indo às mãos
dos fiéis, êste Evangelho, tiraram
se dele muitas cópias que foram
distr-ibu irlas entre os Apóstolos.
Nâo se sabe com certeza o pais a
que se dirigiu S. Mateus, após ter
deixado a Judéia, mas a opinião
mais comuru é que trabalhou na
Etiópia. Operou durante sua -v i d a
naquele país, nnritos milagres, en
tre os quais a ressurreicão duma
filha do rei, o que motivou a con
versão dêste e da família, bem co
mo da côrte e de muito povo. Ou
tra filha tio rei, após um sermão
de S. Mateus, consagrou a Deus a
sua virgindade, imitando êste
exemplo muitas outras donzelas.
Os trabalhos do glorioso Apóstoloforam árduos, mas fecundos.

Florianópolis
TRAJANO J.

Superin tendente

Santa Catarina
REGIS

BR}}\TE11ENTE

Tecnico para
rendas e

Orqcmiaccõo Irmãos Regis & Cíc. Ltda.
Representações, Comissões, Agências em geral

e conta própria.
Serviço de estatística e propaganda agrícola,comércio e

í

ndústr ío , em colaboração com os Po
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,

ESCRITÓRIO
Rua Felipe Schmidt n> 41

Caixa Posial - 185

Preciso cse de um. que tenha igualmente conheci.
mentos de montagem e desmontagem, para dirigir uma
fábrica. Paga,se bom or:,denado. Curtas para «Tarzan».
- Caixa Postal, 2661 - S. Paúlo.
...........................••......•................ ,• •• •

iDISCO$i• •I •

iI As
C () 14UM B IA .1:mais famosas músicas, com os mais

I :
• famosos artistas. •

I ÚLTIMAS NOVIDADES I
i Na «RADIOLAR" i• •

: Rua Trajano, 6 :
: :
_ -'

máquinas \ de
bordados

y
i

NÃo arrisque o seu encanto-use o Crême Den
tal Kolynos, e de novo será olhada com

admiração. Ao escovar os dentes com Kolynos, desa
parecem a seguir essas manchas amarelas que os

afeiam e fica logo revelada a sua natural brancura e

beleza. Ao mesmo tempo, a espuma borbulhante e
aromática de Kolynos lava toda a bôca, deixando-a
deliciosamente fresca e perfumada.

A Mobiliadora
Relrigeração em. geralSorveteiras-Refrigeradores-Ba J cões-Friqorifioos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z_ S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 -- C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLRIANO POLIS - SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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hs.
hs.
hs.

Déa Orcioli
CLUBE DOZE DE AGOSTO

PROGRAMA DE OUTUBRO:
((Soirée»)
Infantil
«Soirée»)

- Início
- Início
- Início

22
17
22

-

.........................=

IVida Social I• •
• •
.......... • 1

CONSELHOS DE BELEZA
Os gestos graciosos da co beça

dependem muitíssimo do pescoço.
Se êste fôr grosso ou teso, seus

movimentos serão desajeitados,
isentos de qualquer encanto. Sen
do flexiveL a cabeça ganhará em

graça e o rosto e a silhueta toda
serão grandemente favorecidos.

Sábado,
Domingo,
Sábado,

2 -
10 -
23 -

E' necessário cuidar da beleza de
fórma absoluta, isto é, não des
cuidar da saúde do organismo,
porque sómente sôbre essa base
poder-se-á construir a beleza ver

dadeira. E' uma beleza, consolida
da com a saúde, á uma beleza du
radoura.

A ftlvel'iárlmu
Festeja hoje sua data aniversá

rio a exma. sra. d. Zulma Linha·
.res d'Avila, esposa do sr. Fernan
des Pacheco d'Avila, alto funcio
nário do D.R.C_U.

Completa um ano de idade, ho

je, o menino Valdir, filho do sr.

Roberto Silva, l'esidente na cidade
tia Laguna.

o jovem Paulo Boetcher, do co

mércio 'da cidade de Blumenau, faz
anos hoje.

Faz anos nesta data a exma.

sra. d. Albertina Gomes, espôsa
do sr. Alvaro Gomes, comerciário
em Itcijaí.

Festeja hoje seu aniversário na

talício a exmo . sra. d. Sualda Es

píndolo Mesquita, espôsa do .sr.
Natair Mesquita, sgt. do ExérCito
servindo, atualmente, em Alegrete.

'Casamentos:
A 25 do corrente lsábado) reali

zar'se-I:{ o enlace matrimonial da
gentil ilrita Ana-Cecília de Corvo
lho, fiiha do prezado conterraneo
sr. Luiz Oscar de Carvalho, com o

sr. João Uriarte, funcionário esta-

�!.:..-.. __.._.. ..

Cia Santa Cruz
:r�(mádo pelos srs. Henríque C.

de Córdova, Mário Braga Júnior e

Jado S. V. Magalhães, diretorslI
da Cio., de Seguros Gerais "Santa
Cruz", recebemos amável convite

para assistir à inauguração da re

ferida companhia, no próximo sá
bado, 25 do' corrente, em sua séde'
na praça 15 de Novembro n

' 9 (1'
andar). Gratos.

A Estatística Miniar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperaçio.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar een

tra o BraRil em pena. (D_ E. M.)

PRó-lUONU:\IENTO DR. BUJ,{'ÁO VIANA
O T'esout-eiro da comissão "Pró-monu

mento dr. Bulcão Viana", vêm, com a

demonstração abaixo, prestar contas de
sua gestão. não só perante os demais
membros da referida comissão, como,
também, para com todos os que de qual
quer Fórrna auxiliaram a sua aquisição.
As listas, livros de inscrições, conta cor

rente e 'caixa. ficam na aclministração cio

jornal "Diário ela Tarde", à disposicão
dos que quizerem ter a bondade de os

exam lna r, com o que prestarão ínestí
mável favor ao signatário.
F'Ior-íanópohs, 20 de setembro de 1943,

Pedro A. C. da Cunha
'I'esour-elro

RECEITA
c-s

Importãncta arrecadada, corno
fazem certo, relações, e li
vros de Inscr-ições, bem corno

juros do Banco 3'6.264,70
Auxíl io especial feito' pelo dr.
Adolfo Konder'............ 13.G50,00

T:, c-s 4.9.914,70

Pianista

Florianópolis hospeda,' com agradável surpresa, a conhe
cida pianista brasileira, sra. Déa Orcioli, que percorre ,o país
em missão artística e se dirige ao .países do Prata.

Do valor da arte dessa pianista patr ícia são provas bas
tantes os conceitos expendidos pelas imprensas carioca e pau
lista, em cujos meios artísticos Déa Orciold teve atuação desta-
cada. ',:

E isto certamente encontra justificativa no largo d escor
cortino da pianista, uma vez que ela vem atuando nas 'nossas

platéias há alguns anos e ;enfrentando, sempre, assistências
exigentes.

Déa Orcioli, pelo que se infere da ,crítica dos confrades
do Rio e de São Paulo, não só interpreta com profundo senti
mento as composições de List, Bach, Beethoven e Chopin,
c!lmo ainda imprime .à execução delas expressivo e delicado
cunho de arte real, verdadeira, sem os artificialismos que de
formam e que não dão Iimpidez ao toque.

Por aí vemos que a pianista visitante está cercada de
bôa crítica, de crítica que acreditamos representar a sua ver

dadeira expressão artística.
Florianópolis, cuja platéia sabemos ser bastante exigente,

vai ter o prazer de ouvir essa virtuose do teclado, ,TIO 'con
fortável salão do Lira Tenis Clube, dia 27 do corrente, às
20 horas.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Miami, (Flor-ida) - Setembro
(Infer-Arncr icana ) A recente
inauguração dos vôos acelerará
enormcmcn te o serviço de passa
geiros das pr incipais linhas aéreas
comerciais que ligam as Américas.
A introdução de vôo noturno per
mitirá que se faça; a viagem Miami
Belém em período de tempo muito
mais reduzido, ao mesmo tempo que
diminuirá o tempo ria viagem de
Miami a Buenos Aires, com a

elimi-l
"A Bandeira Nacional deve S�I' hastea-

_ da de ,sol a sol, sendo permíttdo o seu
naçao do pernoite em Port. of Spain, uso à

no,Ite,.
uma vez q,ue se ache conve-

na ilha de Tr inidad ' níentemente iluminada '. (Deereto-Ieí n,
. 4.545. de 31 de Julho de 1942. art_ 12).

Elegante
ccMatinéen
Cirande

ENDOCRINOLOGISTA BRASILEI
RO NOS ESTADOS UNIDOS
Brownsvillc, (Texas) - Setembro

- (Inter-Americana) - O Dr. Xa
vier da Silveira, famoso cirurgião
e endocrinologista, brasileiro, será
convidado a participar da próxima
Mesa Redonda Inter-Americana, em

Brownsville, em novembro proxi
mo, segundo anunciou nesta (idade
o sr. James L. Rentfro.

O ilustre médico brasileiro, che
fe da Policlínica do Rio de Janeiro,
cncont ra-se atualmente nos Estados
L'uidos como hóspede do Dopar-la
mento de Estado, devendo visitar
vários hospitais e clinicas norte
americanas, especialmen te a J .ihn
Hopkins In i vers itv, de Baltimc rc.

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGIDO

DESPESA
c-s

Contrato do monumento, parte
bronze ,.......... 35.000,;00

Contrato elo monumento. part e
granito 12.090,00

'Tran�porte marítimo, elo bron-
ze ele Rio a Florianópolis. 1.000,00

Despesas gera is. inclusive as-

sentamento, etc. 1.824,70

o-s 49.f.l14,70

Flo'l'iàn6polls, 20 de setembro de 1943.
Pedro A. C. da Cunha

T��clllrl'in.'l
.� \

DO DIA

E Saltara da Cama Disposto para Tudo

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

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem COf

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

SENHORA CARLOS MARTINS
Washington, setembro - (Inter

Americana) - Encontra-se em Sal
garnore, em Bolton Lariding, no Es
tado de Nova York, a esposa do
Embaixador do Brasil, Sra. Carlos
Martins, fazendo lima estação de ve

raneio. A distinta embaixatriz bra
sileira, está acompanhada de suas

duas filhas, senhoritas Nora c Ma
ria Martins e da sra. Katherine
Bensabat, de NOVa! York, A distra
ção favorita ela sra. Carlos Martins

s:« 7,30 horas
Retumbante e esmagador, continua o sucesso de Dorothy
Lamour, Richard Denning, Jack Haley, Patricia Morise e

Walter Abel. em:

Além do horizonte azul. ..
FILME JORNAL N. 130 (DFB)

. PAPAI NO PAU DE SEBO (Desenho)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre

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

(lHE «IMPERIAL»
A's 19,30 horas

Se é forte, não o perca; se é irac o, não assista ao impressiona
te filme de Wayne Morris e Humphrey Boggart:

A volta .do dr. X
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

MODERNAS ESTRADAS (Cameraman)
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 14 anos

Mo(ões de aplausos
Rio, 20 (A. N.) - Na última, de

ante-ontem no Instituto Histórico e

Geográfico, o comandante Thiers
Fleuuning propôs uma moção de
aplausos ao presidente da Repúblí
ca pela criacão de mais 5 territó
rios nacionais. medida administra
tiva de alto alcance patriótico. O
mesmo comandante propôs outra
moção de anlausos ao Conselho Na
cio nal de Geografia, pela publica
ção do cartograma ele divisão muni
cipal do Brasil, o que é de real va
lor e utilidade.

DISSOLVE
A�GORDURA
Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da Californla que presta assis
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapído
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drastícas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode. promove nova saúde e
energia .ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para ,remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode.hoje mesmo, em qualquer farmácia. A'
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Ve�,!a s� prescrição médica

são os esportes aquáticos
George, nas vizinhanças
em que está rllospeclada.

no lago
do hotel

feira: Willian Powell e Myrna Loy em:

arrulham .••

Sa.

Nem
,

80 os pompos

VôOS NOTURNOS

Edmundo Zimmermann e
Senhora

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

tráto de casamento de seu

sobrinho Telmo Brudna com
a senhorita Lourancy Ferrari,

Porto Alegre, 7-9-1943

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme
diária", de todos os seus interêsses junto
1 qualquer departamento público civil,
militar. 'bancário e .comercial.

.

f'J"••_•••_•••••••••••••J' .

leilão
No dia 21, terça feira, às 19 ho

ras, no prédio da rua Fernando
Machado n,' 61, serão vendidos em

-Ieildo : móveis para sala de jantar,
dormitório, lavatório com marmo

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-roupa com espelho, miu
dezas etc.

Antônio Ferrari
Tem a satisfação de parti
cipar 0011 parentes e' amigos
o contróto de casamento de
sua filha Lourancy' Ferrari

'

com o sr.

Telmo Brudna.
Florianópolis., 7-9-1943

TELMO e LOURAHCY

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

Vva. João Unhares Vieira Valdemiro Dias e Senhora
comunicam aos amigos' e pa
rentes que sua filha Val
quíria 'contratou casamento

com o sr.
Hetor Vieira. '

participa aos parentes e pes
soas de sua amizade o cori

tráto de casamento de seu

, filho Heitor com a srita.
Valquíria Dias.

HEITOR e VALQUIRIA
confirmam

Fpolis., 15-9-43

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�., ,I)_.A",,' .�"_P.� CI!!.c1ç/.ii�,� rt rt avisa o distinto pÚblico de Florialó
��

� ���(. �� pons de que acaba de receber be-
líssimo sorUmento de verão.

Variado sortimento de sedas.
«A Exposição»

casemiras.
•

compromisso,
QUINZE N. 11

de tropicais, linhos, brins e
umo visita, se:m

PRAÇA

Ternos
Focam

,

a

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

CASA MACEDÔNIA I
. porque alivia o nariz, garganta,
e peito- lodos ao mesmo tempo!

• •

oferece-lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados poro
diminuição de stock

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

'vale muito mais 1
Aproveite a nossa

oferta especiall
Perfumarias, roupinhas, para crianças, bôlsns ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

QUANDO uma criança apanha um

resfriado, geralmente seu nariz
fica entupido, sua garganta dori
da, seu peito oprimido, e tem
tosse ... tudo ao mesmo tempo,
PORTANTO, use o tratamento que
alivia todos êstes tormentos ao

mesmo tempo ... uma fricção de
Vick VapoRub.
VAPORES MEDICINAIS, desprendi
dos do VapoRub, são aspirados e

desafogam o nariz, acalmam n ,
garganta, aliviam a tosse. ....."
COMO CATAPLl\SMA, VapoRub �"extrae" a opressão do peito. E,
de ambos os modos, VapoRub
continua atuando enquanto a

criança dorme.

NÃO ADMIRA pois que pela manhã
a maioria dos resfriados tenha
passado graças a uma fricção, ao
deitar, de Vick VapoRub na gar
ganta, peito e costas.

Papa«proteção»Washington - setembro - de Berlim s6bre a violência que
(Inter-Americana) - O Grande acaba de cometer contra um

Reich Alemão tomou sob sua Estado neutro, sem qualquer
"proteção" os dominios do Va- significação militar ou política.
ticano. O Chefe da Igreja está I É mesmo natural que a consiâe
hoje prisioneiro dos exércitos I re desnecessária. E devemos re
alemães. Para "proteger" a Aus- conhecer que não lhe falta ló-

I iria e a Checoslovaquia foram gica para assim proceder. A ex
esses dois países incorporados plicação seria, com efeito, obvia.
anteriormente à jurisdição do Encontra-se clara e explicita nas
Govêrno de Berlim. Os gover- páginas tenebrosas do "MEIN
nantes austriacos e checoslova- KAMPF". Só há um Deus - a
cos que não puderam escapar raça alemã; só um reino dos
das garras de Hitler ou foram homens - o Grande Reich. ale
sumariamente fuzilados ou ja- mão; apenas' um Chefe - Hi
zem em campos de concentra- tler. Eis porque na comunidade
ção. Doravante os tiominios do alemã a manifestação de qual
Santo Padre fazem parte do quer sentimento religioso, do ca

"espaço vital" do monstruoso tólico sobretudo, seja perseguida
império nacional-socialista. É como um crime cometido contra
assim como o nazista costuma a segurança do Estado.
simplificar todos os seus proble- Com louvável energia e oran-:

de heroismo, as altas dignidades
da Igreja Católica na Alemanha
vinham desafiando a morte e os

campos de concentração. As
doutrinas racistas e de divini
zação do Estado encontravam a

sua condenação mais formal nas
Enciclicas do Sumo Pontifice .
Os nazistas, porém, em suas pro
paçaruias, aludiam Com extrema
prudência, à posição da Santa
Sé. Não desconheciam a fôrça
espiritual do mundo católico,
que se tornara não de todo imu
ne às suas práticas de confusão
e pertuiia. Qualquer posição
contra a Igreja iria desfazer
êsse confusionismo em detri
mento de seus âesiçnios expan-

ao11

r
I

casa que mais vende e melhor atende»

8 -Rue Traj�no - 8
«a

1
]

fI"··--·---·-··..-.·--...-.,-_._-_,,_,,_·.·.-.-._.-.·.ww
sionistas. O que, porém, não vo
ciferava o Rádio de Berlim era
fartamente cdmpensado pela
ação exercida pela Gestapo con
tra os católicos, que hote ocupam
o segundo lugar nas estatísticas
do martiroloçio alemão, logo a
seguir aos judeus.
Deu-se a capitulação da Itá

lia. As tropas alemãs ocuparam
Roma. Dentro de Roma existia
o Vaticano. Não vacilaram 08
alemães lançaram-se,' como fe
ras contra os seus dominios. Na
confusão da guerra, e sob um
grosseiro argumento de' ordem
militar, Sua Santidade paga
também agora um delito come
tido contra a segurança do
Grande Reich. Alemão as su
premas verdades de suas Enci
clicas católicas condenando a
divinização da Raça e do Esta
do, isto é o Estado nacional-so
cialista. Não têm outra expuca
ção a "proteção" outorgada ao
Papa pelos nazistas.

Doze de
AVISO

AgostoClube
A Seeretal'ia do I'Clube Doze de Agosto" avisa aos snrs, eócios mas.

30 d tembro corrente termina o prazo de tolerdncia ao in- Se, para justificar as agres-que Q e Bt!
- d -,

A tri 'Ch 1qrellso àquele clube da pa:te dos d�estmos, s�m a fap�desendt�çao ats re�. soes a dUS rtt� � � d ec�stova-pe.ctivas carteiras. De entao por lcm�, sera o re erl o o�,:men o exa- quia, OS ou rtnürio« O StS ema
gido rigorosamente, à entrada do salao.

.

d _

ídencí -nazista aâuziram. os mais pri-Apela no s�ntido de que todos quantos om a nao p rovi encic- ,.

tos vaci i-, - d mpetente carteira façam-no imediatamente for� manos argumen os ,racta, s, ve-
ram a. extra.çao a co • '. . , .

t dnecendo ao clube as necessárias fototl1rafiasl· _

t d I d' t
. nfzcou-!e mats

t
ar e, ,com a

.. Outrossim, comunica a recen e reso uçao orna a. pe a Ire. or�a ocupaçao de ou ros patses, que
de aOmente conceder a pessoas estr��has ao quadro socIal, p�rmls:o:0 se tratava pura e simplesmented t' 'par das festas qua.ndo sohcltada com a emtecedêncíe. rmm-

d
.

t
. -

'Z'te par lCl ,.

6v.olt.4 e conquts ar posições nu z ares
na de 4 horas.

que facilitassem aos alemães a
sua obra de exterminio europeu.
Identicas considerações aconse
lharam o comando do Reich. a
abalançar suas hordas motori
zadas sôbre os domínios sagra
dos do Vaticano?
Ainda não deu qualquer ex

plicação a propaganda oficial

'I

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS,

Hoje e amanhã serã a sua preferida
D1'01'8" nacionais e estran'J!'elras - Homeopatlas - Perfumaria! -

Artigo. de borracha.
Garante-!e li exata observância no receituário médico.

PREÇOS MóDICOS.
Rua Conaelbelro Mafra ... e 5 (edlffclo do Mercado) - FONE 1.1142

j
I

"
\

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEL INDUSTRIAL-JOTNVII.4LE (Marca regisl,)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE·
E COM RAPIDEZ

<.)�?,Ã� yIRCfA ..

••• '7

Esp ECIAlIDADE
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Bravura e sacrifício dum aviador americano IA

Seja

Intcressa a 8 enll'e 10 lIIulhercs:
Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
<titica", as irregularida
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem
pos. Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER,

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
OA M U l H E R representa
uma garantia de nor

malidade para a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

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

Voil sstampado, a escolher "

Peterpans reclame
"

Voil suisso, artigo superior .

Linho estampado .

Linho estampado, c/80 largura
"

Fustão branco, artlgo bom .... . . . . ..

"

Fustão branco, artigo superior "

"

Fustão estampado, a começar de .

Peterpans artigo superior .

Tecido listado
"

Tecido Beligerante
"

Tecido Americano, moderno
"

Tobralco estau1.pado, reclame
"

Tobralco estampado, artigo superior.
"

Tecido c/Barra, reclame . . . . . . . . . . ..

"

Tecido barrado, moderníssimo
"

Opala lisa, todas as côres "

Opala Francesa
"

ipala Cecilia .

Opala Suissa
"

Opala ostampada , o • • ••

"

Opala estampada reclame
"

Opala estampada Ivete "

Opala estampada suíssa
"

Zefir artigo bom
"

Percal estampado para camisa
"

Tricoline reclame
"

Tricoline artigo bOI11 . . . . . • • . . •

"

Tricoline América "

Tricoline artigo superior . . . . . . . . . . .

"

Tricoline c/salpicos
"

Tricô branco :..............
"

Brim pardo colegial, do melhor "

Brim azul marinho, artigo bom .

Brim fantasia, reclame "

Brim artigo b0111
"

Br�m Singapura
"

BrIn1 superIor
"

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

geada nos caíêsaís paulistas
RIO, 16 ("Estado") - Em torno da situação angustiosa que atra

vessa UI lavoura cafccira paulista, a "Noite" recorda um fato de graves
consequências para o café, que, ocorrido há anos, quando arrastou ii
ruiria vários fazendeiros, principalmente de S. Paulo, está-se repetindo
agora com idêntica intensidade e muito possivelmente com as mesmas

conscquêncas. Como todos se recordam, forte geada caiu em alguns
pontos do país, notadamente no Estado bandeirante. Os cafezais muito
sofreram com o frio excessivo e as safras foram destruidas por comple
to. O fenômeno assumiu proporções de catástrofe. Prósperos fazendeiros
foram levados à inso lvônci ar dos seus compromissos financeiros. Isso
ocorreu há mais ele uma década. Agora, nova geada envolve os cafezais
paulistas. r� quase tão violenta quanto a outr e e seus desastrosos efeitos
parecem ser anúlogos.

pelo sacr-ifício de um de seus mais
jovens aviadores. Depois de deixar
cair a carga de bombas de seu apa
relho . sôbre Tóquio, o jovem pilo
to teve seu avião despedaçado nas
matas chinesas, devido ii falta, de
essência, que lhe permitisse uma

aterrissagem regular. Nesse desas
ITe, posleriormente, foi submetido a

dclicadíssirnn opcraçâo, sendo-lhe
amputadas as duas pernas. De volta
da África, com destino aios Estados
Unidos, foi obrigado a ficar cm Na
tal, devido a ler-se agravado seu

estado de saúde. Dali, veio parai es
ta capital, sendo internado 110

Hospital dos Estrangeiros, onde foi,
hoje, novamente, operado, sendo
lhe amputado o hraço direito.

Missa de segundo
aniversário

'

"
5,50
3,50
2,00
2,50
6,00
9,00
6,00
9,00
6,0�
9,00
1,50
3,20
4,40
3,00
4,00
5,00
5,00
5,00
7,00
7,50
3,00
5,50
6,00
9,50
9,50
7,50

Rin, 18 (A. N.) - "O Globo" pu- tal dos Estrangeiros, nesta capital.
bJicou longa reportagem em torno Ontem, () embaixador norte-arncri
da presença nesta capitaâ de um cano, aqui, esteve naquele hospital,
aviador norte-americano que parti- afim-de entregar-lhe uma elas maio
cipou do bombardeio de Tóquio. O I rcs condecorações já conferidas pe
aviador rão quis divulgar seu

nO-jlO gOvê.rno norte-a.ll1erica.no.
Eral

me, nem permitiu que Iôsse folo- o reconhecimento elo govêrno .e po

grafado. Está internado no Hospi- \'0 cios Estados Unidos pelo feilo e

sua propria
� ��ERI\1E"A� 1/ Instituto Histórico e Geográfico

de Santa Catarina
Assembléia geral ordinária
Convido os senhores sócios para

Argêu Ceciliano da Sâl- comparecerem à Assembléia geral
va e filhos convidam ordinária a realizar-se no dia 30
aos parentes e conhe- do corrente, às 20 horas, na séde
cidos para assistirem à

I
social do Instituto, afim-de pro

missa d� 2· aniversário ceder-se à eleição da diretoria que·
do fc lecrmerrto de suo deverá gerir os destinos desta ins
inesquecível espôsa e tituição durante o período de 1943
mã.e MARIA COSTA DA a 1945.
SILVA, que será rezada Não havendo número legal para
no dia 24, às 7 horas, efetuar-se a Assembléia, será feita

na capela de N. Sra. da Conceição, segunda convocação para sàbado
C à praça Getúlio Vargas. Desde já próximo, dia 2 de outubro, proce-ompram-se estabilizadores. agradecem aos que comparecElrem dendo-se à eleição desde que hajaNIl. "Radiolar", 11la Trajano, 6. ao piedoso ato. 9 v.·7 a presença de dez sócios, sendo

I---V---•.;.....-�-N-.;.-D,._;,-E-_;,-l\-il---S-�-E-----�.. :��:::��:t:O:::::::;:Ad.
. � l' -� � 1· Secretário

agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA I BSal·xas amerl·Can3avs·-3TRANSMISSÃO, de todas as bit.olas, fabricadas com
' l

couro a crÔmo. Washington, 20 (U. P.) --

Cornpr c-se OLEO DE PEIXE, em qualquer As baixas norte-americanas,
quantidade. Pagam· se os melhores preços da praça. desde o princípio da guerra, al;

Tra tar à rua Conselheirs Mafra, n
' 41. cançam a cifra de 105 mil 205

homens, segundo revelou o

Departamento de Informações
de Guerra. Essa cifra corres-

I
ponde a 28.905 desaparecidos,
23.970 prisioneiros e 20.104

� . --__-- __-- �=========--------------�-------------- =�=� n_l_o_r_to_s_. � __

���!�:I�iq=da!�rn�����ba� CASA YOLANDA
raleira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os artigos sobem de preços, nós vamos vendendo por preços acessíreis a todos.

Á SÁUD.E DÁ MULHER

Brim Estalingrado ................." 12,00 \ Sabonete Eucalol " "

Brim Sebastopól .'..........." 15,00 Sabonete Vale Quanto Pesa .

Brim Caroá 12,00 Sabonete Pião .

Chítão artigo superior ............." 5,00 Sabonete Pelota .

Crepon para Kimono .............." 7,00 Pó Coty pequeno cx"
Pelucia lisa ......................." 4,00 PÓ Coty grande " "

Pelucia estampada 5,00 p'ó Madeira Oriente pequeno
" "

Pelucia A BC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 5,50 Pó Madeira Oriente grande " "

Cachá artigo superior .............." 8,00 PÓ Suspiro Granada pequeno " "

Atoalhado artigo especial 10,00 PÓ Suspiro Granada grande " "

Riscado para colchão 3,50 PÓ Lady pequeno . . .

" "

Riscado Colossal para colchão 5,00 Talco Malva pequeno " "

Riscado enfestado, para colchão. . ...." 9,00 Talco Malva grande " "

Riscado enfestado para colchão, artí- Talco Eucalol pequeno " "

go bom ......................." 10,00 Talco Eucalol médio " "

Colcha para soleiro a 24,00 Talco Eucalol grande " "

Colcha branca para solteiro art. bom" 30,00 Talco Gessi grande " "

Colcha branca para solteiro artigo Talco Palmolive grande " "

mercerisado 32,00 Talco Una Joia " "

Colcha para casal ................." 28,00 Talco Narciso Verde " "

Colcha para casal, artigo bom ..
- . . . ." 32,00 Rouge Cici " "

Colcha para casal, artigo superior ..." 35,00 Rouge Madeira Oriente " "

Algodão, S 110 peça 25,00 Rouge Lamoniéri I •

" "

Algodão A C 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,00 Loção Royal Briar
'

Algodão 2 ........................" 40,00 Loção Brilhante ' ..

Algodão A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 42,00 Baton Van Ess grande .

Algodão enfestado marca Nosso ....

.

80,00 InVERSOS
Alvejado Coquete peça 10 mets. ....." 40,00 Toalha, Bom Dia o' •••

Alvejado Prata peça 10 mets, ......" 44�OO Camisa Física reclame .

Alvejado Andaluza peça 10 mets. ...." 45,00 Camisa Física artigo superior .

Morím Das Noivas 20 jds. .........." 60.00 Camisa Física artigo extra .

Morirn Angelico 20 jds. ............" 60,00 Camisa de meia, com meia manga
Morim Flôr do Campo 20 jds. ......." 85,00 Camisa de meia, com meia manga .

Morirn Ave Maria 20 jds. ..........." 90,00 Camisa de meía, CQIU meia manga .

PERFU�IARIAS Camisa socega leão para homem .

Pasta Kolinos a 3,30 Calças feitas para homem desde .

Pasta Eucalol 2,90 Grampinhos cxs. de 12 dzs. . .

Pasta Colgate pequeno
" 2,00 Camisas de tricoline para homem artigo

Pasta Colgate grande "3,50 superior desde " 26,50
Pasta Colgate gigante "6,00 Lã em novelo marca Pom pom

"

1,50
Sabonete Gessi cx" 5,00 Meias paulistas para moças. . . . . . . . . . . .

"

5,50

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

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

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

"

"

/ "

"

"

a
"

"

"

"

"

"

"

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

TAMANCARIA BARREIROS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



li o ESTADO-Terca-felra, 21 de Setembro d9 1943

Preso e ferido, está nuPl hospital do Recife Fé LO���!lltcpa, _ Jy.uo�L � Rot� )�!�n��to�.!Recife, 20 (A, ,N,) -:-: Enc�ntJ'a-se lção do submarin,o abriu fo?o. COl,U que sua máquina fôsse rendida por !icos (izeram esmorecer a combatividade dos guerrilheiros fascistas, Em
detido nesta capital, feito pr rsionci- uma peça anti-aérea, mas, Ioi lIJU- outro aparelho. seguida o porta-voz de Mussolini deetacou que todos os padres, desde
1'0 pelas fôrças norte-arnerican as, o til. As primeiras bombas cairam na Os náuf'ragos foram recolhidos o Papa até os párocos, devem escolher entre marchar ao lado, ou

famoso capitão do submarino ale- proximidade dos bordos do subrner- por um barco da Armada norte- contra a Itália fascista e católica. Além disso, afirmou o locutor eixista
mão que afundou o porta-aviões sível, porém duas delas upanhur-am amcr icana. que não se trata de um problema-de-fé, pois não exixte incompati-
"Ark Royal", Sabe-se, agora, que o a parte superior da nave, em cheio, Cumpro recordar que Gnggenber- bilidade entre a fé 'católica e a fé Ecacís tc ,

capitão Guggenberger deu entradai A seguir, os pilotos nort e-amer i- gcr foi condecorado pelo fUJvêrno '"

em um hospital americano desta ci- canos lançaram uma balsa, de sal- de Berlim quando do alundame n to
dade.

.

varncnto aos alemães e perllw.ncce-! do porta-aviões hr itân ico "Ark-
Washington, 20 (L'. P.) - O co- r-ann cvolucíonando sôhre a zonn até Royal",

mandante de submarinos, Friedri
ch Guggenbcrgcr, da Marin ha rio
Heich, foi aprisionado pelos aliados
no curso de uma, ação aérea reali
zada no Atlân tico Sul.
A inforuiação, fornecida pelo ])e

partamcnto da Marinha, indica que
'o aprisionamento do marinheiro
teuto foi devido à ação ele um bom
barrlei ru-pal ru lha da Armada norte
americana. Este atacou um sub
mersivel dirigido pelo rcfer ir!o co

mandante, ao largo rla costa, su la
mer ican a.
Além de Guggenberger foram

aprisionados outros cinco membros
da tripulação do submersível.

O pruueiro tripulante do bombar
deiro a avistar o submarino foi o rá
dio-operador William S, St oots,
quem imediatamente avisou o pilo
to do aparelho, tenente Hoy S, Whit
cornb, c o co-piloto, Donald T.
Warcl,
Guggenberger manteve o subma

rino na superfície das águas e pro
curou enfrentar o bombardeiro nor

te-americano,
O avião desceu até UJl1a, altura de

cinquenta pés para despejar suas

bonfbas de profundidade, A tripula- americanos sediados aqui, em Na-

• Nova Iorque, 21 (U.P.) -- A emissora do Vaticano, em urna trans
missão em espanhol, destacou que, devido a circunstâncias fora de
seu alcance, continuam interrompidas as comunicações postais com o

mundo. Com essa informação, fica desmentida a declaração nazista
de que a Santa-Sé não estava sob nenhum regime de coação nazi-

Vburcbill nos debates dos «Comuns» fa_scis_ta, _

Londr-es, 20 (L, P.) - Acredita-se que o s r. Churoh ill deverú cn- «Comandos» franceses na Córsegafrentar unia série de minuciosos debates parlamentares, quando ii LI' V
rnaru dos Comuns se reunir para estudar detidamente a marcha da guer
ra desde os drumúticos sucessos do vcrâo. A -dcrrocudu (la It

á

I ia l' a

ofensiva russa, pontos culminantes desses acontecimentos, deverão
ocupar lugar de destaque nas discussões. Huverú tumbém enérgicas in
tcrpelaçócs sôbrc se 11Ou�'e, ou não, demora c vacilações por part.e dos
uliados rcf'crnntcnu-nto iI relirada ria, Itália da guerra. Opina-se que, no

que concerne à Itália, Churchill revelará drnmát icos acontecimentos
ocorridos enlre a derrocada de :\lllssolini e a assinatura, do armistício, o

que sem dúvida mu i lo con tribuirá para satisfazer os cri t icus, Quanto à
Hússia, acredita-se quo Churchl ll anunciará ai dalu e os nomes das pes
soas que participarão da tão í'a lada con lerôncia dos mi n istr os dos exte
riores da Grã-Bretanha, Estados Unidos c Rússi a

::n�;�;����;t:"IAHi!�,g(� ����; ��t��
" " ", : ,.,. ",,', ",dente do "O Globo" em Belém, ]1)-

cm a\ ana de astros e estrelas

I forma que hoje os cônegos catcdrá-
do cinema americano encontra-se ticos elegerão o vigúrin. capitular
nesta capital, tendo vindo cspcciad- 'para a vaga, deixada por dom Jaime

mente para proporcionar espetá-I Câmara arcebispo do Hio de .la-

culos aos soldados c oficiais norte- 1_1e_'I_I"_0_, _

Abôno ao funcionãrio
Rio, 21 (A, N.) - O correspon

dente do vespertino "O Globo", em

Porto Alegre, i n í'o rma' estar rcsol-
O admirável esfôrço-de-guerra tio Bra- vida, em prinr-ip io, a concessão de

si] têm despertado, em t.odas as nações abono aos funcionúrios. O go vêrno
amigas, o mais vivo interêsse por um está estudando uma modalidade de
melhor conhecimento do nosso país e acôrdo com as possibilidades orça-

O b· d S tdas nossas l)eculiaridades . .\'os Estados mentárias. Foi vst0 O primeiro as- ISPO e ao OS' Na rua Uruguai, n . 28, faleceu

Unídos, especialmente, o Brasil vem sunto tra tado na reunião do Se- ontem, repentinamente, às 22 ho
I'S- [J 1 ')() (A N) Foi F

.

J
' M <alando ao sr, Ilégulo de M�, ce-sendo alvo de lisonjeira atenção por cretar iado. A notícia causou grande oao ali 0, _ . 1, - < OI on- ras o sr, ro.ncrsco oaqulm e-I

"

-bl' 't I t cl I
. d' f'c' 1 deve a do exe'r f O,, esforç<>do esportista '\!oiano,parte ela imprensa e do pu ICO en� ge-, contentamento nos ,meios funeiona-

.

em so enl'lllen l' elllpossa o o )IS- elros, o I la a r rv
. .. "

IR-E d 1 I' 1St i I J' 't 'd a 16a C R Se aqLU residente, sôbre as ])ossibi1i-ral, repercutindo naqueJoa gra,l1c e epu- rios, pois os servidores do Jsta, o po f a (IOCCSSe ( c ,an os, (0111 (1- CIO, serVln o n ." u
I d

. ,

J. T
'

S I I
" d 't" f a es do eOil]' unto rel)]'esen túti ',(1blica do Nort.e, a nossa tnlc1icional es- eneontram-Sl' cm situação difícil 10, ose ,oares, sucessor (C (0111 corpo sera Inuma o no ceml erlO

d
tima para com o seu povo e as simpa-! devido ao custo elevaoo dos gêne- Paulo de Castro Campos, transfe- da cidad,:! de Tijucas, para onde e Sel! E�tado, ora �llJ viagem (� /

tias com qlle a nossa gente sempre

Iros
de primeira necessidade, 'rido pFlrll, a diocesse de Campinals, será transportado hoje, às 13 horas. esta (.,aPltal, pa:a, (ltspu�a .<10 t'

r
I

. peonato BrasIleIro de F uteból.

'facompanhou o intens� eleser:vo .,,]mento _ "EH li m
.

f I
.

norte-americano, As clt'cunstanclas da

A H
..

meac.::lllda por Hitler
............,..��...,.._-.

mos ln Orllla{ os de que a selL

nossa aliança l1.a p.l'esent.e guerra c.'on.tra , ungrla a _
cu

_, Ac,-dente no p�rque
em aprêço é possível que dese,'-

.' I
-

-

UI penhe brilhanie figura em nosso
os palses totaht�nos tem contrlbUlclo Estoeolmo, 21 (t:', P.) - O tonitroante chancele: "l(,l11ao. esta des- - -

gramado.
,.

para estreltar, all1da ma'B, aQUele\ la�os carregando sua cc'llera em cima da Hungna, que fOl eompellda, pelo _

de dlversoes
, Reforçada por útill10S elementosele sblidariecI:ade e as �'ordJ<:ls re açues I

Reich a participar mais ati\'amente da defesa dos Balcãs, Ao dar "I no- Sao Paulo, 20 (A. N.) - As de outros Estados, e eonveniente,mútuas entre os dOlS ,pa]ses sao ca,da vez ticia, 'um eorresp�)]1dcnte sueco .em Budapeste _

aerescenlou: "Hitler 18 horas de ontem, quando mente adat"ida a,os demais efetivos,111a]S fecundas em resultados plátlCOS, ameaçou a H11l1"1"l'1 COll1 o rompmlCnto de relaçoes o que levou o "0- "t
'

t'." ,', õ 'o ,. ",'
.

.

,'. '" U1als ln enso era o n10vln1en o aumentou-se consideravelmente a
ao encontro ele mtelesses e aspllaç es

verno hungaro a envIa'!' delegados ao Quartel General do Fuehrer pa,!'a , -, 'd o J'
comuns, uma conferência, Não se acredita, porém, que o govêil0 húngaro possa no parque de dlversoes sItuado �����I' a e prOl uhva elo comhi-
Ag-ol'a, coom a intenção ele vulgarizar, corresponder às exigências de _Hitler, c oai ser i n tensa a espectativa em na praça Marechal Deodoro, Adiantou-nos s, s, c[ue [' eI1·11) ai'" a' _

atra\'és ela cinematografia, que é pode- t' d
-

e 1', � tI' os cl efe 11l·j'·tares t 't 1 t"
.. ..

.orno as conversa,çoes que ora se r a lz ..m en e 10 S 1 I. nes a capl a , par lu-se o· eIXO da ficará hos,neclada no Hotel Me-raso elemento ele aproximação elos povos I
' '

t
""'

1Unga'ros e os nazIs as, do balanço giratório denomi- tropol, tendo, providencia,oo, COl11
e de divulgação, e$tá percorrendo o Bra-

sil o sr. Comanelante Gregg Tolanel, que

O t d se· t'
- nado"dangler", atirando ,vio- antecedênciru, para evitar qualquel'

chefia uma misôão ele cinegrafistas, en- esas re no campo e . ris ovan lentamente ao solo quatro me- desperdício de energia de seus co-

carregados de colher pela objeti\'a cine- estaduanos,
1.10res' e uma jovem, que no 1110- Pelas correspondências recebi,matográfica, os mais intel'essantes as-

R' 90 (A N) () d 1 1 d '1' '1" I 1 f 'd b10, _ ,,- segun O (e ega () auxl I ai' -, ano �ncena (e- mento ocupavau1 O re en O a- das, a rapaziaoa do pJanalto central-
pecto,,; tIa nossa eiv·ilização. da nossa vi-

clarou a Ulll vespertino local ([ue vai sugerir ao clIde-de-políeia a int!'!'- b 'I'
ela social e do nosso esfôl:ço-rle-guerra.

- lanço. En1 consequência da rao5l elro sente-se jubilosa por' vi-
rlição de todos os CilllllJOS de futeból CU.I'<lS H,r('llibmle2das se.l·am de ma- , sl'tal' Santa CQta

'

I IO sr, Comanelante Gl'egg Toland che- queda, oribo'inou-se o pânico en-
. <. �I rll1a c eon 1eeer (e

eleira, não só por eonsidc'rú-Ias inestétiras, eOIllO, sobretudo, por não perto ,alo t" I t'gou ante-ontem à nossa Capital, aCO'11- t
A

t F'
. , O ' r. eCl1lc() (a lIrllla

o[ereeerell1 segurança ao j)lIulico. T<lis campos só voltarão a funcional' re as pessoas presen es. lca- barriga-verde, cn,',a fama f'ut'"j)OII'S-panhado do sr. cap. Araldo L. Fonteneile 'd
.

1 'b I I
.

t I A I" t f 'd
c>

oepOls e COllstl'lll( as arclUI· anea,( as (e Cll11ell o-a,rmal o, (Jantou all1- ran1 graven1en e erI as as tiea ultimamente têm aUlllentado,.Biz,ert'il, cio Exérc1to Brasileiro, tendo vi-
da c[ue, em .',aneil'!) último, a arquibancada do São Cristóvão [oi vistoria- t' l' d' I d d °b

sitado o sr, Interventor ]'oJerê�1 Ramos e qua ro CrIançaS, a eU1 a JO- n aga o so re a, escalação do
da por elH!enheiros da polieia, (IUe determinaram a, rcaIizulção de reparos b conl'llnto d' s n P

o Depal'tamento Estacelual ele Imprensa e
� veu1, que rece eu feriu1entos ' ,IS c- os s, s, - OI' en-

indispensáveis e que tais reparos foram feitos, ficando, desde então, es- qu�'nto nada o I 1 I f'
,

Propaganda, de r 1 t'va 'mp rtA 'A "', p sso (CC ar'ar (C Ull-
tabeleeido oficialmente que aquele campo só comportava seis mil pes- e alI o ancla. po- tivamellte' pOl'e'111 d" t IO Govêrno do Estado facllltará, em l'

,

Ih f' d
<" os I ngen es (O

nosso Estado, a missão elo ilustre Co- soas, ICla reco eu os en os, trans- I "soccer" de meu Estaelo mundarão
nmnrlante Gregg Toland, qUe viajou, 011- portando-os para o hospital. os elementos mais capazes, para
tem, " tarele pal"a o interior catarinense. Rio, 20 (A, �.) - Os peritos dai polícia, segundo noticía, o vesperti- conseguir brilhante e expressivo

O jornalista Gustavo :\Tens, dil"etor elo no "O Globo", acabam de verificar que a arquibancada elo São Cristó- Comprai na Cf. SA MISCt triunfo.
D, E. 1. P., esteve, ontem, no "Hotel La yão se encontrava cm estado l)l'edrio, pois muitas vigas estavam po- LÂNEA P s;jher economizar'
;Porta", em visita ao Comandante Toland. ores, Assegura,ralll, todavia, que o sinistro não tomaria tão grande vul- ••••••••••••••• ._•••••_............._..... -..;

to, se não houvesse tanto pânico, a ponto de provocar a queda cio imen- ,.------------

50 gradil, o que concorreu para que fôsse maior o número de vítimas.Associacão Paulista

po� :,,���,�!��Ft:,:�: '�:;�� ",�:;�VA:,�� ,�tl���!�:::.1 Produção de quina
gl'iní para o cal'go de presidente da pouco depois do meio-dia, o sr, mi-' ,H,JO, 21 (A, �,) - O go\'êl'l1o bra

Associação Paulista de' Illlprensa, O nistro Salgado Filho, que teve ca- s11elro vai entral- elll entendimentos

sr, Sud Menuc,ci obteve 182 votos, 11ot'osa, recepção, 110m os países sul-al11eriranos pro-
dutores, afilll-cle-que nos seja asse-

gun!'do o f'ol'necíll1el1to anual de
trezentas tonelaelas de casca de
quina para nossa indóstria farma
cêutica, Outras l1ledidas e111 conse

quência da guerra; e das nossas ne

cessidacles mcdico-militar, scrão
adotadas inclusive plantação, aelap
ta,çào e lllllltiplicação, no Brasil, da
verdadeira quina.

tal e no Recife, Tntc-grum a carava

na Fredcr ick March, Sammv Wains,
.T eanne Darrell e Evelyn Hamilton,

.,."...,.._-J"_..-_..- ..... w_........... ____

At
- I A despe-o com o

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

Comte. G. Toland

CURSO MiLTON
AVISO

O Professor Milton Sulli
van, forçado a ausentar-se,
por poucos dias, paro tra
tomento de s o

ú d o , espero
poder reiniciar as aulas do
«Curso Milton» na próxima
q u

í

n to-feno , 23 do corrente.

SANG1TEN()I_
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
·Sódio. etc.

Os Pálidos, DepR uperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raqultkas rece·
berão a tonificação geral

do organi8IDo com o

:":'lIona Massey Vem
ao Rio

Argel, 21 (U.P,) -- Uma fôrça de comandos franceses desembarcou
na Córsega e reuniu-se aos patriotas franceses e às fôrças regulares
italianas que estão combatendo os alemães, Segundo revelou o general
Giraud, as operações estão-se desenvolvendo de forma satisfatória,
tendo os aliados ocupado a cidade de Ajacio, durante a jornada pas
sada,

o encalhe do «Comandante Capela· /�/

Rio, 21 (A. N.) - Foi noticiado há dias que o navio bra
sf leiro "Comandante Capela" encontrava-se encalhado , nas
proximidades dum pôrto nacional e que se apresentava difícil
.ua situação. Tal situação ainda não se modificou, continuando
J navio montado sôbre um banco de areia. Com o intuito de
rproveitar a última maré do corrente mês, foi ordenado o ali
jamento de grande parte da carga do navio, sendo atirados ao
mal' cimento, fazendas, perfumes, cereais, móveis, etc., que,
levados pela correnteza, foram dar à praia, sendo alí recolhi
dos e amontoados. Tudo está sendo feito para o salvamento do
navio, o qual se destinava a Aracaju, a-fim-de trazer para esta
capital duzentas mil sacas de açúcar,

Nova Iorque, 21 (D, P.) - Ilona
Massey, a fulgL1!'ante "estrêla" que
talltos "rans" ('onqllislOll eOL11 a

i exibkão do fjjme "BaI211aika" par,
I tin de 'Miami jJata o Rio, no sábado,
Ignol'a-se o dia exato da chegada
de Ilona t\ ca.pital cal'Íoca, mas sa
he-se que permanecerá, pelo menos,
um mês na "cidmrte lt1al'avHhosaH,
atuando num cassino e numa emis·
sçn'a local.

São precisos 75 mil por mês
Washington, 21 (U. P.) - O chefe do Estado Maior ge

ueral Marshall, declarou hoje que são necessários 75 mil ho
mens por mês para manter o podério do atual exército,

Ultimas esportivasfalecimento O COMBINADO GOIANO,

VáriasFRACOS e

AN�MICOS Com a realizO(iãó de mo.is trt.s
partidos prosseguiu, na tarde de
ante-ontem. o campeonato do. Li·
ga Blumenaense de Espol'tes,
-Em Bluml!no.u, o Blumenauen�e

venceu ao Bandeirantes pela con
tagem 4 a O,
·Em lndo.ial, o E, C, Indaial der

rotou o Amazono.s por 7 a 3 e, em
Timbó, o Tupí, de Gaspar, abnteu
o Timbàense por S a 2, '
-Em Brusque, o Paisandú venceU

ao Lauro Müller, de Itajai, por
4 a O.
-Em !tojai, o Cip derrotou o

Marcilio Dias por 3 a 2,
-Em Joinville, o América venceu

ao Ipiranga, de São Francisco, por
6 a 3,
-Em Porto Alegre, o Interno.cioó

nal abateu o Gr&mio pOr 1 a O,
.}\ tabela do campeonato cario'

ca marca para o pr6ximo domin
go os Eeguintes logos: Canto do
Rio x Fluminense, Madureiro. X
Bangú, América x São Crist6vão.
Botafogo x Vasco e Bonsucesso l!
Flamengo,
-São os seguintes os jogos do

certame paulista, programados pa
ra o p»6ximo domingo: Corínthians
x Ipiranga, Comercial x Portu9'u,e'_,
za de Esportes, Jo.baquClro. x]';e!
ventus e Portuguesa Santista lC S.
l? R,

TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grane' e Tónico

··P·á·rtJu····de
...

·�Io·SCôu·
Moscou, 20 (U, P,) - Partiu para

os Estados t:'nidos o allmirante
Standlcy,' embaixador l1orte-amc:ri
cano na Rússia,

A t n ça- I A despesa com o
e O. cinema póde ser ti

rada com a venda de papel velho,
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo,
Rua Francis(..o Tolentino. 3,

Fred Figner
foi acidentado

Rio, 20 (A, N,) - Fred Fig
ner, presidente da Confedera
ção Brasileira Espírita, foi ví
tima, ua manhã de hoje, dum
desastre, c�aíudo ferido ligeira
mente, Sé'li filho Alberto, que
o acompanhava, sofreu fractu.
ra da clávicula.
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