
Fnrças brasileiras para a guerraRIO, 23 (Ar N.) .....- FALANDO ONTEM NA CIDADE DE COLúMBIA (ESTADO DA
CAROLINA DO SUL)r O MINISTRO GASPAR OUTRA DECLAROU QUE O BRA
SIL ESTÁ FIRMEMENTE DECIDIDO A, ENVIAR TROPAS PARA OS CAMPOS
DE BATALHA DO TEATRO EUROPÊU OU PARA QUALQUER OUTRA FRENTE

DA GUERRA.

Miami, 23 (U. P.) - O general
Eurico Dutra partiu, na manhã dc
hoje, por via aérea, para o Brasil.
() ministro da Guerru brasileiro, de

pois de regressar de Fort .T ackso n ,

expressou estar bastante satisfeito
c particularmente impressi onado
cmn o que viu e com o inte rêsse
com que o Brasil é encarado nos

Estados-Unidos.

o
De

"

O presidente Vargas
virá ao sul

Rio, 24 (A. N.) - o correspon
dente 00 "O Globo" cm Porto Ale
gl'(' infor-ma que o presidente Ge
túlio Vargas irá aquela capital,
em outubro próximo, a-fim-de as

,Ístir ,à exposição de Uruguaiana e

inaugurar vários melhoramentos
na capital gaúcha.DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA

ALTINO FLORES
o l\'[AIS ANTIGO

Proprietário e Diretor-gerente

Ano XXIX 8924

"A Bandeira Nacional deve ser hasteá
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache eonve
lIientemente iluminada". (Decreto-Ieí n.

4.545. de 31 de julho de 1942. art. 12).I IFlorianópolis-·Sexta.feira, 24 de Setembro de 1943 H.

regresso o gral.
OutraGaspar

VERDADEIRO INFERNO EM HBrOLES
Entre sangue e

epidemia de
fogo, rebentou - uma

cólera-morbo
PROGRIDEM OS ALIADOS to regular resistem. encarniçada-, Mais �le 30 ��vios afundados ter-

!\W'FT 23 (U. P_) - As fôrças, mente aos germânicos, os quais nam impraticável qualquer m�l1l!
. I �lllã;

�

��le lutam no sul da Itália, empregam tanques e artilharia le- bra. Destnundo o porto de ,Nap_0-�(�ltj_J1l;am I'etirando-se diante dosl ve para os combates .de rua. Acres- les, que fOI ,l�m dos .melhOles C!�
'. I' dores ataques lançados pelos r'pnt::. aquele jornalista que uma mundo, os nazistas vi�am impedir

�Itllf
I

As mais recéntes informa- epidemia de cólera irrompeu 11a que mais tarele seja útil aos alia
a _Ia{ �� fr'ente de batalha adiantarn] cidade, sendo que a terrível enfer- elos. E' um inferno. onde a destr.,:u·
���s as tropas britâni<:as c. ,nú['te-' midaC!e se propaga _

ranidamente ção é geral: on,tem eram os al�::l:'. 'canas d\lrante a Jornada I em Vista ela destruicào elo sistema elos que bornbar cleavam o por te
-dIlH'rI, "

" . .'

f
.

t
.. , da IJenetraram em Ginosa, ele águas correntes. para esmagar o mnnigo . aseis :1;

])<lssa,· d hoí
-

b"t cJ 'es italianos
A

.

'1' e Acer-no A() norte E' loJe sao os S:1"' a or ,
VIg 13110 J.'..

-

'�. '"

- "'.... •

Salerno os aliados realizaram no- AGORA POR ITALIANOS contra o dominador alemao. _Est�,
,:os avanços a (�espei�o do recI'Lule:- LONDHE�, �4 (C. P.) _ A emis- po.r, sua v e,!" certo ele que, nao f�lcimento da reslstencJa. A el�lIssOl" sora suiça 1I110rlllOU que a guarda "._cl em Nápoles muito tempo, f�
de Berlim, por sua vez, admite que cm lôr n o do Vaticano está sendo o mesmo. para que os, aliados nao

novos reforços a'liados
_

desembar- realizada, novnmcntc, por soldado"; enconü'em pedra sobre pedra
caram e entraram em açao na, �()!la il al ian os, em lugar de alemães. quando a ocuparem,
sul da Itália, para acelerar o l'It1l10
das operações aliadas con l ra

.

as

(fôrças
do "eixo"- En9ua,nto JS.so

inf.orlll:\iltes de. A:·ge! deIX'�Jll C1l1It.� (:�
ver que a reslstenclU dos ale111,a�s
aumentou ao norte de Salerno un 1-

camente para retardar o avanço
aliado e dar tempo a, que as tropas
de demolição nazistas destru,am as

instalações militares de Nápoles.
Acre(lita-se, portHll1Jto,. ql:e ? recr�l
descimento, da reslstenCla\, seja
mais um sintoma de' uma prox!1u.a
retira,da de "árias dezenas d.e qUr�lômetros elo que uma ten1atJ_V<3 (,L

"'al'antir a linha Salerno-Nap�les
�té o fim. Nessa. retirada elxlsta
estú. assim, previsto o _:1banelon,)
de �ápoles. Ainda_ ?e ac.ordo :�)m
os observadúrcs m1hta,res de AI ",el,
os al-iados o<:upam atllalmen,te, na

Itália uma linha que passai p�r u��
ponto ao norte de 5alel�no, 5a? el

priano, Acervo, Contul'c�, 0agg�ano,
p1'iano, Acervo, ContllrCl, GaigglOnli,
ja c Buri.

-

r

CAUSARAM GRAVES DANOS.
CAIHO, 23 lJ. P.) - B011'Jlbard�1-

ros pesados aliad<?s ataüaram, :�
tensamente, os aerodrom�s ele. Mal
tiza na ilhal de Rodes, Elcl1sl�, na

Grkia, e ::\1ale111e, na ilha de Cret�.
As bombas lançadas pelos apare
lhos a.liadús causaram c:n.Ol'meS da
nos nas i,m;1a!lações l1nhtal'cs do
Hcixo" .

r CONTTNUA A FARSA
MUSSOLINESCA

LONDRES, 23 (U. P.) - �lt.ISSO
lini SCI'Ú o pl'esidenltc e (), 1I\ll1ls.tro
do E:-:terior do novo gOVCl'l1() I�s
cisla. Foi o que informou a eUllS

sara de Berlim na basc de desj):I'
cl1'05 procedentes de Homa. 98 . de
mais mel11lbros do gabin�te I1.al.!a'lw
são o m'trechal Grazi�Il1I., .:M.l11!.stI'iJ
da, Defesa, Gnido Bllftal'l.l1l.' m�n�s-
11'0 rio lnterior e Pcllegrll11, J111I1lS-

j 1'0 el8� Fazenda.

OS rfALIANOS MAIS PRóXIMO
DOS ALIADOS

LONDRES, 24 (C. P.) - O 11;31'('
chal 13adóglio, em mensagem (I!,".lll
gada pelo rúdio, atai'OU a polltlr' I

de i\Iussolini e reafirmou a deter·

llün�lçào dos italial�o.s. d� e;'1Julsal'
08 alell1ães do terntol'lo üahal�o._ O

general declm'o�l que. as c�n�llçoesaluais da lllil:a sao mud,o d.l1las, mas

recordou que o povo Itahano. esta
"U agora mais próximo dos aliados,
que estavam interessados em o au

xiliaw.

"('óler'a morbus" ('III Nápoles
Estocolmo, 24 (U. P.) - O .cor

respondente do "Sozial DemoKl'a
, Jen", na fronteira suiça i�lforn1C'l�
',-reinar completo caos na c}clade l�,_

Nápoles, onde a populaçao e, vf!-'
rios oficiais e soldaclos elo exerÇl'

"cl'(ladeiro inferno!
Estocolmo, 24 (U. P.) - Xápo

les está convertida no mis confu
so campo ele batalha. Os alemães
empregam tanques e artilharia li
geira em plenas ruas para sufocar
a resistência interna. ::'oJo entanto.
não só o pOYO como muitos oficiais
e soldados do exército italiano
continuam combatendo O invasor
nazista_ A epidemia de cólera já
matou mais ele uma centena ele Contut'si ocupada ,

pessoas. Os pilotos de

reconheCi-I
.Argel, 24 (U. P.) - A� forças

.mento das fôrcas aliadas verifica- alladas ocuparam Contursl, local l

ram que o porto foi compl�ta- dade situada a 40 kms. a leste de
mente inutilizado pelos alemaes. Salerno.

JüiijTdãTRUsSTá�WÕ-rnnêi
por poderosas forças soviéticas

Sangrentos choques
Londres, 2-1 (U. P.) - Na zona

que os alemães dizem ter ocupado.
ao norte da Itália, a situação IXl
rece ser crítica para os nazistas.
A B. B. C. informou, a propósito,
que em Turim, Aosta e outros
pontos ela península, tropas ita
lianas e alemãs continuam empe
nhadas em sangrentos encontros.

:.vrOSCOl], 23 (U. P.) - As fôrças
soviéticas, que av,ançalll sôbre di
versos pontos cio rio Dnieprr devc
rão cruzá-lo durante os jJ1'óximos
dias. Informações não confirmada,s
deixam entrever que alguJlK�s pa

trulhas russas não só chegaram à

margem oriental do rio, como tam·

bém o atravessaram {' estão ataca,!l
do os alemães já na Ucrfll1ia, oci
dental.

::\lfAnIU, 23 (D. P.) Sll101ensl,
deverá cair em po(kr das fôrças so

\'iétic.as a qU::lIlquel' 1l10I11f'nto. Foi
o que revelaram os rirelllus bem
informados de :Madri, 'n,a, base dos
últimos despachos procedentes ;ia

frente oriental. Ai nda segundo 8S

mesmos infor111antes, os alemães
yão retirar todas aS h'oVas, que

possuem no setor mCI'idionaJ, en

tre PoltaV2J e a Crillléia, a�fil11-de
ilnpedil' que as mosmas sejam ccr

eadas pelos russos. Afirmaram ain
tia oS espanhóis <[ue os nazistas
tental'ão firmar as suas linhas de
defesa na m::llrgel11 ocidental do

Dlticper,

Os alemães estão ('TIl r-r-trrada
Argel, 24 (U. P.) - O comando

francês informa que as tropas ale
mãs se acham em retirada para o

extremo noroeste ela Córsega.
Acrescenta-se que as fôrças na

vais aliadas mantêm o bloqueio ela
��0h f)pjpnt::. 1 rl;:l ilha. o que torna
difícil e arriscarta a evacuação do
inimigo.

I.Jib('rta(los 20 mil IH'ISIOIH'il'oS
Nova Iorque, 24 (U. P.) - A B.

B. c., reproduzindo uma informa
cão do rádio ele Marrocos. amm

dou que 20 mil prisioneiros c1e
guerra britânicos e norte-america
nos foram libertaclos pelos ita
lianos: que agora combatem COE

tra as fôrças alemãs.

::\II05COC, 23 CU. P.) - Os exér
citos russos cstão à vista do Dnie
per, ao longo de uma frente de
mais de qualrocentos·luns. Segundo
as mais rec('ntes notícias ele Mos
cou, as fôrças soviét icas chegall'am
a 12 l,ms. de Zaporoche, a 20 kl11s.
de Dniepel'-Pett'o\'sk, a 1G k111S. ele
Zolonosha e a 12 kms. rle PerY7.asa
vaI. A I éll1 disso os russos ocupa ra111

a,s cidades de Lcski e Yablovka, si
tuadas ai 20 c 30 kms. de Kiev. üu
tros despachos oficiais eleixam en

trever que sc eslá travando violen
ta batalha entre russos e alemães
nos subúrbios de Melitopo], que
devera ser ocupada hoje pela,s fôr
çn:s soviéticas. Quanto à cabeça-de
-ponte alemã no Kuban, os russos

anunciaram a eOinquista do porto
de Anapa, último ponto por onde
os nazistas poderiam tentar a, fuga
para a Crimeia. Acredita-se, por
êsse motivo. ser iminente ai destrui
ç:10 elllS fôrças germânieas isoladas
no vale do J{uba'l1.

Londres, 24 (U. P.) - Anuncia
sc qne os exerci los russos introdu
�iram profunda cunha nas linh(\s

Os guerrilheiros de rue
Londr-es, 23 CC. P.) - Os exércitos do comandante ele guerrilheiros

Tito, que operam na Jugocslávim estão integrados por 250 1;1i1 soldados,
elos quais 50 mil são mulheres. Sallenta-se que as tropas do comandante
Tito estão-se destacando na luta coní ra os alemães há cerca de dois anos,
desenvolvendo agora a parte ma.is importante da resistência anti-naz istar
na Jugocslúvía c na Croácia.

o caso da imagem furtada
Rio, 24 (ll. N.) - Acaba de ter o mais curioso desfêcho o caso do

l\Jellino .Icsús "Im-tudo" 1)01' uma jovem da sociedade carioca. O re

pórter de 'UllI vesper-tino local, recorrendo a um "trnc", precipitou os

acontecímontos. Ligando o telefone para o apartamento da noiva, o

r('pól'ü'I' falou como se fosse a autoridade polícíal da zona, dando-lhe
o prazo <lp meia hora para a devolução da imagem. A noiva não se

encontr-ava em casa; havia saído, deixando o Menino Jesús trancado
no quarto. Sua prima, trnpressíouada com a :intimação, arrombou a

porta, "raptou" a limagem e foi recolocá-Ia mo seu lugar, na igreja UI'
Santo Antônio. Nesse momento, surgiram os repórteres. Mas o fato
não teve maior .repercussão. A moça explicou, então, que sua prinia
preferia ser presa, a fazer a. devolução da pequenina imagem, certa de
que, devolvendo-a, não mais se casaria.

Os bravos patriotas franceses
Argel, 23 (1]. P.) - Os pa1riótas f'rancesas da Alta Savoia continuam

resistindo às fôrças alemãs lançadas à luta para esmaga-los. Informa
ções transmitidas pela emissora de Argel indicam que um general alemão,
cujo nome não foi divulgado, está cornamdando as tropas alemãs empe
nhadas em feroz luta com os patriótas da região da Alta Savoia. Ainda
de ucôrrlo com informações fidedignas, aviões aliados conduzem, siste
maticamente, abastecimentos e víveres para os guerrilheiros franceses.

A 2a. greve dos ascensoristas
Nova Iorque, 23 (U_ P.) Dezenas de milhares de pessoas, que se

encontravam no Rockefeler Center, ficaram :isoladas, 'ontem, durante
mais de uma hora, em consequência de uma greve dos ascensoristas dl)s
duzentos elevadores dos quatorze edifícios do referido centro. Muita geu
te teve de 'descer pelas escadas do septuagésimo andar do Rockefeler
Center_ A greve dos ascensoristas, que é a 'segunda, verif>icou-se às 17
horas.

Devassa da Cia. N. de Papel e Celulose
Rio, 23 (AgênCia Nacional) - O oorrespondente do vespertino "O

Globo", em São Paulo, informa que o delegado da Ordem Econômicél,
sr. Américo Figueredo, seguindo instruções do Tribunal ele Segurança
Nacional, realizou ontem ampla devassa na sed� da Companhia Nacio
nal de Papel e Celulose. instalada luxuosamente em dois àndares de
um prédio da rua Marconi. Essa diligência foi motivada pela represen
tação feita àquele Tribunal pelo Procurador Geral do Paraná, sôbre
a propriedade ele terras devolutas em Guavirova, naquele Estado, e

que a aludida Companhia alega ser sua_ A autoridade policial apreen
deu os livros e inúmeros documel)tos para o devielo exame. Anterior·
mente já haviam sido realizadas investigações policiais em tôrno da
Companhia, tendo sido ouvido o seu superintendente, Nino Casall'l,
que declarou ter lançaelo na praça dez mil ações de mil cruzeiros ca,
ela uma. No exame agora feito, verifi.cou-se que o lançamento das aç6es
não vai de sete milhões de cruzeiros, tenelo os cliretores informado
que não arrecadaram todo o dinheiro porque venderam as ações ti

prestações. Nos cofres, a polícia apreendeu apenas 200 cruzeiros.
..........wI"o.- _ .._.. - � -_- - _-_••- _-.-_._-_..- 4JY'o.

:1lemãs existentes entre Dnieper gir os pontos, estratégicos do rio
Petrovsk c Zaporoc.he, região na

I
Dnieper: os alemães, para fugir

qual tomam posiçõ'es para lançar aos golpes soviéticos, cada dia mais
o golpe final contra as referidll's vi.gorosos; e estes, para evitar q.ue
cidades. , a presa lhes escap,e das mãos. Em

_ I alguns pontos, as unidades russas

Moscou, 24 (8. P.) - Os

exer-Ise encontran! a apenas oito' e tre
citas russos' chegaram à. Rússia ze kms. do no.

Branca. Poderosos contingentes es- -

l�::Ü's entraram nessa riquissima re- Londres, 24 (U. P.) - A expuJ-
glao pelo extl:�mo sudeste, Atual- são dos alemães de Poltava signi
ment9' essas for.ças Se encontram fica que foi ven.cido 1Jelos russos
a 17<1. !{!�lS. do Importante centro a mais importante cidadela nazista
ferrovlano de Gomel. que defendia Kiev pelo lés te. Es-

tão assim os russos na iminência
Moscou, 24 (U. P.) - A aviaç'ão, ,de cortar todo o saliente alemão

em massa, está 811tl'egue à larefa nessa zona, que Hitler até hem pou
de destrui]' todas as pontes do rio co tempo já cünsiderava parte in
Dniepel' no sul da Ucrânia. Esta é te,granle do território alemão. A
ull1a fase da campanha destinada emissora de BerJim, em suas céJ.e
a evitar, por todos os meios, a fuga bres arengas, ·chegava a fazer prog
dos exércitos alemães, que procu- nósticos sôbre as ex'celentes colhei
ram pôr-se a salvo naquela região. tas da Ucrânia, "arianizada" pelo�
I;Iá verdadeiI:a corrida para aqn- séculos (los �éculos�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os bispos alemães protestam contra o
o govêrno do 3- Reich NOSS1�I:::::�:E:�B:�RC�S

Ju.iciu mox 'hoje a !)lIblil.'a(;flo do i\IE�lO� s ive l leVa,. a cabo uma invcst igacào m í- A orrlcm de Nossa Senhora das
BL\L l'edi�'ido <,m Flllda, "'" I s.xu.tn 12, nuciosa li·e todos os falos que menc-iona- :\ferc(\s foi fundada em 1223 por
e as-dnudo !lplo c-ru-deu! Arlolf'o Jkl't,l'am, mos neste documento - já que nó-lo im- Sâo Pedro XoJasco e companheiros,
ai-cebtspo <lI' Rl'c'slall, ('111 110111" do Epi" petlern as d i í

lcu ldaries que se 110S opõem c'm Espan.ha. Origi I1llll-se conl a

('opa do a leruão. ao efetuar in\'e,,'ligaç:ões precisas - a:; mpar içâo dê Xossa Senhora a PedrD
"\,"im, os lt'ilo1'PS elo 1,:S'I',\no, at ra vés i,!1,f01'll1R�'Õe.; em que baseamos 1105sa; No lasco. Haimundo de Pennafort e Idr-sra (l'a'[II(::10 ("I,el';al Ieita !)"Io IIOSSO queixa" sào tão dig'n a s de confiança 'lue Tiago I. rei de Aragão, sendo que,

- Diga-me cá: é o dote o que
d ist int o cof abor'ndo r r. M .•\. G" (p";,,, nós tememos a reptovação das mesmas este LI II imo se cncnrr-cgou de aj lldú-: mais lhe interessa na minha fi
o pm-t u n idarte dr- \,(,,'ifjcal' filie os lla:r,i·;� p01' uma accitacão lll'ccipitada; sobrot u- los morul e ma

í

c ria l men l c. A Vir- lha?
ta, tudo t"Z"1II 1''''''' aJlagm' '110 espírito elo lenclo em conta sei' 111"i, fá('il paru Cl' l'l'm, apareceu cm mero a um

cs-j Oh! h' Ab 1
dos IlO'�OS <lo, lel'l'il()I'ios aClIllados a eh a- autoridades do govérno achur a con f ir- p!l'I1<1or l' disse que a sua vOI1,la,L!t

-

. s,:n ar, so utament�!
111a do ,elllim"lIlo ,',,!i:!:ioso. 111a,60 corr-espondente. .póst o que, 0111 CI':I qlie se Fundasse lima Ordt-.n

- Entao, suma-se daqu i,
""'ós, O'S bispos a lnmács reunidos o.t sua 111",i01'i", os SU('<,s,,>os or-orridos sii'> ]\"1'[(. Jib,el'inr (JS escravos. Tal r"·i,' Não quero idiotas na família!

\_'onfcrênl'ia episcopal. na cidade ele Fui- ele púhl ica e\'jrlêll1t'iu. ou, para mais e xn- jh>lS, '1 lllHllldadc qlle moveu HfJue-!
da. expusemos jÚ, e111 várias oport.un i- t.idão. notór-Ios. lcs denodados hatulhadorcs de O PRATO DO DIA
dados, nossas 1110'S g i-avcs queixas con- ,\,,\ ,\LS�í.('1.\ B LOREX,\ Ctistu, j_Jélll dos vntos COIllUllS: pu- BACALHAU DE CAÇAROLA
ua :" mc(lida, :Hlolacla, vela,' aut.oridu- "n"f'el,'1110-1'.(JS e111 na'rt.iculnr a"-; t"" I hrvzn, c:lsl'j(ladc, obcdicuci n, obl';-j Corte em pedaços 250 grs.

I
des do P",.tirlo :'\ac'ional Sú�;alist". em l'it(>,.ios tla AI<i('ia e Lor-ena rctn: l' I, ,g:I\':llll-Se OS SOC10S a se dcdicarr-m d b Ih' deit de rr.ôl hnuo "l'S"'ll(' dos crtstâos (ILI ,,' e aca au, erre-os .

P:'2jl:;ZO tia JgT(-_i:l f' elu CrisUanâsrno. r-a.Ios ao i{C?kh. C10!)oi:s de 20 ano.� (ir:- (j')_ l

_' .�,
. '''_. e (dJSSClll j •

,

1
-

]1"-'11""' ',-"",1,1"'1','0, j':111 111'1"0 (le'1'"',,.(), ,""
«m maos ele turcos, Inst itt.iu-se ex- e duas horas depois lave-os e.• ::-< i) ('.11:) !);;k,':m< () n:.'1l1.Ptcn10S ao gO\'P',·- - -v Lo'.

_
- � . ._

- .....

.ro do I�:li('h, UI11, memoria]. C111 que de ['"ilel'"n!�,-e a" (1'0",,, alemâe., c-om gT:,l,� h'l fcsta C01Jl () filo de ng"'adeeer il deite-os em caçarola com b a s -

nUll"iú\'all1()�, com abundânr-ía ele dei.a- de ontusln-auo. perque alí ,sc' �cn!i,',.' \'ll'gl'lll por ter cncor�,ljad:J a !JIJ-' tante azeite, onde já douraram
lhes. a conduta de numerosos runcíon-i- alr-màcs e !)t'n.�'a":;ln ('01110 a lernãos. e-

mcn s que. a 1)111' da \Tll'tl1de (I ,1:} 1 d 1i1�l"i,'.de, in(,],Plllcntasselll C,SS�1 ()!) [','1
a guns entes de a ho.

rio;:; do l)(JrUclo e ,c!o pl'ópdo gOVê·Y"ll{). pel'antlo ao 1l1l\s1110 t.eIPl"io obter U1U;·')t j C.

I 1
'' ,]'ll ',I IC,",l ,I." ."('1111"11I"l,I"'(,",-0 ',I€J11'-' qLle ,l� I:lO adlllirúvel.

)
orte em rodelas alzumas

contra :-:ac(.'rc oLes (; €'lgosJ <1::;;,,]'111 C0111i) .. u" ;::�, C\ li _
� l"

�

('CDti'a a,,; OlH'''' rl.c as�islên('i8 espiritu"J 1'ra.l1('e':1, Pdo ,'o,n,txiírio, o g()\�01'nD "1,,, batatas, arrume as em cacarola
e illslituiç:ões ,k1 19l'eja. ati(,urle C011V;',- Illilo irnp{" ('111 fónna ,ainela mais rig,�,- sobre o bacalháu, temper� com

sal, pimenta, um pouco de noz

moscada e coen tro.
Regue com mais azeite e leve

ao fogo lento.":\50 el1tl·<l.t'eln.Q� en1 detall1e::,. pai-' u

g.ovêrno conhecE' ben1 os POl"ll1El,l,O"C::-:.
nlclhnr elo que nó.". ).ra� a ilnplataç<ld
ele 111€'cl iclns tüo desapjedadas e y iolen ;.:1.-;
('on10 �e;anl: él expul- ....;rw de qll;íse ,301-;'
dos j).íl'uc·os da diocese de ::\letz: a li..-::;
�!o1:U(;ú.o de todas :JS organiza,'ôes c("'t.'-

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00

7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa

I
biliza pelos conceitos emiti·

a
dos nos artigos assinados

ria às disp·c}�iç'õ(',:) ctn lei e às pro n1'es's as.
E01'1l1ulada::;,

rosa a,;;.; Jel.",; contra a Ig.reja. n.":) 1110.,;1111:1":

que. em. lH19. o g'o\'êJ'no francê:-, nuo H">

T,'?nlul'Ú,j';l ("�l('nrlel' à"Pec1inlos que :-;e nos atende-:-;,se. 111(J·

\"idos não sú l>elo� lntel'ê��es l'eligio;'T�
s}não. tâlnbéln. por no�:-::o anl0J' à Pát.y··1..

l'ena,

�Ia�, alé () 1110'l11ent.o, não ohlh-enl0s re�

posta alg-tnna. O,..; dâno::: ele que nos que;
xáv:anl0s, ainda n.lh�isten1, e o peõr, n;io

DOUl'O� se hüo ac-rC'scen tados,
"Dc\-ic1o n bto. é Dlais l!'pc90ssária ;;

ats'l('::'lo ele no:�s:;a snHC'itude, IY:lira qi:-I'€ SR

TOPICOS & COMENTARIOS

o lema dos
«Comandos»

snpl'in1él RS n1lE'-dicla,s a que nos refe'l'i- Biá:;,;Ul'(!S e élsso(.,Lnc·ões l'e1igjo�as ou ;)lC
lHOS e111 nosso lnen1ür181 de lÓ de fie· '.I.o.s8.:-5: a eonfb:;c.:a(:âo cJa JJJ'opriedade
zernbl'o de lfHl, poi�, prejudJeanl, pl'O- ecleqj[CSu'('Cl. incluindo a �')er"Lencent(' ;1-;

fUll<.1alne.nte,

os, dil,
'eitos <la Tgt'€ja c (i'a

'[ illI.::U,tUi('ÕC:.",
elE' raridade:

,a ,Cle,'SHPrüpl'i.ü.\rida l"cligios(t, ('ão d(}.s' erJifídos ele cüngregaçOes l'e:i-
.�do."a.'" e até COi1veDtos. a....:.'·ünl corno 10-

XOS l',\iSI�S ]:'Iir,\IJIBOS jn" 0' bo-pilais. in;eJ'n3!oS e asilos Ila�
"Con1 igual urgênda - e nela nos. t:_u a a:11I('iãos. e logo .sua tl'ans.ferência 'ao

seanl�S .. !)ar� ���'nHtl�r e��a nova �:e�ç':� i
e-s.t.ado ou aos t111.l11 icípios'. Tudo isto !'e

-- no'S�.a_ sup::.cD, c�·tell(1< ,no-la ao:-. �11lt:: I'iu {):-::; sentinlentos do povo de LorC'na."operações combinadas" contra, as r0�'es '\'i!aj, da [g!'ej" Ca,tó!i<:2. e ao l'

I earar'feriz,,:.Hl(l !101' �eu espírito altanlçP-
nações do "eixo". Chefiados por' ne exe,'('[('io rle culto por parte elos Cd te ,.eligi'Oso�
Lord Louis ::Vlountbatten, os "cu- tó!i('os' que ",' en('ont1'am atualmente elO' ],;}I 1,l'XE'IHl'HGO
mandos" ti"m realizado lJIT!::l série teJ'l'i1Ó1'i'os reeem-oclIparlos peja Alema- "1(111 Lllx0mllurgo, o l'a11('01' e as I"J�-

nha. o..; inte1'f'ssc,s vitai-s religiosos doS" t.ilidr-li(le� conti.'3 0.'3 nJenlães é ainda 1118.;01'.dc Oper8ç()eS de Il'anscel1dentãJ il1J- fiéis alí re"iclcin.tes n[lo nos ,são esl.1'.o- TU'l11lJGm '" l'e('('11on,1ll as t.l'{J]Jas ,delJorlâneiu no panormna estratégic() n]lIO,"5, uma \-ey, (jue no< achamos int.i'11é- miies :\111i,'10''']116nle, e esla atitude s"

da gUl'lTa. As incursões contra, SI. mente \"111"1.Ila<1os aos calólicos de"t<',� te,.in mantido se a aelministl'açuo (';\ :':,
regiões, p01' n0558 fé e pelos traç'Ü's de procedf'lndo ('0111 J11ais ('orC:Ul'a, ti\,::?C;;�l�

A campanha que os "comandos"
bri tànicos vêm desen volvendo na

pr('sente gL1erra llltrapassoll SP]1si
vellll('nte as 111alis otimislas ex

peclativas sóbre u utilidade dessas

De volta dos Estados Unidos reabriu seu consultório.
Rua Nunes Machado - Edificío S. Francisco

Consultas exclusivamente mediante cartão
Das 8 às 10 e das IS às 18 horas
Aos sábados: das 14 às J 7 horas

Folefone 1444 lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cà!ice do
exca1ente llperitlvo KNOT� lelnbre.
se V. Sia. de àcrescentar, ao agrade
oel a gentjje�fJ::E$rEE 1.411.
S�i'1 O NEli AJ'E/7/TIVO

I'í1EiJlJ.ETtJI

NaZ�lire, ;'\arvik e Oieppe causaram

pes<ldüs danos il indústria na\'811
aJ('mà além de haver inlllilizado
temporariamcnte excc](:'ntes bases
pa.ra os seus sublllarinos. O l(,lllil
dos "comandos" brilânicos:
"Procural', alacar e destruir" tem
sitio execlltmdo COIl1 a maior no)'

maJidade e precisiio. A lllissúo dDS
"comandos" não é apenHS <leS(,II]�
.barcar tropas e depois esperá-Ias
para condl1zÍ-las a.o S('lI ponto de
embarque, Conslanlemcnte tra-

I'aça e sangue.
".1-\.0 ll1e_ç_;1110 tenlpU nüo se üe\'e àlvidd:'

o perigo .. e1'e que �t dcpl/}!'áv�l �itl..1aç'J,.)
enl (lu'e �c en("ont�rall1 atutllnie-nte ê"'.;es

ten'itôrio:-: anexado:-i, rec1undur'á e111 pt'c:

juizo da vida l'eJigio:-iél no pr6prío f\ lL
Ileieh. Aden1ais, é CÜ.jll \·cnlac1e.iro afétn

que ]'eCUn1an1o . ...; ê.l partlcipaç:ão durant�
várjas üeC'dc1Rs dos ])l'elarlos clêstes terri-
t.ól�iQ.s. elU noss,as cCL1.fel'ências epi:-::c,)
vais, refell'entes �l.;; ta'l'cfns que inLel'(:-�>:
�an1 à Tgreja .

"�ão pod.emo.s pel'J11ane('el' j'nclifej'(·'n
Les ant.e à tel'l'Í\'el 1l1i;-;é'l'ia clêstes PO\'os

'l'e�pE:�:�rJa a \'irla rellgio:-:a e ('ultural ci:'i
pop.ulél(:ão. :\I<'L' e"::-:9 .sin1�)atia do PO\'O
luxcnlburgul';-; de,";élpareceu en1 \·irt.u(j�.,
da de:-:apiedada execução de InTe(]i<las ('0-

1110 as que inlpõenl o fechanlen to eh::.
t'on\�CL1.tos e nl0�teil'o�. as fél'rea's di�po·
si<.'ões que limitam o la}):)l' e.::ipiritlni do
elél'o. o dps1ê,n'ü dc 111l111erOSO-" .s-acenlo
le;;.; e religiosos. e .. 1)01' ültinlo, o enc�l'

c-cran1.enl0 ele ('id-aclãos proen1inente',:.; (ü.:
Luxe,mbtM'g'O em C'all1pos de (.'0']1('en11 u

,ão, falo ésle que significa 1110n& ';"I"C
malura ]J81'a muitos clêles,

e!,e\'ar l1-O$Sa \i(,!:

vam-se renhidas lulas nanl'is, nas paI' amór à digniclaele elO' 110me ele ��1,,�
, '... lnães. f:, (.'0111 efeito. int'on1.pl'een3J\·c1

quaiS os llHlrU.l0s lem de lomai que, em meio a ("sla penosa guena, eo'

parte ativa a-fim-de facilita,r a ta-l,a3 pl'o\-at;ões SOb1'evindas ,10 Hei,eh, CO):1

refa dos que desembarcam. ()

SL1-IOS
maiores espel'ança,; e as mais ca,';:,

cesso com que tem sülo cnr()ad�� ilus'ões, se \-ej3m 1'e(']1<1c:a(1:Is, ag�l'a, pela

t 1 r
-

d I
mesma Alemanl1a amal'gul"a<la ale o ma,5

,()( aiS, as exper I?OeS, os cOlllunf os, I, profurndo ele sua alma, Deste modo, CI1'

anlOl'IZa a c0l1s1del'a-Jos com Ullla ;':)(los os te"l"itórios ocupados está-se 1,,

arma poderosa pn,ra a d('rrola total vail1.tando ('onl,1'3 a Alema·nha uma mU",l

do inirnigo, (C, E, C.). lha ele éU11argurH e ódio. C111 virtude ,:la
!eshum,ana in ter\"enç'ão cios fUllC'ionár;o3

elo Partido e da Administ,'ação Civil, 103.

liberdade de cOTlc,iêin.cia e vida religiosa
do povo, Se bem Cjue não nos seja p')s-

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme�
diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil.
militar. 'bancário e <!omerciaJ.

Dr. Oswaldo R. Cabral

BREVEMENTE
& Cia. Ltda. 1ihttI�'lI,(/If MODUTO DA /(trOTJ'.A, flltJ••COtl. f U6f.1/l0S

____� I T1••",.1 ...

Irmãos ReqisOrganização
Representações, Comissões, Ag�ncias em geral

e conta própria.
Serviço de estatística

comércio e indústria; em

deres públicos.
Correspondentes e Viajantes em todos Muni.

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

•

cios em geral, para estudos e possiveis negócios,

e propaganda agrícola,
colaboração com os Po- Mina flutuante deu

à praia
Rio, 22 (A. N.) - Informa

I "O Globo" que segundo notí
cias do município de l\1arago�
gipe, deu à praia dali uma
gtande mina flutuante, pesall
do cerca de oitocentos quilos,

ESCRITÓRIO
Rua Felipe Schmidt n,O 41

Caixa Posial -- 185 "A Ranfleira Nacional quando em p)'é�.
"
ti to ou procissão, não será conduzida eru
posição hOI'Izontal, e há ao centro da

. testa da coluna, se isolada; à direita da

I
testa da coluna, se houver outra bandel·
"a; à frente e ao centro da testa da co
luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem tl'ês

._-----------.---..-------------...... !lI!. mai� j),mdllil'as". (Decreto-Iet n, 4.545,

Santa Catarina
REGIS

Florianópolis
TRAJANO J.

Superintendente

SECÇÃOdia A NOSSAdosanto

A ANRDOTA DO DIA

O PENSAMENTO DO
«Não é dado aos tiranos toro

nar eterno o seu tenebroso irn

pério», - E Lucca,

�NDEIRASNACIONAIS 1
O PRECEITO DO DIA

Ar livre e ar fresco consti
tuem um tônico que a natureza
dá gratuitamente. A pele pre·
cisa de ar, As camisetas e os

«sweeters", nús dias quentes,
S&O um contrasenso, pois justa.
mente impedem que o ar fresco
circule sôbre a pele, dando-lhe
sensação de bem estar e rou
bando-lhe o calor. SNES.

FARMACIA ESPERANÇA
• do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Oro�as nacionais e esh'anll'ei,'as - Homeopatias _ Pel'fumarlas

Artigos de borracha.
Garant&se a exata observilncla no receituário medico.

PREÇOS l\IóDICOS.
Rna Conselbeh'O Mafra, 4 e 5 (cdlHelo do Mercado) _ FONIll 1.1142

---

f �, e

I� �I�rlô �� . �[I�
de 20 de setelnbI'o a 30 de outubro

a tracUcionai

(ASA MACEDÔNIA
oferece·the por

preços de liquidação
toda a sua

Seccão de Fazendas"
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock,

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale IIluilo Inais 1
Aproveite a nossa

oferla
.

especiall
Perfumarias; roupinhas para crianças, b8lsas"

cintos, },ijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça:
\

começa a 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro!

((a casa que mais vende e melhor atende»

8 - Rua Tr�jano -,8,

DIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAOGRAMA DE OUTUBRO:
Sábado, 2 - Elegante «Solrée;)· - Inido 22 : bs� .
Domingo, 10 - «Matinêe » Infantil - Início 17 hs.
Sábado, 23 - Grande «Solrée» - Início 22 hs.

o ESTADO � Sex,la-telra, 24 de Selembro

CLUBE DOZE DE AGOSTO
:- =

l!!aSo.�A MULHER DE 40 ANOS
Uma r..?tável médica. francesa aca

ha de âJhrmar que a idaíe de qua
renta anos, ao contrár-io do que pu
rece ao belo sexo, representa o

momento máximo da vida da mu

lher, em que ela toma posse ria sua

personalidade verdadeira. Antes
dessa idade, não atinge -o domin io
absoluto de si mesma, do poder de
rles{'cl'nir entre o justo c .o .njusto,
o bem e o mal.

--

NOTA CARIOCA,

knfTflrúrlolH�::.� Pns:srt hoje o aniversário natalí-
""': � do da ,srita. Laura Silva.

Transcorre hoje a data aniversá
rio. do 15r. Orlando Fernandes. eon

tadar do Banco Nacional do Co
mérciOhestabelecimento a que em

pre.ta toda a sua competência e

capacidade de trabalho.

Eleição da Rainha de 1943- Bai
lado "Vozes da Primavera" - Concur
so "Flor da Vitória" para a Senho·
rito. que levar a. mais bonita flôr
natural--Eleição de duas Princesas
--Concurso de Tango "Lira Tênis
Clube"--Oferta de um brinde à
Rainha de 1942·-Concurso de Fox
"Sempre no Meu Coração" - -Cori
curso de Valsa. Mesas na Joalhe-

ria Moritz-·TRAJE A RIGOR.

Festeja seu anivers<Írio.de l'\asei
mento, hoje, a exma. sra. viuva
Carmen Hoffmann Nahas.

o jo1l'em Herçilío Alexandre da
Luz vê passar, hoje, Seu dia nata
Hcio.

A ménina Lilian-Terasa. filhe do
Ir. lotio Arêas Horn, comemora ho

Ije mais uma primavera.
--------------------------------------------�---------------

O mênino Rubens-Geraldo, hlho .

do sr. Enio Dal Grande, vê passar A � t E I d u' '" -

hoje seu aniversário natalício. lU ura sco a e p,.ecaOlCOS
Rio, 22 (A. N.) - o ministro Salgado Filho, que chegou

ViaJ.*tf)IU procedente de Porto Alegre, declarou que foi a' São Paulo tra-
Afim de as·sistirem à. inaugura- tal' da .instalação da Escola de Mecânicos, para a 'qual o govê 1'

cao da Cio. de Seguros Santa Cruz,
,�.tao sendó esperados hoje o sr. no americano nos cedeu todo o aparelhamento existente na Es-
Vitor Kurudl'., conceituado Indus-

.

cola de Miami. Acrescentou que resolvêra apressar os enten
trial e sua uma. espôso , residen- dírnentos para a concretização do importante projeto, adian
te. em Curitiba; e o sr. A.' F. dEI
l)--l!'Clncla Rosa, direitor da Cie. de tando ter encontrado no interventor Fernando Costa um gran-

, gUI'M Vitl,ria, o qual viajará pe- de espírito de colaboração. Falando sôbre a importância da
aVia0 tia Panair. Escola, fez oportuna advertência à .cêrca do momento em que

vivemos, dizendo: "Estamos em guerra, mas, apesar disso,
sonhadores há que ainda vivem a pensar em paz. Preparamo
nos não só para a defesa da nossa pátria, como também do
continente americano. Na situação atual, não sabemos até.
aonde iremos. Se estivermos desarmados, nada poderemos Ia
zero Devem. todos compenetrar-se dessa verdade e cooperar
para' que possamos organizar as nossas fôrça& armadas". Pros'
seguiu, dizendo q]1e a intalação da Escola de Mecânicos é as

sunto urgente, devendo estar pronta dentro de 60 dias, para
comportar 500 alunos.
..........................-.__

- · w.·.·.-.- · -.,._.

Visitas:
Em companhia do. nosso conter

r&neo sr. Millen da Silveira,' de
ram.no:. o prazer de sua visita, a'

fim da no, convidarem paro assis'
til' à. inougul'açdo da Cio.. de Se'
'1l'llros Gerais Santa Cruz, os srs.

dr. Mário Braga Filho e Ernesto,
Heitor Braga, respectivamente, di
retor e chefa-de-contabilidade da
referidCl Companhia. Gratos.

nA Balldeira NaeIonal deve ser bastea·
d·a de 801 a 801, sendo permitido o setl

usp â Bolte. uma vez que 8e aebe conve
nteBtem,,;::'te Iluminada". (Delll'elo·lel n

4.345. de 31 de Julho de 1942. art. 12).

�I

Carlos Haepcke $.' A. Comércio e IndÍlstria
Assembléia Geral Extraordinária

l.a CONVOCAÇÃO
Na forma dos estatutos sociais é leis que regem a matéria,

ficam convocados os senhores Acionistas desta Sociedade, para a assem

bléia geral ext.raordinária, no dio 30 do mês corrente, às 14 horas,
na sede social à. rua Conselheiro Mafra, n. 30, nesta Capital, c:om

Há poucos dias, esteve na
a seguinte «Ordem do Dia»: Reforma doIS Estatutos sociais.

redação do "Diário de N:otí- Florion6polis, 22 de setembro de 1943,
.

das", no Rio de Janeiro, o sr. ADERBAL RAMOS DA SILVA; Diretor·presidente,
Ernesto Zeferino Duarte Nu- _o__o__o....o__o__o.-.o....o.....o--o--o....o...(r}

����,l.: c��i���12�::�;:��0 a��·CARTAZES. DO . DIA'
Exército por ato do marechal '--""'" -�

Floriano Peixoto, pelos servi- HOJE 6a·'eira . HOJE
'CIIII:aJIIIJ� ��lXlDDDID&llêlaDnaClo::��DOOCIODDOaàmooao�

ços prestados na revolução de

(lHE ODEON18%3; 'o qual veio renovar o
.

.

)�apéló feito há 4 anos, passa- «' "

do� ao sr. presidente da Repú- A's 7,30 horas
blica, por intermédio daquele 90 minutos de gostOSl!!S gargalhai<lal!, com William ,Powell,
jornái, no sentido de ser me- Myrna . Loy e Frank Me Hugh em:, '
lhoradó o seu soldo, ainda Nem

'

os pombo,'·s arrulham .•.hoje o Ji1eSmO que tinha no SO ....

tempo de D. Pedro II. COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
O sr. Ernesto Zeferino Da- MINA DE OURO (Desenho Colorido)

arte Nunes completou, 76 anos O PILOTO FOI SALVO (Short de Guerra)
de idade e conta ,56 anos de Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre
serviço à Pátria. É pai de 23 -------_.,.--

filhos, 3 dos qtiais são atual-

(INE #CIMPER'I'A'. L')'mente soldados do Exército. , I

\ AO,radecimento
, len. Francisco Joaquim Medeiros

A _pesO., fi
lha, qenro e

neto do sau

doso. tenente
FRANCISCO

I JOAOUIM

'\MEDEIROS. agradecem, de cora-

ção, ns cartas. t,eleqromas e car

taes de pêsames enviados por mo

ItiITo do falecimento de seu esp6sCII,
pai. ..gro e avô, bem como torneim
li1I �decimento extensivo Q todas
lU P"'�I q\1e os Clcomp�nhcm:lm
11''''. 1i91oro� tran,.. � v .• I

Pef(ebe hoje o mesm, sôldo
do tempo da Monarquia

I
I
I
I

,'\
I

A's 19,30 horas
Ultima exibição do tecnicolor emocionante desenrolado ('m pIe.
nas selvas, com Dorothy Lamour; Richard Denning, Patricia

Morison e Walter Abel:

Além do horizonte azuL ....

FILME JORNAL N. 140 (DFB) .
PAPAI NO pAU DE SEBO (Desenha)'

.

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

Domingo: Tyrone Power

Isto acima
e Joan Fontaine em:

·de tudo!
��--�--�--------------�------�-�'--�-----------------

DE ARNALDO RAMOS - (COpy
RIGHT DA PRESS PARGA, ESPE

CIAL PARA "O ESTADO")
BlO - No momento em 'que a

palavra "fuzão" é repetida quase
que diàriamente através dos JOI'
uais, em relação aos instituto 0('
Previdência Social, ocorre-nos to
car num assunto; que 'deve interes ..

sal' milhar-es de brasileiros espa-
pa.lhaalos pelo norte, sul e centro
do pais, ou seja. a': organização de
um' instituto único para os traba
lhadores de indústrias gráficas em

geral, do livro.vjot-na l e classes aos
mesmos ligadas por imposições
profissionais, tais como redatores,
repor-teres, revisores, fotógrafos de
[or-nais, revistas etc.

Não 'lemos preferência a respei
to. Tocamos apenas. no assunto,

-porquc 'sabemos ser de grande in
tcrêssc, principalmente para aque
les que não têm ainda posição per
fei t arncnte definida a respeito, pe
ran te as leis trabalhistas, isto é, os
jornalistas, os quais se acham obri
gados pelo Instituto dos Comerciá
rios. E porque sabemos ser também
do .interêsse de, várias correntes,
'cn tre as quais .uma ·há que encare
ce a organização dêsse Instituto
ún ico para os trabalhadores gráfi
cos de todo o país, fllrgumenta,ndo
que estaria'mos assim, nós,' ClS [or
Jlflistas c gráficos, perfeitamente
estabelecidos em nossa previdên
cia' social, com um tal associativo
calculado em 50.000 indivíduos. ,

.

Assim, tocamos no assunto,' tarn .

bém apenas para o vermos venti
lado, uma vez que, como é, fácil
concluir-se, envolve os ínterêsses
le uma cla-sse ainda realmente des
locada em relação . à 'previdência
social, como é a classe dos [ornalls-
tas, generalizada,

"

1 que as pirâmides do Egito
constituem a lÍnica das sete

maravilhas do mundo antigo
que ainda pode Ser vista hoje
em dio.

2 que Calais, no Estado de
Maine, nos Estados Unidos,

é a única cido.de do mundo que"
se abastece de água no estran
geiro, pois a água ali consumida
vem de uma represa no Canadá.

3 que,lVlr. Eugene Grace, pre
s ide'n te da Bethlehém Steel

Co., a segunda empresa de aço
no mundo, tem 'ganho, em mé
dia, nos últimos. 24 anos" um

salário de 600.000 dóla�es anuais,
ou seja cêrca de 12 milhões de
cruzeiro'!•.

4 que na cidade de Tabora,
.

na Africa Central, vive a sul-
tana de' Iteto�ia, gue poasue
um harém masculino; e que a

maior aspiração dos rapazes de
Itetonia é tornarem-se esposos
da soberana, pois nesse caso

ficarão isentos dos deveres da
guerra e da caça:

,......- ••_
• .-.._.....-J!'_......-.-_-...."..-••.:-.-.:-JA

5 que H. G. Wells não man

tém relações pessoai{l'· corn
George Bernard Shaw desde
1936; e que isso se verifica por-

,quz no banquete que o «Pen
Club» de Londres ofereceu a

Wells naquele' cmo , Shaw teve a

franqueza de dizer em seu dis-.
curso que o autor de «A Guerra
dos Mundos» havia morrido Ií te
raria�ente ao findar a Grande
Guerra.

Os artista.s. modernos brasileiros
Vão .exper em Londres

, Rio, 23 (D. N.) - Em prossegui
mentó a diversas campanhas que
já realizaram cm prol .do eSf(}l"çó
de guerra do. Brasil e da, causa d,iS
Nações Unidas, tais comó a' Feira
de Arte Moderna,"dru Liga de. Defe
sa Nacional,' em beneíiciô das" 'obrD..

gações de guerra, os artistas mo
der nos brasileiros vão -realizar em
Londres uma exposição de seus
trabalhos. ,.

,.'

Essa iniciativa, álém de propor
cionar Pelar prímeira, vez ao· públi
co btitãnico o conhecimento de

)1 nossa pintura moderna, têm um
nobre sentido de cooperação cul
tural e política entre as suas na
ções' aliadas, que se

.

empenham
neste 1110111ento 'numa luta, comUlrt·.
pelos ideais de democracia e 'liber-
dade.

,._

A enfregal dos trabalhos será fei- ,

ta solenemente, ainda este mês, Il�t
A. B. I., ao .embaixador britânico
nesta eapilak,'S:ir Noel Charles.

6 que, clen:tre os' ex-cnrnpeêes
mundiais de box, Jack Dernp

sey é agoro treinador de educa
ção física na Marinha norte
omericana; Gene Tunney � es

tudante, homem de negócios e

político; Jim Jeffries possue uma
academia de box na Califó»nia; ,
e Jack Johnson é cantor' de
ópera.

.

TEM S(FILIS OU R'EU.>
.. .

MATISMO DA MESMA.
"

ORIGEM? USE O PO.;

PULAR 'PREPARADO

I §I!IIfJ I:DAA'SlJ.1'ILlS ATACA TODO. O ORGANISMO
O Figado, O Baço, o Coração, Q : Estômago. oS
Pulmões, .a Pelei Produz DÔres de Cabeça DôreS'
nOR Ossos, Reumat�smo, Cegueira; Queda do Ca
belo, Anemia, Abôr,tos, e fAZ QS 1ndivfduos idiotas.

Inofensivo 8.0 orgallismU°:_ �grlldaYer.
, I'como um cor " ,

O ELIXlR �14 està aprovado pelo b.N.S.P. como
auxiliar, no· tratamento da ,SUilis e'Reumatismo

'. da �esm8 origem, , '.

.

F.aLAM CELEBRIDADES MÉDICAS80 b,re, 'o prepar!1do ELIXIR A composlçllO e o sabor a- .
.914. devo dizer-lhes: sempre gradaval do ELIXIR «914; re-

'

que o tenho empregado,' em comendam-no como arma de
08. casos d� indicação apro- facll manejo' para o pÚblico
prJada (sUIlIs �m varias, de 1no co�b8te, â afilllia, qnaUda
suas manlfestaçoes) os resul- dei que frequentemente "'8-
lados têm sido satlsfatorlos, proveito no Ambulatorlo da
pois são, rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Uada.
Dr. Washington 'F8rreir� Pires.

'

D.r. Silvestre PasSY. :,',' ,

....----IIII!I--..---""'--IIII!..----.IIII'II......�.4";II[II.&IIIJI,1II1":.í§
.

,.'.' •. :
.

� ." I, \ -.... ,
.', ,,-
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DRw ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor [Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfet ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSUoJ/l'AS - Pela manbã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
sábados, das 16,;30 às 18 horas - CONSU LTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

J<'olle: 1.461 - Resídência: Rua Presidente Coutinho, .',!3.

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

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica elo Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamen to de Saúde

CUNICA IIlÉDICA - Moléstias íuteruas de adultos e crianças. COl\SULTóRIO:
Rua l"elipe Schmidt 11. 38 'rei. 1426 - HESIDÉNCIA: Rua Vi.scoode de 001'0
1'1'<'(0 II. 70 - 'l'c!. 1523 - HORARIO - Das 16 ,,, 18 - FLORlAXóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-m terno do Sel'viço do Professor Leôn ídas F'erreua e ex-estag íáiío cios Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Car-idade

Cliuica módtco-cf rúr-gfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóIUO: 'Rua Felipe Schmidr, 8, Fone 1259 - CONSUJ/l'AS: Das 15,30

às tI! borll8 - HESIDii:NCIA: Conselheü'o J\Iaf�a, 77 - FLOHIAl\óPOLIS.

Dos
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

Servicos de Clínica Infantil da Assistência lVIunieipal e Hospital•

de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSlTLTóRIO: Hua Vitor Meireles, 2(j - Fone 1.-10'5
Consultas das 10 às 12 c das 14 ús 1:3 horas

RESID1�;\TCIA: Hua Tenente Sil\'cil'a, 108. Fone' 783

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado peja Faculdade de Medicin� Ida Universidade de São Paulo, onde fOI

Assistente por vários anos clo Serv·iço
Cirúr6ico do Prof. Alípio Correia Neto -------------------

(Pril';eira Cadeira <ie. Clínica Ci�úrgica). DR AURÉLIO ROT'U-L-OCom prática na clullca gmecologlCa do •

Prof Sila O. l\Iatos. Assistente do serviç_o
de p�rtos. do Prof. Domingos Delascio no

"Ho�ital Leão XIII".
. ..

Ciruro<ião do estômago e VIaS bIliares,
111testin;';s delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças' de Senhoras tO;
ptlrtos.

Consultas, Das 9 às 12 hOl'as nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera ua Casa de Saúde

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS

I
f'

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
AUrA CIRURGIA ABDOUINAL: �tô·

nlago, vesicula, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PI,ASTICA
.00 PERtNEO - Hérnias, bidrocele, ve'

ricoceJe. Tratamento sem dor e operação
de Hemol'roides e varizes - Fracturas:
aparelhos de ::-êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

pronunciado no InslitutCi H. e GeográficoD ..unos, abaixo, o discurso pronunciado, de parcializações mou-ízes, luas à íntc
no dia 9 do 111PS em curso, 'pelo S1'. Lou

l'iv<11 Câmm-a, 110 Instituto Histórico e

Geog r'áf ico, do qual é hoje membro:
"EHt rne perruittndo ocupe nrna cadei

ra entr-e vós , entre quantos mais exalçarn
a i n teh-ct ua lid ..ide bur-r-tga-ver-de, vós rue

conferis hum-ar-la q ue me senstbrliza,
por-q ne ao mú x irno dign ifica, e me pertur
ba, poi-que ]II(' não fiz jús, corno ,iíu
lhe não faz O pouco que produzi, 1I1n pou-

Discurso do sr _

Convocacão
De ordem do sr. Presidente,

ficam convidados os srs, SOCIOS

para a Assembléia Geral Ordi
nár ia a r ealiaar- se no dia 26 do
corrente mes, às 15 horas, pa
ra eleição da Diretoria.

Florianopolis, em 22 de se

tembro de 1943.
mns, li" fn tal idndes. • Nilson Vieira Borges

Os moder-nos prof'isslo naís, (Ia História, f I_o_·_S_e_c_r_e_t_á_f_i_o_. __1'01'('111, .ir. lhe Iindar-a m bem o C3111pO es- - �

paciul , corno lhe rm g u la r arn a pei-spectt
va, com :1 especificidade normativa, no

i n vés da caracte-rização r-estr-ítameute
descr+tiva.

1••••••C••••••OO•••••O••O••••0 � Q

I Banco .do Brasilli Sociedade Anônima :
I Capital Cr$:
• FUl1rlo de r���;'��· �. �L;�';;S· �'���l���� ::::: _- : : : : : : : : Cl'$ 1.���:���:���:�� :
O• Agências e conespondentes em �odo o paí,s :EXECI)'I'A 'l'OnAS f\S OPEHAÇõES BANCAJUAS

I: Abona, em conta corrente, os seguintes jUHIS:

: Dep. com j�?:2'Z��,,�o;C��L�:n�A{I�II�5E)D�. ���.��.��.�' ..

3

i �::�: ��:�:���,�:S (�:���l�� �: �:..� ��:���:��; :::::::: -- -- -- -- : : -- -- : : : : -- :

:1 Di;�f3,:i:::'���;;'�:'H'S::�'. ,u,n"" . ,o� . ''''''d" . �. ':� :;:
iclem de 90 dias 4,5% a/a

I• Depósitos a pl'azo - fixo

i por G meses . . . ... . .... . ... . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . 4% a/a

I
por 12 meses ... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... . . . ... 5% a/a

:1 pc>r G meses CO.]\I. n��.D�. �.���� . . . . . . . . . . . . . . 3,5 % a/a
por 12 meses 4,5% ala

I,E'rRAS IPOTECARIAS •: As letras hipotecál'ias emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de I: Cl'S 100.00, Crg 200.00, CrS 500,00, CrS 1.000,00 e CrS 5.000,00, teem por ga-

I. ranLia: OS J\16VEIS HlPOTECAHJOS - O FUNDQ SOCIAL e O FUNDO .DE

: RESERVA.

• . São emitiélas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro

• teias anuais.

I Seus juros de 5% ao ano, pagáv�s Par meio de cupôes, de 6 em G meses,

•
em 31 ele janeiro a· 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer imo
postos, taxas, selos, contribuiç'ues ou outras tributações federais, estaduais

: ou municipais, de acôrdo com o cjecreto-Iei n. 221, de 27 de janetro ele 1938. ..,

::
Pt'efcrem a quaisquel' ütulos de divida quirografaria ou previlegiada e

::podem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRIMlNAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENORES,

i óRFAOS E IKTERDI'IlOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- :: TAÇõES DOS ENIPRÉSTIJ\IOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS :: PELO BA:\'CO. ••• São negociáveis em qualquer parte do território nacional e cotaelas em

I BOLSA. :
• Agências no Estado de Santa Catarina: ••O FI,OHIAXóPOLIS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO •

:•
E �IA]<'RA

••EXPEDIE)/TE: Das 10 ils 12 horas e das 14 às 15 hOI'dR,

•0 Aos sábados: das 9,30 às l1 ho1;a8, ::Endereço telegráfico - SATELLlTE

•: Gerência .................•..•..•.••.. 1614.
•

TELEFO:\'ES: Contadoria , , 1114 :
., 1 :

Lourival Câmara
gl'(u_:ão de causas que se rndicutam em

ambiênctas heterogêneas. E a Htstõi-t»,
C0J11 H maiú SClI lo, no descrevê-Ias e no

conf ígut-á-Ios, IlS causas e aos Ienômenos,
h ..í-{]p viver na eqiiidi�tâllcia dos deter-
m i ni smus e- das tnexpresstvrdades CI'01l0-

Ióg lcas, par-a, estribada na experíêncíu
(10 passado, indiciai' ao presente a evita-
bilidade de �I'I'OS, de indecisões, de trun-

Si :l }li�lúl'ia se J'ea�l1stOll, o nlCSI110 s u

cedeu ..) Estu tísttca, sun n-mã mais 110"<1..

Pref'ei-Iudo ter: a independência de méto

do t. com pi-esxibitírtade de cjA .... ,..�:t, r:L 1!''!i�
tatística l'ealiza, com a t�\._ nrca que Ihe (':
peculuu-, obra expositiva e Inter-prcratí
va, uecess.u-ia à compreensão fiel da Hts

í ór-i a, «In (;eogl'afia, da Sociologia. Qn:ll
'1 uor df-'i't(as assumir-é O pupe l de. simples
udôt-n o si fugir à t arcfu da "interpreta
"no. E qun lq uei- intf"l'pl'etação ter-á Iu n

dnmcntos de areia si não medtr a mten
sidadc-' do Jcn ôm cuo que inrercoptn. UI11a
ciêur-Ia cheza à pel'feifão quando couse

g'Uf:" expl'ilnil'-se enl linguagenl -u lnnéri<!a.
]1J él l1"Jstatís1icn (o querI1 dá ('aJo!', quenl
dú ahna� (jueJn dá "ida aos lllUnel'Os.

Senhores!
A llossa g'('rarão teSl-eHllllina v ut-'['r\llC,

pal'cial ('In certas an_!!'lIla('õe-s, total Jloa�

Iras, da c-dHictlÇHO social que o J)asséldo,
CHI ('sbídios sucessi \rOR, consegnin lllan
ia!'. A df'sag'l'egac:-fio COlllf'Ç'Oll de Opel'ô-ll'
Se' ju1l.·insecanJenfe, no PSi(]lIil:'lllO, na ['c·

ligiosidade, na cQllceitu.açi4(.r. ce ��.
para allllJHal'-�e, l_JOUCO e pouco, à estru�
tlll'ação C10111t'stjea, que se fendeu, a-llm
de l)el'lnitiL' se violassenl aras santifica
das e Sf"- justificassel11 tôdas as ineoerên
cias, desde- o cessar da llel'petnação dn
espécie à lnercantilização de todos os

Sllpl'enlOS atributos de 111Ullanital'iedadf'.
E 1'oi mais longe o del'l'llir: levou .à guer�
}'a ao sangue, ':1 lnol'te-, nlilhões e utillh){';s
de homcn�, ora PIHpeJlhado� no l1lHis bnl
tal chOQue vl'rHicatIo ]Ia história tI" !lu·
Inanidn<lC'.

li'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosp1tais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen·
;as do sistema nervoso, aparelho genito:

uriJnário do homem e da mulher
\sslste. 'l'écnico: DIt. PAULO 'rAVARES

Curso de Rad:ologia Cllrrica com o dr.
.l1anoel de Abreu Campanario (São Pau·
o). Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
1eiro. � Gabinete de Raio X - Electra·
arcliografia clínica - Metabolismo ba·
.al - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de micros·
,opia e análise clínica. - Rua Fernando
l1achado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

co que se apequena, e se evanesce, e 'Se

nu ltftca, anrr- o (] ue vós outr-os o pern«
tes, qur- {.. ITl'ande, mas q ne mais (' m ais
se engl'andece� e se releva, e se ex po n

uencia, si áq nele mensm-ado.
]�u võ-Ia agl·'l(le�'o, pots, a essa 11l(,1,(,�,

com 1I1na t!'Téltidão feita de scnt uucnto
cor-dta l, ('OllIO agl'adeço, da mesma 1'01'
ma , ao orador que se di�'llOll de �aUdHl'·
111(", P quo se houve COIU g€'lH�l'()sidélti('
ltupur-, 110 a tt-i b u.it- quilate de 0111'0 ao

qUA 11<"111 a feiTO velho chega.
Co u scn tt, é'lgol'a, vos diga, COJ11. a ho

nestidade que pecuf íar-iza os Câm ar-ns,
que, si a vossa con ví vêuc!a Jlusrre me en

t.lb tu , e011! a.q uc la tihieza dos frades que
v ..üo ao Papa, pcla pr-irue iru vez, e q ue

se esq I!P('{'1I1 até do dtzr-r "dOlninu� te
ClIIU" em Ia ti m , nossos objet.ivos COnlll11S,
t odnvía, me adm ltem , at(> certo ponto,
menOl' COII\'(JonC'ÍOllalisllH), l11aiol' afetivi-

tlad'(., ll1alOl' �Ollla d� intimidade, sill;tO
confiante- IlO tl'ltptll', ]HaS pelo 1l1enOS, 110

1il'<11' o paletó (' contar, de ondf' ("lU on

(1e, IIJBa anedotinha lllediél1Hlnleute I-Ial
llloll!'tula,

DÍ7,ia ('u que, entre lIC)S e n!iln, entre
os nossos oh,ieHyos, lu\ plena eOllCOl'u{in·
da, exaLa siluilitllde, }('r;ítirua i(lcntida
ele. Yôs fazeis Hist.ól'ia c Geografia, ellw

quanto cu, pOI' profissão e pOl' an101', fa
ço F.s1atístie:l. -11jlas três, e luais a ,Soci�)-

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
C.i A. 'VETZEL INDUSTRI AL-JOINVILLE (Marca regist.)

Lira Tenis Clube

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carg0 do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações

Consult: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone: 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felip" Schmidt - Edifício Amélia Neto

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SlD1l:NCIA: 1 Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

r

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERl\mmA OBST1!:TRICA

(Parteira)
.DIplomada pela l\laternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualque\'

40ra
Praça da BandeIra, 53 - sob.

(Antllto Larlto 13 de Maio)

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do torax.. Pat·tos e doeoças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDEn
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

Rua João Pinto n. 7
Tel, 1461

\ Homens e Sen.horas - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias da� 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômag0, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-lorax artificia,]
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletr:icidade
médica: Ondas cu rtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

logia, {lHe é o b�nj.nl1in, !)!'ocedeUl do

..

roupa commam.

TOSSEPara alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

.. • • • ._...... ..... J"w.__�

Quando esta guerra te rmtnar, e S{'(l

fiUl .iii st' lu'e1l ullcia, COJU a derrota pro

p;t'e'SSi\'êl dos qUf" a dcsencadeuJ'aIll, uni

111undo diferente há·de ser construido. E
(";. pal'él a construção dêsse 111111lflo, que a

lHstól'!a, a Geogl'afi<1, a Sociologia e a

}ij�tntí�'tica lIão de elll]H'Cstal' a sua in
dispcnsú,'e-l COO]le-l'açfto. ili qu(' tôdas têln

j'unç.:lo enlillcntelllcnte social. Tôdas se

preocupam em esi�tlaJ: "- �'ed,,!l,,
a-través do respectivo ('olllportamento,
das suas l'eacões. das suas viL'tnalidadf's,
dos se,tls desitlcl'élla, au Jneio eln que �e

agita, (" eln que se l'eno"\'a.

I!J é por isso que a nossa luissão, no

luqlnento, quer a do historiador c Ia do
g-eógrafo, COlno a do sociólo!ro e do esta
tístico, se engl'Clve-ce, e se agiganta, e se

Hobilita nlais e Juais.
E é por isso D'leSlUO que a yossa hon

raria, no perllutir-me ocupe, ainda neste
llloluento, luna cadeira entre vós, lnais e

lnais se me agiganta, lna:is e n1.ais lnc

llobilita, lnais e 1lUlis lne (lignific.:'l.".

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano. 12

Os órgãos da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando 'ntímam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E. M.).

1l1CSl110 útero, (,1111101'a fie pais difel'en
tc�. Si <1Psllllidas mHlalll - e quenl as

,,-(1- assinl ]l.Í·(]e ,iulg'.í-JélS advcl'satil'as �,

lev('--sf' a HIHu'eni(' il'recollcilia�ão ,à can

sa de 7.UUIZUnl doméstjco.
('ada qual, ]lOI'(] IH:" senhol'a de aI11avjo�

feiUcei)'os, se encheu de aduliradores, de
apaixouô-ulos, de sectúl'ios obcecados. To
(lo apaixolln<lo (> unnatera,l, é injusto, é
despídendo, porque se llfto contenta a1,)f'
nas enl hO/'oianal', etll exceler, ell1 )'f'ful
gil' o que (> seu, lHas ent apoucar, eU1 de�
Cl'f"SC(,I', eHI del!..eg'l'll' o que advel'so lhe {' .

Os soeio]o�:;os, elnpós de COJut€', porque
a Sociolog'ia lh('s pat�ccesse éllletitos:llnen-

2% a/a
3% a/a
4% a/a

Exijam o Sabão

lH,pf(,l'ÍI',uH C'S(·OlHh.... -Ia eln mnbi(,Ht{'� �·x�
tJ'a-1el'"J'ellos, lH}S cpnfins do lnetafisicis
lUo, ti.ío grato C tão consentâneo ao IH1]a·
tIar tellt6nico. E si de Ui tirada foi, 1'("

centelll('nte, de\'e-se ..I. !!el'ação install�e,
que {> racional, SllllH-tria, expel'iJllelltaflo�
"a, ll(,:l'gulltantf', incHJ1(1Z de equacional'
11111, J}l'oh('lma C(;nCl'c1:o ('IH funçrio df' ya�

I'iáveis t"l'anseendentes, Desnudada da
l'oupag'C'lll il'l'eaI, a Sociologia, hoj(', j:.í Sf'

int<:,gl'tl no seu vel'<ladeh'O Cllubielltel�'
tJelnccratizada, Nitnpli1'icada, conlputibili-
7.Jada, IH'I·quil'€' os desa,iustalnentos so

ciai�: tanto SOllf' lll01"1"OS e fl'eqiienta bor
rU'is, COlHO espiona ten1lllos (' perYêJga la

!'es, pal'a, de i'tHJ1lt";dto eHI inqupl'ito, ex

:)(}I' aS]H:'ctos ]lositi\'os, 011 patoló�icos, da
socied:HJf>.

Os geúc:l'at'os:, elepois de Ratzel, si não
condnzil'alJl a Geografia a regióf's tão
nü'yfinicas quais .a {'ln (jllf' se situou a

";ociolog-.ia, ]»)·C'tendel'illll, Juel'eê de deter
nlinislnos ]lel'ig'osos, geogTafizaJ' tôdas as

cousas, ('OHIO si tôdas as cousas J'esultac;;
'se1B de ilnpositivos mesológicos, COlHO si
a denatalidade (' o lnisticislllo, �l C'SLl'utll
}'a e a crÍlnina1idade tlÍll1anaSSenl da i1J�
fluência dtnn rio, ou dlllna serl'a, çu' (�u.
111:1 lagoa. �Ias .a Geografia, qUf' �)l'e\eu
dera eXl'pssj\,él autonollua, ]lenhUl1lêl sul)�
sel'\'iêndtt, S!1])I'eUla hierarquia, talubé�a
�w reajustou, quando j'I'ct-casso elupós Ira
casso, ridículo CI11PÓS ridículo, 's€" capa
citou do suces!o'o de sua dCl'rocad,a, si coa

tinuassí' d(' aliell<lI' O concurso das OUtl':lS

il'lncis. I�lllhol"a, :no 111 o Jllell to, ainda br!
gue Cp.nl a Sociol()�ia, llcla IJOSSe d(:'> 11U

g-as, l'ealiJj.'1 obra lHet'Ítõl'ia no intel'])l'('
tal' as jn1el'-ê!(:ÕPs, a lntf'l'-u{'pendência ]'('.

latiYH do hinôluio lueio e houleln.
A Hist61'ia, a velha História, pois ve·

lha já o era debaixo do sol helênico, en�

hora a �ellsatez, a ancianidade, a eXl)('··
I'if>ncia, sofl'e, a-1I1iúdo, a il'l'e,'cl'ência de
aquec�dos adUlil'adol'f's. POSSlle1l1-11él, uns,
pai 'a fazê-Ia fria e unida COJll0 11111 l'oche·
do de datas e fntos. Arrebatam·na, ou·

tros, para qUf' eX,pliquC' a l1lal'c1la (la hu-
11lunidade, Clll quaisquer estágios, ('111

quaisquer circunstâncias, eJl1 quaisquer
vicissitudes, e11l 1'11 I} (.'ão de exclusivisl1l0S:
ou econôlnico�, ou políticos, ou sociais,
ou biológicos.

A llnh·el'salida<le dos fenômenos SO°

ciais, 110;énl, não se condiciona it l'ig'idez

para roopa fina €recommellda-se
(

. Sr:-.\)Ã� �/RCêAt.. lO

Esp ECIAll DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Se)(ta-feira, 24 de Setembro de 1943 r

Contra Finshaven
Melbourne, 23 (D. P.) - Os alia

dos i niciar am uma ação combina
da, por mar e lerra, contra a base
japonesa d-e Finshavcn, na costa,
n orrlcsl c da Nova Guiné, onde es

I ão sendo batidos os japoneses em

violentos combates.

AMERIC S:
Máquina do Progresso

e da liberdade!

Melbourne. 23 (U. P.) - o gene
ra I Mac Arthur iniciou ai fase da
luta pela libertação da Nova Gui
né com os desembarques efetuados
pelos austrulianos no mor te da im
portante base nípôn ica de Finsha
ven. Segundo inf'orrnan!e auíoriz.»
dos, as tr-opas aliadas já ínician-am
a luta pela posse de Fmshavcn, que
vai ser a tacada, simultaneaancnte.
por dria,s direções.
". �'-'-"'_-__"- -.-_'''''.;J'\a-_-.-.-• .._",._-...",..".

Conferências na
Igreja Batista

A 25 e 26 do corrente (sábado e

domingo), o sr , prof. Paulo Gailit,
do Ginásio Lagunense, e que é
presidente da Convenção Batista
Catarinense e pastor da Igreja
Batista da Laguna, realizará três
conferências na Igreja Batista des
ta capital (rua Alvaro de Carva
lho, 4), sendo que a de sábado
serei à.s 19.30 horas, e as duas ou

tras serão no domingo, às 10 e às
19.30 horas, respectivamente.

Enfermeira brasileira
Rio, 24 (A. N,) - Acaba de che

gar a esta capital a primeir« enfer
meira brasileira diplomada pelo
Instituto Kcu nv, senhorita Mabel
Henr-iqueta Lisbôu, pertencente a

alta sociedade carioca. Falando a

um vespe rf i no loca I fez ela im
pressionante revelações sôbre o

papel da mulher norte-americana
na guerra e afirmou que 90% das
vi ti mas de paralisia i nf'a n til, lrala
dos na clínica de Sisí er Kenny ou

de acôr d o com seu rnétodo, sãoicuradas e não í'icam def'eit uosas,
Adiantou ainda que em breve Sis
ter Kenny virá ao Brasil, atendendo
a um vivo desejo pessoal, pois re

vela gran d e simpati a pelo nosso

pais. Disse finalmenle que na re

cenle grande epidemia de paralisia
:infantil em Chicago, Sisler Ke nnv

foi pessoalmente c oruhal er o mal,
levando em sua companhia uma

enfermeira brasileira de nome Ade
lina Fonseca.

MeCann

Movendo-se t al qual urna má
quina, entrosaria, pela Iorça dc StWS

origens históricas, ligadas pelos ideais
COIDD!lS, hoje G0ll10 no passado. as
Américas apresentam-se perante o

mundo corno força homogenca. pode
roso organismo de nações 1\ serviço
das melhores causas humanas.

Depois da agressão de Pearl
Harbor e da foz do Rio Heal. em

Sercipe. as Amóricas. por seus PO\Os
e suas organizações politicas. oulturai«,
comerciais e industriais, responderam
de pronto 8 voz .de seus líd('['PS c

de pronto se fizeram elos de um

imen-so maquinismo. Todo o conti
nente - dos campos às Iúbricus. das
jazidas às .usinas _ transformou-se
em um vasto arsenal, trabalhando
pela defesa e pela Vitoria.

Nós. da Orgnnização Essa. esta
mos, orguthosamcru o, entre os que
têm feito algo dt' importante. E
muito mais iremos ainda fazer. Dia
virá em que contaremos tudo o que
tt'rnos Iei lo. Por ora. silenciemos em

proveito dos que se batem por nós,
e empreguemos coração, cérebro c

músculos na tarelu imensa de salv ar

o que Washington, .losé Bonif'acio.
Bolivar. O' II y g gi n s, Sarruiento,
Toussainl Louv ert ure e Juarez nos

Ipgararn: as patrias livres, deste livre
Novo Mundo. •
Ouça O REPOHTER ESSa, dioria
mente, pelas radias: Nacional, do Rio;
Record, de 8. Pardo; 1 ncon] idencia
de Minas Gerais, 13. Horizonte;
Farroupilha, de P. Aleqre e Radio
Club de Pernambuco, Recife.

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

festa de S. João Batista,
no Rio Vermelho

Nos próximos sábado e domingo,
realizar-se-ão, no vizinho distrito
do Rio .Vermelho, as festividades
do padroeiro daquela localidade
-- S. João Batista, -- as quais não
puderam ser levadas a efeito, há
dias, conforme se anunciara, por
ter adoecido então o vigário que
nelas havia de atuar.

A população daquele sítio está
muito animada com a realiza-ção
da esperadc festa.
.r.-.......w......-.·.....- ...-.,._·,.-...-.·.·.-.J

STA�DARD OIL COl\IPANY OF BRAZIL

NO TREMENDO
ESFORÇO
DE GUERRA,
APERFEiÇOAMOS
A QUALIDADE
E O SERViÇO
DE AMANHÃ!

@

A comissão do
Mediterrâneo

Washington, 23 (U. P.) - O se

cretário de Estado, sr. Cordell
Hull, declarou que brevemente de
verá reunir-se a Comissão do Me
díterrâueo, a qual, todavia, não es

tal'á autorizada [li tomar decisões
pnliticas ; sua função será recolher
e organizar informações e reco-

1llcnda,ções para que sejam es1uda
das pejos países interessados.
Acrescentou ain.da o sr. Cm'delI
HuJl que n' finalida<le da Comissão
é reunir a Hússia, Estados-Unidos,
Grã-Bretanha e China, () mais es

treitamente possiveI, na resolução
dos problemas mundia.is.

S
'"

b f Vencimentos elaO re a rança Fôrca PolicialLondres, 23 (G. P.)·- Bombar- Maccló, ')4 (A N) O Co sedci ros médios dos tipos "Maa-au-
�. 1.. -

, n, •

der" atacararn o aeródromo de lho Administrativo do Estado apr o

Corches, 1131 França, a uns 95 qui- vou prnieto de decreto-lei elevan
Iôrnetros de Paris. As Iortalezas do os vencimentos dos oficiais e
voadoras norte-americanas, por d F' Políci I Osua vez, escoltadas por máquinas (praças a 'orça. o I�Ja. .

frU-

de caças "Thunderbolt" atacaram rnento começara a VIgorar Jl111ta
as iustaâaçôes navais de Nantes e mente com o do funcionalismo es
os aeródromos de Vannes-Meucon I tadual,
e Ker-lin-Bastard.

o ESTADO Esportivo

Londres, 23 (L. P.) - O grande centro indllslríal de HantJover, n:1

Ale-manha, foi, ontem à noite, bombardeado por mais de 500 aviões bri
tâllücos. De aeôrflo com observadores autorizados, o ataque foi SUll1a
mente enérgico, sendo la'.l1çadns contra Hal1l1oy-er cerca de dois milhões
de quilos de bombas explosivas e incendiarias. Deixaram de regres:mr
� Sl,1Uli pil-se.s 26 ?Iparelh(�§ qUG partlc;lip�\'al1l no :üa,qne.

Reformado pOde ser
sindicalizado

Hio, 24 (A. N.) - o minislro da
Guerra acaba de decidir que o mi
litar refoi'mado pôde ser sindical i
zn�Q,

Todos. ou quase todos os esportistas tido oportunidade de vencer os uru
brasileiros, acreditavam que nossa pr;·1 g'ua ios. em Mon.tevldéu, outra vez além
meira vitór-ia sóbre os uruguaios tinha

Si-,
dessa que marcou nosso segundo feito

elo aquela memorável façanha ela "Copa na "Copa Rio- Branco". Em verdade. d ís
Rio Branco", na qual, com um conjun- Se,1110S que predomlnou, porque estamos
to modesto, clespretencioso e bisonho certos ele que a partir ele hoje todos fi
conseguímos uma soberba vitória sôbre carão sabendo da existência de um outro
os campeões do mundo. Constituiu uma triunfo brasileira na capital. oriental,
proeza ele tamanha relevância que o pú- obtido no ano de 191G sôbre os então
bl ico nactonal esqueceu completamente camp-eões sul-amer-ícanos. Não mais ha
outros grandes sucessos do futebol b1'3- verá razão para se continuar acreditan
süeíro no passado. Predominou entre a Ido que derrotamos apenas uma vez nos
maioria a Crença de que nunca tínhamos ses poderosos r-Ivais em sua própria ter

ra. Já naquele long i nquo ano, quando
ainda estavamos começando a manter in
tercambio com outros paises. o Uru
guai eonheceu o \"alor do futebol brasi
leiro sofrendo uma elenota em sua pró
pria "cancha".

Após o sul-americano extra disputado
em Buenos Aires, no regl'esso de ambas

possi\'ell1lente seria nomeado co- as delegações, 110SS0S representantes fo
O sr. Antônio G. Almeida, em mandajlle-chefe de todas as fôrças j"am

convidados a fazer uma exibiç50 em
ofício circular n. 4-43, teve a gen-. . Montevidéu. O' convite foi aceLto e nos-
tileza de nos comunicar que, ten- angJo-cshl,dnnJdenses, 80" patrícios enfl'entarul11 o mesmo qU';'do sido designado pelo presidente

AI li
{iro que havia levantado o titulo em

do Inst. de Apos. e Pensões da I·ando a ngua Buenos Ah·es •. o Cju.al, llem mesmo uma
Estiva para responder pelo expe. alteração apresentou no começo ou fim
diente da Agência desta capital, Pôrto Alegre, 24 (A. N.) - lni- para esta pal·tida. Ela terminou com
aS.5umiu o referido cargo a 20 do eiou-se o concurso fel11inino de Uma sensa,cional e inespera.cla vitória dos
corrente mês. oratória, com a participação de brasileiros por 1 a 0, tento de Frieclen-

reic'h. Vários elementos da nossa seleção
A - I A despesa com o alunas dos gimlsios desta capital. th'eram destacada atuação. Entre ostençao . cinema póde ser ti O coneurso e�stá despertando a inais mais brilhantes podemos salientar: La-
roda COm a venda de papel valho. viva curiosidade. greca. Carlito, Friedenreich. Alencar e
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. :lf.Hlt·('os. Todos, entretanto, se portaramRua Francis(..o Tolentino, 3. Morre a escritor a com excepcional bravura e mereceram o

belo feito.
Elinor Glynn Eis a constituição dos dois seleeion:l"

Lo:nclres, 23 (U. P.) - Faleceu dos: Brasileiros: - Marcos, Neri e Caril·
a: conhecida escritora Elino]' to. Lagreca. Sidllei e Menezes, AlencaI',

:F1riedenreieh. Mimi Soell'é e Arnaldo.CI�'nn, autora de uma série de no- UruguaiO: _ Saporiti. Foglino e pa-cheeo,
velas qne alcança.ram .fama ll1t1u: Varela, Delgado e Vanzino, Soma, T'ogno,
dial. �;l. Piençjib�ne. Q-r;,4Irn 11 �omano.

o Brasil venceu o Uruguai, pela primeira vez, em 1916

Nem· sim, uem não
Washington, 23 (U. P.) - O se

cretário da Guerra, sr. Stimson, ne

gou-se a confirmar ou desmentir a

noticia de que o general 1I1.arsl1a1l

Penitenciária agrícolaCuritiba, 24 (A. No) � Está mui
to adiantada a construção da Pe
nitenciária Agrícola, situada no

munir-ipio de Píraquara. Esse es

tabelecimcnto funcionará obede
cendo a 11111 sistema educacional
dos mais avançados e será inallgu�
rado possivcJnlente elU urinciuios
de 1944.

«.Arma secreta»
Argel, 23 (U. P.) - Soube-se que

os aleillães estão fazendo uso mo

derado da nova arma secreta de
nominada bomba-planadora.

.

Absolutamente inocentes ,•

falsíflcacão
Rio, 24 A. l\'".) _. A polícia apu-

rou que foram falsi ficadas cente
nas de entradas para o espetáculo
de ontem no Teatro �Iuníeipal, em

que foi representada a peça "O Es
cravo", de Carlos. Gomes.

Grossa

I. A. P. da Estiva

Rio, 2·1 (A. N,) _ O Tribunal de Segurança Nacional absolveu, por
unanimidade, a Jorge Barreto de A lbuquerque Maranhão e Veríssimo
Henrique da Silva, aCURados de reterem. no l<�ntl'ep()sto Federal de
Pesca, desta capital, o pescado, até o seu apodrecimento, para provo
car a alta do mercado, e também por empregarem meios coercitivos
a·fim·de vender o produto em más condições de sanidade.

Violento ataque contra Honnover
(
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