
"Ultimatom" da Alemanha Dungria
ISTAMBUL, 25 (D.r .)-Informações chegadas a esta cidade indicam que os alemães
dirigiram um «oltimatum» à Hungria, exigindo-lhe que 15 divisões dêsse país

sejam enviadas para a defesa da região costeira da Croácia.
No Atlântico Norte I

..

a

Londres, 24 (U. P.) -, A
emíssora de Berlim anuncío.i
que submarinos alemãs afun
daram 12 destróieres no

Atlântico Norte, que prote
giam um comboio aliado em

viagem para os Estados Uni
'dos. Ainda segundo os ale
mães, foram destruidos nOV2
navios aliados com um total
de 46 mil e 500 toneladas. H. 8925

Oral. Gaspar 'Dutra

Miguelzinho

Rio, 25 (A. N.) - Informam
de Belém que o ministro Euri
co Dutra, de regresso dos Es
tados Unidos, passará possi
velmente hoje por aquela ca

pital.o l\'IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Prestígfa o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (J.J<
D. N.).Ano XXIX i Florianópolis- Sábado, 25 de Setembro de 1943 I

grã-fina "quínta-celantsta" ,'O vigoroso assalto
CUl'�tib�, 25 (A. N.) -:-: OCOl'- I deu meter a sombrinha na ::'l�� filo, e flzer�ll1 a s_ua pa:n��areu há dias, numa oficina de' contendora, mas o golpe roí tocante manifestação de api e

modas desta capital, uma cc- I[ rec.ebido pela clona d� estab�� Ç? É m,ist�r. assinalar e_5t.a
na que vem mostrar como o Iecimento, quando interveto círcunstãncía.: As 30 COSÜll'Ol
aliadofilismo impregnou com na luta. Trinta costureirinhas, ras da afamada casa de modas
seu espírito todas as camadas cantando a popular canção são das mais diversas origens;
sociais. Uma senhora da alta "Sái, Quinta-Coluna!", rodea- raciais, desde a procedência
sociedade e irmã de conhecido ram sua colega e dispuseram- germânica até a italiana, po
industrial italiano travou dis- se a dar uma lição definitiva á laca, francesa e espanhola,
cussão, àcerca da posição da entusiástica partidária do fali- conforme, aliás, é o meio curí
Itália em virtude de sua rutu- do "Fascio". Mas outras se- tibano - de formação cosmo-

\ ra com o "eixo", com uma das nhoras presentes à contenda ° palita.
'contra-mestras do "atelier". impediram. As "midinettes" "..,.".._w..........�· ......- __."._,._·.·....

A certa altura, a discussão estavam apaixonadas e yi
azedou-se e a grã-fina preteu- brantes de entusiasmo aliado-
.,..._ ...,.. a_ _..-_-_- -..-.-.-.-._.-..- _..-_. ..-.. .-__._�

Agua e esgôtos de
Aracajú

Aracajú, 25 (A. N.) - o inter
ventor Maynard Gomes, conti
nuando a série de visitas que vem
fazendo aos Departarnentos da Ad
ministracão Pública, visitou os

Serviços
-

de Agua e Esgotos desta
capital, tomando várias ri:'2rUdas.
no sentido de melhorar cs referi
elos serviços.

Uma

Justa sentença
r Belo Horizonte, 25 (A. N,)·- O

) Tribunal de Apelação conf'u-mou a

/ sentença do juiz-de-direito de L'bcr
làndia, que concedeu o indivíduo
José Hemetério, porter, no ano pus
sndo, estrangulado cruelmente SlW

companheir-a para lhe roubar di-
nhoiro, que

ô le veio a gustar em

gross:.:'s bebedeiras. Além de con

firmar a pena de 25 anos de pri
são, o Tribunal ainda condenou o

, réu a pagar a multa de 9 mil cru
zeiros, por ter roubado à sua víti-

Imprensa pauiistaSão Paulo, 24 (A. N.) - li
Sindicato das Emprêsas Pro
prietárias de Jornais dêste Es-

llla. tado realizará uma reunião no

P
·

t
dia 27 do corrente, a-fim-de

reso por suspel a trat�r do� .horários da._ saída T
Hio, 25 (A. N.) - O corrcspon- dos jornais. Nessa ocasiao, se

dento de um vespertino local, em

I
rá proposto um acôrdo entre

AlI'a,ea,jLi, íuíorma ter sido detido os vespertinos yaulistas. Ent!8
em S. Cristóvão (Sergipe) o ncg»- as determmaçoes que serao

ciantc Antônio �a.ndarino, slIspei-1 propostas, figura uma,
_

que :�to de exercer atividades em favor tabelece a venda dos vesperti
elo "eixo". Antônio é parente pró- nos somente a par-tir das 11
xirno do conhecido Nicola Manda- horas, com excepção das se-

ri no. gundas-teíras.

pelas
Belém, 25 (A. N.) - O interventor Barata recebeu telegrama

de frei Alberto Cruss, procedente de Santa rem, no qual aquele sacer�

dote comunica que os índios Lundurucús, que habitam o alto Tapa
,I
joz e são dirigidos por padres franciscanos, extrairam cerca de quatro
toneladas de borracha, que foram embarcadas para Belém, como

contribuição ao esfor�Q de guerra do Brasil.

Borracha extraída 'índios

Numa aldeia, nas- proximida
des de Varsóvia, vive um me
nino polonês. chamado Miguel.
Nasceu numa noite ele setem
bro de 1939, aos estrondos elas
bombas e das metralhas, ao
som dos gritos"elos moribundos,
enquanto os soldados poloneses
lutavam contra os invasores
alemães nas ruas da cidade
Nesses três anos que seguiram,
êle nunca teve suficiente a \to
mento, nem bastante agasalho.
De vez enquando, lembro-me

do pequeno Miguel. Quando à
mesa, ouço alguem queixar-se
da comida, dizendo que a carne
está cnsóssa, perguntando por
que não se cozinharam as ervi
lhas de outro modo, ou por que
não se fez tal prato; quando jo
go fora algum resto que f'oi
desprezado, ou, mesmo, quando
sacudo algumas migalhas de
pão torrado, parece-me que es
tou vendo os olhinhos do pe
queno Miguel censurarem-me,
Há milhares ele outros meni

nos na Polônia, - Josés, Esta
nisláus e Paulos, - 05 quais,
corno Miguelzinho, nunca pude
ram saciar a fome, e estão
sempre a tremer ele frio, Lon
ge ela Polônia, há também
crianças polonesas, Muitas íu
giram de suas casas para o ma
to ou para as montanhas, Carre
gadas ao colo das mães, ou ar
rastadas atrás, delas, na escuri
dão da noite esconelendo-se e
dorminelo elurante o dia, conse
guiram, desse modo, fugir. Con
tudo, elas têm fome, muita fo
me. Milhares ele famílias foram
expulsas de seus lares pelo ini
migo, Acham-se hoje, nas es,

tépes da Rússia, no Irã, no li'a·
que, no Congo, em Kênia ou na

longínqua Tanganica. Como
Migúelzinho, toelas sentem fo
me,
A maioria dos Miguelitos

não sabem onele se encontréim
seus pais, Muitos pais, tios e
irmãos mais velhos escapuli
ram por desvios, ao invasor;
tentando uma oportunidade de
poder combater ainda, Seiscen
tos mil soldados poloneses são
prisioneiros elos alemães e fo:
ram internados em campos de
concentração, onde também
sentem fome como seus filhos.
Alguns milhares mais acham
se nas fileiras das fôrcas arma
elas pÓlonesas, batenclo�se junt.a
mente com as outras Nacõe::;
Unielas, Enquanto lutarem con·
tra as fôrças alemães, sempre
hão ele se encontrar soldados po ..

lonese8, batenelo-s'e para livrar
as outras erianças elo mLL'jdo,
da fome e elo temor que :ltor
mentam seus pequenos Migueli
tos; batendo-se para apressar o
dia em que êles e seus fllhos
enfim possam viver outra vez,
e,m paz e segurança. - S, P. T.

a Finshaven
Q. G. Aliado no Pacífico Sul, nenhum navio de guerra ou

25 (U. P.) - As fôrças terres- transporte foi alcançado pelo
tres aliadas investem contra fogo inimigo. Espetacular ba
Finshaven, sob adequada '1)1'0- talha aérea travou-se durante
teção das fôrças navais e aé- 25 minutos, tendo sido destrui
reas. Antes do desembarque dos com certeza 40 aparelhos
bombardearam estas, durante japoneses.
quatro horas consecutivas, o .r_ -_-_ __-_-_-_......-..- -J"_ _-_ -�

aeródromo inimigo, lançando
73 toneladas de explosivos c Tradicional festa dos
conseguindo numerosos ímpa- pescadores
ctos diretos nos embasamentos Os pescadores baíanos realiza-
da artilharia anti-aérea e no" ram no dia 9 na enseada > dos

, Tainheiros, em rtapagipe, a suadepositas de combustível. Pos- tradicional festa em homenagem à
teriormente, durante o desen- Rainha elo Mar, Numerosas em
vol vimento das operações de barcações participaram do cortejo
bombardeio, os aviões de as- que levava presentes à deusa ;âro

salto apoiaram as tropas açoí-
brasileira no largo da enseada, ru-
mando em seguida para o Lobato.

tando o inimigo com 21 tone- onde foram realizados batuques,
ladas de bombas de 48 mil des- sambas e jogo" de capoeira uo ter

cargas de metralhadoras. As reiro ali existent",

fôrças que protegeram o de-

V·
r -

tt I"sembarque toram atacadas por IgarIO capl u ar20 a 30 bombardeiros nípôni- Belém do Pará, 24 (A. N.) - N:1
cos escoltados por 30 a 40 ca- Catedral Metropolitana realizou-se
ças, sendo êstes atacantes in- a. eleição do vigário capitula)', ten-

do sido; eleito monsenhor Argemiterceptados pelos caças alia- 1'0 Panteia, que 110 mesmo instante
dos com tanta eficiência, que tomou posse do cargo.
...........---......--.......-.----------............- .......----......-..........-_. ."..-_-_._...-_-.-_-JOw,-JOw,- -______

Dá de todas as
.

religiõesHio, 25 (A.1\".) - Informa um ção da Cruz Vermelha, auscultan
vespertino local que se encontra do-lhe as necessidades e proporcio
aqui o comandante Nelson, chefe nando-lhe condigna assistência. 0
'dos sacerdotes americanos que cs- sacerdote Nelson disse ainda apc
tão ministrando assistência espiri- sal' de sua condição de católico
tu ali aos soldados c marinheiros I junto às fôrças armadas, ministra
dos Estados Unidos, e o qual veio vários cultos. Si um soldado agoní
Iazr-r os casamentos do capitão te- sante necessita de socorro espiri
n cnte Ncí ll e dr .Albcrt Maycrs, tual e sua religião não é a cristã,
diplomado cm filosofia pela, Uni- ai cerimônia, é feita no culto por
vcrsidadc de Colúmbia e diretor da êle adotado, respeitando-se a sua

Cruz Vermelha Americana em todo crença. Na capela onde é oficiada

socorros

o Brasil. Nelson disse que volta de

, Natall, aonde foi em viagem de ins
peção, acrescentando que em todas
as partes onde haja um soldado
americano, está presente a deleg:1-

a missa, têm lugar as outras cerí
mônias, de acôrdo com os senti
mentos religiosos dos vários bra
vos I útaidores. O padre americano
voltou ao Itecife.

Na frente de Kiev
Os alemães abandonam armamentos
:\Joscou, 24 (U. P,) - Os alel1lã�s kms. de Dnieper-Petrovsk e a 13

estão abandonando grandes ,(Juan- lmls. ao suàoéste de Kremchllng.
tidades de armamentos, de todos os Segundo p<lil'ece, mnhas as cidad ,�s

tipos, na frente de Kiev, onde os estão sendo canhonea,das pela ar

russos estão ava.nçando rapidaunen- tilharia pesada sovié,tica, Faltam
te. Segundo informações fidedignas notícias sôbl'e a frente de Smo
as vanguardas so"ieticas já se en- lensk, onde os russos realizaram
contraiU a l1lenos de tt'eze 1\I11S. (Ia 110vos avanços, aio passo em que os

capital da Ccrânia que, segundo alemães efetuaram novos recuos .•

pareee, deverá ser ocuparcla nos Consta, a,demais, que em RosIa"\",
próximos dias. Enquanto isso, sa- Zaporoche e Melitopol continuam :l

lienla-se, e111 fontes autorizadas de travar-se violentos contbaies de
:Vloscou, que os russos chegaram :lO rua, entre as fôrças soviéticas (}
rio Dnieper em diversos pontos e allemãs.
se preparam para atravessá-lo Se
gundo os alemães, por outro lado,
os russos já reailizaram divers3S
tentati vas para atravessar o Dni('
pcr. Outros despachos, transmiti
dos pela emissora de Mosco1l,
acliant".m que os soldados sovieticos
já se encontram a menos de 16

Londres, 25 (U. P.) - Os ale
mães admilil'nlll que estão abanrlo
nando o Cáucaso. Se.gundo a B. B.
C., os nazistas já começaram a reti
rar do Va.le do Kuban os seus equi
pamentos pesados e ai destruir élS,

instalações mili!a.res e civi§, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA SECÇÃOdia lOs bispos alemães protestam contra A
A

d R
OI

h
O PENSAMENTO DO DIA

O governo o 3· ele «A infância é a idade das
U interrogações, a juventude a

lI"",,,s aos Ieit ores, abaixo, a s('gull<la oatólicos n€ líln,gua a lemá, anLe os esful" das afirmações, a velhíce a das
o últ.iura ]lal'ü· do memorial I't'dill,;do "ll\ ços realizados paia potonizá-Ics. PO[' és- negações». _ Mantegazza.Canjilio Constunzo nasceu no J�lIldn, em Ilk�II-42. e assinado 1)1'10 LII'- te mot.ívo, muitos deles têm sido ar-ras-

seio de 11111<l fami li a de fidalgos da.' deal A,IoHo B,.t'tl'am _h'c ..bispo de no' .. ,- tado« e obrigados a pa rt.ici par na mar

Cr:!áhri:T, Depois de ter servido no

Ilall, ('III nome <lo El;;scopado alemáo. eha aos campos ele concen tracão ele l(uL-
exerci lo cm Os

í

cnd e � BELG[C�), COlHO em 0I1t1'a oportunídnrle " .. fel'Í' no, lloje tratam-os, c-orno inimigos púuli-
t'ntI'O�I, para ii companhia de Jcsús, mos, a ü,,,lll,:!io d",le meruor-íal, ('u,ia c-os, e estão deba ixo ela v ig Il ância ela Po-
em ;'\ ápoles. Aos seus constan tcs pr-ime ira par-te publicamos )00 núnu-r-o a n- li,cia elo Estado.
e _prolollgados pedidos acederam, tf','iOl', devemos, ao m osso Ilusn-udo c-ula- ".E:shoçal' a situação em que se enc·on-·ufi uu l. os Slll�Cn()J'Cs" .mandando-o !lot'/"]Ol' C. 111. n. G. t ra " Tgreja na região til' ,\\'"rthegllalJ.

musa. ,.
pura as 11lLiSO('S da China. ::\1as, f'i- !\s,im, atruvés desta tl'a<lução ("SI)"- a.irida que a g.rand c-, rasgos, demasiudc Um dinamarquês, desgos toso ,

cou retido 01J Macáo, recebeu 01'- dai, ,,, Ieltores do ES'l'AJ)'Ü terão vusc- tempo é necessário, Lm exume detalha- subiu ao estrado de um orador,dcm de pr-osseguir aio Japão. De I�-', jo de \'('o'ifieaJ' 'll'" " per,,,,gui(:ão rraz iv- <lo de tórlas as medirí a-: que são de CCl'[]"8- num comício em Copenhague,porém, foi expulso c, no exilio, es- ta [, renlme nte desllllllHH''', lião ]""1)(';' qüôm-ía« Ia ta is para a exislência da 1":'e' e disse;ercYl'U livrus contru as falsas sei- tan do, sequer, os scn timr-n ros íI'eligi()�os ja e a vídu religiosa nesta regjClo. se us
tas japonesas, Afinal, teve ocasião <los )'O\'OS ('I,jOS !""'l'itórios ,,'1It<'l1) "inda ef'eit os. só nos seria possjvel rea l izú-Iu «Há uma COlsa que eu gos-de vo ltur ao .l apâ o. Percorr-endo o 1""0 ,Ia bo rn pr-ussfan a., C2'0 ,e pcrruit i-sern a observudor-es '111- taria de dizer: Se fosse int en-vúrins ('i da!] I"; c ilhas daquele im- --:.\ POLü.\'L\ PUITi'l.Ís viajar pelas p<ld,q"ia,-i de 1\',,,,- ção de Deus que os alemães

I pór i». ('llllJ'irlllOlI os cristãos au-r- "
. -. . . ,

'i j" S ri
'

t
A "Lu<ll'ao iemn n rc nos t er-r ltorios do r herrhau. e redigir um ;nJol'J11el'lnl'o e

governassem o mundo, então�()rIF:':l( [,S'l na e" cn jU prCSolllel' ti é-a o. ,'eCl'11;l>.l11l'1lIe incor-uorndos .. (> 111' i to conc.eru-íoso sóbre tudo o que possamtOe <Iranc o, o nnpcrar or com cnOll-, ' " ,- ' Ele lhes teria dado cérebro,

t'.·· 1 I· T 1,' I
111alS :111�ll�ttO:''''1 que a 00 oc';;,;t.e. S�IO ill.ll! oh�:er\'a'!'". )orá:; L.. .to é algo que se não per-(J <l Oglll'll'U. .I'\<H () para :Tulra, , '. I �c-, ,'I . -.. 1- ,

. '.' ' f
- -

para tanto •.fez 80S ing-Iest's. holandeses e ia- t.os o ..., a omacs .tcSj(.el1�(:->,� a n ou orr, 1 • ..1- 111.1te -:--:e nossas ll""! 'Ol'lllél['OeS sao eX:Hi:.,:

I,' t J_ elo:,: log'o {'OnTn fllllC-]Oi1ar:os, que POdV'11 - nen1 siquer ao Dl€SlllO 'Núncio Apns-pOJ1CSI>S <l, I !1J'('sell es, UIll sennaoj' , ". _

sôhre O lp � to evangé I i ('o: "Xão 1 e- d:il� I'(lon ta tio Cru lo l'eC2,'lC,[) pela l"'P"- Lólicü ou a católicos dc cOlll1e('icJa reSI)O""-

nwis os (Iue'podem' 1I1[11al' o corpo! la,:o" local !la l)<11'le !lo;'; autol'1r1ade,-; :'el- "HIJilic1alle,

"'No lllCjo das chal))(ls ficou 1111ove], nl.j1lii:-;t'l'�lth"1<l-';. e .!>O]jl�;:�li::-:. _: a �<:;it�l�{,::iO Pll1 "H,l'::;ulta i-ncornpre·en.sí\'el in LeJ'J)]'et.a:" t

ctimo sc nilu �l'nlisse O fogo. �1or- q:,C se �nn:nLn a IgTC]a �ato"l'" llll- 111oelo pelo qual os fUl1(' io,mír i o,; do P:n'·

seu CJll 1(i2�, COll1 50 UIlOS
'

de ida-, dwlr..tc lal atllucle. ('0111 excee:ao ele ,al',ur,', Lido e as arLltol·idades !)o·lil'iais (lo '\V":'

de. Com L-((- sofn'I',llll () rna!l'tírio pOUl'OS tcmplüs, a'" 'grcp" da., Ihuee,e- theglwu qUCl'em a (oelo l'W,to al"'ogal>'S�

(((li" catequls1as tia C0Il1JJunhi'1 de ele 1'02·11,1>1 c Litzl1lallllstaelL foram fel'l1,,- ao l'al'go ele chefes ele declal'ada hos�i!',

.TesÍls r 2 nlcninos de 1� c 7 allUS das <lO culto, ou de:-;t.inada� a fins p'l'ofa· (lade al:Hi .. religiosa. :pal'ulelo �l exec1.lç[to
re.spectiYUlllenlc. no�, semdo outl'as tran�fol'ma(l<l:-; cnl de- dQ SllRs tarefas organizadoras. E\'identc-

pósiLo .... p:.ll·a us-os "ário", conheccndo-se 11l0l1lte, seu 111aL; claro devel' se:l�ia atJ.�éii]'
un1a que [ui (_'on\�e'rUüa ei11 es('o]:l <1(' 0,:-:.; alelllãc.s nativos ao Reil'h e evitai" o

I'(lui.!.açüo, clesl'o'11tentan'lento entre os colonos qllC O PRECEITO DO DIA"De numero>o" templos foram l'ouba: a!í se estabeleceram, Ao invés �isso. es- \ Os individuas que ma.isdos os ohjetos de cuHo, ornanlentoH �;i�' t,üü submetendo a� populaÇ.'ões as 1na10' • """.

se

I'enlota.is c ,le,;'Ll'o,-,a<:los o mobiliál·io, ;), l'es angústia,s ele conl'iência. resfnarn sao. Justamente, os
tabennnl'ulos ,·iolael05 sem e'o:;,Le111 "Ia· N.-\. IUGOEST,ÁVI.·\ que vivem trancados, com mêdo
1:5'0 c em l1mitos e'.asos o Sa,nU'Sil11o Sa- "-:\'as regiúes re;nl'ol'poracln,;, llec)ois de do ar e do vento. cuia orga-CI'[tJl1'ento foi l)l'ofanaclo pela 111,ane)]':1 p('l�tei1('er a Jugo'eslávia, dUI'ajnltc 20 anoSi, nismo perde a eapacidade de111ails indign.c.l. Selne!l1ant.e })I'oreder se fez <1 situa(:ão l'eligli(_isa não difere en1, n.a(�il
extens·i,-u iis "apelas e igreJas nl€nl1i<l:,o.; ,ü exposta. Alí. também quúse loelbs os se defender das mudanças brus
p.or sacel'!lotes alemães, Chamamos a

I "�(,NcloLes e membros de congregaçõe,; cas de temperatura. Viver 20
3ten(ão sô])re os deplorá"eis falos OCU1'- ,relig:iosas têm sido o]),'igados a imigri'l,'. ar livre é defender a saúde.l'ic1o,,,; dUl'ante o saque e peofana('ão fl(js! clespoja,clos de todos os seu.."i bens, até a

igl'cj,as paro(_1tli:'li:-; alenlãcs, ('01110 ...;e (�ell, j Baixa Esloyênia, hOje ocupada pelos ji(J- SNES.
!)Ol' cxenlplo, enl Lissa. Sanlter, r-rtefcJ:- liano:; ou a Croácia. quando não en·il<..1-

o santo do

Um olhar ao
passadoDO PRESS INFORMATION

SERVICE E X C LU S I V O
PARA "O ESTADO",
Em 8 de outubro de 1941, os

alemães capturaram OreL Es
ta conquista pareceu-lhes
anunciar o prelúdio da vitória
finaL

"O marechal Timoshenko
sacrificou os últimos exércitos
da Rússia Soviética que ainch

. possuiam uma fôrça combatI
va total" (Comun icado Ale
mão de 9 de outubro de 1941).
"Os soviéticos sofreram ho

je um golpe de morte, do qual
jámais se realibilitarão. No
momento, ninguém será capaz
de predizer quanto tempo os

russos poderão ainda resistir
ou mesmo se terão possibilida
des de resistir, Mas já parece
certo que nenhum auxílio ex

terior reanimará a Rússia,
permitindo-lhe transformar a

sangrenta derrota sofrida em

Moscou, numa situação que Ilhe ofereça meios de restabe- ----------_------- 2.lomães, Chegam-no, (jueb:as continua,

lecer O equilíbrio (Voelkischer'AgradeCimento mente pOi' lhes 113\'1:>1' (lespojaclo fIe tode,
os ben::-:, �lS au'torj(�a(les- do go"êrn'1,. Pf'-

�:olb9�c1�t,er, em 11 de outubro Ten. Francisco JoaqUim Medeiros ��s a��I�II:�nOu�'::\oêrl,��,ci!��l�al'l�tt�ll��, �:l.l;��O
"As últinlas reservas de A espôsa, fi- cedendo H ele, os direitos ele que g"Z-l

lha, genro e voam anlel'iol'l1l'emle. Ademais. presl�ll.,'e"carne para canhão" que as neto do sau- 1111litO pouca alenção às súpllc:as clos 1-:<.1-
denl0Cracias podianl fornecer doso tenente llilamtes alcm'les da l'egião do Wal'tlle.
estão esgotadas com o aniqui- FRANCISCO ghau, que solicitm'am ao menos saC'el'llo
lamento militar da União So-

MEDEIROS d
J O �QUI M tps compatriotas !)ara o exercÍ<'io elo

.

't' " (D t h D' 1 ' agra ecem. e cora- culto, No mesmo \\'artheghau a Igreja Ca-VIe ICa ' eu sc e IP oma-i a-o as cartas telegramas e cat-

I
ç " tólica tem sielo despojaela ele seus dil'e;,tisch Politische Korrespon- tões de pêsames enviados por mo- tos. a IHI extremo. que até os pouco"

denz, em 9 de outubro de .... I tivo do falecimento de seu espôso, sacerdotes CJue ficaram em Htivi<lane,
1941). I pai, sogro. e avô, bem co�o tornam \'C'em-se obrigados a aceitar o clegl·ada;>

"O fato de termos podido o agradeclmento extenslVO a todas t.(' dce'l'eto d'e 2í ele maio ele 1941. ll"
. ,

'

. ,

1
as pessoas que os acompanharam lCJLlal o �O'l'el"'LaelOl' do Reich estabel"','�anIquilar a maIS fonnldave nesse doloroso transe. 3 v.-2

que o ('�lto Ili,-ino só Doclerá c;lebra.:�;�máquina Inilitar dos tempos com pt'l'Yio consenUme�,to elas comj)Ne,n-
modernos, em menos de

qua-I
tes autol'iela(les poLiciais.

tro meses é verdadeiramente ALVARO R liMOS
"Na realidad'e, a pl'ópJ,ia poliCia do 1':,-

maior f�ito que o exército li' tado retém a ac1múni.stl'ação, das i'gre,i"",o
_ '.' em todo o '\Val'theghau, 111Clu6rVC em qU0'·-

alemao poderIa I eahzar e 80- CIRURGIÃO·DENTISTA tõcs ele orelem interna, Assim, lÔdas as

brepuja em envergadura,

tO-I
I

ü,sPü"i,;(JeS' govcl'l'wlllen'tais e os l'egulf'-
das as vitórias até hoje, obti- Rua Vitor Meireles, 18 ll1E1nto,: que di7.em )'e:;l)eito i,s igl'e.i"",

das por nós. É unl êxito sem são c'onmnica(las ao clero por meio da
Polícm Secréta elo Estado, Os S:lC'el'!l'ltc.,

precedentes na história do _ _ eon,idel'<-lm aH, e com razão. que ê,;'e
mundo. O Gênio do "fuehrer" MACHADO & CIA. prol'ccle!' é pl'O"8 de afl'ontoRa dCS"Ol1-

triunfou e o espírito que ani- fiança, em especial se se tem em conta

mava seus soldados inspirou- AG1ilNCIb.S E REPRESENTAÇõES que êles foram os velmlol'es das almao
- ('at-x po.tal �7 R.la '0"0 Pinto - 5 ele seus C0l111)alriotas alemãs., clur:lnl,'lhes a realizaçao de feitos de �. a o' -." ., ... •

Florlanõpoll. a.nos. em meio de não pequel'los ,acrifi·
guerra absoluian1ente excep- Sob-agentes nos principais m1Ullcfpl08 do eios e COl1l sua obra C'o.ntribuil'am pê,.:!
cionais" (Berliner Loka1an- ESTADO a manuten,'§o do espí,,'it.o alemão 1105

zeiger, em 9 de outubro de ..

1�41) .

"Todo homem que pensa
razoavelmente, poderá anun

ciar aos progagandistas bri
tânicos e soviéticos que suas

declarações a respeito dos for
midáveis recursos em homens
e munições não eram senão
palavras vazias de sentido"
(Frankfurter Zeitun, em 9 de
outubro de 1941).
Em 14 de setembro de 1943,

os fatos vêm desmentir, mais
uma vez, al!l fanfarronadas
ierlllânicas. _,-
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
c-s

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

80,00
45,00
25,00

DEATO CAMíLIO CONSTANZO,
MARTIR

A ANEDOTA DO DIA
FELIZMENTE DEUS NÃO

DEU ...
Césse tudo O que a antiga

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo

I
blicados, não serão

dos.

A aí reção não se responsa
biliza pelo!! conceitos emiti

I
dos nos artigos allsinados

não pu·
devolvi. O PRATO DO DIA

LOMBINHO FRITO
Tome 4J't1 pedaço de Icmbi

nho, escaide-o um pouco, cor
te-o em pedaços e frite-o em

gordura bem quente. Adicione
à mesma gordura rodelas de
cebolas, frite-os levemente e
sirva com salsa frita.

hl'H"Hll1 o[icilJi-; religiosos enl no�,""'o id.j'l)·
ma, (011) o finl de lnantel' o ('ulto divino
ent,." est<ls llopula"õ-es,

TÓPICOS & COMENTARIOS

\

�""•••-_."JIbac-]1 e n.cis.en. no 111ês de novcn11)1'o c!P
lD41. 1\n clio('e: .. :e de Litz.manllstadt. fo-

elo:::; a ('a.nl!)o·s de concentração.
"G111 10 de julhO ele 1841 se cOl1fisca·

l'alll tôclas as propriedades eclesinsL�'=':IS,
:-:-en1 exceLual' os clonati\'os à,...; obea:-; hc
néfit·o"l'elig.iosas Êsse-s tratail1le"llto dc:!.{10
80S eslovânlos profundal11enle crentes C?'

í",elasos ele sua religião, te111 C'Oil10 l'C'3U 1-
tado a Ll'éLllSfOlI-111,{lção em ódio ('011 tl'D. 0,..;

al0111[!es. o pl'inliti\"o e'ntusicísnlo rei;'!
AlenléUlha. entre 111Uis ou 111eI10.":; �)O(:��
du. !)Olnllação - segundo infornlu('Oes Je

inspi,ra q n0111,e e o bel11 estar ela Pát!'�él,
e concientes dR gl'ancle ]'esponsabili(h�lp
que ten10S pela sorte ele nossos irn1<1C,";
:la fé, elo:; te'l'J'itórios OC'LllJad,os, lJed!���(J-:
",� go\'êrno do Reich que ponha finl "

rarn (lesil'uida,,", quáse tôc1a,s as l'n.I.z{�S

(lllC :-:e lC\·é.\.l1ta·vlll11 110S celnitél'lOS e L'�l-

'ninhos, O l)O\TO não pórle dejxar ele in-
tOl']1'l'etar 0:-:t.es futos l'on10 a c:xteriol:-'
'zaç:üo de Ulll ódio inSOlls(I_to contra tllt1ú c!.esienfreada agitação anLí''''l'elig-josa q1_�('
o que é c1'istão, Em tôrla a l'E'gião dü
'Viartheghu\l, já não é po,s�ível 1)l'OPOI'("(:

Pl'0l110Veln os fUl1cianfll'jlos elo Partic1n, (l
Ü� 111ediclar.:: <Jssüla,('lo.l'Rs pal'a a TgTeja ('

c Cr.isUanislno, 111ec1ic1as 111ui pouco sá
bia:;, des.de o próprio ponto ele vist.a po
IHico e que pl'o\'ocanl a repl''Ovação elo
n1unclo inteiro, l,\jnglléln espel'e ('onsc

gujr pa!l"a a Alemanha gentes tl'abalhado
l'CiS e él.llligas ·:-:e ela mesn1a destrói os (,'{_,-

1 ac:õe�' e a font.e espiritual ele sua :orUl'
leZ-d. :\"�r:lgn6nl pócle pretendeI' constrlij��
l�ilna nova e lnais jtlsta Europa ao n1f�,-i.nll)
tC111pO cle,..:.ll'uinclo o cl'i:stiandsnliO, ao quc:l
(:t civ,ilização ocidental e�tá 1:11Iid<.1 de Ul]!J1
fórma i,nllissoll1\·oe1. Ao Cristianismo ji-
111ais se poderá ncl1aT um digno el'sat�

(substituto) ,
"Port:3.Dto, -:\'(\5, Os BiS'pos, soliciLarncs

e (1){njural1los ao Go\'ê.,�no do Rei('h CJue
pronlulgue as instruçõ_es que hão ele por
(tln ÜS 111'edidas ho.stfs contra a Igreja.
nesta hDl'a solene. quando se faz tão 1,>
dbpelisáyel reunir tôrlas as fôrça.") l'C.!'�t
o bern e-�tal' ela Pátria".

na,]' a dc\-ida a:-::;--,'istüneia às almas. Qu:"i. ... ;p

tnelo o ('1(,1{) ])ol<1c'o das elioC'eses de Pez·
]1es�oas que ('onhec-enl
Uln fautol' que contribuiu

aquele P8:!�:
de lllancil'::IheIro da ilustração a-cima, oferecer

lhe, em a.miwel ge3tO. um cálice do
excelente I1perit1vo K NOT, lembre·

internado no-..; C'él.1l1!)O.'-) ele COl1l'cn U·éH:ã(J.
:'Oll10 no {('�l'l'itÓl'iO chOll1aclo "Govêl'l'!O particul:.H' pa!'a f0l11rentar ê!-it.e ódio f(i�
Gel'nI. A me:-'l11a ,.sorte tên1 tido os c16- '-' Lra:-;.laclaçào de n Ull1e.ro;-;os

lH.u·a ou tI�as zonas, (' tê-los
esloyeno;;

enfu l'nado�,se V. Sino de acrescentar. no agrade
ce) a gentiJez"':E�íE.t 1.411-

'igos que nohrelnente 1�esg1Jai'dara111 :,:'
hnhiwnlec; da lingua alelllã e que (2ll�- em cull1:!_}os de (.'011(.'.8n trac,'rlO.

".Isto :-:iignifi('üu. em !)l'in('Í'pio. hO:-it:
Jj,dac!c �ob a fÓrlllia d,e guel'l'illlas, a (.'cll'

reté1<11c1o ao paÍ's _c;angrentn,s nlerliclas dt-�

lF!'1 () NEli �,PEiUTIV(J
l'RF.D!!.ETfJ!

�IM "Foi ('ausa ele nrnarga decepção ni\:-:l r'ep]"c�são, que eX1a'Spel'(lrélm o 1:iectol' do
;s Cíltcíli('{)s u]ernae,,,--: \'êr qlle ::-;e pr0ihi,' I

povo que ainclq s'e Ini:1I11tin!1a tl'all1.qLi;lo.
(> se f�17)ié1 ll11POS::=:.i\-el qualql1er outra t:"l- l�:.;te fátiÜ, l'epeticlo em tôrlas as é-poc'u:;
l'ei'a J"'p:,lno .n,:_) t'a aqueles sacel'c\otes de da hun-:'Rn idade: nac1>a provoca nla is, l1<l-lJa

{//'I PIloouro DA /(/10,SA,I//I), COI1. t SIGUROS
_____ 1 TI••u.á .... 1"·aelvnalid2.:-le !,;olac·a. que ba \Tj,an1 Juan!�

fe-�tétdl} abC-l'tan-:ente �·,.'ua anlliz.acle .!_)eio�
pl'ocl'uz 111ai,s i'l1,ten",a anlaJ'gul'a e 1111.11'-,
cai1(lcnte avers:Jo, que as tentativas c!(
lllna nação c:onquistadol'él ele arl'unear é.l
ft� d()� \-el1ci.{los.

cOXn.n·L\.O
"Com a profunda al1,.;;iedac1e que :lOS

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

FARMACIA ESPERANÇAA SUA FARMACIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

o sistema de refens na Dinamarca
Londres, (E. N. S.) - Se- 'rios, inclusive o direito de bai

gundo informa o correspon-I xar decretos e infligir todas as
dente do "Times" em Estocol-; espécies de castigos. Militares
mo, as notícia mais dignas de ou funcionários alemães foram
crédito vindas da Dinamarca,' colocados em todos os cargos
revelam que o comandante I de importância. Além das tri
chefe das fôrças alemãs, gene- pulações dos navios e de al
ral von Hanneken, assumiu guns, soldados e policiais, che
completo contrôle do país, com garam à Suécia cêrca de 200

, poderes legislativos e judiCiá- refug'iados dinamarqueses.
Para' assegurar a obediência

às suas ordens, as autoridades
nazistas introduziram na Dina
marca o odioso sistema de re
féns, de que tanto abusaram os
hitleristas em outros países da
Europa. Ainda não são conhe
cidos os nomes das pessôas pre
sas como reféns; mas, segundo
se sabe, na cidade de Odense
foram detidos elementos de
destaque, y-

I"A Bandeira Nacional deve ser hastea.
da de sol aso!, slllldo permitido o "en
lIRO à noite. uma vez que "e ache conve
nientemente iluminada". (Decreto·lel n.
4.545, !la 31 lIe �lllhQ de 1042. art. llH. .

S E·�·A S
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SAN.,A BOS.I
Diariamente recebemos novidaaes
FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514RUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Milhões de sacas de café para a EuropaWASHINGTON," 24 (U. P.) .... NOS CIHCULOS CAFEEIROS LOCAIS, ESTÁ SENDO ESTUI)ADA A POSSIBILIDADE DO' EN·
VIO 'DE MIJ_.HÕES DE SACAS DE CAFÉ PARA A EUROPA, DEPOIS DA, ATUAtGUERRA, A·FIM-DE ALIVIAR A SITUAM
çÃO i DOS ,POVOS ESGOTADOS PELA LUTA. SECUNDO REVELOU, O SENHOR EURICO PENTEADO, ADIDO FINANCEIM
RO DA EMBAIXADA DO BRASIL, ÊSSE PROJETO NÃO É OFICIAL, TENDO smo APRESENTADO EM CARÁTER PES-

SOAL AO "WESTERN UNISTATES COFFEE TRADE".
z.·······..··············'1• •

IVida Social I. , .
•••e••••' ."......,

PARA VOCf:, GAROTA BONITA!

Igual ao lago
Setemhro", Delioarío carinho

de um H'I1l0r que yolta", A brisa
leve, muito serena, beija languida
rucn te, amornsnmcn te, as folhas
virhh-ntes. numa prenunciação L'
primavera, O coração encheu-se no
vamcnte de uma estranha energia
(: vit al idnde, Iir-icamcnf e cmocio
nul. E, então, cu sonhei, sonhci
coisas fantásticas, grandiosas c su
b lirncs ,

O lago, sereno e azul, muito azul,
a refletir o céu límpido c sereno,
parecia um sonho, uma alma cm

ôxtase, a identificar-se com o infi
nito. Uma' ave, rápida, roçou a f lor
das águas c a sua imagem ficou re ..

fletin do nelas, um instante, r iscan
do o azul lia superfície clara. O
crepúsculo desceu, e no clarão in
definido que ficou vagando pelo
céu como um suspiro da tarde que,
foi, projetou-se sôhre o lago a SOl1l
hra t riste e longa! da árvore ([U('
lhe dormia à beira a vicejar ... pa
ra a primavera ...

�r(,ll coração, por que te identifi
caste t<1>l11tO, tanto, com aquele lago
a refletir sempre, sempre, eterna
mente, a imagem de alguem que um
dia passou por ti... indiferente-
lill'nle?... z :

A srita. Maria de Lurdes Costa
fes�eja hoje seu aniversário de nas

cirnento.

Festeja hoje mais uma prime
vera a menina Léa Silva, filha do
sr, João Silva, da I.O.E,

Assinala o dia de hoje o nata
lício do sr , dr. Afonso Camargo,
clínico.

Dia 25 de Setembro
Eleição da Rainha de 1943- Bai

lado "Vozes da Primavera" - Concur
so "Flor da Vit6ria" para a Senho
rita 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"--Con
curso de Valsa. Mesas na Joalhe-

ria Moritz--TRAJE A RIGOR.

A srita. Edí Maria Abreu, filha
do saudoso conterr&neo sr. Cássio
Luz Abreu, faz anos nesta data.

CARTAZES DO DIA
A exmu. sro , d. Lúcia Balsini,

espôsa do sr. Tarquínio Balsini,
residente no Tubarão, festeja ho
je o seu dia natalído.

V� transcorrer hoje seu natalício
o jovern Osni, filho do sr. Eduar-

t.
do Costa.

Transcorre hoje o aniversctrio do
rnenino Neri Carlos, filho do

.

sr.

Numa!! Cardoso, motorista.
Homenzinh o s

x

Fazem anos amanhã:
Posso amanhã o aniversano de

nascimento da exma, sra. d , Mar
ta Mussi, esposa do s r , Mussi Dib
Mussí , oomarciante na Laguna.

Os 9 e la episódios do super-seriado de

Flash Gordon conquistando o mundo
com Buster Grabbe e Carel Hughes

COMPLEMENTO NACIONAL (Nat.)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Irnp , até 10 anos

o sr. Manuel Ferreira de Sousa,
comercicírio, aniversaria-se ama·

nhã.

Tânia, filhinha do sr. dr. Ricar
te de Freitas, festeja amanhã a

SUQ 3' prirnavera.
Assinalo o dia de amanhã o na

talício do jovem Anténio Bitten
court, da Auto Viação Catarinense.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
"A Bandeira Nacional quando em prés

tito ou procissão, não será conduzida em

posição horizontal, e h'á ao centro da
testa <la coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandei-
1'8; à frente e ao centro da testa da co

,..tuna, dois metros adiante da linha pelas
'demais formadas, se concorrerem três
(lU mais bandeíras", (Decreto-Ieí n, 4.541),

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

CIHE (IMPERIAL"

Amanhã: Tyrone Power

Isto
•

acima
Já respondeu quais são os artistas do quadro exposto no salão

de espera do CINE IMPERIAL?
HABILITEM-SE AOS PREMIOS

- -

COMITÊ de Proteção dos Interesses
AUSTRíACOS no BRASIL

• __ autorizado pelo Ministério das Relações
Exteriores do Brasil •• _

convida todos os austríacos, que vivem nos Estados de
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiaz,
e a 11 de março de 1938 possuiarn a nacionalidade aus

tríaca e se consideram como tais, a se comunicarem com

o escritório sito à

Praça da Sé, 371 -_ 6.0, salas 601/602
Das 8 às 12 horas e das ] 4 às 18 horas.
Aos sábados somente das 9 às 13 horas.

Os que comparecerem pessoalmente deverão trazer todos
os seus documentos e 1 fotografia.
São Paulo, 19 de Setembro de 1943.

Ant. Cônsul hon. THEODORO PUTZ

NOTA CARIOCA

Crônica de SARITA

) :,��:r.=�::��J;�!�7'm °d�iQS��:�, IêO�!\ chefe das Oficinas da I:O.E., por '.'
, oujo rnotivo récebeu de seus urru- Londres, (B. N. S.) - Notá-. anos, membro destacado da di-

gO!! e colegas carinhosas rnoriifes- vel irlandês o dr. R. J. Mortis-I reção do I. L. O., declarou que
tações de o.p rêço. .l hed, atacou a atitude de seus o povo irlandês estava arris-.
P ho'i -d ., .

\ patrícios em relação à guerra, cado a cometer pecado ainda
assa oje o ata anlversana. .

d itda exma. sra, a. Lídia Bayer es- segundo mforma o correspon- maior o que o do levi a, na

pôsa do sr. Augusto Bayer, co:ner- dente do "Daily Telegraph" em parábola do bom samaritano.
ciante na cidade de Tijucas. Dublin. Depois de apresentar O Eire - disse êle, - está des-

algarismos que demonstram tinado a permanecer neutro,
que o Eixo, mantendo a sua mas não a renunciar toda a
neutralidade graças à proteção responsabilidade perante o ru
da esquadra britânica, se en- tum. A Irlanda têm responsa
contra numa situação muito bilidade igual à todos os pe
melhor do que os povos opri- quenos países, em assegurar
midos da Europa, o Dr. Mortis- que esta guerra seja a última.
hed, que foi, durante muitos

A's 2, 5, 7 e 9 horas,
Drama! Romance i Aventuras! tudo isso encontrareis no filme
inesquecivel de Jack Oakie, Kay Francis e um grande elenco

juvenil:

A's 19,30 horas
William Powell , Myrria Loy e Frank Mc Hugh, na comédia

que provoca gargalhadas de pr incípio ao fim:

Nem só os pombos arrulham .•.

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
MINA DE OURO (Desenho Colorido)

O PILOTO FOI SALVO (Shor t de Guerra)
Preços: 2,00 e 1,50. Livre de Censura

e Joan Fontaine em:

de tudo!

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró} certos, daria o seu maior ' apôio,de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como prestigiando por todas as fôrmas
Iními�o do Brasil <D. E. M.). sua a concretização,

0., .....
.II"'�

1 que, segundo o Prof. Hermut
Landsberg, da Universidade

de, Pennsylvania, aproximada
mente 900 milhões de partículas
de pô passam cada minuto pe
los pulmões dos habitantes âas
cidades; e que, dessas partí
culas microsc6picas, 90 milhões
ficam retidas naqueles 6rgãos,
ocasionando muitas vezes graves
moléstias,

DE ARNALDO RAMOS (COPYRI-
GH'f DA PRESS .PARGA, ESPE-
CIAL PARA O ESTADO),
RIO � Dentre as muito bôas con

sequências que nos ficarão do atual
conflito ;mundial, uma ;;;e destaca
sobremodo, como demonstração
extremamente edificante do esfor
ço de !homens dignos e honestos em

favor da paz real e iduradoura en

tre as Nações, a paz baseada no,
mútuo conhecimento e na mútua
compreensão entre os povos. Essa
bôa consequüência é a amizade
americana. !O que se têm ,1'eaI.izado
neste sentido presentemente, é obra
tão grandiosa e de tão promissores
resultados, que ficará como lição
esplêndida do quanto 'podem reali
zar no (mesmo sentido, mas em ca

ráter interno, países como o Bra
sil, onde 'a diversidade de costumes
e climas e outras diversidades,
além das grandes distâncias mal
vencidas pelos atuais, meios de
transporte, só não fazem conside
rar estrangeiro um gaúcho no Ma
ranhão, ou um baiano 'em -8. Paulo,
e vice-versa, porque a língua é a

mesma, e porque o brasileiro sabe
quando está no Brasil e o Brasil sa
be quem é brasileiro. O que se vem

realizando pela unidade americana,
por (meio do intercâmbio cultural,
técnico, científico, artístico e po
lítico social, In estes dias tempestuo
sos de guerra, é bem um exemplo
do quanto podemos e devemos rea

lizar também, ainda, Ipela unidade
Nacional, possibititando a todas às
classes sociais do Norte, do Sul e

do Centro do País, o conhecimento
de si mesma, aquí, ali ou Já no pon
to mais distante da Pátria, através
dum intercàmbio nacional de rela
ções, organizado nos moldes .do que
se realiza nas Américas, dando, as

sim, ao Brasil, a oportunidade de,
em pessoa, abraçar-se a si mesmo,
falar a si mesmo, ouvir a si. mesmo
e ,a si mesmo amar-se, sem senões
de costumes, climas e distâncias, ou
outros, Aquí fica, portanto, vaga
mente aventada, uma idéia a 'que, o

próprio chefe da Nação, estamos

2 que três bacteriologistas cali
fornianos demonstraram re

centemente que a evaporação
dos gases contidos numa cebola
recém triturada são capazes de
matar no curto prazo de trinta
minutos bacterias que se desen
volvem otimamente na cultura.

3 que alguns caçadores asse

guram que o elefante chora
como um ser humano quando
está cativo ou se encontra feri
do, e que há elefantes que exte
riorizam sua dor permanecendo
deitados no solo e derramando
lágrimas que correm íncesscm
temente de seus olhos.

4 que há 112 anos foi inven-
tada a vela de estearina pelo

químico Ercncês Chevreul, que
por essa razão foi proclamado
gênio e eleito membro da Aca
demia de Ciências da França; e

que essa gl6ria pouco durou,
pois 10 anos mais tarde foi des
coberto o gás de iluminaçõo e

40 anos depois a luz elétrica,

5 que foi recentemente desco
berta no norte do Transval

uma pepita de ouro que pesava
2740 gramas e que foi avaliada
em 500 libras esterlinas,

6 que os hot ârricos do século
XVII quando se 'referiam à.

batata era sempre para dizer
que êsse tubérculo algum dia
ainda viria a constituir um óti
mo alimento para porCOi e gado .. ,
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�� avisa o distinto público de Florialló
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
casemil'as. Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
Ternos

Fccem
de tropicais, linhos, brins e
u:ma visita, sem

PRAÇA

Nova sangria no�potencial humano
Londres, (B. N. S.) - A cíe-jteira alemã. Segundo conta

vastação causada pela RAF na êsse correspondente, os jornais
indústria de guerra alemã está alemães se encontram repletos
obrigando os dirigentes ger- de pormenores sóbre a eüciên
mânicos a desviar, de novo, cia do "exército especial" orga
grande parte da mão-de-obra nizado recentemente em con
de outras atividades essenciais sequência da ameaça de ata
à guerra - informa o corres- ques aéreos contra Berlim. Os
pondente do "Times" ;na fron- jornais alemães se referem a
,._..._.._..", - - uma organização humana .de

HEMORROID ..ES considerável proporção, abran-
_ gendo pessôas de todas as ida-

�I.t 1 •r.' des e todas as categorias so-
"., e fh,ptCt,ICO ciais e tendo caráter inédito na

alioi« td dffteJ Alemanha. O que os jornais
e euit4 eé.S alemães não dizem é que, há

mais de dois anos, a h,'AF têm

iHfecfiJeS � dado que fazer a um pessoal
de defesa anti-aérea que atinge
a cerca de dois milhões e essa
nova organização representa
mais uma sangria no potencial
humano, que já é tão escasso
na Alemanha.

CASA

lO

COnlpr01l11SS0,
QUINZE N. 11

,

a

Atencão,

v. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas, rno to
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L, Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarre(l'ará do

t. -__- - ...� .assunto:

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hernor
roides, é imediata, alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.das
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDas
Um produto De W1u

..___......-.......- ...............·_w....._· _.. �

FJ]\,CARRF,GU1� a "Emprêsa In terme

diária", de todos os seus interêsses junte
a qualquer departamento público civil
militar, bancário e .amercial.

Vende se uma, à rua Bocaiuva,
151 com fundos para o mar,

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

mesma das 17 horas em diante.
15v. - 12
--

a:nnuwJW

oferece·�he por

preços de liquidação
toda a sua

Secção 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 muito mais!
Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsc s ,

cintos, bijuterias, novidades, etc, etc.

Não esqueça: começa a 20 de setembro e acaba
a 30 de 01.1 tubro !

«O casa que mais vende emelhor atende»

A morte do sr:,Edousrd Herriot
I

Nova Iorque, I24 (U,P.) -

Fale'lceu o sr , Edouard
Herriot, ex- pre-
sidente do Canse. _

lho de Ministros' da França. FOI o que informou o jornal sueco
« Svensk a Dagbladet s , segundo uma transmissão feita pela emissora
de He lsin ki. De acordo Com a mesma fonte de informação o senhor
Eduard Herriot faleceu num sanatório do sul da França, onde se

encontrava preso,
"11. Bandetra Nacional quando hastea

da em janela, porta, sacada ou balcão, .fi
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen-
tro, ..e fignr'arem diversas bandeiras, Londres (B N' S) Se- .única dívisâo OS alemães tiveperfazendo número ímpn r: em postção lU,

. . .
-

,
-

que mais se aproxime do centr-o e à dí- I gundo opina o comentarista ram de reduzir a nove divisões
�����s,<i�st:�1l7� df�El�r��l��ardi�'��;���o I���: militar do "Daily Telegraph", a sua guarnição na Noruega.
,\s .presentes dispo�.i�ões são tambem há motivos para se supor que Deve-se acrescentar que o mo-apltcavets quando flgUl'eJn, ao lado da 1

•• -

tBandeira Nacional, bandeiras representa- apenas uma divisão de rapas ral dos soldados que guarne-uvas �e tnstf tuíções, cOI·poraç.ões 011 as- frescas chegou à Dinamarca I
cem a Noruega se encontra",,·,açops". (Decr-ero-Ieí 11_ 4_54;" de aI dp . . _ •

iulho de 1942: - Art. IR. N. 1 I. para enfrentar a inquíetação e muito abalado, com os cans-
a onda de sabotagem que se tantes rumores de invasão.
espalharam pelo país. Essa di- Cada vez se torna mais claro
visão foi transferida da Norue- que constitue um dos maiores
ga. É muito pouco provável - erros do alto comando alemão
acrescenta o comentarista - a insistência em defender tão
que os alemães possam desviar extensa faixa costeira européia
qualquer outra fôrça para po- contra atacantes que possuem
liciar a Dinamarca, atualrnen- o domínio dos mares.
te. Mesmo para retirar essa

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

CASA MACEDÔNIA

8 - Rua Trajano - 8

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
,A. RSENIATO, VANADA.
TO, FOSFORO). CALClO

ETC;
_ TONICO DO CRREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperado!,
E9qot.do" AnêmícO', Mi ••
que criam Mlgrol, Crianç••
nquíticu, r.c.ber�Ó • toni-
ficação 911.' do org.nitmo

com o

Sangue nol
IL

Lle DN.sP;,," 199, :.:...
I

Como o litoral europeu �guarnecer

Grupos estofados e Colchões Ireformam· se na

COLCHOARIft MODERNft
Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

mendas sob medida, quer para colchões: comuns,
quer para colchões de mola.

Serviço rdp íd o e perfeito, a preço módico,

r

3 ... Rua Fernando Machado - 3

Novo encontro de Cburcbill e Roosevelt
Londres, (B. N. S.) � A no- repa se desenrolam com tanta

tícia de que Churchill se en- rapidez. A desintegração inter
centrará em breve com Roose- na da Itália constitue, por si
velt, em Washington, veio con- só, motivo suficiente para no
firmar muitos rumores que I vo encontro entre o primeiro
corriam nos últimos dias - es- ministro britânico e o presí
creve o redator diplomático do dente dos Estados Unidos.

! "Times". Os planos esÜatiégi-1 �sses encontros pessoais -

f cos da Conferência de Québec I conclue o redator diplomático
- observa êle - já foram con- - resolvem em PDUCOS minutos

I cluidos, mas os problemas po- os problemas que exigiriam ho
'Iítícos continuam sempre me- ras de consultas por meio de
recedores da atenção, uma vez tele-comunicações.
que os acontecimentos na Eu-

-- ...w....""'._w_"'--..,.,._,---_-OUL... _

THE LONDON & LANCASHIRE INSUR��CE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
c-s 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vida! Ramos, 19

0·····•...•..•.••.••••••..•••••••..•••.••0•..•..•... 1
• •
• •

i DISCOS I• O
• •

! C('\LUt\I1BIA I• •

o• As f 00• mais amosas musrcas, com os mais o

i -'
fama sos artístas. I

I ULTIMAS NOVIDADES !
I Na (RADIOLAR» i•

R T·
•

I ua raiano, 6 I )1-'
· .(
.........•................•...•..................... ,
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Lira Tenis Clube
Convocac;ão

De ordem do sr. Presidente,
ficam convidados os srs, sócios
para a Assembléia Geral Ordi
nária a realizar- se no dia 26 do
corrente mes, às 15 horas, pa
ra eleição da Diretoria.
Florianopolis, em 22 de se

tembro de 1943.
Nilson Vieira Borges
10. Secretário

"
5,50
3,50
2,00
2,50
6,00
9,00
6,00
9,00
6,00
9,00
1,50
3;20
(40
3,00
4,00
5,0;)
5,00
5;00
7,00
7,50
3,QO
5,50
6,00
9,50
9,50
7,50

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

26,50
1,50
5,50

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumar-tas -

A.l'tigo� de borracha.

Hoje e amanhã será a sua preferida

Gar-ante-se a exata observância DO eecettnãrto médico.

PRECOS MÓDICOS.
Rna Conselheiro Mafra. 4 e ii (edlfíclo do Mercado) - FONIil 1.1142

"

�G'

uerra

O:._K.STutIO

lambem ri n(ATO
rortando au cosendo/

•

a
•

carestia I
• CAI

o ESTADO-Sábado, 2S de Setembro de 1943 5
........................................&a �3•., U. Afi4Ag& 2��sm��me�'*�5�'B�tbaa�cw����4n�i���&@Mt��.. r f��

•

Surge DOVI campanha contra o JapãoLondres, (B. N. S.) - "A Austrália - (também o exér
nova campanha contra o Ja- cito americano têm base na
pão será anfibia e estará sob Austrália) - têm seu papel a
um comando que conhece até desempenhar nessa grande es
os últimos detalhes a maneira tratégia. O assalto do Pacífico
de desembarcar tropas nas terá a forma de um movímen
praias - escreve o correspon- to em três direcões como o as
dente militar do "Yorkshire salto da Europa. Os exércitos
Post". Lord Mountbatten, o no- movimentam-se para um fim
v.o . co�andapte do sudeste da comum, que será finalmente o
ASIa, tem diante da sua linha coração do império japonês.básica na Índia a longa costa
da baía de Bengala e a penín
sula que se estende de Burma
até Cingapura. Onde será a
berta a nova guerra contra as
rotas marítimas que abaste
cem o Japão, Lord Wavell e o

general Auchinlek organiza
ram poderoso exército anglo
indú, tal como a Índia nunca
vira antes, o quando êle entrar
em movimento, o general Au
chinlek o abastecerá da gran
de base indú com tudo quanto
Mountbatten necessita em

campo.
A "Royal Navy" com base

em Ceilão póde receber reíôr
co através do Mediterrâneo e

maior poder naval póde-lhe ser
ainda ajuntado através do
Oceano Índico. Lord Luis terá
um instrumento bem tempera
do SOb o seu comando. Êste foi
treinado nos combates da selva
de Burma e os navios do almi
rante Sommerville podem fa-'
zer mais do que assegurar os

desembarques e manter as li
nhas de comunicações maríti
mas. Podem movimentar se
para Rangoon e os estreitos de
Malaca e fustigar a posição
inimiga do lado Iéste do Ocea
no Índico.
Cada uma das fôrças aliadas

- a do Mediterrâneo, a do Ge
neral Stilwells na China e a

Ide MacArthur com base na

Este aluno hobl
li+ou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer·

cial, corr espon
dencia, em sua
casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili·
dade jamais vista. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Esco/a devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera.
ção de a/unos e fados esfão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestaçães. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a

um Cedi/icado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alfa habilitação.

Problema inesperado !
Londres, (B. N. S.) - Um chevização", e o fato confirma

problema inesperado nasceu a opinião dos observadores que
dos complicados esforços que afirmam que o govêrno alemão
vêm sendo feitos pelas autori- não ousará retirar grandes
dades alemãs para transformar

I contingentes
de fôrças da fren

a Polônia numa "área de eva- te oriental, mesmo no caso de
cuação" para os habitantes de

I
uma invasão pelo ocidente,

Hamburgo, Berlim e outras cí- uma vez que isso provocaria
dades industriais da Alemanha completo pânico entre os ale
- escreve o comentarista di- mães. Os alemães estão, assim,
plomado do "Daily Telegraph". tornando-se vítimas de sua
Não sómente - acrescenta êle própria propaganda e os polo
- a maioria dessas pessôas neses têm-se aproveitado disso,
mostra a maior relutância em ameaçando os hitleristas de se

partir para a Polônia, chegan- veras represálias, quando se
do a resistir à ordem de embar- der a derrocada do exérctio
que, como muitos dos que para germânico:

.

alí foram transportados estão ------------
tentando abandonar o país,
sem permissão, e regressar à
sua cidade no suleste da Ale
manha. Êsse fato deve ser atri
buido ao pavor, que vêm inva
dindo os alemães, dos eslavos
orientais e particularmente dos
russos. Êsse medo foi intensífi- ._._.__. _._••••••••••••••••••••••_. .

cada pela propaganda nazista, Compram-se estabilizadores.
pintando os horrores da "bol- Na "Radiolar", rua Trajano, 6.

y LANDAFormidáv�1 liquidac;ão na mai� ba-
raleira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os artigos sobem de preços, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todns.

"

"

"

"

"

"

"

"

, "

"

"

a
"

"

"

"

"

"

"

"

'l'ECIDOS
Chitas estampadas, reclame metro
VoU estampado, lindos padrões. . . . ..

"

Voil estampado, a escolher .

Paterpans reclame .

Voil suisso, artigo superior .

Linho estampado .

Linho estampado, c/80 largura .

Fustão branco, artigo bom .

Fustão branco, artigo superior .

Fustão estampado, a começar de .

Peterpans artigo superior .

Tecido listado .

Te.cido Beligerante
"

Tecido Amer-icano, moderno
"

Tobralco estampado, reclame .

Tobralco estampado, artigo superior
Tecido c./Barra, reclame ... . . . . . . . ..

"

Tecido barrado, modernissimo .

;f Opala lisa, todas as côres .

\

Opala Francesa .

Opala Cecilia .

Opala Suissa , .

Opala estampada , .

Opala estampada reclame .

Opala estampada Ivete .

Opala estampada suíssa .

Zefir artigo bom .

Percal estampado para camisa .

Tricoliile reclame .

Tricoline artigo bom .

Tricoline América .

'I'rtcollne artigo superior
"

'I'rícoltne c/salpicas
"

Tricô branco
"

Brim pardo colegial, do melhor
"

Brim azul marinho, artigo bom .

Brim fantasia, reclame .

Brim artigo bom .

Brim Singapura .

Brim superior
"

2,60
3,50
4,00
5,00
6,00
4,50·
7,00 f

7,OU
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

Brim Estalíngrado .

Brim Sebastopól .

Brim Caroá .

Chitão artigo superior .

Crepon para Kimono .

Pelucia lisa .

Pelucia estampada .

Pelucia A BC .

Sedas lisas e estampadils--a escolher. E uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar,
eOUJo: rendas, fitas, meias, pijalnas, cuecas, etc. ..

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

Cachá artigo superior . . . ..

"

Atoalhado artigo especial .

Riscado para colchão .

Riscado Colossal para colchão .

Riscado enfestado, para colchão "

Riscado enfestado para colchão, arti-
go bom o. . .• •. •. .. . . . .•

"

Colcha para soleira a

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

mercerisado "

Colcha para casal .

Colcha para casal, artigo bom . , ' .

Colcha para casal, artigo superíer .

Algodão, S 110 peça
Algodão A C 10 .

Algodão 2 "

Algodão A A .

Algodão enfestado marca Nosso "

Alvejado Coquete peça 10 mets. "

Alvejado Prata peça 10 mets. "

Alvejado Andaluza peça 10 mets .

Mor im Das Noivas 20 jds.
"

Morirn Angelica 20 jds. "

Morim Flôr do Campo 20 jds. . .

Morírn Ave Maria 20 jds. "

PERFU�IAR.IAS
Pasta Kolinos .

Pasta Eucalol .

Pasta Colgate pequeno .

Pasta Colgate grande .

Pasta Colgate gigante .

Sabonete Gessi .

"

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

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

10,00
24,00
30,00

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

a 3,30
2,90
2,00
3,50
6,00
5,00

"

cx
"

Sabonete Eucalol ".

Sabonete Vale Quanto Pesa .

Sabonete Pião .

Sabonete Pelota .

Pó Coty pequeno cx
Pó Coty grande .

PÓ Madeira Oriente pequeno .

PÓ Madeira Oriente grande .

PÓ Suspiro Granada pequeno .

PÓ Suspiro Granada grande "

PÓ Lady pequeno "

Talco Malva pequello
"

Talco Malva grande "

Talco Eucalol pequeno .

Talco Eucalol médio "

Talco Eucalol grande "

Talco Gessi grande .

Talco Palmolive grande "

Talco Una Joia .

Talco Narciso Verde .

Rouge Cici "

Rouge Madeira Oriente "

Rouge Lamoniéri "

Loção Royal Briar .

Loção Brilhante .

Baton Van Ess grande .

DIVERSOS
Toalha Bom Dia .

Camisa Física reclame .

Camisa Física artigo superior .

Camisa Física artigo extra .

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

Camisa de meia, com meia manga .

Camisa socega leão para homem .

Calças feitas para homem desde .

Grampinhos cxs. de 12 dzs. . .

Camisas de tricoline para homem artigo
superior desde .

Lã em novelo marca Pom pom .

Meias paulistas para moças .
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m ·ulva O �n�lva �
A VO Uf'"\ DO nURLJIO
Londres, 25 (U. P.) - Mus

solini regressou à Itália, en

contrando-se presentemente
em Bolonha, tendo saído on
tem de Mun ich. Soube-se que
o "duce" foi recebido em Bo
lonha pelos novos ministros
fascistas e pelas autoridades
locais alemãs. Mussolini via
jou no trem especial blindado
de Hitler, acompanhado por
Dino Alfieri e Roberto F'arí-

Em Roma, os alemães violam as residências de vários cardiais
ALfAnos Ellf CON'l'URSI
Argel, 25 (U. P.) - Espe

cial, por Donald Coe, via rá
dio-telegráfica, para o Estado
- Os sinos da igreja de Con
tursi foram postos a repicar
por ocasiao da entrada das
tropas norte-americanas, afim
de saudá-las no seu .tírrne
avanço para léste. Os habitan
tes narram diversos aconteci
mentos ocorridos durante a

ocupação alemã. Uma compa
nhia gerrnamca tinha sido naci.
completamente varrida à me

tralha, sem que pudesse res

ponder devidamente porque as

tropas do "eixo" sofriam de
escassez de munições e dispu
nham de poucas provisões, se

gundo dizem, alguns habitan
tes. Acrescentam outros que
os alemães arrebataram todas
as galinhas, porcos colchões e

roupas que encontravam, ao
retirarem-se. Com a ocupação XCU (�OLP]� ArIUZ
de Contursi, os aliados se Argel, 25 (U. P.) - Lan-
acham a um terço do caminho chas torpedeiras al iadas ata
percorrido até o coração da caram e afundaram um navio
"bota italiana". Todas as mercante carregado de muni
pontes e estradas foram dina- ções, em audaciosa operação
mitadas pelos alemães em sua realizada na baía de Velona,
retirada de Contursi, para re- na costa oriental do estreito
tardar o avanço aliado. A de Otranto.
aviação germânica tornou a

entrar em atividade em toda a
zona que está defendida por
franco-atiradores e por arti
lharia ligeira; mas esses obs
táculos são vencidos pelas co
lunas avançadas, que abrem
caminho através de um mar de
ruínas, explosivos e embosca
das. Enquanto isso, os norte
americanos consolidam as ba
ses conquistadas e constroem
em lugares estratégicos vários
aeródromos para lançar o
maior peso do ataque contra
os alemães, que encontram em
toda parte oposição e hostili
dade do lado dos habitantes.

A Fj,R:oL-\. ])E MUSSO
NOlla Iorque, 25 (U. P.)

A emissora de Berlim comuni
cou que Mussolini se prepara
para convocar em breve uma
assembléia constituinte, para
redigir as novas leis destina
das ao Estado Republicano
Fascista.

N_.\S lHTAS UE rj'lUEWfE
Argel, 25 (U. P.) - A emis

sora c 1 a n c1 e s t i n a alemã
"Atlantic

'

informou que se

luta nas ruas de Trieste e que
guerrilheiros jugoeslavos, au

xiliados por tropas italianas,
entraram em território penin
sular itálico.

7 "\_VIÕES-TRAXSPORrrE
n ERRTJUJ)OS

Argel, 24 (U. P.) - Aviões
de caça aliados derrubaram 7
grandes aparelhos de trans
porte da "Luftwaffe". que es

tavam retirando soldados ale
mães da Córsega para o terri
tório europêu, Os aviões uu

migos foram abatidos entre
Bastia e Livorno.

Arl'AQUE A PISA
Argel, 24 (U. P.) - Bom

bardeiros aliados atacaram,
ontem, à noite, as esplanadas
ferroviárias e o aeródromo de
Pisa, na Itália.

ATACAXHV LJXH.\S UE
(�()J[UXICA('ÕES

Argel, 24 CU. P.) - Bom
bardeiros e caças aliados ata
caram pontes, entroncamentos
ferroviários, transportes mo
torizados e posições de arti
lharia do "eixo" nas zonas de
Mancello, Avellino e Bene
vento.

\'IOLÊXCL\S 'NAZÍS
Berna, 25 (U. P.) -- O gral.

Kesserling ordenou rigorosa
vistoria nas casas dos cardiais
que vivem fóra da Santa-Sé.
Estão sendo zelozamente vi
giados ou (como dizem os ale
mães) custodiados pelas auto
ridades de ocupação 3 cardiais,
os quais haviam sido detidos
em suas moradias. Ignora-'3e
que atitude adotou o Vatica
no em face dessa medida.

lLUS 41 BELOXAVES :UAIS 4 CIDADES
Londres, 25 (U.· P.) - 1n-, Argel, 24 (U. P.) - Mais

formou a B. B. C. que a um quatro cidades italianas foram
porto aliado do Mediterrâneo conquistadas pelas tropas 1101'

chegaram mais 41 navios de te-americanas e britânicas. As
guerra italianos. Acrescentou cidades ocupadas foram Mate
a difusQra que os vasos de ra, a 18 kms. ao norte de Gi
guerra' aludidos tiveram que nosa, Oliveto e Citra, a 10
enfrentar fôrças alemãs, quan- kms. ao nordeste de Campa
do então afundaram nove be- gna e Altamura a uns 20 kms.
jOllaves da mari_!!h� ���t�. ao norte de Ma,ter�,• •

I

,

x�r[l �

seu

•

PROTESTAMOS!
•

RETIRADA

Amanhã - 26 de setembro - é o dia escolhido
para o protesto geral da Coletividade Brasileira, que é,
também, do mundo aliado, contra a perseguição às
crianças polonesas na Polônia ocupada pelas hordas
hitleristas. O ESTADO, com plena determinação, adere
a êsse veemente protesto contra os atos crirnirioeos e

dignos da mais severa p uruçeo , perpetrados pelos
desalmados invasores nazistas, que, na sua cega von

tade de exterminar e desrespeitar as nações que se

lhes opõem, não sabem poupar nem mesmo as CrI

anças, como acontece atualmente na Polônia.

Alguns exemplos da situação das crianças polonesas na
Polônia ocupada

Antes da guerra presente, nasciam na Polônia, cada ano,
cêrca de 900 mil crianças. Atualmente a natalidade diminuiu
a metade.

�

As rações alimentares das crianças poloriesas , sob a ocu

pação nazista, são ínfimas. Não chegam à sétima parte dos que
a criança precisa para o seu des=rwolvírnerrto normal.

•

De 5 milhões de crianças polonesas, que frequentavam
antes da guerra presente as escolas polonesas, atualm.ente só
cerca de ::150 mil podem frequentar as escolas primárias -- com

pletamente gerrnanizadas.
•

As crianças polonesas são deportadas para a Alemanha,
do modo igual como os adultos. As criancas de 10 anos são
obrigadas o trabalho duro nas zonas rurais e-as de 12 anos nas

zonas industriais.
*

Os alemães perseguem às cr-ionços polonesas igualmente
como aos adultos. As crianças polonesas morrem aos milhares
nas prisões, campos de concentração e são executadas pelo s san
guinários nazistas.

A fome, as moléstias e persegulçao dizimam, de modo
assustador, as inocentes crianças polonesas na Polônia subjugada.

Domingo católico A viuva do pintor
Antônio Parreiras

Argel, 24 (U. P. Urgente)
Os alemães estão-se retirando
da Córsega. Aviões britânicos
avistaram inúmeros navios
íntmígos, navegando entre
Bastia e Livorrio, transportan
do soldados alemães.

l�S'L\_ \'.\ R:\"FER}[ü
Estocolmo, 25 (U. P,)

Diz um despacho de Budapeste
que Mussolini, quando foi Ii
bertado, se achava gravernen
te enfêrmo, tendo de ser sub
metido a delicada intervenção
cirúrgica, em Viena. Não há
mais pormenores a respeito.

'NOY"\. O'E'EXSIYA
Argel, 24 (U. P.) - As fôr

ças anglo-norte-americanas do
Quinto Exército iniciaram
uma nova ofensiva na frente
italiana de Salerno-Nápoles.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdímento OS SS. MARTIRES CANADENSES
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARlVIIN'r e tome-o de acôrclo com

as instruções da sua bula. Parrnínt
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruídas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parrnint é agra
davel ao paladar, As pessoas que
Saírem ele aturdimento catarral.
farão bem, provando 'êste remédio.

Eleicão da rainha
dos estudantes

de 1943
Em prosseguimenta ao

Rio. 25 CA. X) - Co:nfome foi no
í

i
ciado há tempos, o presielente ela Repú-

Os catól icos do Ca nn.dá como os blica eleterminou que fossa "etiruciC (�a
dos Estados. Unidos da Norte-Ame- orrtem c-ron olóaka o nrocesso elA JC31'1-
rica e,�tão, cheios de jt'�bi lo, I;O,i.';'.!

i-al iz acão da, senhor-a Lat.lren�'e iVfaJ.t.'ig,;.CCeld�� am
ê

les os sel;s s<�ntos ,1lldJ J 1- Parr-au-a s. viuva elo saudoso pln t or pn
res. I rata-se ele 7 .1eSlllt�l" fran:e- t.rIcro Antônuo PaITeil"US. cuja re,;iJ,',,

se� que deram a' suu
_

vida 1)('1<15 cia foi transformada em musêu, pelo
IllI�SOeS entre os Hu!"ocs. ,

Du.uos J,,'(e;TentOl' Amar-ar Peixoto, Chegando
hoje, �l11a bre",e. n�)hcla ,sobrc, O agor-a o jirccesso a seu tér-mino. o JuizPe .. Ioao de Bréf'cuf C[u�' e ,consldc- Eduardo Gonçalves da S,I"a, da ])1":'.ei.
rado C0l110 sendo o chcf'e ,�i_este li.1:1- ra vara ela comar-ca ele );[[,>1(>;,' acaban.uulo de soldados de Cris!o. �J<;- de fazer entr-ega à üu 'tre (12m' c' •

'r I I 1 "93
-

c S ,1 ,() seu

(L'lI. aos -;) (le J11larBço 'Ir. e f'
u. , (,no I títUlO. ele círladan ía br-axil eir-a. O ato foi

majestoso so ar (e re ClI , cm "(ln assist.ido IJOI' dlstintas ' l'l'"'I '. . . V' . , I' I ..
'

.

o r-

I
" per-sena IC 3r.es.

( C-SUl - II c, pCI t? (.e .. �1�le�IX, lL,l- advogados. jornn,listas e etc. Depois eleIC'I1,CCl1do a sua f'amil ia a í'iuu flor te I' pre"tarlo' t II. hr " ." N '.'1' r» ')f ,o jun-amcn o ne pr-axe, a
(,,[ no li czu n.: o rmunr la. i .orn _'t sen.hora J' o 'ff I' P

.

I 'I I I ...l'
- • ._' I. • .Jt:4Uil'011ce ivra.r .,lg"lne arre trus. que

a,nos r e .1( B( C pc-c.e 311!lllSSaO
.

n a
se mosuava bastante comovida foi v ivz..Companhia de Jesus; mas, apcsn r- mente·

. tI'
.. -

dos estudos jú feitos, quer-ia ser-vir 'eumpnmen aca.

"OtllO irmão coarljutor. Os superio-
('�, entretanto, julnarum que pl'es- .

"A Banuerr-a Nacional quando em prés-
trto ou procissão, não será conduztda em:!l'ia melhores serviços à call,:1 d(' posição horizontal, e irá ao centro da

')eus, corno sac-rrtotc. Depois de testa da coluna, se isolada; à direita da
udcnado sacerdote conhecia um lest'! da coluna, se houver outra bandei-

,
' ra; a rrente e ao centro da testa da co.iO desejo. servir nas missões do luna,. dois metros adiante da linha pelas':al1,adâ. Em 1(j25. conseguiu a rca- demais fOI'madas, se conCOI'l'e"em tJ'ês

.

i�aç'ão dos seus sonhos. Pouco tem 011 mais bandeiras". (Decreto-lel II. 4.545.
lO <Iel)ois de S1l2, chegada cm Qlll'
'cc começou a "iria de 1rahallws c
;ofrilllentos incríveis entre os ru
les HUJ't'íes que, por sua vez, eram
�onstantemente perseguidos pelo�

. 'roqueses. A oCllPnção de Quéhec
pelos ingleses obrigou-o ai volta;'
')al'a a Fran.ça. Mas, mal tinha esta
'pcl1perado a, sua colônia quando o
"'l. Bréfeuf embarcou de novo p3r;)
) país dos Hurões.
Lá o esperavam mads 17 anos d�

labores missionarios c, no fim ,1c
:es, UIll dos martírios mais cruéis.
.',elas mãos dos selvagens iroql1csrS;
'Ias 16 de ll'arço de 1649. O Pap:1Pio XI canonizoll-o junto com lJ�
,eus cOIlJ(panheil'os [l,OS 29 de .iun··r
d,� 1930.

Capela ele S. Luiz: 7, - 8.30 horas.
Capela elo Abrig10 ele :o.feno:res: 7 hOl'"''

(todos os elias),

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Granee Tónico

A :FUGA DA JLHNHA
Londres, 25 (U, P.)-A rai

nha da Itália, o príncipe
Humberto, a princesa Maria e

mais 45 personalidades italia
nas fugiram para a Suiça, che
gando hoje a Genebra. Entre
as pessoas que integram o sé
quito da rainha figura a espô
sa do conde Bergolo, governa
dor de Roma. Não foram for
necidos detalhes sôbre a fuga
nem como a rainha da Itália ZONA J)}j SALERNO
e os demais fugitivos conse- I Londres, 24 (U. P.) - A
guiram atravessar o território emissora de Berlim informou
ocupado pelos alemães e che- que os Aliados estão atacando
gar à Suiça. Segundo parece, intensamente as linhas ale
a rainha e o príncipe Humber- mãs na zona de Salel'no. Os
to não puderam acompanhar soldados aliados, segundo os

O rei e o marechal Badóglio nazistas, foram repelidos, de�
quando fugiram de Roma, pois de violentos encontros.
para território ocupado pelos
Aliados, quando o general
Kesserlillg atacou a capital
italiana.

programa. que sabemos V1'Stp e

cheio de empreendimentos pu
ra!1lente ,estn<Lmt1s, o Crlllr»
Acadêmico XI" rle Fe\'C'l"l'iro,
ancxo ú Faculrlade ele Direi I () de
Santa Cat�lrjlla, vai lanç'lr o

concurso par'a a, eleição da R�
inha-dos-Esludantes, de 1943.
Para tal fim, contam os rliri·

gentes do Centro Acaelêmico
com a adesão de toda a classe
estudnntil, bem como (12 im
l,rensa de Florianópolis. O plei
to, que começará no próxuno
domingo, dia, 26, será, sem dú
vida, renh ido, pois, conforJ1le
nos foi dado apurar, varias ea,n,

didatas são, desde já, aponta
das.

As cédulas a serem usadas em

tal plejfo. já impressa,s, serão
dislribuidas graciosamente pc
h'�. Il.OSSOs lllais finos est ÜJClc
cimentos comerciais, pios quc
toelo povo está convidado a', de·
Jl)onstrando a sua solidat·; ('dade
à gentc estudante de nossa ter·
i3, colaborar cotn ela, no scnli
do de empresta,r o maior b!',lho
1J()ssível '10 primeiro movimento
do gênero, que se faz em FlfJria
aopolis.
Em momento oportuno, indi

cal'emos os' lugaJ'es em que se,

rão colocarias a,<; urnas, desti
nadas [l J'ccolher os votos.
Segundo nos foi dito, a COI\):1-

ção .da Hainha terá lugar cm

j'Jll dos nossos clubes.

Não é 8cumulacão
Hio, 25 (A. N.) - O DASP escla·

receu que não constitue aculllula
ção o em)Jrêgo de funcion:hios pú
blicos cm institllição sUbvencionur\a,

Embriaguez constante
Hio, L;j (A. N.) - () DASP cscla-

]'eeeu que o ca,so de clllbriagupz
constante constitue ealUsa eficien
te para demissão do fllncionúri0.
Se êste, porém, ficar alienado ain
da em serviço, em virtude de al
coolismo, deve ser aposentado.

Primeiras multasRio, 25 (A. N.) - Foram divlIl-

"

HORÁRIO DAS SAN'I'AS :\rrSSAS

gados os nomes (le vária.s firmas
comerciais e de palrtieularcs por
haverem desresl)eitaclo o black-out
permancnte C'm Copacabana. Tra
ta-se das primeiras multas imp()s
tas no Rio de Janeiro.Catec1l'al: 6. - 7, - 8. - 10 horas,

NOI'ena: às 19 horas.

l
Em dias ela semana: .\lissa: às 7,:10

hora:;.
Igreja de S, PJ'ancit'o: 7, - n 1101'8<
Hospital de Ca.'idade: G, - 8 11o:'a;;.
Purís,s'imo Coração ele :l1aria (Part-,»):

8 h'O'ras.
19rej.a de Santo Antôn.io: 7. - 8 h01'2;,
Igreja de. São Sebatstião: G,30 hm'as:
Igreja de SaJnta 'l'el'eZ,iJlha: 8 horas.
Asilo Lrmão Joaqtlim: ti hOI·a,�.
G>nási,o: 5, - G. - 7,30 (só aluno,.

- 8,30 horas. Barcos em leilão
. .Rio, 25 (A. N.) - Como é do co
nhecimento público, a firtna ale
mã Herm Stoltz e Cia., em virtude
de decreto do govêrno, foi dissol
vida, sob fundamento de que vi.
nha prejudicando os interesses na.
cionais, em benefício do "eixo".
Agora, a Defesa Econômica do
Banco do Brasil acaba de abrir
concurrência pública, peio espaco
de vinte dias, para a venda de vÍí

Atenção I � despe;;� com .0 rias embarcações que pertenciam• CInema pode ser tI <tquela firma. As referidas 'embarrada com a venda de papel velho. cações, que são construidas de ma.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. deira, estão avaliadas atualmenteRua francil3co Tolentino, 3. ..,

'

cm,.,600 mil cruzeiro","'-t J?f:: '�";-�..u_'... �

'l'rindacle: ;\Iatriz: 8 11ol·as.
Trindac1e: Chácal'a: 8 hora,s.
João Pes·sü·a (Estn'aito): 7.30
São José: 7,30 - 0.30 horas,
Ooqueü'Q.l:;: 9,30; dia seguinte: 7 hora"
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