
o QUE OS MOINHOS ALEGAM
PORTO AlEGREJ 28 (A� N.) -- OS JORNAIS REGISTAM O AUMENTO CONTí
NUO DO PREÇO DA FARINHA-DE-TRIGO� QUE, EM_ MENOS DE DOIS ME
SES, SOFREU UMA MAIORAÇÃO DE CÊRCA DE 200 CRUZEIROS POR TONE
LADASa OS MOINHOS ALEGAM QUE A MAIORAÇÃO FOI ORIENTADA PELA

COORDENAÇÃ9 DA MOBILIZAÇÃO ECONôMICA.

Chung-King, 28 (U. P.)
Foi executado na capital chi
nesa o almirante Sahs-T'oo
Chu, ministro da Marinha do
govêrno títere de Nankin. Sa
hs-T'oo-Chu foi aprisionado,
em março, pelos guerrilheiros
chineses, que conseguiram
afundar a canhoneira em que
o mesmo viajava, no rio Yang
Tse-Kiang.

Baía, 27 (D. N.) - Apurou
se um desfalque na Caixa Eco
nômica de Itabuna, o qual as
cende a cerca de 500.000 cruzei
ros. Os implicados são o ge
rente José de Aguiar e o tesou
reiro, os quais teriam empre
gado o dinheiro em uma em

prêsa cinematográfica, que di
rigiu em nome de terceiros. O
tesoureiro, preso, confessou o

crime, enquanto que o gerente:
se encontra ainda foragido.
Prosseguem as diligências po
liciais.
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ss At
- I A desJ:.'a com o

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

Continuam os golpes contra o inimigo derrotado
A morte de Sydney

Williams
Londres, 26 (U. P.) - Fale

ceu ontem à noite, vitimado
por um colapso cardíaco, o sr,

Sydney Williams, correspon
dente de guerra da United
Press.

Moscou, 27 (L. P.) - Quatro po-,
Moscou, 28 (r. P.) - Os exerci

derosas colunas soviéticas abrem tos russos, que estão avançando 56.caminho inexoravelmente, pela brc GomeI, envolveram e destrui
Rússia Branca, na direção de Vite- ram inumcros contingenles ale
bsk, Orxhu, }IogiJev e Gome]. O mães. Outros despachos adiantam
avanço russo é tão enérgico, que os que as Iôrças soviéticas chegaram
nazistas não conseguem, ClU nc- a 45 kms, ao sudeste de Gornel.
nhum ponl.o, urganiz ar noAvas li-I

�h:,is ao norte, .05 russos. chegaramnhas de defesa, sendo, por esse 1110- a 48 kms. ao leste de V I tebsk.
tivo, obr-igados ai retirada sisterná- *

tica na direção da fronteira da Po- Londres, 28 CC. P.) - Os ale-
Ió ni a. Informações autorizadas in- mães admitiram, oficialmente, que
clicam que os russos já se encori- os russos atravessaram o Dnieper,
tram 2, 170 quilômetros da Jrontei- em grande escala e em muitos
ra da Polônia. Destaca-se que a pontos, desde a desembocadura do
ocupação de Vitcbsk, Orsha, Mogi- Pr ipet, ao norte de Kiev, até a zo

Iev, Minsk, e GomeI garantirá a in- na de Zaporoche. Segundo os na

vasão das terras da Polônia, uma zistas, somente alguns dos contiu
vez que essas cidades são conside- gentes atacantes foram destruidos
radas as "portas da fronteira po- e repelidos. Prosseguem os contra
Ioncsa". Enquanto isso acontece na ataques alemães para destruir as

frente central, os russos continuam fôrças russas, que estão levando a

repelindo os alemães na frente do guerra para, o território ao oéste
Dnieper, desde Kiev até o sul de do Dnicpcr.
Zaporoche, acreditando-se que

hO-1
*

je à tarde serão anunciados impor- }[oscou, 28 CC. P.) - Continua :l

tantes êxitos das tropas soviéticas. intensa hatulha pela posse de Kiev.

Inf'ormuçôcs soviéticas salientam vsk l' Zapo roche, cidades situados
que novas tropas da cavalaria co,- ao longo do Curso meridional rio
saca atravessaram o rio durante a Dn icper. Xa Hússia Branca, onde
noite e estão atacando as posiçôcs os russos irromperam por quatro
inimigas pela retaguarda, na frente pontos diferentes, as vanguardas
de Kiev. Salienta-se que os cavala- soviéticas ocupam mais ou menos
rianos cossacos estiio dcserupc- as seguintes posiçôcs : 4S kms. fi

nhun do importante papel na, tra- lésl c de Vitebsk, 80 a nordeste ele
vessia do Dni eper. Outras informa- Orsha 120 a nordeste de Mogilev e

ções acrescentam que os alemães 144 a surlést e de Gornel. É porém, na

continuam retirando-se da frente I zona de Krerncchung, na Ucrânia,
de Kiev, que, 'segundo consta, de-I que

os nc.xist as estão sendo mar-to
verú ser ocupada, a, qualquer mo- lados com maior vigor. Aí, a, avia
mento, pelos russos. çãn soviética está atuando em vôos

baixos sôbr e as colunas nazistas
}.fOSCOll, 2í! (1". P.) - Tropas em fuga, bombardeando-as e metra-

paraqucdistus russas estão desceu- lhnndo-as quase sem oposição da
do em número considerável sôhrc "Luf1waffc". Em sua; vitoriosa rea
a margem direita do rio Dnicpcr, çâo , as fôrças russas já reconquis
segundo os mais recentes informcs

\
tar-am cêrca de 14 mil localidades

da frente. I c uma superf'ic ie territorial de 470
. \ .

I
.

. . 111�1I crus, quadrados. Esta superf'i-
Moscou, 2S (L". P.) Os cxcrcr-j cie é maior que 2, da Alemanha.

tos russos estão sitiando as últimas (posições alcmâs sôbre a. margem
esquenta do Dn ieper, na frente til!

:::�::':e',:::::'�;:1,:::�p�� �::�:O;}i�;t�' O pesar pela prisão do Papade S. Paulo, 28 (A. N.) - Causou viva repercussão nesta ca-
pital, como em todo o Estado, principalmente nos círculos re
ligiosos, a notícia de que o Papa se encontra prisioneiro das
fôrças nazistas, na Cidade do Vaticano. Nas igrejas desta capítal estão sendo celebradas missas, com pregações alusivas aos
acontecimentos que culminaram com a prisão de Sua Santída
de, e outras solenidades litúrgicas são promovidas em sinal de
pesar e protesto contra a odiosa atitude nazista.

tJ"oJ ��� .._ _._••���•• ._ � �••� ........

rio

Hiroito é cúmplice ..•Nova Iorque, 27 (D. P.) - O g0-
vêrno do Japão reconheceu, �fi
cialmente, o govêruio repub licano
fascista, tia Itália, dirigido por
Mussolini. Foi o que informou o
Ministério do Exterior mpomco
por intermédio da emissora de Tó
quio.

Maiores de 60
e menores de 18

Rio, 28 (A. N.) - O Conse
lho de Colonização e Imigração
acaba de esclarecer que também
os estrangeiros maiores de 60
anos e menores de 18 estão su

jeitos à exigência da revalidacâo
de permanência no Brasil.

�

llfIYIS'!'ÉRJO nA AHRICUVfURA râo defensivo alemão da
Dnlepo-Petrovsk, a léste
Dn ieper.

zona

doDEPAR'l'A1UEN'l'O NACION.4J, DA I'RODU('.'{O .MINER.UJ
Concura-ênota pública para construção de 10 casas 'em Crescíuma, Estado de

Santa Catarina

r. De ordem do sr. Representante do Departamento Nacional da Produção
.lIineral, faço público que. no dia 16 de outubro de 1943, até às 18 horas, seráo
.recebídas, na Secretaria do Departamento em Cresciuma, Estado de Santa Cata
.r ína, propostas para a construção de 10 (dez) casas.

Os interessados poderão obter. a êsse respeito, todos os esclarecimentos de
que necessitarem Í}uanto a especificações, plantas, etc., no escritório técnico do
.D. N_ P. M_ em Cresciuma.

II. Cada proposta deverá ser entregue em dois invólucros, send�:
1°) Invólucro fechado e lacrado com o sobrescrito: comprovação de idonei

dade de (nome da firma do proponente), e contendo:
a) registo de contrato social ou ela firma individual no Departamento Na

.eíonal de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital;
b) estatutos em original ou Diário Oficial em que se acham publicados, uma

aprovação e registo, quando for-em sociedades anônimas legatmen te constituidas,
ce acôrdo com o decreto-lei n. 2.627, de 26 ele setembro de 1940;

c) Diál'io Oficial com publicação do decreto autorizando a' funcionar na

República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitação de impostos sôbre a renda, municipais, estaduais, federais, sem

lll'e as últimas;
e) certidão de que trata o pará.grafo 10 do artigo 33 do regulamento anexo

no decreto-lei n. 21.291 de 12 de agôsto de 1931 (2/3);
f) prova de haver engenheiro responsáy.e[ pela firma de acôrelo com a le

gislação em vigor;
g) os construtores ou engenheiros apresentarão as quitaçôes dos impostos

11'1unicipais, estaduais, federais e sôbre a renda, bem como l'éferências sôbre a
sua idoneidade_

2° Invólucro fechado e lacrado. com o sobrescrito: proposta (nome da firma
proponente) contendo:

Proposta em tl'ês vias, sendo a primeira devidamente selada, com o preço
1111itãrio para cada tipo de casa determinado no projeto, em algarismo e por
extenso, acompanhada de uma relação pormenorizada dos serviços a serem exe

cutados, com os respectivos preços unitários, tan1bém em algarismos e por ex
tenso, para cada tipo de casa.

III. Recolhidos os invólucros referidos na cláusula anterior, em presença dos
jnteressados que hajam comparecido, serão abertos os invólucros relativos à
�omprovação de idoneidade.

Julgada a idl:>neidoade dos COl1lco.l'l'entes serã'O então abertas as propostas das
i"irmas consideradas idôneas.

Submetidas a aprovação, a firma vencedora deverá caucionar uma impor
tância de 10% elo orçamento.

Cresciul1la, 24 de setembro de 1943.
Milton Carvalho - Aux. XI da D. F. P. 1\11:.

Moscou, 28 CC .. P.) - Os russos

já dominam firmemente um impor
tante suburbio de Dniepo-Petrovsk
.na maa'gem esquerda do Dnieper.
Na frente do Kuban foi reconquis
tada a cidade Temryuke. Entre
mente a emissora de Berlim lançou
com grande escândalo- a noticia de
que nova e gigantesca ofensiva aca

ba de ser desencadeada a norte de
Melitopol. Diz a emissora que os

russos estão operando com grandes
fôrças de infantaria e tanques, E
reconhece que os soviéticos conse

guirárn perfurar as linhas nazistas
com ataques à baioneta, Na [orna
da de hoje, foram reconquistadas,
nos vários setores da luta, mais de
quinhentas localidades. O avanço
dos soviéticos em direção à fron
teira polonesa, na região de Mogi·
lev, foi de 15 kms.

senhoriosabotagem do
Rio,?8 (A. N.) - O correspondente de um vespertino lo

cal, em Maceió, informa que naquela cidade se registra um fe
nômeno interessante: a falta de casas residenciais para alu
gar, ao mesmo tempo que existe grande número delas, de por
tas fechadas. O caso parecerá estranho e até incompreensível,
explicando-se, porém, da seguinte forma: os proprietários re ....

ousam-se a fazer a limpeza de seus prédios, como sabotagem
diante das exigências sanitárias e, principalmente, contra w
lei do inquilinato, que não permite aumento de aluguéis sem
motivo justificado. Dessa ação dos sabotadores resulta a dete�
rioração progressiva dos prédios, muitos dos quais no períme
tro urbano. Sabe-se, porém, que a prefeitura tomará medidas
punitivas contra os sabotadores.

A

Vão ver quais são as «melhoras» ..•
Londres, 28 (U. P.) - O primeiro ministro da Sérvia, ge

neral Milan Nedtich, em proclamação dirigida aos sérvios, des
tacou que vai melhorar, consideravelmente, a situação do país.
Destaca-se que, segundo revelou a emissora de Berlim, o gene
ral Milan Nedtich entrevistou-se recentemente com Hitler, em
seu Q. G. na frente oriental. O dirigente da Sérvia ocupada pe
los nazistas não dá detalhes à cêrca dessas promessas hitle
ristas, exortando apenas o povo a "manter a ordem e a espe
rar, com otimismo, o futuro".

Moscou, 28 (D. P.) -- Os golpe!!
contra o inimigo derrotado conti
nuarão sendo vibrados com a mes

ma intensidade .na margem orien
t:):l do rio Dnieper, já atravessado
em muitos pontos pelos soviéticos.
Os despachos de hoje narram que
a luta mais acesa é a que se tr3lva
nas úWmas cabeceiras-de-ponte que
os nazistas ainda defendem el1l_

Kiev, Kremenchug. Dnieper·Petro-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A

Existe um drama na quéda
de Mussolini ou na morte mis
teriosa do rei Boris da Bulgá
ria. Causa conforto ver os

grandes ratos falantes da ECl
rapa começarem a fugir pelos
buracos do semi-destruido e

periclitante navio de Hitler.
Mas, o mais atraente drama e

o maior conforto são dados
pela multidão anonima, os

derrotados, os traídos e os de
postos, que se agarram aos
menores resquícios de espe
rança durante os longos anos

de prisão e usam isso agora
como uma arma fútil, e glorio
sa para atacar seus opresso
res.

Esses são os homens que,
sujeitos às mais terríveis ex

periências, muitas vezes até o

ponto do desespero, nunca se

renderam. Eles empurraram
as sentinelas nazistas para'
dentro dos canais holandeses;' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::����::�������� __

criaram na Bélgica organiza- ,
cões subterrâneas complicadas REDU.ZA �A : :e bem sucedidas; partiram •

%31$
·

para os montes da Grécia e :.

. c0'$(l. :
da Iugoslávia, de onde se lan-

,GORDU'RA::.· :.1çam em campanhas regulares;
aplaudiram o bispo Norse que
desafiou Quisling; tiraram,

d
• •

dos esconderijos suas longas Por Um Novo Méto o I COLUMB rA Iarmas e combateram os ale-
Ao atender as Estrêlas de Cinema de • •

mães em St. Nazaire e na Alta Hollywood um médico descobriu um • As famosas mU"lcas, mals
•

, método seguro e rapido de remover o • mais � com os :Savoia; sofrerám, sem treguas excesso de feia gordura. Comece a per- • .
OU rendição, o longo martírio ���IO�e�oO �ê,f.ri�:�f; ;;::;;�a2 �a��t��� I famosos artistas. Iela Polônia; fizeram de Lídice 3 vezes por dia. Este novo método, cha-. U"LTIMAS NOVID'ADES •mado Formode, traz nova vítalída- • •UIll nome capaz de mover I) de saúde e energia como tambem uma • •
mundo', e foram fuzilados nas ap�rencia atraente, ao dissolver a gor-.

Na c,RADIOLAR»)
.

dura, V. não so se sentira como pare- • •
ruas de Copenhague. cerá 10 anos mais jovem. Não é neces- • •

sarío fazer regime alimentar, nem usar • •Há três anos, Hitler parecia drogas drasticas ou praticar exercícios •
Ru'a 6'

•
em excesso. Atúa ajudando a nature- • Trajano, •

o senhor supremo do conti- za. Formode, reduz a gordura de • •
nente europeu. Os realistas um modo garantido como V. deseja. • :
admitiam essa supremacia, ���fqUl�;Of����::' Ah�;ssam���aO�tiae� : .

a sua maior proteção.afirmando que o povo não po- Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 _ Rioderia 'manter-se contra êle; Venda sob orescricão médico
contra o uso brutal que fazia _._..-..-••..- - wI" .......-J

da fôrça, contra a fome e a I macht" derrotada nos campos
desilusão. Esses realistas apon-) de batalha; seus aviões serão
tavam aqueles outros

realiS-j
abatidos dos céus e seus ca

tas, os Quislings, os. LavaIs, os nhões serão silenciados por
Musserts, e com tal material artilharia mais pesada. Mas,
construíam um quadro plausí- no coração dos povos da Eu
vel da Europa unida - enca- ropa,. que dJef.enderam ardua
deada, talvez, mas com ferros mente campos de batalha onde
que não poderiam ser quebra- todos os grandes batalhões es
dos - sob o domínio do "Fue- tavam ao lado do inimigo. HÍ
hrer". Muitos sentiam que o tler já foi derrotado, ou me
instinto da liberação havia si- lhor, nunca venceu uma cam
do perdido pela humanidade, panha. E agora, quando as ne-I€smagado pelos tanques. gras nuvens da tempestade
Não causa surpresa um for- avolumam-se sôbre a Europa

I
te exército ser derrotado por de Hitler, os Quislings tremem
outro mais forte em armas, diante do povo - do povo que
,em disciplina, em perícia com- póde ser açoitado, mas nunca,
bativa. Assim, será a ",wer-, submetido. (D. J. B.) , _
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TÓPICOS & COMENTARIOS

A redeD�ão dos
povos oprimidos

I

a República do
Washington - setembro - (Serviço Especial du Inter-Ameri

cana} - Todas as disposições tomadas pOI' Mussol in i corno Che
fe do Novo Governo Fuscista têm um cunho acentuadamente ale
mão. Nnscida na montanha ingreme de Berchtesgaden, onde Hi
tler costuma ir ruminar seus sonhos e de conquista e de exter
minio, a nova equipe do Ducc é uma reedição caricata e gros
seira, UIlI "crsatz

"

sem substância politica, do antigo Govêrno
de Roma, derrubado pelos í'rugorcs da derrot ac 'Mudou apenas
de local e têm a sua jurisdição teórica sóbre os territór ios na

cionais ainda ocupados pelas tropas alemãs, e dururá enquanto
(furar a ocupação. Para trr.nsf'erir a sua sede para qualquer loca
lidade italiana terá que delibe rar ao lado do Grande Quertel Ge
neral Alemão e exercer funções delegadas por UIll poder militai'
estrangeiro, jú em guerra com o povo do País e com numeroso';

contingentes cio exército nacional.
Mussolini proclamou o "Partido Hepuhlican o Fascista", uunr

espécie de repúhl ica abolutista, que seria UIlJaI monstruosidade
jurídica, senão fôsse um instrumcnto hediondo de traição. Todo
o programa do novo "parlirlo ", lido pelo llúdio de Berlim, se re
sume a medidas de caráter policial: "castigo exemplar para. os
traidores e covardes". Traição e covas-dia foi, no lex ico fascista,
a rendição incondicional da Itália, quando o Exército ítalianu,
abandonado pelos seus aliados, e o povo da Itáliu, despojado pelos
seus ocupantes dos gcueros iudispcnsuávcis para, a vida, decla
raram a impossibilidade de prosseguir a lula. Traição e covard i-.
foi para Mussolini a destituição do regime fascista, depois de t,Pt'
feito desaparecer a .Itúlia 8'0 impulso da sua irresponsabi lidadc
e de seus crimes.

Procura () Ducc ressuscitado reunir li sua volta os últimos
remanescentes do Fascismo para lutar contra os l ibcrtador es da
Itália. Mas para lutar com que? Onde est(l :li esquadra? Onde está
a aviação? Onde estão os suprimentos do novo exército? Onde,
os equipamentos' militares? Evidentemente que a Alemanha ain d.i
dispõe de material bélico para armar algumas hordas de traído
res. Mas, como vão os alemães, bons soldados e guerreiros efi
cientes, conf'iar as suas armas a quem perdeu H Abissini a, Tripoli
e a Líbia, e a quem deixou ocupar a Sicilia?

Para que serve, pois, 8, nova garotada do Duce ? Para a re

lação e .para o roubo. A agitação em que se encontra a Europa
ocupada, mercê dos triunfos obtidos pelas fôrças das Nações
Unidas, requer, com efeito, a presença ele reforços da. Gestapo
nas mais insingnificantes localidade do Velho Continente. A pu ..

licia do Rcich exercia desde o pri.ncípo da guerra uma intensa
ação sôbre a vida italiano, Os "traidores e covardes" pululavam
por todos os cantos, reclamando os cuidados extremos dos ho
mens de Hirnmlcr. A frente interna da Itália absorvia fôrças CO:1.
sideráveis dos exerci tos suhterrãncos do "fuehrer", dos que vi·
giavam as populações civis e rcquistovam nos campos os produ
tos da terra, de que os alemães não podiam prescindir. As frentes
internas da França, da Bélgica, rla Holanda ela Polônia, da, No
ruega, da Yugoslvia, da Grécia, etc. agitam-se assustadoramente.

A Gestapo não póde irnprovisar contingentes de S. S. para
missões tão delicadas. Mussolbni com os seus novos partidár-ios,
vai-Ine permitir essa folga. Seu Govôrrio de delinquentes mio
passa, pois de uma delegaçâo da Gestapo para aluar nas reta
guardas hostis cios exércitos de ocupação.

Eis ao que se reduz a República do Duce.

Vende-se uma, à rua Bocaiuva,
151 com fundos para o mar,
medindo 11,30 metros de frente

I por 60 de fundos. Tratar na

mesma das 17 horas em diante.
15v. - 14

NOSSA SECÇAO«Doce» o PENSAMENTO DO DIA
«Há verdades que é mais pe

rigoso publicar do que foi difí
cil . descobrir •. - Marquês de
Maricá.

A ANEDOTA DO DIA
- O porto é Palermo ou Pa�

lerma?
- Palermo.
- En tão , o nome não foi:

dado, como eu pensava, em.

homenagem ao -Duce ...

O PRATO DO DIA
BISCOITOS RECHEADOS;.
Misture 300 grs. de Far inha,

de trigo, 300 grs. de ma izena ,

2S0 grs.de açúcar. ISO grs. de
manteiga, três gemas e uma ou

duas claras.
Ligue bern, faça bisco itinhos

cortados com fôrmas e asse em

fôrno regular.
Recheie, isto é, case de dois

em dois com doce de leite, e·

sirva.

1"

o PRECEITO DO DIA
O café e o álcool fazem desa

pareeer , até certo ponto, a sen

sação de fome e cansaço, mas

não evitam as consequências:
maléficas que a privação do
alimento e. o esgotamento t ra
zem ao organismo. SNES.

I

Ensine a criança, ao lhe apon
tarem os dentinhos, a usar

Kolynos e pro teger
á

suas

delicadas gengivas e evitará
infecções. Limpa, refresca e

dá esplendor,

CASA

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA. BOSA
Diariamente recebemos novídaces

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

-

SA.NGTJENOLContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

.A RSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETCi
TONICO DO CEREBRO
10NICO DOS MUSCULOS
OI Pálido.. D.Pluper.do.,
Esqotadol, AnêmicoI, Mã ••
que criam Migro" C,il��••
UCjuíticu, r.caberio • tenl-
fictção slr.1 do ofg.ni.mo

com o

Sa ngue n 01
Llc D.N.S.P. O' 199, 'da 1921

"A Bandeira 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 een-

tro, se figura,rem diversas bandeiras, .
perfazendo número ímpar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di
reita deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formar número paro
As presentes disposições são tambemo.
aplicaveis quando figurem, ao lado da"
Bandeira Nacional, bandeiras representa-.
tivas de Instituições, corporações óu as.·

socíações", (Deereto-Ieí n, 4.545, de 31 de"
Jn1ho de 1942: - Art. 18. N. 1).

'jr-

ua ndo alguém, tal como O�I
Iheiro da ilustração a-címa, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sia, de acrescentar, ao agrade
ce, a gentileza:ESíEE 1.411-
BEi'1 O l1EU APEt11TIVfJ

I'f1ED/!ET(J!
,

.1

l//'f ooooaro /)A KIYOTf.A./IIO.,COI1. ESE6UROS
'--- -1TJ••U.I --"

r
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de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

CASA MACEDÔNIA
oferece·lhe por

preços de liquidação
'odú a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos urtigas serão rebaixado> para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

mnis lvale m.uito
Aproveite a nossa

especial!oferta
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.
\..�

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

«a casa que m ais vende e melhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

CARTAZES DO DIA
'3à.ieira,-rm���'�'�H�Ó�lE---

-C1NE.�DEÕ�
..._.......w .,

HOJE

s:« 7,30 horas
Uma história de amor tão sublime que ultrapassa a própria
.irnaginaçâo. Nunca se viu nada mais belo e comovente do que

êste fi lme de Tyrone Power e Joan Fontaine:

Isto acima de tudo !
BRASIL ATUALIDADES 2xlO (DFB)

A PEQUENA FO'CA (Desenho)
Preços: 3,00. 2.00 e 1.00. Imp. até 10 anos

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

CIHE ((IMPERIAL"
A's 1:.1,30 horas:

-U'Ltima Exibição da gargalhada do ano com William Powell,
Myrna Loy, Edmund Lave e Frank Me Hugh:

Nem só os pombos arrulham ....

COMPLEMENTO NACIONAL
Preços: 2,00 e 1,50. Livre

(DFB Nat.)
de Censura

Sa. feira - Humphrey Boggart e Peter Lorre em:

Relíquia macabra
.......................

_ 4 _ _ •••_ _••_ _•••••••...,. _ ....

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

Washington, setembro
(Inter-Americana)-Os trans
portes aéreos na América La
tina, durante êste ano, acusa- &Bll'era'rloet
ram um aumento de 50 /( SÔ- Passa hoje o aniversário Ina;tali
bre O ano anterior. Em 1940, cio do nosso ilustre conlenaneo

eram percorridos 511.500 mi- sr. prof. Francisco Barr,eiros �ilh{),
catedrático de português e litera

lhas por semana. A média nas tura do Instituto de Educação de

d
. primeiras semanas de 1943 Florianópolis.Mocas ataca as a foi de 760.993 milhas. As no- Prosador primoroso, jogando,

baioneta . , magistralmente, con� . os recllrsl�svas rotas estabelecidas sobre a
do nosso formoso idioma, BalTC1-Londres - (A. T. N.) - Co- bacia Amazônica e sôbre o mar 105 Filho é nome de grande �rojemunícam da Noruega que to- das Caraíbas, bem corno a es- ção no cenarro cuHurpl cata.rmen

ram convocadas um número cassês de espaço maritimo e a se. Também cultivou ele, há tem:.

d Ih s do· .
.

I pos
o verso parnasiano, tendo-nosbem maior e mu ere necessidade de rapidez na ell-

I ·1' esse uênero os mais belost d N <Y do que 110 ' . . . l ar o n '" ,nor e a oruega . trega de matérias primas VI- sonetos, que possuimos. .sul para trabalhar para os tais, explicam em grande par- Ao grande estilista ca!�r�ne!l1s""alemães. Numa única comuna, te êsse vertiginoso desenvol- o "_Estado apresenta cor-diais sau-

120 mulheres foram convoca- vimento. dações.
das. Como 4 jovens se recusa-

vam a obedecer à convocação, Curso de Alerladoras
foi enviado um pelotão de sol- em Itajaidados para as trazer à ponta Sob a presidência da senhora Beatriz

f Pederneiras Ramos, ilustre presiden te dade baioneta. Uma delas re U- Legião Brasileira de Assistência em San-
.

g do andar da ta Catarina, realizou-se em Jtajaí, comgIou-se no se .Il Il
ln vulgar brilhantismo, no salão nobre da

sua casa, defendendo-se por Pr-efeí tin-a Municipal, a cerimônia da co

trás de uma barricada. Seu pai Iaçâo de gráu das Alertadoras ela filan-
trópica instituição.

e seus três irmãos foram pre- A turma, que foi paraninfac1a pelo aba-
lizado facultativo sr. dr. Ilmar Corrêa,

SOS. dit·etor dos Cursos de Enfermeiras So
eorristas e ele Alertadoras da L. B. A.,
em nosso Estado, teve também a compa
rência do sr. dr. Rogério Vieira, diretor
Regional do Serviço de Defesa Passiva
Anti·Aérea.

O salão achava-se renleto vendo-se na
assistência as altas au-toridades locais,
civis, militares e eclesiásticas, assim como
numerosas senl10ras e cavalheiros da so
eiedade locaL
Antes da entrega dos certificados fez

uso da palavra. em nome da turma. a
senhora Alice Gonzaga PeLréli, cuja- ora·
�·ão foi fartamente aplaudida.
Finda a ceriInônia oficial. o St', Fran�

cisco ele Almeida, prefeito municipal, ofe
receu aos presentes mna taça de champa
nhe, auroveitando o ensejo para pronun
eiar patriótica oração, pondo de realce
os altos e l·elevantes serviços pl"estados
à Legião pela sua nobre presidente em
SantR Catarina, a quem, ao final, ergueu
um caloroso brinde.
A noite, na "Sociedade Guaraní", rea

lizou-se animado baile, que durou até de
mael!'ugada.

Preferiu morrer
Londres. -- (A. T. N.) - O

comerciante em frutas, Knut
Nilsen, fôra preso pela Gesta
po e levado ao Viktoria 'I'eras
se, quartel-general da Gesta
po, nos antigos edifícios mi
nisteriais de Copenhague ou

de suas vítimas são submetidas
a interrogatórios e torturas.
Aproveitando um momento de
inatenção, Nilsen atirou-se pe
la janela, morrendo instanta
neamente. A Gestapo entregou
o cadáver à família, tendo-se
realizado o entêrro, com enor
me participação.

MACHADO & CIA.

Comprai na Cf' �A MISCc
LÁ NFA é saber economizar'

QUEM ACHOU?
Sábado à tarde. perderam-se no

percurso das ruas Felipe Schmidt
e Trajano um colar de ouro, com

um coração tombem de ouro e den
tro do qual há um retrato. E'
objeto de muita estimação. Gra
tificada será a pessoa que, tendo
do-o achado, o entregar na reda
ção do ESTADO. 3 v."l

Coragem na
Londres - (A. T. N.) - O

jornal suéco "Svenska Dagb
ladet " entrevistou um homem
que foi testemunha ela exe

cução de 11 noruegueses na

fortaleza de Kristianssten, em

Trondheim. A testemunha con

ta que muitos dos condenados
à morte foram maltratados,
mas que todos se conservaram

corajosos. Um dos condena
dos, o dirigente de uma asso

ciação desportiva operária,
pronunciou pequeno discurso,
dirigido aos soldados alemães,
e o professor Morseth pronun
ciou um serviço religioso; em

seguida ao qual, todos canta
ram um hino-religioso.
Muitos dos soldados do pelo

tão de execução alemão cho
ravam, o que não os impediu
de ter a mão firme para matar,
chegado o momento de fuzilar
os Noruegueses.

morte

AG1tNCIA.S E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rlla Jollo Pinto - li.

FlorlanÕpoU.
Súb-slrentes nos prillcipais mUlllolpioa do

ESTADO

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
"� ' aM " �

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos. -

Rua Trajano, 12.

"A Bandeit'a Nacional quando apare
ceI· em sala ou salão, por motivo de ren,

niões, confel'ências ou sole�idades, fica�
rá estendida ao longo da parede. por de·
traz da cadeira da presidência ou do lo
caI da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es·
t,. .. la j,olaila <'fi <'ima". (Decreto·lei n.

4.545, de 31 de Jullio de 1942; - Art. 18.

NEM·TODOS

('" ....
.'••••• , e

1 que as andorinhas percorrem
207 quilômetros por hora,

sendo um dos pássaros de vôo
mais rápido que se conhece.

2 (que um homem, evitando
qualquer esfôrço manual ou

cerebral, pode, desde que beba
um pouco de água de vez em

quando, privar-se completamen·
te de alimentos durante .três
semanas; e que, em compensa
ção, êle não pode viver mais de
oito dias sem dormir.

3 que a água do mar contém
50 miligramas de ouro por

tonelada; e que se se chegasse a

isolar todo êsse ouro para repar
tí-Io em frações estritamente
iguais entre os habitantes da
Terra, cada ser humano pode
ria receber a bela soma de 120
milhões de dólares [dois bilhões
e quatrocentos milhões de cru

zeiros].

4 que uma estatística norte
americana sôbre eugenia

prova que nos Estados Unidos é
o homem o «sexo frágil», pois
por ela se verifica que as mu

lheres gozam muito melhor saú
de do que os homens naquela
nação.

5 que a incubadora de ovos já
era usada pelos antigos egÍp

cios; e que aquele povo coris
truia êsses aparelhos com capa
cidade para incubar até 7.000
ovos, colocando-os sôbre fornos
que consumiam· como cambus
tível. palha ou estêrco sêco.

6 que. segundo uma estatís-
tica recentemente publicada

sôbre o consumo mundial de
sabonetes, os norte-americanos
batem o recorde nesse particu
lar com o consumo médio anu
al de 11,5 quilos por habitante,
vindo em segundo lugar a Dina
marca e em terceiro o Canadá.

aviacão com6rcial
latino americana

A

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órJ!:ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os iniml.
lOS do Brasil, a lei é inflexivel
m. E. M.).

DESPERTE • BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltari di Caml Disposto pQra Jade

Seu figado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os g;ases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenade,
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação n"ão tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

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

, :

IVida Social i. �
.......� .

"Dtáuio de Marie Bashk lrtsetrí - 03
d lái-ios ferninénos gel"aM1),e,nte escritos
corn sangue e com lágu-irnas. cont.ínua-n
sendo um elemento de súbido valor em

todas as literaturas. Tr-azem êles ates·
temunho írrecusável ela verdade e CO'!l,

t ituern subsídios vahiosos para estudos

biogr-áficos e pslcológ ícos.
Marie Bashkirtseff, a pintora russa

nascida perto de Po ltava, em 18(;0 e Ja
Iecida em Paris em 1884. foi uma Geor

ge Sand que não pôde cumprir o s=u

destino. Moraeu cedo de mais, depois de

pintar uns quadros, escrever uma car·

Las e r-orupôr êste Diário para a poste
ridade, Nele se desel1l'ola, dia a dia, a

vida de U111la mulher de ag'ud iss ima se"]

sibí lidade, dotada de raro poder descrã

t.ivo, complexa personal idade artística, e

grande cultura.
Professores ele psicologia apontam ;b.

te Diário como um dos maís inreressan

tes documentos do estudo introspeetivc>,.
da pslcologda do adolescente e da psico
Icg'ia femiin.iJna em geral. Vale além dts

to, como um romance de 'intenso poder
emo tívo. •
O adolescente, o artista, Q ostudioão,

encüntrar1i:o neste Diário um pouco eLe

si mesmos. Mas, pl'ill1<cjpalmen�e a mu

lher tem neste livro o seu Iívro: seus

t sonhos de men ina, suas ííusões, SetLS de

S€ngaITo.s, suas esperanças tndeí ín idas,
seus desvaneíos. suas aspirações, suas

revoltas, sua tr�steza. sua descroça, tu

do está reg;istado nestas págínas.
V,ivido e escroto há anos. o céleb-e

"Diário de Marie Bashkirtseff" nem por
isto deixa de S·eT atuaüssãmo: dír-se-ía

femi'l1i,no é
sensíbüídatle

escr-íto on-tem: o coração
sempre o mesmo e a sua

lIrufinüta.

Decorre nesta data o natalicio do
nosso conterrâneo sr. dr. Abelaa-dc
Luz, delegado distrital de policla
no Distrito Fctle�al.
Faz anos hoje o sr. 1° ten. Duar

tc Pedra Pires, d� F. P. do Estado,

Festeja hoje seu anive�sár}o. o SI·.

.Toão Arêas Horn, funcionário d;l
Cia. Telefônica.

:Muilas felicitações receberá ho
je, por motivo do, �eli natalício, a

graciosa srita. Llgta ::Vloelllllalnll,
filha. do sr. dr. José C. :Moellmann.

A ge.ntiJ srit<l. Maria-Estéla, filha
do sr. dr . .l. H. Ferreira Bastos,
faz anos hoje.

Mais uma prima;vera completa
hoje a srita. Marília, filha do sr.

Or'lando Fernandes, digno conta
dor do Banco Nacional do Comér-
cio.

Fazem anos hoje:
Sra. Arnoldina Figueiredo;
Srita. Vilma Bawck;
Sr. Célio llolim, funcionário

bdual.
es-

PrestIgia o Govêrno e as
classes armadas, ou serás
um "quinta ··colunlsta". (L.
D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR� ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor IMeireles, 24. Fone !447
--------------------------------

DR. MADEIRA NEVES

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

Ex-interno do Serviço de Clbn ica Médica do Professor Osvaldo Olrvef ra, médico do
Depar-tamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA - l\Iolésti<ls internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
nua Felipe Sehmidt n. 38 'l'el. 1426 - RESIDíl:XCIA: Rua vtsccnde de Ouro
Preto n, 70 - Tel. 1523 - ROHr\IUO - nas 16 às J8 - FIJOIUAXól'OI,IS.

DRw SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-éstag iár-Jo dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
IChefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saú de e Hospital fle Caridade

Clínica médteo-ctrü rgf ca especializada de Olhos, Ouvidos, Kal'iz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - COXSUI!L'AS: nas 15,30

às 18 horas - RESID.Il:NCIA: Conselhetro lUaf"a, 77 - FLORIANóPOLIS.I DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerfe ícoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONSU:L'l'AS - Pela manhã: dJariamentlj das 10 às !2 hs., à tarde, excepto aos
sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado _

(o'oue: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIHURGlA ABDOMINAL: estô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
1tumores, etc. - CIRURGIA PLASTIGA
DO PERfNEO - Hérnias, hldrocele, ve

s-ícocete, Tratamento sem dor e operação
.de llemolToldes e varizes - Fractnras:

.aparelhOf de l:"êsso. Opéra nos Hospitais
de Flo"!anópolis:

lPraça Pereira 'e Olfveír-a, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, díartamente,

Dr. Newton L. d'Avila
_: Médico -

:Ex-interno da Assistê:ncia Municipal
oe do Serviço de Clínica Cirúrgica
.4J. carga do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Jorieíro,
.

Vi as urinárias -:- Onerações
Consult: Vitor Meireles, 28.

,Atende Clial;'iamente às 11.30 hs. e,
õ: tarde, das !6 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.'. .

Fone: 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Crf
anças em Gera1. CONSULTóRIO: Rua
�elipe Schmídt - Edifício Amélia Neto,
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDl!:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLHÃO' CONSONI

HELENA eRAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela' Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a quaIqu�

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antil:"o Larl1,"o 13 de Maio)

·i QW
II
\I

INDICADOR

DR.

Dos Serviços de Clínica Infantil da- Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CLíNICA MÉOlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóH.IO: Hua Vitur Meireles, 2(j - FOlie UOS

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 hurus
HESlDI�NCIA: Hua Tenenlc Silveira, 1(JS. FOJlc 783

l\'Iédico __;_ Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto -----------------

(Primeir_a. Cadeira Çle: Clfníca Ci�ú!,gica). DR AURbLIO ROTU--LOCom prática na cüníca ginecolôgtca do • L
"Prof. Sila O. Matos. Assistente do servíço
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

!Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras e.
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática. nos hospí.ta is europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças ·do sistema nervoso. aparelho genito

urbnárío do homem e ela mulher
Assiste. �'écnico: DI{. }'i\ULO 'l'AVAHES
Curso de Rad.olog ia r.uruca com o dr.

Manoel de Abreu Campariar io (São Pau
lo'). Espeeializado em Higiene e Saúde
'Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
carelíograria clínica - Metabolismo ba
sal � Sondagem Duodenal � Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de. micros
copia e análise clínica.' - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

'Cirurgia e Ortopedia. Clfntca e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·
CIA: Almirante Alvlm, 36. 'Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Te!, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias daI!! 3
horas em diante

Nazrst.as
e NipoesSe o bonde elétrico tives-.e
rodas de borracha e não preci
sasse de trilhos para anelar; se
o bonde fosse fechado e tivesse
um corredor no centro, com
bancos de caela lado: se o bon
ele elétrico, em vez ele motor
impulsionado por uma corren
te elétrica, tivesse um motor
movido a gasolina ou mesmo a
gasogênio: se em lugar de Un13

buzina, para enxotar os pedes
tres distrai dos, que se lhe atra
vcssam no caminho, então. o
bonde elétrico não seria l11éJ is
bonde, mas bem poderia mere
cer a considerarão ele ser rer:o
nhecido como ónibus.

O bonde, portanto, é um ôni
bus elétrico. da mesma fOD11é1i
que o ônibus é um bonde core
motor a explosão. Isto, porém,
não impede que haja explosão
no motor do bonde elétrico, c;e
vez em quando e que o motor
do ônibus não seja capaz de ge
rar uma corrente elétrica.
De tudo isto podemos dedu

zir que o bonde elétrico é imen
samente parecido com um ôni
bus, da mesma maneira que o
ônibus se parece extraordina
riamente com um bonde elétri
co. A (mica diferença que exis
te, realmente, entre um bonde
e um ónibus. é a de que um é
completamente diferente cio ou

tro, ele forma que, graças a
Deus, não é possível ha-ver uma
confusão.

Se um nazista tivesse os
olhos atravessados, como ameno
doas e, em vez ele vermelho. ce,
mo um camarão, fosse amarelo
como os ictéricos: se em lugar
ele falar alemão se expressasse
em japonês; se em vez de obe
clecer fanaticamente a Hitler.
adorasse a I� iroito, como a um
deus; se em vez ele ser supina
mente estúpido e bruto fosse
falso e traicoeíro, então o na
z ista não seiia mais um nazis
ta, mas seria um nipônico per
feito.
O nazista, portanto. é um ale

mão amarelo. ela mesma manei
ra que se pode dizer que o ja
ponês é um alemão íurtacor.
Isto, porém, não impede que
haja alemães nascidos no Japão.
como existam japoneses que
nasceram na Alemanha.
De tudo isto podemos tirar

a conclusão ele que o nazista é
imensamente parecido com o

nípão e que um nipão tem uma
formidável semelhanca com um
nazista. A única diferença que'
se pode encontrar entre um e

outro, é a de que ambos são
apa rentemente diferentes, eni
bar a no fundo sejam igualmen
te sórdidos.
Ninguém, entretanto, será ca

paz de confundir um ônibus
com um bonde elétrico, Mas, na
hora do ajuste de contas nin
guem saberá distinguir um na
zista de um japonês. E isto é
horrível, porque ambos, por
iS30, vão apanhar até o céu da,bôca

''W*M e..

A Indústria de Papel e a
Cooperação NacionalA Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartonagem, com

séde em S. Paulo, na rua Líbero Bada ró n. 561, 4° A - Salas 401 a 406,
que estende as suas operações no Estado de Santa Catarina, na venda de
ações para integralizar o seu capital social no mais curto espaço de tem
po, para a sua próxima realidade de produção, tornou-se pela sua orga
nização liberal, numa verdadeira cooperativa nacional. As suas ações no
valor apenas de 100,00 cada uma, integrais ou com 20% de entrada e

oito pagamento de 10,00 m ensa is. tem a finalidade de associar ricos e·

pobres de todas as classes so ciais. Capitalistas, comerciários, operá
rios, funcionalismo público, militares e agricultores, .n o inverter os seus

capitais, reservas e economias, no maior sentimento de patriotismo sá
dio pela Ordem e Progresso da emancipação econômica do Brasil, na

grande riqueza nacional da indústria de Celulose e Papel.
Os nomes dos .seus ilustres organizadores e (J conceito dos seus pri

meiros e maiores subscritores do Estado de S. Paulo, que publicamos à
parte, é garantia dos seus propósitos 'na firmeza dos seus fins. O desen
vo lvimen to máximo da indústria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos
otimistas em relação ao grande futuro da nossa Pátria na sua maior
produção econômica. Sejamos mais brasileiros.

Confraternizemos todos no mesmo idealismo da cooperação nacio
nal, asso cia.nd o-nos com entusiasmo às novas e grandes .indústr ias que
surgem, hoje sabiamente naciona lízad as pelas nossas leis sociais, na vi
gilância coordenada do nosso acatado Govêrno.

Feita esta ligeira exposição, pel o seu representante neste Estado,
abaixo assinado, a Companhia Brasileira de Celulose, Papel e Cartona
gem entrega o seu conceito moral e a sua capacidade de orgareização, à
judiciosa apreciação do grande e ii ustre povo do Estado de Santa Cata
rina, onde delegou os seus interêsses honestos na venda de .suas ações
para integralizar no mais curto espaço de tempo o 'seu capital social na
mais próxima realidade de produção. Para maiores esclarecimentos pe
didos de acões e distri buic ão do seu amplo Manifesto que deve ser lido
por todos -os interessados- da "Cooperação Nacional" das grandes in
dústrias que surgem, legal e honestamente organizadas, queiram dirigir
se pessoalmente ao escritório da Inspetoria, na rua Felipe iSchmidt n,

41, ou, por correspondência, ii caixa postal n , 185.
Inspetoria da Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartona

gem, Florianópolis, 25 de setem br o de 1943.

/

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumoctorax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e uItra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Exijam o Sabão

BARÃO DE ITARARÉ

TRAJANO J. REGIS

Companhia Brasileira de Celulose,
Papéis e CartonagemA Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartonagem, estu

dando as suas operações. honestas no Estado de Santa Catarina, no co

locar as suas ações, no valor apenas de 100,00 cada uma ao alcance
dos mais modestos recursos, para () integralizar imediato o seu capi
tal social, na sua próxima realidade produção, tem a honra de apre-

I
sentar à criteriosa apreciação elo grande e ilustre povo dêste Es�ad�,colmeia elo trabalho honrado. os nomes elos seus fundadores e primei

_
ros e maiores subscritores elo Estado de S. Paulo.

FL\' JM nOHES
DIL C):;LIO DA ROCHA ;\1ATT08, Advogado e Corrs'ul tor Jurídico elos DiárioS'

...Associarlov;
DR. WALDIR DA SlL\'A PItADO. Médi-co e Capitalista;
DR. REKATO DO A:'IrARAL, Cap.ita lfsta :

DR. ABEL BIGHUE'TTT. Eng. Proprietário;
SR JOÃO ARKAUD ;\L<\lA, Proprietário;
DR. JOAO ALFREDO CATALDL Juiz de Direito dos Feitos da Fazenda i<'e

dera);
DR. nOGltRIO VIEIRA TUCCI. Arquiteto e Pr-opr iet.ár io:
DR LUIZ CARL/OS PUJ OL, .Ad vogado e Proprietário,

USTA ])01-; }'IU1\UUI10S St:BSCRITORES
]) R. AUGUSTO J\1ARCOND};�S J UNQU E:IRA, Méd ico;
DR. CARLOS C. GA:\DOLFO, Engenheiro;
DR. EMíLIO CARLOS, Advogado;
SR FRA.\"CISCO A. COUTl:\HO FILHO, Industr ía l;
DR. J0.3.0 CARLOS DA SILVA TELLES..\téclico;
D. :'IJARlETA GUEDES PEXTEADO DE CA.:\fARGO, Proprietárla;
DR. PROCóPIO RlBEIRO DOS SAXTOS, Advogado;
DR JORGE BUE:\íO ;\IONTILIHO_ Ellgenheko;
DH. PEDRO EGÍDIO DE SOUSA AHAKHA. Médico;
SR H1_'Y GUEDES GALYAO, Diretor do Banco Indústria de S, Paulo;
DR. HABIBI CAHLOS KIRILLOS, Médico:
DR. JORGE PEREIRA MEIRA, Engenheiro;
D_ IIELE�A LE1TÉ E SILVA, Pt-o pr íetár.ia;
DR. HUMBEDTO PASCOALE, Médico;
SR. ALEXAINDRE GOMES, Proprietário;
D. HELENA PAULA LIMA, Proprietária;
SR AFONSO CELSO SOBRINHO, Proprietário;
SR. FRAi'lCISCO GIA:\<OTTI, Comercia", te;
D. LINDA A�Y DA CUNHA. Proprietária;
D. NELLY A:'I'fY DA CUKHA, Proprietária;
SR. PAULO VIEIRA TUCCI, Arquiteto.
Pedidos ele Ações e outros esclarecimentos, na séde da Inspetoria",

na rua Felipe Schmidt, n ..±1, Florianópolis.
08 órgãos da Estatística Militai..

têm apôio legal, quando 'nUm••
o produtor e o vendedor a mostrlUl
o que possuem em seus estabeleeí
..entos. (D. E. M.)_

Camisas, Gravatas, Pij ames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, 12

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drol:"as nacionaIs e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarfal!!

Artlgos- de borracha.
Garant&se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Con..elhetro Mafra. 4 'fI 5 (edifício do Mercado) - 'FONE 1.1142

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
commom�

�I CSf:>.�Ã� ylRCtAtI ESPEci�LIDAI'JE
CIA. WETZEI,4 INDUSTRIAL-JOINVILLE (Môrc<l regist,)

recommeuda-se para roupa fina € roupa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Credito Mútuo Predial
Proonetárics - J. Moreira & Cia.

O maior e ms is acreditado Clube de Sorteio de Mer
cador+as do E ... ts du

Sortoi IS nos dias 4 e 18 de ca da mês.
PRÊMiO MAIOR CR.$ 6.�50,OO
Muitas bontlíca cões e inscrições ele pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens p.or apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
nre tnconuu-ute. Não existe igual. Não reflita e não
duvi ie um só instante. Conco rru para o próximo
sorteio, tenha coríança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias" e 18

'!

�---- ...
,

VENDEM�SE
3 bungalows novos sitos à

Avenida Rio Branco; 4 lotes à
rua Esteves Junior, entre a Av.
Rio Branco e a rua JoinviHe;
1 lote sito à rua Joinville; dois
sobrados si tos à Praça 15 de
Novembro, ns. 10 e 22; dois
sobrados sitos à rua Tiradentes
n. 44 e esquina da Travessa
Ratcliff; um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos

e 40 lotes à rua Bulcão Viana,
em João Pessôa e uma chácara
com casa de madeira, à mesma

rua; um bungal ow e 36 lotes
em rua próxima ao balneário
da Ponta do Leal, junto à praia
e beneficiados com luz elétrica
e água corrente; um t e rr enu
com 40 lotes próximo ao Morro
do Geraldo, fronteiro ao cami
nho do cemitério de João Pes
sôa , com ótimo poço e duas
casas de madeira; urna magní
fica pr opriedade em Biguassú,
com três casas de residência e

comércio, chácara, pasto, etc.;
a granja Santa Helena, a dois
quilômetros de Biguassú, com

70 cabeças de gado, cinco eri-
,

genhos, grande lavoura, arrozal

I de irrigação, 10 casas para ren

deiros, mil pés de nozes de
Iguape, uma limousine "Ford"
1938, com chapa de aluguel n.

1.507. - Para mais explicações,
com o proprietário à rua Te
nente Silveira n. 37, ou com o

dr. Leoberto Leal, à avo Trorn
powshy 62.

I O.K.STUO�

também ri [\ATO
rortando ou cosendo/

W M. DIA��/a.l-�t.e,�R. Conselheiro l1af'ra. 8

I
agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crÔmo.
Corrip ro-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pogam·se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, ri

' 41.

TAMANCARIA BIRREIROS

e Colchões I

3 - Rua Fernando Machado - 3

CASA TOLANDA

"A Bandeira Nacional quando em fio-
rão, sobre escudo ou outr-a qualquer pe

- ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa-

Irá
o centr-o, não podendo ser menor do

que as outras, nem colocada abaixo de
I Ias". (Decreto-Iei n. 4.545. de 31 de Julho
de 1942: - Art. 18. N. 5).

Grupos estofados
refOrmam-se na

COLCHOARia MODERNa
Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

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

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

()Guerra á carestia !
,I Formidáv-=I liquidacão na ..,aÍ$ ba.
\ raReira e con.hecida c�sa da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os arUgos sobem .de preços, nós vamos vendendo por preços ace�síveis a todos.

TECIDOS
<Chitas estampadas, reclame metro

/ Vail estanlpado, Iindos padrões: ; ..

"

! Voil estampado, a. escolher , .

Peterpan s 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 .

'Tecido Beligerante - ,

'Tecido Americano, moderno .

Tobralco estampado, reclame .

Tobralco estampado, artigo superior.
"

'Tecido c/Barra, reclame .

'Tecido barrado, modernissimo
"

Opala lisa, todas as côres .

'Opala Francesa "

Opala Cecilia , .

'Opala Suissa
"

Opala estampada .

-\ Opala estampada reclame .

,

Opala estampada Ivete , .

'Opala estampada suissa .

Zefir artigo bom .

Percal estampado para camisa ,

Tricoline reclame .

Tricoline artigo bom .

Tricoline América .

'Tricoline artigo superior , ,.

'I'r íco line c./salpícos
"

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·
7,0@
7,00
10,50
7,50
9,50
8,00
9,00

10,50
7;50
8,00
9,00
10,00
4,00
5,50
6,00
9,00
4,50
5,00
6,50
9,00
4,50
4,50
7,00
8,50
10,00
12,00
10,00
9,00
5,00
6,50
5,00
7,00
8,00

10,00

Brim Estalingrado .

Brim Sebastopól .

Brim Caroá <
" ............•...... ,.

"

Chítão artigo superior "

Crepon para' Kimono , .

Pelucia lisa 4 ••• o • o •••• �
'o
•• '.

-

o ••

"

Pelucia estampada ..... o'. o o • • •

"

Pelucia A BC. o •• o •• .' • o • o • • • •

.H

Cachá artigo superior , .

Atoalhado artigo especial .. '. . . . . .

"

Riscado para colchão .

Riscado Colossal para colchão , ..

Riscado enfestado, para colchão , . . . .

"

Riscado enfestado para colchão, arti-
go bom 0 o.. -.!'

Colcha para soletro a

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

mercerisado .

Colcha para casal .. o o • o • ••

"

Colcha para casal, artigo bom .

Colcha para casal, artigo superíer "

Algodão, S 110 peça
Algodão A C 10 o o .. o o o o ••

"

Algodão 2 .

Algodão A A .

Algodão enfestado marca Nosso .

Alvejado Coquete peça 10 mets .

Alvejado Prata peça 10 met.s. . .

Alvejado Andaluza peça 10 mets .

. Morim Das Noivas 20 jds , .

Morim. Angelico 20 jds. . , ..

Mor im Flôr do Campo 20 jds. . .

Morim Ave Maria 20 jds. .., .

PERFUlUARIAS
Pasta Kolinos .

Pasta Eucalol , ,'.

Pasta Colgate pequeno .

Pasta Colgate grande .

Pasta Colgate gigante , , .

Sabonete Gessi cx

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

Sabonete Eucalol " "

Sabonete Vale Quanto Pesa , ..

Sabonete Pião "
.

Sabonete Pelota .

PÓ Coty pequeno cx

PÓ Coty grande o_
-

.;o_.o o • ..

" "

pc, Madeira 'Oriente pequeno' o "o • •

" "

PÓ Madeira Oriente grande , .. .:
PÓ Suspiro Granada pequeno .

PÓ Suspiro Granada grande : _. o • � ..

'

" "

PÓ Lady pequeno .

Talco Malva pequeno .

Talco Malva grande . _ .

Talco Eucalol pequeno
" "

Talco Eucalol médio " "

Talco EncaloI grande
" "

Talco Gessi grande
" "

Talco Palmolíve grande " "

Talco Una Joia 0...........................

" "

Talco Narciso Verde '. .. . ..

" "

Rouge Cici .. o .. o .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • • .. • • • .. •

" "

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 r•••

Lã em novelo marca Porn pom .

Meias paulistas para moças .

"

5,50
.3,50
2,00
2,50
6,00
9,00
6,00
9,00
6,00
9,00
1,50
3,20
4,40
3,OQ
4,00
5,01)
5,OCi
5,00
7,00
7,50'
3,QO'
5,50'
6,00
9,50
9,50
7,50

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

f

"

"

26,50
1,50
5,50

.....

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

.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade, Catarinense de Avicultura
XIV Exposição Avícola

De ordem da Diretoria, levo ao conhecimento de nossos asso
ciados que a inscrição de aves concurrentes à XIV Exposição estará
aberta até o próximo dia 2 às 12 horcis , A essa mesma hora, em lo
çal que será anunciado pela imprensa, deverão ser entregues as ovei!
inscritas.

Os interessados deverão reservar as gaiolas necessárias, dirigindo-se a qualquer membro da Secretaria ou da comissão de Exposição.
Florianópolis, 25 de Setembro de 1943_
FREDERICO DI BIRNARDI, i: Secretário. Calendário para 1944

z. s.

Hi o (Via aérea) - Estão abertas
as inscrições para a prova a. gaso
genio que ser

á

realizada à 24 d�
outubro no Autódromo de Interla
gos. Esta corrida comportará a dis
tância de HiO quilômetros, com o
númer-o total de 2U voltas.
A Comissão Esportiva já elabo

rou (l calendário para I) ano pró
x imo, de acórdo com () qual dez
corridas serâo realizadas, na se

guinte ordem: janeiro - Subida
da Tíjuca ; Icve rci ro - Hio-Vassou
r as ; março - Subida da Montanha:
maio - Circuito da Gavca; junho
- Nitcrói-Cumpos ; jnlho - Inter
lagos; agosto - (Juinla da Bon
Vistu ; setembro - quilômetro lan
çado e parado; novembro - Cir
cuito Beira Mar e dezembro Cir
cuito da Amend·oeirai.

acalentada 1)01' toda a numerosa rarnüta
al vi-negra.
Orlando Searpelli. o presiclente perspi

caz. atento a tuclo. descon hecenrlo o que
seja cansaç-o, o que se chama desan ímo,
usando a sua pri v il ig iada inteligência
para o progr-esso cio g rêmío que orien ta,
concretizará, estamos certos, a mais jus
ta aspiração de seus corna ndados: a cons

trucão de sua praça de esportes.
Ante Ulll ernpr-eend irnen to ele t.ão anl:

plos limites, tornava-se necessário cr-iar
UHl órgão para realizar tarefa tão gran
diosa; e, assim. na semana vindoura, sur

girá a Comissão pró-construção do Está
dio. eonstituic1a dos elementos ma is pres-

Carmen enferma
Retrigeração em geralSorveteiro s-Refrigeradores-Ba leões-Frigoríficos
(para pronta entrega) Mãquinas de escrever-Rã

dios-Móvei.s finos - Tapeçaria

BATIISTOITI

tig íosos e esforçados ela "velha-guarda .,

-O Comercial, de São Paulo, sa
interessa pelo concurso dos joga
dores cariocas Rui e l'cdro Nunes.
ambos do Fluminense.
-A peleja Corinthians e Portu

guesa Santista foi antecipada. f>a
ra sábado, à tarde.
-Realiza-se hoje. no Rio, o pri

meiro ensaio do selecionado para
nàense.
-O excelente zagueiro' Piolim re

novou contráto com o São Paulo,
recebendo 40 mil cruzeiros de "lu
vas".

A Mobiliadora
Iíg ue irerise.

Ultima hora esportiva
Los Angeles, 27 (U. P.) -

Carmen Miranda, a conhecida
estrela brasileira, teve ordem
de seus médicos de conservar
se no leito e cancelar todos os

Araranguá, Bom Retiro. Brusque , Blumenau, Braço do
Norte, Correia Pinto, Curitibanos, Campos Novo s , Cruzeiro,
Cocal, Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, Itajaí,
Imbituba, Jaraguá, JoinvilIe, Lages, Laguna, Mãe Luzia,
Mor ret.es , Nova Veneza, Orleans, Ponte Alta. Pericó, Painel,
Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim, São Ludgero, Tu
barão. Urubicí , Urussanga e localidades interrn e f iárias.

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

Direção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA,
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End. Teleg, eDAVILA,. - Telefone, 1.677
15 v. alto -10

C01110 se vê, tem o Figueirense

O nosso conterrâneo dr , Arman
do Simone Pereira, provecto ad
vogado nos anditórios da capital

. paulista, acaba de ser eleito para
seus compromissos sociais,

o alto cargo de viae-presidente do pois se receia a possibilidade
Conselho Deliberativo do Corin- de recaída, depois da recente
thians. operação cirúrgica a que se
-Em l:Jrélio do campeonato blu- submeteu a artista.menauense, o América venceu ao

Tupí por 2 a 1.

N I I-Reol iac r-ae-cí no pr oxrrno do· O u"ar de Stand eumingo, na vizinha cidade de São H· 6
José. o encontro amistoso entre as Washington, 28 (U. P.) -- Fala-se
turmas representativas dos clubes em nome do sr. Averill Harriman.
Ipiranga e Paula Ramos. ponselheiro pessoal do presidente
-Encontra se entre nós o sr. Leô- Roosevelt, para ocupar o posto de

nidas Marchadt. diretor esportivo embaixado.r em Moscou, em subs
do Coritiba F. C., da capital po - tituição ao almirante S'to.nd ley,
ranàense. Sem ser oficial, a notícia Ioi co-

-A linha média da seleção para- lhida em fontes, de ordinário, bem
nàense será assim constituido.: To' I informad�s. Harriman encontra-se
nico. Joaquim e Janguinho. I em Washlngton atualmente.
-Tlrnc , ponteiro esquerdo 'do Cru-I 'd d

..

1' d P AI 'd As aoton a es responsaveis pe ltzen", e orto egre, esta sen o f- I
-

d E t t- ti Millcobiçado pelo Botafogo. ie execuçao
_ a� s a IS rcas -

-Domingos e Jurandir pediram \ares I?o?em exrgrr, �empre �oe hoe-
dis ensa da sele ão carioca. ver duvldl!' quanto _a veraeidade d.p ç qualquer lnformaçao, que cada la-
............._ _ JV formante prove o que declaroa, "

má-fé constitue crime contra a _
'(oranca nacional. (D_ E. 11_)_

Rua Felipe Schmidt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLRIANO P01.1S SANTA CATARINA

o FIGn;;If:EXSR 1'BRA o )l.'l.IS ;\10-
DER.\O E CO:\VOR'l'AVEL h:S'l'_.\mo

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

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

Os órgãos da Estatística Militai DE S.\.\1'.\ {''''''''lUXA
têm apôío legal, Quando 'lltimam

fo produtor e o vendedor a mostrai Foram oonclu ídas. �0l11 o mais ('0111P:2-
o que possuem em seus estabeleci. to êxito, as negoc íacões para a aquisrcao
'IIIent08_ (D_ E. M_)_ cio terr-eno onde sel'á c-oristru ida a fu

tura praça de esportes do va icroso Fi

guel renvc. o que rldo "clube ela pobreza".
glória elo esporte bal'l'iga-vel'cle.
Asslm é, que o g"l'êlnio alvi-negro aca

ba d e adquirir, por compra. uma gr-ande
seguin- área ele terr-as iocaüzada no vizinho d is

Lri to ele João Pessoa O referido terreno.

situado na Ponta elo Leal. presta-se mag-
nmcamente à Iocalizacão ele UI11 estád io.
A pruea-de-espor'tes do grêmio alví-ne

gro con tará ('0111 amplo campo para A.

prát ica <lo futeb61, com d irnensôes 111á
x imas: q uud ra s de votei. basquéte e tê

nis. piscina para n a t açâo. pista para com

petições atléticas. r-o n í'ortáve ís ai-qu iban
cad8-,"" vestiário, etc,

AgênCia Geral de TransportesTransportes de Cargas em Gel"ai
Linhas regulares de caminhões de Florianópolis às

t.e s localidades e vice-versa:

urn

los sofredores �.._w...... -.-_-_-.·......-_-.._......-_-...._-_,."

Não tem 'direito
Rio, 28 (A. N_) - o Conse

lho Nacional do Trabalho adver
tIU que nenhum empregado têm
direito de abrir mão da sua esta
bilidade no cargo.

,
I
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PROGRAMA DE OUTUBRO:
Sábado, 2 - Elegante «Solrée» - Início 22 hs,
Domingo, 10 - «Matinée » Infantil - Início 17 h�� ,
Sábado, 23 - Grande «Sclrée- lnlelo 22 hs

o �STADO- Terea.feira, 28 de Setembro

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Prudente de MoraisAíencão'"

v. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas, moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarregará do
Ilssunto.

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n, 92
2999-End. Teleg, Reg. «Construtora-

Planos
Mundícl «8» Mundial Mundial

Premio 66470 Valor Cr$ 20.000,00
2· Premio 76470 VI:J!or Cr$ 10.000,00
3· Premio 86470 Valor c-s 5.000,00
4· Premio 96470 Valor Cr$ 3.000,00
5· Premio 06470 Valor Cr$ 2.000,00

Os títulos c! m os
4 tinaes 6470 Valor Cr$ 500,00

() títulos Com os
3 finaes 470 Valor Cr$ 50,00

Os tltulos com os
2 Iinaes 70 Valor Cr$ 10,CO

Os titulos com o final do
1· Premi(1 O Ficam isentos do pagamen

to da mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do

2· Premio 6 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

I" Premio
2' Premio
3. Premio
4- Premio
50 Premiu

66470 Valor' Cr$
76470 Valor Cr$
86470 Valor c-s
96470 Valor c-s
06470 Valor Cr$

30.000,00
30.000,00
30.000.00
30.000,00
3JJ:lOO,OC

66470 Valor Cr$ 25000,00
76470 Valer Cr$ j 4.000,00
86470 Valor Cr$ 8.000,00
96470 Valor Cr$ 5.000,00
06470 Valor Crs 3.000,00
Os utulos com os

Os títulos com os 4 Iinaee 6470 Valor Cr$ 1.500,00
4 finacs 6470 Valor Cr$ 9.000,00 Os títulos com os

3 finais 470 Valor Cr$ !OO,OO
Os títulos com os

2 Iinae» 70 Valor Cr$ 20,00
Os titulos com os Os títulos com o final do

rínaes 70 Valor Cr$ 4(),OO t Premio O Ficam isentos do pRga-
\ mento da mensalidade seguinte

;' Os títulos com o final do Os títulos com o final do
1 1" premiu O ficam Isentos de pagamento L. Premio 6 Ficam isentos do paga-
\ da primeira mensalidade seguinte. ,mento da mensalidade seguinte.
iJ'

1· Pr ernio
�. Premio
iI· Premio
4· Pr erní«
5' Premio

Os titules com os

3 tlnaes 470 Valor Cr$ 200,00

.\ 2

Plano UNIVERSAL. "H"
1· Premio 746470 Valor o-s 100.000,00
2· « 846470 ([ Cr$ 25.000,00
3· « 946470 « Cr$ 20.000,00
4' « 046470 « Cr$ 15.000,00.
5· « 146470 ([ Cr$ 10.000,00
Os títulos com os 4 Iinaes 6470« Cr$ �OO,OO
Os títulos com os 3 Iinaes 470 c Cr$ .'lO,OO
Os títulos com os 2 Iinaes 70 ([ Cr$ 10,00

Os títulos com o final do ,. premio ° ficam Isentos de pagamento da primeira mensalídade seguinte.
Os títulos com o final do 2· premio 6 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites, para lhes fazer fi entrega imediata dos pre

mios a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton
(Físcal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25

Distribuição dos prêmios da Empresa
insuperàvei! planos de sorteios mensais

PLANO MUNDIAL .B. Mensalidade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.000,00 com o prêmio maior de Cr$ 30.000,00• "C· " " 10.00·-
" " 21.115 --" ..

H 300.00000" "U H 25.000,00" "DO U

5.00-- " 21.115 --

u 160.000,00 ," •.20.000,00
Universal "H" .. 5,00--

.. �11.105 --

o 1.350:000,00 ..

"100.000,00
.

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e sej-a o

dono de sua casa, despendendo apenas

'Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa C�nstrutora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
'Absoluta garantia. Máxima pontualidade. Incontestável lisura

I Dr. Alfredo Alce - Diretor-Gerente

DE OUTUBRO DE 19ft3, às 15 horas, na séãa social

Construtora Universal nos seus

«

cc

•. , l.o

De nossos grandes homens, creio;
não há outro que, pelo seu exem

plo, apresenta lima diretriz melhor
para. nossa conduta nos dias que
correm, do que a figura impressio
nante 'de Prudente de Morais.
Foi êlc UlI1 homem-rochedo que'

enfren tau e venceu uma das maio
res tormentas que já assaltaram Ü'
.nosso pais. Foi êle, também, �lln;
símbolo de honestidade, um mes
tre de civismo, um soldado da Li
herdade, um apóstolo da Democra
cia.
Por isso. mesmo - por nele. vis

lumbrar um campeão dos direitos
que distinguem o homem livre do
escravo, por nele ter "isto um gran
de e admirável gigante da naciona
lidade - que, faz cerca de um ano,
resolvi traçar-Ih e o perfil e escre

,<vi "Atormenta que Prude n te de
Morais Ve.l1CeU !'1
Essa mesma razão - o fato d?'

ser o meu livro o retrato do extra
ordinário varão - determinou o
êxito desse meu trabalho,' fez que
a. prhneh-a edição logo se esgotasse
e lima segunda edição já esteja
quas i toda absorvida pelo público,

É que nas horas tormentosas que
"imos atravessando viram todos io
vulto do santo vaa-âo e na sua con

duta, a melhor orientação a scgtur,
o melhor exemplo a imitar.

É que todos logo se convence
ram de que nesse filho de tropeiro.
que se tornou um dos grandes do,
Brasil, estava o homem que indica
r. caminho a trilhar no momento
que vivemos.

É que todos pcrcolieram : agora,
que já se aproxima a hora dos ho
mens livres, lodos devem ter, C,}
mo Prudente, a, resolução necessá
r ia para empenhar, com pulsos
vigorosos, os vergastes com que tr
rão dc ser expulsos os vcndilhôes
do povo. (Da "Uiobaté ", para o
Estado.

SILVElHA PEIXOTO

Recusou-se a aprisionar as
mulheres e foi executado

Londres - (A. T. N.) - Da.
Noruega comunica-se que o
chefe da Polícia Civil em Os
lo, 8nr .• Gunnar Eilifsen, foi
executado por se haver negado
a deixar os seus guardas to
mar parte no aprisionamento
das mocas que se tinham ni
ousado � obedecer às convoca

ções dos alemães.
As prisões foram mais tar

de feitas pela polícia do Esta
do.
Depois da execução, às 6, ho

ras da manhã, todos os poli
ciais em Oslo foram chamados
para uma reunião, na qual fo
ram solicitados a assinar uma

declaração da lealdade às au

toridades. Quando a maioria
se recusou a assinar, foi decla
rado'que os que se recusasseU1

seriam julgados e executados
o mesmo dia. Sob essa ameaça,
os funcionáários cederam.
Foi explicado que a Polícia

estava incorporada nas Fôrças
Armadas e, como tal, subme
tida às leis militares.
"A Bandeira Nacional deve ser hastea

da de sol a sol, sendo permitido o sem
uso à noite, uma vez que se ache couve
nienteménte iluminada". (Decreto-leí n.
,4.545. de 31 de Julho de 1942. art. 12) •

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

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado . sortimento de sedas.
um.a visita, sem compromísso I á «A Exposição»PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
Fcçcm
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VôO SôBRE �ÁPOLES gos sôbre Nápoles (coisa que I pôsa do piloto. Outro aVIa0,
A bordo de um avião de bom- pela primeira vez acontece que foi devorado pelas chamas,

bardeio, 28 (Especial de Rey- desde o desembarque) foi P08- era denominado "Dorotéia".
nolds Pachard, da U. P. para. sível efetuar minucioso reco

o Estado) - Voámos hoje sô- nhecimento da cidade. A falta
bre a cidade de Nápoles, que de vida e movimento na mes

se acha tão morta como Pom- ma deve-se, em parte, ao "ta-
peia. Passámos em vôo baixo que-de-recolher", recentemen- Argel, 28 (U. P.) - Calabri
sôbre a cratera do Vesúvio, te imposto pelos alemães, du- to e Cassano, na zona de Nápo
cujas lavas desprendem, colu- rante quase todo o dia, com les, foram ocupadas pelas Iôr
nas de branca fumaça. Démos excepção de algumas horas ças do Quinto Exército norte
uma volta sôbre o porto, onde para a aquisição de víveres. americano, depois de intensos
avistámos nove navios, três Os napolitanos estão assim combates durante os quais fa
dos quais estavam semi-afun- 'obrigados a permanecer inde- ram derrotadas, mais uma vez,
dados ou adernados. Não ha- finidamente em suas casas. É as fôrças germânicas. Simulta
Tia tráfego marítimo. Observa- possível também que a cidade neamente, as tropas do Oitavo
mos que os cáís pareciam fai- tenha sido parcialmente aban- Exército britânico, que estão
xas brancas estendidas entre o danada. Apesar de a cidade avançando sôbre Foggia, ocu
casario pardacento. Não per- propriamente dita estar com- param Cerugnola, depois de
cebemos nenhum indício de pletamente devastada, vimos
trânsito de automóveis, nem nas imediações indícios de lu- Navida sequer. Não se via fumaça ta, como sejam explosões e

nas chaminés das fábricas. As grandes fumaceiras. Voámos
obras do porto estavam arra- também sôbre a ilha de Capri. anunciou que os sabotadores dina
zadas, embora a cidade pare- Entre o pessoal do nosso apa
cesse intacta. A sudoeste do rêlho, estava um oficial con

centro urbano,' uma refinaria decorado por atos de bravura.
se achava em chamas. Em vis- O aparêlho chama-se "Doro
ta da ausência de caças inimi.- téia II", em homenagem à es-

••••••••••••••••••••••••0 ...

Declarada ilegal mais uma

Argel, 27
ças do oitavo Exército

SÃO 1.414 AVIÕES nico penetraram em Marghe-
Argel, 27 (U. P.) - Duran- rita di Savoia, ao norte de Sa

te a campanha de Sicília, os Ilerno.

Foi ao presídio vingar a morte do paiHio. (Pelo correio) - ?\o dia

31
Ontem, outro filho da. vítima,

de maio do corrente ano, o i n di v i- Laurentino de SÚ que antes já ha

d.�lO Ad,olfo (!a Silv,a Fr<:irl", de ]1'2;' "ia pe.rdido a mã'e e,. COIl_: a morte
SI. nos dll�ecede?-,tes, pOI tei o 1l!1 -

do pai, assunu ra H direção da lei
.nmo Adrio.no Sa cantarolado, cru teria trabalhando pura a manuten
�ua_ presença,. (! saJ�I,�a "Que pa5;';0 ção 'dos i rmâos foi ao Presidio;e esse, Adolfo?", j OI tomar satis-

.

.
'. . .

f'açôcs ao pai do menor, o ncgoci- onde entrou com licença, pa:a vrsi-

ante Alberto de SÚ estabel(:ci'h tal' o �entenciado .luven a l Plmel�ta ..

com uma, Icf.teria à' rua Dr. N()O'LI� Ao defrOl.l1ar-s? com o assassino

chi n. 24, em Ramos.
'" de seu pai, desfechou contra o mes-

Alberto prometeu repreender o mo dois tiros, voltando" en.l segu�-
fi lho, mas, como não o fizesse da, [:: .arma contra o propr ro .OUVI-·
prontamente, Adolf'o armou-se d,� do, af im de matar-se. O revoh:er,
UIll revólver c voltou ii leiteria as- entretanto, falhou e Laurentino
sassinando friamente o negoci�nte. foi preso c desarmado, sendo con-.

com dois tiros. Preso, mais tarde, duzido ii delegacia do 14° distrito,
foi submetido a julgamento, send . .' policial. Adolfo da Silva Freire re

condenado no Juizo da; la Vara, e cebeu dois ferimentos leves no Olll-·
recolhido ao Presidio do Distr-it» In-o esquerdo, sendo medicado no-
Federal. próprio Presídio.

I
---------------

rFi;i�;tr�p;�"n�l!�acaba de receber t:
(

((A MODELAR»

atravessar o rio Ofanto. Na re

gião central da frente de bata
lha, foi conquistada a localida
de de Muro, ao norte da qual
as fôrças aliadas e eixistas es

tão empenhadas em encarni
çada batalha. Faltam detalhes
sôbre o desenvolvimento da
luta pela posse ele Nápoles.
mas, segundo informações ex

tra-oficiais recebidas, as fôr
ças aliadas coutinuam avan

çando depois de ter aumentado
consideravelmente, a resistêu-

Aliados apreenderam 241-
aviões nazistas intactos, ou le
vemente avariados, em seis.
aeródromos alemães, Soube.
também, que na mesma cam

panha caíram em poder dos
ingleses, canadenses e norte
americanos mais 1.200 aviões
avariados, que tiveram de ser
abandonados pelos alemães.

Comunica-nos o Conselho Nacional do Petróleo, por intermédio
da Agência Nacional: -

..

Tendo a revista
..

O Motor", em sua edi
ção n. 28, de maio-junho do corrente ano, noticiado sob o título
"Gasolina Brasileira", que a Companhia Paulo dos Santos de Piro
genização de Xisto Betuminoso de ltapetmga está apresentando os

resultados de pesquisas no sentido de obter combustíveis líquidos,
com os quais o fundador da Companhia, sr. Paulo dos. Santos, já fez
demonstrações que alcançaram êxito e que o capital da Companhia
'é de Cr$ 10.000.000,00, dos quais o fundador confiou Cr$ .
3.000.000.00 à subscrição pública, em 30.000 ações ordinárias no

valor nominal de Cr$ 100,00 cada uma, o Conselho Nacional do Pe
tróleo esclarece que o sr. Paulo dos Santos não possue autorização
de lavra de jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas e não
consta tenha êle tomado as providências legais para recorrer à su

bscrição pública com o fim de realizar a aludida parte do capital
social".
......- -.-.-.-.-.-.-.-"".__- __.-.-..-.-.- ,'*4 -.- __- ••••_-...,. -.-.-_- -_-_ .

Chapéus PR8D8
'Pijames LEMO

t na casa

O PARAISO
Rua Fel. chmidl Fone 1629

PI{OHHlnE:�[ o ;;0 E o 8°
EXÉRf'I']'OS

cia inimiga.

E�TRAR.A�I Ej1[ lL\.RGlJE •.

RITA IH SAVOU.

...............................................................................................................................,......--

Estamos na era dos {(sete-pancadas»•.•Rio, 28 (A. N.) - O correspondente do "O Globo" em Ma·
ceió informa que a guerra submarina ocasionou já a falta de inúme
ros artigos de primeira necessidade no nordeste. Entre êsses, veri
fica·se a falta absoluta de fósforos. É comum verem-se fumantes, Iem plena rua, aguardando a passagem de um felizardo que possua
fogo. Agora, estão surgindo, em todo o nordeste, fábricas clandes
tinas de fósforos. Nos mercados de Aracajú, Recife e Maceió, êsses
fósforos estão sendo vendidos pelas ruas, em taboleiros, sôltos, isto
é. sem caixas nem marcas; e o público já os batizou de

..

sete-pan
cadas ", em virtude da dificuldade de os acender em caixas usadas.
.-.<).....o.....(�().....(�().....().....().....()..... ().....{).....()._(§

,Como os bárbaros do' passado!
Nova Iorque, 27 (U. P.) - "Encontraremos os meios para

evitar a devastação da Santa-Sé e de Roma, o que é o desejo
de nossos inimigos e dos inimigos de Deus" - declarou mon
senhor Spellman, arcebispo de Nova Iorque, em sermão diri
gido aos católicos norte-americanos. Monsenhor Spellman,
Que recentemente visitou o Vaticano, destacou que os nazistas e
fl'l.!I!cistas desejam ver Roma em ruinas, da mesma forma como

- o desejaram e o conseguiram os bárbaros do passado. Acres
centou ainda o arcebispo de Nova Iorque que Roma não pel'
:tence à Itália, pertencendo também ao mundo.

Dinamarca
Londres. 28 (L. P.) - A B. B. C.

marqueses fizeram ir pelos ares,
em 20 pontos diferentes, a estrada
de-ferro que une Alborg com a

fronteira alemã, par-alisando total
mente o trafego. Além disso, foram
di numltados vários pon tos de :)
impo rtantes linhas férreas ela re

gião norte da Dinamarca. A infor
mação acrescenta que os alemães
implantaram "o toque de recolher".

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

o ataque a Emden
Londres, 28 (U. P.) -- O bombar

deio ontem realizado contra Eden
na Alemanha foi de extraordinária
violência. Novos pormenores sobre
o «raid» indicam que mais de
1.000 toneladas de explosivos devas
taram inúmeros objetivos daquela
cidade. O êxito obtido no ataque
da manhã de ontem levará a avia
ção aliada a aumentar êsses voos

diario, tática que, segundo os me

las a-éronáuticos, será de funes
tíssimas consequências para o es

forço bélico do Reich.

Preços ultra-vantajosos !
Marshall substituido
por Eisenhower

Washington, 28 CC. P,) - A re-

vista "Arrny arul NaJ\'Y Hegister'
admitiu que o general Marshall se-

rá substitui do do posto de chefe
do Estado Maior do exército nor

te-americano. Segundo a mesma

fonte de informação, o substituto
do general Marshall será o general
Eisenhower, atual comandante das.
fôrças aliadas na zona do Mediter
râneo. Ainda de acôrdo com a re

ferida revista, o general Marshall
seria designado parai um novo pos
to, mas não deu a conhecer ne,nhuni)-
detalhe sôbre a natureza das novesv

funções que teria o atual chefe do,
Estado-Maior dos Estados Unidos;
.__-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_w_-_- -_-_-_-_-_-_- ...

At
- I A despesa com o'

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

Exonerou-se o secre··
tário da Fazenda
Curitiba (A. N.) - O go-

I vêrno do Estado exonerou, a

pedido, o sr. João de Oliveira
Franco do cargo de secretário'
da Fazen�a, que vinha exer-

cendo há mais de cinco anos.

Lanchas· repelidasLondres, 27 (U. P.) - Patrulhas
navais britânicas interceptaram'
vários grupos de lanchas torpedei
r2!S, alemãs que tentaram� aproxl
mal�-se da costa inglesa,. Foram ava�'

riadas diversas lanchas inimigas e·

___________________. �--r ."Jtltndada, pelo menos, uma.

Grave incidenteEE. nn. - Argentina 'Bombaim 28 (U. P.) Sele
Londres, 28 (U. P.) - O sub-se- mortos c nove feridos foi o saldo

cretário de Estados Stetinius, su .. (lo grave incidente verificado em

bstituto do sr. Sumner Welles, te- Jarnmu Cachcrniru, quando a, poh
rá oportunidade de reduzir a ten- cia dispersou um grupo de mani
são existente entre alguns países f'estantes que havia atacado o au

sul-americanos. Assim se manifesta tomóvel do prefeito local, depois
a imprensa britânica. O "Evening de tentar atacar o quartel. As fôrças
News", a propósito, escreve: "É policiais foram obrigadas a dispa
também muito possível que o sr. rar contra os desordeiros que fo
Stetinius procure melhorar as rela- rann finalmente dominados. Foi
ções entre os Estados Unidos e a instituido o "toque de recolher" na

Argentina". cidade.

.. ,

FILHA I MAE! AVO I
Todas devem usar a

I31i11·'=4ij.làilât!J
(OU REGULADOR VIEIRA�

A. MULHER EVITARA DORES
Alivia IS Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SU8

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser ,usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encontra-se

,)MÃE em toda parte.

y.(
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