
<,

r
.. , . .

� ru���� �rrI8f18m �Illn O� 8 �min 8 n8ll� 8
LONDRES, 28 (U. P.) NU A OFENSIVA DE VERÃO DOS EXÉRCITOS RUSSOS DESENVOL
VEU·SE DE FORMA TÃO GIGANTESCA E COM RESULTADOS TÃO EXCELENTES, QUE
OS ALIADOS SERÃO OBRIGADOS A APRESSAR OS PREPARATIVOS PARA ABRIR A SE·
GUNDA FENTE. FOI o QUE EXPRESSARAM ALGUNS CRíTICOS MILITARES BRITÂNI�
COS MODERADOS. SE ISSO NÃO ACONTECER ft •• AFIRMARAM OS MESMOS INFORMAN·

TES ... OS RUSSOS DERROTARÃO SõZINHOS A ALEMANHA NAZISTA.

Ano XXIX

DIÁRIO DE SAN'fA CA'l'ARINA
ALTINO FLORES

Gral. GasDal' Dutra
Hio, 28 (A. N.) -- Apesar de não

ler ainda reassumido as suas f'un
cõcs, () ministro da Guerru comun

j"('c'eu, onlem it tarde, ao seu }Ii
n ístér io, para Ira tal' ele assuntos
relativos a sua r-ecente viugr-m, ten
do rc cchklo então d iversas p es-
suas, en l re elas, o minislro Osval
do Aranha, com quem conferen
ciou.
,...-_w...............-.....,....,..,._..............--.,;-.....,.".
"A Bandeira Naciônal deve ser hastea

da de sol a sol, sendo pcrmitldo o seu

8928 uso à nottr-, uma vez que se ache con ve
ute nt emeute tlumtnada", (Decreto-lei n,

14.545. de 31 de julho de 1942, art. 12).

Explosão em Lisboa
Lisboa, 29 (L P.) - A capit.rl

portuguesa foi hoje sacudiria pOI'
1LI11 l'o rt e estrondo, que causou pú-
11 ico. () caso ocorrrell ÜS (i hora.')
da manhã, sabendo-se depois qut
f61'<1 uma explosão no Arsenal do

Forte de Ameixoeira .. Com ai cxplo
sâo, desapareceralll cinco soldados,
lWH'IHlo dez feridos.

.lUATS ANTIGOo

Proprietário e Diretor-gerente
---------------------- --------------- ----------------_

I
�..........,._""._,.�..-..----.----.-w..--....
1tl<;QUERIMENTOS, sôbre qualquer as,

un to público? Procure a "Emprêsa In
tenl1cdiária".

Florianópolis- Quarta-feira, 29 de Setembro de 1943 N.

Toda a extensão do Dnieper Cada . vez mais críticaoferece um quadro de morte e destruição
Moscou, 28 cC. P.) -

l'nicla,dC�-1
rc ita. Informa-s�! por outra parte a s·ltua ça- o dos alema-es 110 sul da lIa' I-Iauuardas russas atl'avessaram o 1'1') que,. ao sul de Kie v, os russos C,?�l-

'

J)nieper. nas prox!midarles de s.eguuam pas�.ar grandes contIJ;,- _ , ..

DnicIJO-Peiro,'sk, contOI'i1le rew-, �entes pclõ 110, estabelecendo so- OS FASCISTAS SAO ASSASSINO�., Ilnll1telTuptamem!e, os ataques r I ALERIA EVACUADA
Iam informações chegadas ela f,r�r;- {ldja cab�tCel�a-(�JPon]T� n.o outro I Berna, 29 (C. P.) - Os fascistas I contra-ataques de ambos os lados. Argel, 28 (C. P.) - A emissora
te. Simultaneamente, ,as. n ot ici as 8,( o, pCI o (e rer- \..ISSI. I de Xlussol ini tivérum ordem dos _ das N�ções Gnid�s transmifiu um

Indicam que os gerrnamcos _
abano comunicado frances, segundo o qual

donaram suas últimas poslçoes 11:.1 Estocolmo, 29 (C. P.) - Os ale- alemães para agir à vontade contra MUSSOLINI QUER TER AS COSo os alemães evacuaram a localida.te
maruem oriental do Dnieper. mães iá começaram a retirar' o seu os italianos partidários da paz com TAS QUENTES de Aleria, situada na costa ocide n-

:M�SCOll, 29 (C. P.) - Os alemães [lllateri<t! bélico pesado '(!e Kiev, as Nações Unidas. Informações fi- Zurique, 29 (C. P.) - Segundo tal da Córsega.
cstáo ofercGe. ndo <Iese�perada rc.sls-1 que.

esta arncaç ad a de oai r em P?- dcdignus indicam que os "camisas informa de um jornal suíço, Mus ..
t ência do rio Dnicper para baixo, der dos russos a qualquer JI1011JCI,:- EM CASA DE HITLER
porem ató Dnicper-Petrcl\"sk, os to. FOI o que inf'ormou o corres- negras" <lo Duce iniciaram uma solini só concordou em formar lUII Londres, 28 (U. P.) - A emlsso-
n:lzish;S <só têm um desejo: atingir pendente ,�Io diário "Nva Dagl igt das mais bestiais perseguições e novo govêrno, diunte da promessa ra dr Mi,lão anunciou que Mussoli-
::J. ouí ra mau-gcm do rio para tugir Al le ha nd a em Berna. uma canupauha de vinga.nçar torpe f'orrnal de Hitler de que grandes ni regressou a Munique, lendo-se
CIO merecido castigo que lhes esta em toda a JUdia ocupada pelas nos- contingentes de tropas alemãs, qu:- hospedado na residência particular
<rno.ervado. Todas as discil?li.nas t.' Nova Iorque, 28 {C P.) - A de Hitler.<., � . tes germânicas. Em Turim e nas se encontravam na Rússia, ser-iam
poderosas gLlarJ�ições .german,lcas, ,,1 emissora de Braz za vil l c anuncron

marzem do Dnicper 10ra111 I eduzi- que as tropas russas. estabeleceram ruas de outras cidades . italianas, enviadas para a Itália,
das �Jelos russos a unidades desor- uma cabeça-de-ponte na margem foram encontrados os cadáveres dr
denudas, t ent a.n t o fugir parai a mar- ocidental do Driiepcr outro Kiev e murncros patr-iotas, assassinados
<Tem ocidenta l do rio; outras, P<)- Chcrkassv.
�él1l ac.ossados pelos pilotos e pr- �...._w .........w..-..- -.._........._- covardemente pelos asseclas de

la i{1f'n,ntari,a rus,s�, são carrega�las IVo)uo"a'r-los da Mussolini. Entre os Italianos mo r-

j.elas águas do Dnieper. que despe- I los em Turim, figuram Giuscppc
jam os cadáveres. nas.,proxi1lli�ade: I U

-

h Roveda e Bruno Buozzi, dois des-
do InIar Negro. Tambem as est.J:Hl.a., 1-...arIR a laca,dos dirigentes operários anti-
L os canünhos ao longo do no eS-1 Fort� leza 'J8 (A N) -- Parlirú fascistas.
t.� .

.

1 actas de CfurcaSS'3.S c luna ..
_

,-,c,... .' J._ •

.'
.

ao ,\);Hn 1
t

.

1 bélico do ama.nha, com destlllo a Natal lllaIS
ImensIdade de ma ena_ d D' uma turma de voluntários da ma
inimigo. Toda !l, extensao °b 111:-, rinha a:rreaimentadüs pela EscolJa

. oferece alias 1m1 maca. 1'0 e,·' '? .'

O
'

pel , <. ,

d"�'
-

I de Aprenrllzes MarJl1helros. pro-
l et'lculo de morte e e:>Lrl1lçao. .

.

j j E IJ ,

'J9 (U P) _ Os alemães pno comanc ante r a "sco a c0J?--
hMosjcou,

-

su�s iütilllas posições duzirá o contingente àquele destl-
n an( onaram , I no

'

na. zona de Dl1ie.per-Petrovsk, .

·'1
__

'

- --

JIl;Jlrgel1l. ()rj.ent�l. d,? . gran{le r,l'J: Comprai na CP SA MISCE
T'ersegulI1c!o o III Jl1ug o, os russo." t .

estão instalUJndo-se na margem cl�·· L� NEA é saber economlzar�
......._-,.,...._....._.._._•••--...._.._..-.....__

- ....---._-......_...--._.-.---.....---._._._._--....- ......-_........w_.._.

lUINISTÉRIO lU. AGRICULTURA

QUE DOIS!
Londres, 28 (L. P.) - A emisso

ra ele Berlim anunciou que Hitler
enviou a Mussolini uma mensagem,
nal qual lhe comunica que a Alerna
uhu reconhece o Govêrno Hepubl i
cano Fascista. Ao assinar o tele
grama" o Fuehrrr saurla o "Ducc"
eOIll "Jeal frater,nidade e leal alian
ça".
Kova Iorque, 29 CC. P.) - A

emissora de Berlim anunciou que
depois dai capitulação da Itália o

prínc ipc-herdeiro HUll�berto rea I i
zou sondagens, tentando averigu,'d'
qual seria a atitude alemã com res
peito a sua elevação ao trono ita
liano, no caso da abdicação de Vi
tor El1lanuel, acréseel1tando que a
Alemanha rcspcmdeu negativamen
te. Por outra parte, informou que a
imprensa al.emã estú atacando ener
gicamente o príncipe HUl11herto e
que a "Neustich AIgeimene Zei
tung" acusa o príncipe de lJavrr
fomentado a,s negocíações itallianas
com os aliados.

/
EVACUARAM: NOCERA

Argel, 29 (C. P.) - As tropas
u lcmàs, na frcnt.e napolltuna, eva
cum-am a localidade ele Noccr a , nól,
estrada que liga Salcrno a Nápole,.

NAZiS EM SPALATO

SEMPRE MAIS CRíTICA!
Argel, 29 (I'. P.) - De 1110rl0 ge

ra,l, a situação dos alemães no sul
da Uália é cada yez mais critica.
O próprio eOlllunicado de Berlim
reconhece que a pressão aliada
vêm aUlllen tanelo seri amente.

Londres, 28 (C. P.) - A emisso-'
ra alemã anunciou que as fôrças
germânicas ocuparalll o porto cIp
Spalato, que sr el1rontra",a em po
der dos guerrilheiros servi os e de

A MILíCIA FALHOU
LOll(lres, 28 (C. P.) - A B. B. C.,

reproduzindo infonl1�,çi)es da Slli
çn, diz que niio leve resultado n
(,rdelll de mohi I ização das fôrças
faseiM.as dada por �1ussolini. Acres
cm1ÍoLl que �Lp.lInaS 10 r/c das mes
lllas se apresentaram às fileiras e

que a ma10r palrte dos membros el:!
milícia fascista se malntém oculta
para cvi lar a mobilização.

fôrças italia,nas. Segundo os nazis
tas, o referido porto da costa dal
mata foi tomado de >{\ssa-lto.

. ]lKPARTAMEN'I'O NACIONAl, DA PRODUÇãO -MINERAI,

COllrlll'I'('llcia pí.blica para construção de lO casas 'em Cl'esciu11la, Estado de

Santa Catarina
T. De ordem do sr. Hepresentante do Departamento Nacional da Produção

Minel'al. fa<,'o público que. no dia 16 ele outubro de 1943, até às 18 horas. serão

recebidas, na Secretaria elo Departamento em Cresciuma, Estado de Santa Cata-

rma propostas para a COl1stL'ução de 10 (dez) casas.
.

'o� interessados poderão obter. a êsse respeito, todos os es.cl,areclll;en:os
que necessitarem quanto a especificaç6e�, plantas, etc., no escntono teCI11CO

D. N. P. M. em Cresclul11a.
n. Cada PI'oposta devel'á sei' el1lreg'ue el11 doiS i�wóluCI'os, sen(:o:
10) Invólucro fechado e lucrado com o sobreSCrito: compl'ov3çao de ic1onei

tlr«lc de (nome da firma do proponente), e contendo:
a) registo de contl-ato social ou da firma indivielual 110 �epal·tumento Na

c'ion:JI de Indústria e Comércio. com dedal'ação expressa do capital:
. ,

b) estatutos em original ou J)iário Oficial em que se acham pub!tcaClos, mll:1

apJ'o\"Wão e registo, quando forem sociedades anônimas legalmente COl1stltmclas,
(!e ad)rdo com o decI'eto-lei n. 2.G27. de 26 de setembro de 1940;

c) Diário Oficial com publicação do decreto autorizando a funcionar 11:1

l1epílhli<.;a, quand'o se tratar ele fit'm2 estrangeira;.. ..
d) quitaçáo de impostos sôbre a renda, mlll1lClpms. estaduaIS, fe.c1erais, sem·

pre as últimas;
c) certielão ele que trata o parágrafO 10 do artigo 33 elo regulamento anexo

ao tl.ecreto-Jei n. 21.291 ele 12 de agÔsto ele 1931 (2/3);
f) prova ele haver engenheiro responsáyel pela firma de acônlo com a le-

gislação em vigor;
.

•..

g) os construtores ou engenheiros apresentarao as qllltações, cl?S JI1;postos
lllunit'LpaiS, estaduais, feelerais e sôbre a renda, bem como l'efel'enClas sobre a

suu i(loneic1ade.
20 Invólucro fechado e lhcrado C0111 o sobres<.:rito: proposta (nome da fi1'l11a

pI'oponente) contenelo:
Proposta em ll'ês vias, sencIo a primeira devidamente selada, c?m o preço

1I11itúl'io par:! caela tipo ele ea,à determinado no projelô, e111 algarIsmo e por

extenso, acompanhada ele uma relação pOI'menorizada elos Gen iço� a serem exe

C'llUlclOR. com os respe>ctil'OH ]Jl'e'.'{)� unilários, também em algarismos e por ex·

lpnso. para cada tipo de ca�a.

J II. Hecolhidos os invólutTos referidos na cláusula antedoi', em pl'csença elos
intereRsados que hajam compureclc1o, serão abertos os invólucl'OS relativos à

comprovação de idoneidade.
JL,lgada a idoneidade dos c011lco,1'l'entes seráo então aberraS as propostas das

firmas consieleraelas idôneas.
Submetidas a aprovação, a firma vencedora deverá caucionar uma impor',

tfincia de 10% elo orçamento.
Çre�cium4, 2'1 de "etembro de 1943.

AUltQtl Ol\fVlfll\tJ ",. Au.....,. XI da D, F, p, M.

CORFú EM MÃOS DOS ALEMÃES
Londres, 28 (C. P.) - Fôrças

alemãs desembarcaral)ll e ocuparam
[\ ilha Corfú a,o largo da costeira
ela Grécia e <la Albftnia. A emisso-

RECONHPCE A FARSA
TER-4_O DE SAíR Londres, 29 (U. P.) - O gOVêI'-

Argel, 28 (C P.) - Os último:; no recelll-formado por �lussolini
despachos da Itália�mmcia1ll que foi reconhecirlo pela Alemanha,.
possivelllllel1te as fôrças alemãs te- ....---------------.-....-�- .---.-.--......_.

rão que abandonar NálPoles, muill) Atenção ! � despe�a com �
em breve, para, e"itar s,ell D.niqui-I Clnema pode ser h
lamento pelas fôrças aéreas aliadas' rada com a venda de papel velho.
e as tropas que estão flalllqL1ando a I Compramo� a Cr$ 0:40 o quilo.
c�ctad(',. graças ii conquistai de Fog- �--c:..!�::;:_!.�-::�te.:��.�.;.-.w...
gla, pOIS os calÇas anglo-norte·ame- At d·rica nos e'stiio ag,ora a poucos minll- en el a voz
tos de "ôo de �ápoles, do soldado I

I s. gauio, 29 (A. "N) - Inicia-se
MAIS DA METADE MORREU no dia 1° de outubro próximo, 11
Argel, 28 (C P.) - A Hi3• diyi- eallllpanha "Atendei ú voz d,o sol

são blindada alemã que luta na <I,ado", organizada pela Cruz Ver
frente de Nápoles pe,rdeu 55 '1( de melha Brasi,leira, cOm n objelivo
seus efetivos - llla,nifestaral1l 50;- de colher fundos, para 50'cOr1'0
dados dal[Llela unidade, aprisiona aos feridos da guerra, tanto brasi.
dos pelas fôrçals aliadas. leir.os como estrangeiros.

\

de ra de Berlim informou que a refl'
do rida ilha estava guarnecirial

soldados italianos.
por

ENÉRGICAS OPERAÇõES
Londres, 28 (D ..P.) - As fôrps

aliacla.s ocupaJ';lI11 Foggia, impor
tante base inimiga, na parte centraI
do sul da Itália, depois de vio].entos
combates. Informações fidedignas
indicam que os nazistas sofreram
pesadas percla$ elurante os sa1l

grentos combates, que culminall'am
com a ocupação ele Foggia e dos
importantes aeródromos existentes
em seus arredores. O avanço das
fôrças britânicas sôbre Foggia foi
basta'll te rápido, pois, há três dia,s,
os Al iados ainda estavam a mais de
40 kms. daquela cidade. Outros
despachos oficiais adiantam qLlr
prossegue o avanço alia.do ao norte
do rio Olfanto. Souhe-se, também,
Cfüe foram ocupadas as localidades
de �felffi, a 2fi klllS. ao noroeste de
Mura, e Leolla, na frente napolih
na. A1nda ele Argel inform3,ram
que, no setor entre Salerno e Nfl
poles os exércitos Aliados e eixis
tas continuam empenhados em

enérgicas OPerações, succdGno.o,se,

.............�e oo e .

i Congoleuns - Tapetes I
i Stores - Passadeiras i: APARELHO INGLESES II

para jantar, chã e café

i AIO'M"OJ)°Fjj':ÃsR I. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS

I

:"i,11.li

Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Númer-o avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

;
, I

I
I

Os originais, mesmo

I
bli cad os, não serão

dos,

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

v

ruam que essa vitória defensiva e

ofensiva jamais foi igualada por
qualquer ou tI'O tipo de barcos na

histórim da guerra anti-submatina.
A ação teve lugar dentro de um

perlodo de dois dias e duas noites.
Outro sinal de cru e a Batalha,

do Atlântico está sendo ganha pe
los aliados foi dado pelo recente
comunicado anglo-americano, no

qual Se declerou que, durante os

meses de maio, junho e [ul ho, fo·
ram afundados submarinos inimi

gos numa média de um por dia.
Além disso, as próprias af'irmx

tivas alemãs, com referência aos

afundamentos de. navios altados,
conf'irruam os dados divulgados
conjunl amente pOJ' Londres e

Washington. Ainda 110 seu último
discurso, o primeiro ministro
Churchilt rleclarou que, durante os

prime iros rlezoi to d ias de serem

hro, não foi afundado nenhum na

vio a.1 iildo em qualquer' p-arte do
mundo, o que constitue evidente
mel1 te Ulll record ,IHI gllerrru sub·
marina.

"A Bandeh'a Nacional quando em fio
rAo, sobre escudo ou outra (IUalqller pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa·
rá O centro, nllo podendo 6er menor do
lJue as outras, nem colocada abaixo de
•",,". (Decreto-IAI n. 4.545. de 31 de Julho
p!1 11142; - "".t, 18, N. li).

o santo do dia A

Ultimos estilos de finos I '!o��:��f,TOpo��,!I!ãO
são os que melhor digerem",
Marquês de Maricá.

I A ANJilDOTA DO DIA
- Afirmaram·me que Augus.

f ta capitulou com as instalações
I " ,quase intactas:

- E'?! Onde está morando? ..

;«Lar
(antiga

dos Móveis)
seeeãe de móveis

MOBILIARIOS
ACABA DE RECEBER O

d'A Modelar)
Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
solos de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

O PRATO DO DIA
SOPA DE MASSA, SIMPLES
Leve ao fogo a caçarola com

dois litros d'água, sal, cebola,
alho por ró, tomate e um quilo
de pá ou asseri.

Deixe ferver até amolecer a

carne e côe o caldo.
Engrosse êss e caldo com um

pouco de fubá de arroz e jun
te um punhado de massa (qual
quer uma serve).
Deixe cozinhar até amolecer

a massa e o caldo engrossar, e,
pouco antes de servir, misture
duas gemas. Sirva com queijo
ralado.

o PRECEITO DO DIA
Além de prejudicial à elegân

cia e incômoda, a obesidade é
uma doença que sempre traz

consequências sérias. Por isso,
deve ser tratada conveniente
mente. SNES.

Compram-se estabilizadores.
No. "Radiolar", rua 'I'ralano, 6.

CASA
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.
ts-. -14

Knox elogia a mari·
nha brasileira

WASHINGTON - Setembro
(l�TER-AMEHlCANA) - O coi-o
nel Frank Kuox, secretário do De-
partamento de Xlarinhu , decíurou
que muitos submarinos inimigos
transferiram seu campo de ação
mais para o sul, cm virtude das
tcrr iveis perdas Y<Jl'ri(bs no All.m
tico Xorl c. Acrescentou fi coronel
Knox que as fôrças navais norte
-amc rican as e brasileiras, coope
rando estreitamente COIllO unuu Iôr
ça unificada, os esl áo agora per
seguindo corn vigor c cf'iciêncin'
crescentes. Mu it ax dessas táticas
que forçaram a retirada dos sub
marinos nazistas das rolas do
Atlânt ico Xorte estão sendo apli
cadas agora com pleno êxito ao

largo da costa da Amériea do Sul.
lrnu das mais novas e modernas

afl'IllUS empregadas Da luta con íru
os submarinos são os po rLa-aviór-s
conhecidos, como "Labv flal Iop",
cujos detalhes de equipamento e

�:�;�:lrC:a�l�ilitr!;., e����e��a, C::]SI���:��

r·u·············
..

······dO
..

·······B··············;t···ire velnr que se trata de cargueiros :

anco o
:

convertidos em porta-aviões. • raSI
·

() coronel KJiox revelou ain. ta : :
<lue" aviões partidos de "babv flat I: itop

.

dcrrotaruru um grupo de sub- : :mar-mos que tentavam atacar lllll. S" d d A
A " •

comboio aliado no Atlântico. Doís i OCle a e nonlma Idos submariuos inimigos foram : Capltal •.•.
... .. .. . . . . . .... . . . . . .. . .. Cr$ 100.000.000,00.

afundados, oito (oram severamente

I
Fundo de reserva e outras reservas c-s 1.348.131.138,50 I.danif'icados e os demais Inrum Agências e correspondentes em todo o país

dispersados. Nenhum dos submer- r';XEl'lJT/\ TODAS AS OPEI>"A\"õES ]3.'\NCAlUAS
Abona. em conta corrente, os seguintes juros:síveis conseguiu aproximar-se a AGÊ:\CIA LOCAL _ PRAÇA 15 DE NOVE..\1BRO, 3

menos de 10 milhas do comboio Dep. CQm juros (COyIERCTAL SEM LI..\IITE) 2% a/a
alia rio. As autoridades navais afir- Dep. limitados (limite ele CrS 50.000,00) 3% a/a

Dep, populares (idem de CrS 10,000,00) 4% a/a

DIA 29 DE SETEMBRO

\
r

At·encão...

V. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas, moto ..

res, apólices e cu tros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, ries
ta cidade, que se encarregará do
assunto. A ,

Retrigeração em. geralSorveteira s-Refrigeradares-Bo lcões-Frigorificos
(para pronta entrego) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis Únos-Tapeçaria
BATIISTOTTIz. S ..

Rua Felipe Schmidt, 34 �- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLRIANO POl.1S

COLI
- SANTA CATARINA

Quando seus filhos tiverem cólicas,
evite os purgantes violentos, Dê-lhes
o Leite de Magnésia de Phillips, um

laxativo de efeito suave mas seguro,
que neutraliza a acidez, estimula a di
gestão e ajuda os intestinos. É abso
lutamente inofensivo aos delicados
órgãos infantís.

s. Miguel Arcanjo
A festa de hoje não só reveren

cia a São Miguel, mos a todos os

anjos que tanto fazem pela nossa

salvação. S. Miguel é considerado
como o general das legiões celes
tes e particular protetor da Igreja
de Cristo. São os anjos quem a·

presentam a Deus as nossas ora

ções e deles o Senhor se serve ora

para comunicar aos homens a sua

Vontade, oro para obrar em seu

favor grandes maravilhas. Desti
riou-os , outrossim para protetores de
todo a Iqreja e de cada fiel em
particular: os anjos são os amigos
que nunca nos abandonam, que
conosco lutam, que nos livram dos

I perigos e que nos mostram o ca

minho do eternidade. S. Miguel
deve ser o nosso pzo te tor junto do
soberano Juiz e, por isso, devemos
consagrar-lhe uma devoção toda
especial, para que, com sua espa
da, nos proteja do demônio e nos

conduza ao céu.

U.._lJ. Bandeh-a Nacional deve ser hastea
da de sol a sol, sendo perrnttído o seu
uso à noite, urna vez que se ache corrve
nipntf"lnf>ntf" Humtnada". (Decreto-lei D.
4.545. de 31 de julho de 1942, art. 121.

das
CRIANCAS

UNIDA S, UNIDA S V E N C E R Ã o

Iherro da ilustracão a-cima. oferecer-
lhe, em umàvet gesto. um cálice do
excelente aper-itivo KNOT, lembre.
se V. Sia, de acrescentar, no agrade-
oer .. gentilez'i>:E$íE E·1..4.J'\Jf-
�F1'1 o NEli APEí?liIV()

PRED/1.ErtJl

3,5% a/a
4% a/a

4,5% a/a

{//'f »ooooro OA /(/10Tu. mo. (011. f Sf6UROS
_____ ITJ••MIÍ __.

bérn ele quaisquer imporlâncias).
com aviso jnévlc de 30 dias

Dep. ele aviso prévio (de qualquer quantias com retrrartas tarn-

idem de CiO dias .

idem ele 90 dias .

Depósitos a prazo - fixo

por 6 meses , ,.

por 12 meses .
4% a/a
5% a/a

prOl' 6 meses

COM RENDA I1IE::\'SAL
3,5% a/a
4,5% a/a

I,ETR.-\S IPOTECARIAS
As letras hipotecál'ias emitidas pelo BA::\'CO DO BRASIL, elos valores ele

CrS 100,00, o-s 200.00. Cj-S 500,00. Cr$ 1.000,00 e CrS 5.000.00. teem. por ga
rantia: OS �lÓVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUXDO DE

por 12 meses

RESERVA.
0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e Iiqu ldáve is por via de soro • •

teiosS:��l�il�;·OS de 5 % ao ano, pagáveis por meio de cupões, de 6 em 6 meses,

: i:: DS.C$C/
-

.. �IO.$ i::em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer ím- �

postos, taxas, selos, contr.ibuiçôes ou outras tributações feelerais, estaduais
ou municipais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janetro de 1938.

Preferem a quaisquer títulos ele díviela qu irograf'ar ia ou previleg iada e • • •
podem empregar-se: EYI FIANÇAS 'Ã FAZA)J"DA PúBLICA; - E'11 FIANÇAS

:•• :: C (l..LUM B rA .:.CRIMJ)<AIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE l\IE",ORES,
. JóRFÃOS E INTERDI'liOS; e )[0 PAGAiVIENTO DOS JUROS E DAS PRES-

• TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EiVI LETRAS HIPOTECARIAS CO:\CEDIDAS : : :

I
PELO BANCO. •• As mers famosas musices, com os mais •

•..
BOL�� negociáveis e111 qualquer parte elo território nacional e cotadas em

i I Famosos arthtas. I
Agências no Estado ele Santa Catarina: • : " :

• .,FWRlANóPOLTS, JOINVn;E, BLUME:\'AU, CRUZEmO, TUBARãO :. ULTIMAS NOVIDADES •

I r;;XPEDf8NTE;: D"s 10 1Is l:h:!:�Adas 14. às 15 horas. II Na G,RADIOLAR), I
I

Aos sábados: das 9,30 às 11 horas. •., 'I •

Endereço telegráfico - SATELLITE • : :
Gerência 1614 :: Rua Trajano, 6 :

• TELEF'ONES: Contadoria ..•...........•.........•....•.... 1114 .1. •
· . . ' .

.................� , ,1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE 180 TO

507

A mulher na

li ·Respire com desafôgol
.

� Bastam algumas destas
-

,._ gotas em cada narina!
.. Acalmam a irritação, des

\YICK prendem a mucosidade,

VA-Tiõ:iõ!L
: .

iVida Sociad• •
..••...., .

Anl'vers'rlo81
O nosso prezado conterrtineo sr.

Osvaldo Lentz, operoso funcioná
ria do D.R.C.T., comemora, hoje,
seu aniversário natalício.

Transcorre hoje a data natalícia
da menina Zenita, filhinha do Sir.

João Cardoso, oficial da F. P. do
Estado.

Por motivo do seu aniversário,
que hoje decorre, será muito feli·
citado o sr. Guilherme Adalberto
Silva, funcionário da D,R.C.T.

Faz anos hoje o menino Luiz-Car�
los filho do sr. Sílvio Machado. co·
merciário.

.

A Agonia'da JsmaAliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mandato - começa a cil'cular no sangue,
alIVIando os IIcessos e os ataques da asma
ou bronqUIte. Em pouco tempo é possivel
dormir bem, respinllldo li\'l'e e !acilmente.
Mendato alivia-o, mesmo que o mui seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstl'úe as vias I'espimtorias, miuando
II. sua errel'gia, arruinando sua saúde fa·
zendo'o senti r·se prematuramente ,;elho.
Mendaco tem tido tanto êxito f]u\j. se ofe·
rece com a garantia de daI' ao -paciente
respll'a�,ão IhTe e faci! rapidamente e com·
pleto .alivio do sofrimento da asma em pou·
cos diaS, P('ç.a Mendato, hoje mesll1o,"'em
qualquer farmácIa. A nossa garantia é a
sua maior proteção,

Id enda co A-:a::,;:.m

-)

PROGRAMA DE OUTUBRO:
Sábado, 2 - Elegante «Soirée» - Início 22 hs.
Domingo, 10 - «Matinée I) Infantil - Início 17 hs:
Sábado, 23 - Grande {( Soirée» - Início 22 hs.

---

c.",....:..
�

A Virgem Maria reconhecida, pelo DO
vêrno de Buenos Aires, generala do

exército argentino
o gov�rno argentino recentimente

I
Virgem do Carmo nas capitais das

resolveu. numa reunião do Minis- províncias.
tério, bo ixcir o seguinte decreto: Art. 4' -- Em cada aniversário
"Art. l

'
-- Ficam reconhecidas de batalha de Tucumã, dia, tam

com o gráu de generalas do Exér- bém, de N. S. das Mercês e do [u
argentino a Santissima Virllem ramento da padrecira Q general a
Maria sob a invocação de N. S. do Exército dos Andes, e bênção
das Mercês. e a Santíssima Vir- e juramento de sua bandeira rea

gem sob a invocação de N. S. do lizar-se-á uma formação militar
Carmo. especial para' prestar honras ás
Art. 2' _. O exmo. sr, presidente capitãs dos dois históricos exérci

da Nação imporá. com as honras tos mencionados neste ato.

cgrrespondentes, à imagem de N.' Art. 5' '- O exmo. sr, presidente
S. das Mercês, que se venera no I da Nação imporá, a 24 de setem

templo da Vitória da cidade de bro do corrente ano. na cidade
Tucumã e na basílica de N. S. de de Tucumã, à imagem da Virgem
Buenos Aires, da Capital Federal, das Mercês a banda e faixa que
e à imagem de N. S. do Carmo, corresponde aos generais da nação.
de Cuyo, que se venera no tem- e em occrsro.o a ser fixada fará o

plo de São Francisco, da cidade mesmo em relação à imagem de
de Mendoza, a banda regulamen- N. S. do Carmo de Cuyo e à da
tor correspondente à sua alta hie' Virgem das Mercês, que se cultuo

rarquia militar. na basílica de N. S. de Buenos
Art. 3' -' Com igual cerim6nia Aires, na Capital Federal.

se colocará esta insígnia nas ima- Art. 6' -- Comunique-se, publ i-
gens da Virgem das Mercês e na

I
que-se, registre-se e arquivese".

II1II

I)EOI�ARAOAO,

ao Comércio e ao Público
<b abaixo assinado declara ao Comércio e oo Público,

em geral, que, tendo vendido, livre e desembaraçado, o

seu estabelecimento comercial"A SOBERANA" aos srs.

MORlTZ & ClA., desta praça, acha-se à disposição, em

sua residência na Praga da Bandeira n. 19, para satis
fazer qualquer débito, que porve n turc exista em nome

de sua antiga firma, e aproveita a oportunidade para
externar os seus melhores agradecimentos à sua distinta
freguesia e recomendar· lhe os novos proprietários, que
se • encontram dispostos a dispensar-lhe a mesma dis
tinção.

Florianópolis, setembro de 1943,
OSCAR M. SOHN

3 v.

aviação\VASHIJ>.:GTON - Setembro
(INTEH.-A'NIEIUCAl'\A) - As mag
níficas contribuições que as mu

lheres norte-americanas estão dan
do à aviação na' guerra e também
SlW' contrihuição para a aviação cio
vil são um augúrio da futura situa
ção da mubhcr na idade da aero

náutica que dominará todo o H('
l11isféri� Ocidental, no período de
após guerra - declarou a sra. Ané
sia Pinheiro illacllado, Iarnosa avia
dora brasileira, que iniciou sua

carreira .n a aviação em 1922. A
aviador-a brasileira acaba de chc
gur a Washington, depois de ter
realizado um curso de aperfeiçoa- contra submarinos
l�lento C0l110 insll'l�tOl.-a civil, no I v.,TASHINGTON - Setembro
Centr? de Aeronáutica, em Hous- i (INTEH.·AMEHICANA) - Segundo
ton,. l.exas.. . ,. foi há pouco noticiado pelo De-
.Dls.�e ameia a ana.dora. Anésia pur+arnento de Marinha dos subma-

Pinheiro Machado: "Sinto-me rinos do Eixo afundados durante

Iimensamente grata pela excelente os meses de maio, junho e julho
oportunidade que me d,eram, co- cujo total ascende ai mais de 90 29
1Il0 aviadora br�sdelra. Espero. que, foram destruidos pelas Fôrças 'Aé
C0111 os conhccimen tns adquir-idos reas dos Estados Uuidos, sendo 24
no meu ��l�'S(� re;ll.zado ,.�,C[lll, e�n pela, Fôrça J':aval Aérea e unidades
possa auxiliat .meus patr icíos .a �ç de superfície e o por aviões do
senvolvercm ainda mais a aviaçao, Exército,
�speciall111e11te as ll:ulberes, Tenho Ficou, assim demonstrado que
observado e apreciado CO�lst�n!e- o avião é a arma que se pode con
mente as magnificas contr ihuiçõcs sidera'!' como a mais terrível e di
.las mulheres. l�orte:.a.mencanas, ciente de todas as usadas na Bata.
ta-nto p�ra _

a a \:J�ça�, civil Cl)10 pa - lha do Atlântico, contra os subma-
ra fi aviaçao militar . ri110S do Eixo.
Acre�centou também a avia,d?ra A Ma,rinha conseguiu afundar 21

DraslleI.ra que "o futuro .da _

Amér i- submarinos com os seus aviões, um
ca do Sul ueperide da aviaçao, e a, orn ação combinada de destróier e
mulheres ser-ao chamadas a deseru- avião, e dois com unidarles de 5'1-

penhar nesse desenvolviltlento", perf'icic, se111 auxílio aé;�o.
. .

,Apó.s sua! ligeira perll1anê�c�a em
.
O secretário da Marinha, coronel

\;I,'3,shlI1gt011, a senl10r� Anésia .I_'l· Knox declarou, entretanto, que a
nheiro Machado partiu, 'em aV!3D ameaça do Atlântico ainda não ha
do exército alll,ericano, c�m desti- via sido eliminada cOI1l!pletal1lent�:
no a Bowrnan r<"eld,. em Kentucky, Os alemães estão recolhendo os
on.de _passara tres dta,s observando s�us subruurinos, talvez para equi
o treinamento das enfermeiras do pa-Ios com peças anti-aéreas mais
exército parai as Esquadrilhas de eficientes,

'

Evacuação pelo. Ar. S.ão essas as .No slIl!lário aprcsenta,do pela Ma
herOlCUS enferllle.lra�-avJadoras, que rll1ha sobre as vitórias akançaelas
lllUltO tem cO'ntl'lbllldo para salvar contra os submarinos, deu-se a co·
a vida de muitos soldados grave- nhecer CJue além daquele total ain
mente feridos, possibilitando aos da foram afundados, nos ciÍados
mesmos um trutamento imediato, meses, por a,viões,' mais onze sub
com o seu transporte pelo ar pa,ra l:larinos do Eixo,
os hospitais mais próximos na rc- ---------------

taguarda. CASA MlSCELANEA, distt'i-
Ao regressar ao Brasil, a a\'Íado· buidora dos Rádios R. C. A

ra Pinhei!'() Machado aprese.n�alrú Victor, Vávulas e Dsicos.
um completo relatório de seus e5- Rua Trajano, 12.
1udos e observ:ol.Çõcs ao coronel Ân
gelo Pi·nheiro dos Santos, chefe do
Serviço de Saúde da Aeronáutica,
que ? comissionou para a realiza
ção clêsse!) cursos nos Estados Uni·
dos, em virtude ele se pretender

1 que o aparecimento do pri-
meiro j ornaI europeu teve

lugar na Bélgica, em 1605; e

que êsse jornal, editado por um

impressor de Antuérpia, tinha o

nome 'de «Nieuwe Tijdinghen».

2 que a habitação mais alta
do mundo é urna cabana de

pastores construido nos Andes
Peruanos, a 5.300 metros acima
do nível do mar.

3 que, nos Estados Unidos, a

publicidade chega aos extre
mos mais inesperaaos ; e que
recentemente apareceu num jor
nal de Los Angeles o seguinte
anúncio: «Para que viver se lhe
faremos um magnífico funeral
por apenas 16 dólares?»

4 que é o rio Merrimack, que
mede 175 qu il ôrnetr os de ex

tensão e corre pelos estados
norte-ameri.canos de NewHamps
hire e Massachussetts, que faz
acionar maior número de usi
nas hidráulicas do que qualquer
outro rio do mundo.

1

mais eficientes armas

5 que a polca surgiu na Po16-
nia em 1836; e que essa dan-

50, introduzida na França em

1845, obteve .extraordinário êxito
na côrt e de Luiz Felipe.

6 que na grande fome que asso

lou a India em 1876 -- a

maior de sua história -- mor

reram cêrca de cinco milhões
de pessoas.

As

organiza.r IlO I?r<l'sil, um corpo dr
cnferm€!I'as·avJadoras, paJ'a servi
ços de emergl'Hcia, nos moldes das
Esquadrilhas, ele EvaclJação Pelo
fi!' dos E�taçlos Uniçl.ps.

.

dfJ/lfIlHJII!��!:�PI' çoes cotidianas, experren
das reais vividas no mun

do da imaginação - eis o

que proporciona, nas horas
de lazer, qualquer um dês
tes livros que assinalam o

início da ró

,�A,�i'rr;l��Udll me lhor serie de

ROMANCES POLICIAIS'

o ÚI,1'IMO CASO DE TRE'ST., E. C. Bentley
UM ENIGMA PARA DomOS. l'atrick Quentin
A MORTE :\'0 NILO .. ,:. " . Agatha Christie
O (mANDE CASO DE FRENCH r. WiIls Crofts
A lUORTE DA.NSA NA RUlUNIA v, W. MasoIi

A I..IT[AATU"'" POLICIAL fiADA T�M DC '''''1''''0''. MUITo_"no

CON��Á'UO.'CCUI"" UM LUGA" PROEMINENTE "'AS LE:TR"" CO,..T'lM"OIl'lANI:AS. INUMt:AA.

C.[lEBR10ADCS _ [NT�E AS au"-IS FfU,I'HH.�N. ROI)Sl'1IEl.T, A8MO LI.COl.".

BERNARD SHAW, SOMf:RSIET MAUGHAM., IIIUY .AR.MA, COIIIOTHY _THOM"OfII,
o ot.FQut K W"UtSOA. arl'(E TUtUlII:Y, l:OW""1'O ,..,..fitSOft. - ..-o CITA.oa

r;HTAt o. 1'11"5 ..O !,'VAO PO\.I�L..
"

•

�L1VRARIA5, OU PELO
......

Rua dos Andradas, 1416 - Porto Alegre-R. ,G. do Sul

FARMACIA ESPERANÇA
_ do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeíras __; Homeopatias - Perfnmarfas

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

PREÇOS :MÓDICOS.
Rua Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edlffcio do Mercado) - FONlil t.1I41

"i.'\
.

-

[VIA� também' ri E,\ATO
cortando ou cosendo.'

O.K.STOD'o

f'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Esses mesmos. Nesse jog),
emocionei-me multo, bastante. Era Embora, até o presente, a independência do Estado
nrinha estreia em pugnas de grande .

�_�

--

do Vaticano tenha sido respeitada, mesmo depois que sol-mania e também em tampas

cario-Ir r THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY dados estranjeiros, a 13 do corrente, tenham sido posta-
cas, � que pugna! .m jogo bruta-

LIMI'rED _ dos em frente à praça de São Pedro, e a rádio Vaticana
lísslmo, por parte dos visitantes, continue a funcionar livremente, não há dúvida que a
que queriam vencer a todo transe,

I
situação do Santo Padre nem por isso deixa de ser, até

pois, prof'isslonais que eram, maio- certo ponto, anormal e apreensiva.
res seriam seus lucros pecuniários Por isso, e interpretando os sentimentos filiais, pró-si triunfassem. Os fadas, porém, .��������������������

.

d té li d A idi
0_ _ __.____

.... pnos de to os os ca o ICOS a rqul Iocese, recomenda

DO DIA O
r -

I b- -t
Sua Excia. Revrrui., o sr, Arcebispo Metropolitano, aos se-

proxlmo p es ICI O nhores Párocos, Reitores de igreja, capelães e demais sa

CARLOS ELIS DE CAMARGO _ cerdotes do Clero secular e regUlar que, além da oração
(EXCLUSIVIDADE DO C. E. C.I pro Pontífice, Já de praxe, por ocasião das Bençãos do

PARA "O ESTADO") I SS. Sacramento, recitem, logo após, ou no fim da Santa
Segundo informações que n )�; Missa, se o preferirem, um Padre-Nosso, Ave-Maria e

I chegam da, Inglaterra cogita-se des-j Glória ao Padre, com os fiéis, ?em como poderão promo
de já de assentar as bases para o ver outros atos de devoção e piedade, pela independência
próximo plebiscito mundial que e inviolabilidade do Santo Padre, Pai comum de todos os

tratará depois da guerra sôbre JS cristãos e Vigário de Cristo sôbre a terra.
sistemas governamentais que deve" Florianópolis, 21 de Setembro de 1943.
rão preuon1i.nal' nos países aos MONSENHOR HARRY BAUER, Vigário lieral)
quais cabe ai culpa de haver inicia-
do a, catástrofe que ameaçou Sll�)
mugir o mundo num mar de 1am;]
e de sangue. Esse plebiscito não se

dirigi!'á entrelanto sÚl11ente contra
a, Alemanha, ltúlia, e Japão. o.utros
países terão também que curvar-se
às necessi,d3ldes decol'T'cntes da no-
va Mdem social e humana que ser:\
insta,la-rla no mundo de amanh-i,
p:1l'a pô-lo á salvo de novas agl·es·�
soes e dcrralllanlt'ntos de sangue
que sómente visam a satisfalçao de
grupos isolados e de mag,natas ines
cupulosos. O Brasil pela sua posi·
ção de líder na America, Latina,
p�rtjcipaJ":'l. atlvall1tellte dêsse pl�·
biscito;-que a Inglaterral e oS seus'
aliados visando a estabilização da
paz lllundial, da pl'oteçào aos pai
ses ma,is fracos e a ajuda às nações
menos J'wvorceidas, ol'ganizaratl1
para ser instalado imediatalllellte

Humphrey Boggart, Peter Lorre e Mary Astor em: up6s u c('),nclusão dCSÜl gllel'ra.

R oi' u' m c bra
00

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme-
e lq 18 a a dl�l'ia", de todos os seus Interêsses junto

a qualquer del'J!lrtamente pÚbllco civil,
.,•..",.,...

..
& &..&

..�.., ..,. w_,,,.II('a. ", �� Il'llli�ar. °l,lane.rill , çamllrçial,

Recordando os maiores feitos internacionais
do esporte brasileiro

A primeira reveladora vitória da seleção brasileira
Em 1914 achava-se, no Rio, ') mau grano seus truques. dos mais c0111HS". retornaram ao campo e

quadro profissiorral inglês do Ex-I feios. não lhes foram

ra\'orú\'eis.[maiS dispostos, muito embora em Iccter City. De' modo brilbante, vencemos: 2 :1 pura perde, pois, upesur de quasi
o: Agora, meu c. <1:1'0, sejamos .jus- matarem Rubens, com charges ViG-'Venceu todos os adversários. Era _

"

tos, eles eram jogadores perttos ; lentas, c de derrubarem brutal-]preciso lUU quadro muito potente perderam porque jogamo.s admira- mente' nosso grande Friedenrejch.lpara «Icr-rotá-Io. Foi, então, tom i- Ivehnentc bem... que até perdera uns dentes, nada.lia a iniciativa de se formal' uma
- Jogaram _ .. Lembra-se de al- conseguiram na con tagem, que se i

seleção Hio-Sâo Paulo, à base de .,

nactoual. Foi peja primeira vez
gum fa�oo i.ntel'essao·nte registado

I
manteve,

o

para eles. até o. final, na!1
durante esse Jogo? indesejávl casa .. _ dos zéros. Ique, de fato, se reuniram jogador cs - De vários. Conto-lhe um .. ,

- O público ...

das duas Capitais num "onze" e

I
.

o' f d Quando os ingleses estavam em in- vibrou foi ao auzc! Lrn
pe' a pnmell'a vcz oram usa as HS .•

' '" -

I l (b I' \ f'erioridarle de pontos, e ante nos- delírio inenarravcl c coisa dignucores vert e-amare a r-aça. erras ) .

'

.
: sa br-avura, quatro deles - () CC!l- de nota, os pau lisf as eram os mais;() quadro apresentou-se 3iSSl1n: \

, . '.

M P' iN' L Ilro-rnct:llO, Ulll dos zagueiros e dois
Jo arcos,

,

IIH aro e 1 CrI, agreca avantes _ em momento de mais
Rubens Sales e Bolando Osvaldo1. . ,. .
(• 41 1 I F �..1 • oo lO entusiasmo da assistcucia, deixa-
lülJles. ""' Je aJ'( o o r+cdcnre ícu _

O r o
•

o

' 'i ram o campo ! Imediatamente eh a-
srnan e -ornuga. mei a atenção de Rubens c de Ho-
Lagreca, cei-ta vez, lembrou') .,

binson, êste juiz da prova, para o bens, pri,nci.pallllcnte - tal a quan=:admirúvel feito dos brasileiros, na- I
que se passava. Hohi.nso n parou I) l idade de ahraços que recebemos.qucla tarde de 21 de julho de 1911, .

jogo e, nós paulistas, fomos e,:l - Qne externar-em os ingleses �
numa entrevista aos nossos colegas busca dos "deser-tnros ' ,

.

,- voccs - Ficaram admirados com a nos-de A GAZETA, da capital bandei- voltam para seus postos ou o jO[[O S3 agilidade, notadamentc COI11 a
I

S,�r:í SlIspensoo'" .Disse:�I�os-lhes. Fn�

I
dos pall�istas, .qllC !'oran; a alma d�ll

vista dessa nossa decisão, que (JS turma. E, de f'alo, ISSO e ai verdade.
podia prejudicar no "ajuste de Jogamos muitn, muito ruesmo".

visados ('{)111 os arr'ebatantes aplan-:
sos! Quando o jogo terminou, Io
JJlOS carregados ('IH triunfo. Ao
chegarmos ao hotel, estávamos
com os costados em braza - Hu-

rante :

- "Oh! O meu primeiro iogo in
ternacional?! Foi o mais notável,
o mais emocionante de minha vi
da! Esse memorável encontro co ns-

titue, talvez, lima das pugnas mais
ln-ilhantes do esporte de nossa ter
ra. Foi ai grandiosa justa entre 'JS

celebr-izados jogadores do Excetcr
CiJ�' e um combinado brasilei
ro, justa essa que se feriu, vibran
te, formidável, na Capital da Re
pública, em 1914, perante assistên
cia das mais seletas e entusiastas.

- Lembro-me ...
- Como V. deve recordar-se, S.

Paulo forneceu quatro elementos
para a turma nacional ...

-Você, Hubens, Formiga e

Fl'i ..-de-nreich ...

Grupos estofados e Colchões.

reformam-se na

COLCHOARia MODERNa
Permonente «stock» de colchões, aceitando-se enco
mendas sob medida, quer para colchões comuns,

quer para colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

3 - Rua Fernando Machado - 3

CARTAZES
-------_._�-----"""".,._-

((ODEON»CINE
• Colossal Programa Duplo

A's 4 1/2. e 7 1/4 horas
Macdonald Care e Josn Phillips, aa história, de um jovem
médico que arranjou uma namorada que tinha a estranha ma

nia de pular do úldmo andar dos arranha-céus:

Dr.. Broadway
Johnay Mc Brown no tilme

Castigao CIRIO (Nac DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2.20, 1,50 e 1.00. Imp. até 10 anos

cheio de aventuras eletrizantes:

merecido

CINE ((IMPERIAL»
A's 19,30 horas:

U'ltim� Exibição do filme de Tyrone Power e Joan Fontaine,
que você tamais esquecerá, pois nunca se viu nada mais

Belo e Comovente:

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

A PEQUENA FO'CA (Desenho)
Preços: 2,00 e 1.50. Impr. até 10 BOOS

Amanhã

,

1

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDOHIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
lodú a sua

Seccão de Fazendas,

Lí ndo s estampados, côres Eirmes - e a

que preços convidotivos!

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, bôlsns ,

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

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

r

(
«a casa que mais vende e melhor atende»

8-Rua Trajano- 8

CURIA METROPOLITANA
Oracões pela Sumo Pontifice

Camisas, Gravatas, Piiames
Meias das melhores, pelos me,

nores preços, s6 na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, 12

Os órgãos da
o

Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando 'DUmam
a produtor e o vendedor a mostrai
a que possuem em seus estabeled.
9Iento8. (D. E. M_),

Credito.Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e m8is acreditadJ Clube de Sorteio de Mer·
cadorias do Estado.

Sortd.'ls nos dias 4 e 18 de cada mês,
PR�MIO M�IOR CR $ 6.250.00
Muitas bonificaçÕf.>F! e inscrições de ·pagamentos.

Médico graUs

NOTE BEM todaR est:\R vantagens por apen8R
, Cr $ 1,(10. Tudo que promete cum

pre incontinf>nte. Não (>xi�Te igual. Não reflita e não
du.-itle um só instante. Concf)rra para o próximo
sorteio, tenba cofiança, que, qUlindo meDOS esperar, a
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias ft e 18

-- � � � ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MÉ.DICO
.,._.J' ._ _._ _ -.. _-..__._ _- _•••••••.t"••J' -J'•••-..-.r..._

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vítor [Meireles, 24. Fone 1447
----------------------------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeiccarnen.to e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSU1il'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
6lábados, das 1';,30 às 18 horas - CONSUI,TóRIO: Rua João l'into n. 7, sobrado -

}l'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex·interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLíNICA MÉDICA - lI10léstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - HESIDRNCIA: Hua Vi·scondc de Ouro
Preto n, 70 - TeI. 1523 - liORAIUO - Das 1(; às 18 - If!,OIUtlNóI'OJJIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex·in terno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estag lárlo dos Serviço;

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depru-tamento de Saúde e Hospttrl de Caridade

Cltnica médíco-cir-ürgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
(;ONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,31'

M 18 horas - RESID1!:NCIA: Couselhetro 1\1af'.'a, 77 - FLOIUANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CO?llSULTóRIO: Rua Vital' Meireles, 26 - Fone 1.,10'5
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

HESIDENCIA: Bua Tenente Sil"eira, 108. Fone 783

lNSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicin� Ida Uni\'ersidade de São Paulo, onde fOI

Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alíp!o. CorreIa �eto ---------------------------------

(Primeira Cadeira de ClImca CJr1.l�glca). DR AURbLIO ROT'ULOCom prática na clínica gmecológlCa do • Ci
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servic;_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
., .

Cirurgião do estômago e vias biliares,
Intestinos delgado e grosso, t1rolde, nns,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

INDICADOR

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
AUrA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTJClI
no PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

r+cocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Practur'as

aparelhos de gêsso, Opéra nos Hospital>
de Florianópolis.

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

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

�, Ex-interno da Assistência Municipal
�t e do Serviço de Clínica Cirúrgicc

a cargo do Prof. Castro Araujo.
do Rio de Janeiro.

Vias urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

/ à tarde, das 16 hs. em diante
� Resid: Vidal Ramos, 66.
), Fone: 1067.

,
DR� REMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cr í

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto

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

SID:€NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERl\mlRA OBSTÉTIUCA

(Parteira)
DIplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qnalque�

hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.

(Alltilro Larlro 13 de Halo)

•

o'ormado pela Universidaàe de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

;línica médica em geral, pediatria, .doen
.as do sistema nervoso, aparelho genito

urtnárío do homem e da mulher
\ssiste. 1'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia Cunica com o dr

l1anoel de Abreu Campanario (São Pau

o'). Especializado em Higiene e Saúde
'ública, pela Universidade do Rio de Ja
ieiro. - Gabinete de Raio X - Electra

arcliografia clínica - Metabolismo ba·
ai - Sondagem Duodenal - Gabinetf
le fisioterapia - Laboratório de mtcros

.opía e análise clínica. - Rua Fernando

\l(achado, 8. Fone 1.195. - Florianópo!Ls

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do' tórax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
-tarnente das 15 às 17 horas. RESID1l:N·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Méntais

Consultas diárias das 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástr�cas e duo
denl1is, câncer do estomag0, afe
ções das vias biliares, rins�, e�c.
Aplica o Pucumo-torax artifIcIa'!
para o tratameul0 da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur
las. Raios Infra-Vermelhos e Haios
Ultra Violêta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

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

couro a crômo.
Compro-se OLEO DE PEIXE, em

quantidade. Pagam· se os' melhores preços
Tratar à ruo Conselheirs Mafra, n'

qualquer
da praça.
41.

TAMANCARIA' BARREIROS�--�------------I

.-�-

A Indústria de Papel e a
Cooperação Nacional

A Corupanhí a Brasileira de Celulose, Papéis e -Car tonagem, com
séde em S. Paulo, na rua Líbero Badaró n. 561, 40 A --- Salas 401 a 406,
que estende as suas operações no Estado de Santa Catarina, na venda de
ações para integralizar o seu capital .so cial no mais curto espaço de tem.
po, para a sua próxima realidade de produção, tornou-se pela sua orga
nizacão liberal, numa verdadeira cooperativa nacional. As suas ações no

"alol: apenas de 100,00 cada uma, integrais ou com 20% de entrada e

oito pagamento de 10,00 mensais, tem a finalidade de 'associar ricos e

pobres de todas as classes sociais, 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.A BATALHA DA TUNíSIA Os nomes dos seus ilustres organizadores e o conceito dos seus pr i-
l\'essa hatulha, os aliados, com a meiros e maiores subscritores do Estado de S. Paulo, que publicamos à

capitulação de VOI1 Arn i m , consr-- parte, é garantia dos seus propósitos 'na firmeza dos seus fins. O desen
guiram expulsar os últimos vesti- vo lví mento máximo da 'indústria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos
gios do eixo da Afl'iel1. otimistas em relação ao .grande futuro da nossa Pátria na sua maior

produção econômica. Sejamos mais brasileiros,
A BATALHA DA SICíLIA Confraternizemos todos no mesmo idealismo da cooperação nacio-

Essa batudha constituiu a: mal, nal associando-nos com entusiasmo às novas e grandes lindústrias que
iudaciosa opcraçáo anfíbia de to surgem, hoje sabiamente nacionalizadas pelas nossas leis sociads, na vi.
dos os tempos, ?\as primeiras qUH- gilância coordenada do nosso acatado Govêrno.
I cntn e oito hnras os 'aliados co n- Feita esta ligeira exposição, pelo seu representante neste Estado,700 canhões da arruada de in vasji». abaixo assinado, a Companhia Brasileira de Celulose, Papel e 'Cartona
,eguiralll desembarcar 80.000 ho- gem entrega o seu conceito moral e a sua capacidade de organização, à
mens, 7.000 veiculos, 300 Ianques e judiciosa apreciação do grande e ilustre povo do Estado .de iSanta Cata
.\" «ucda de Xlussol in i foi mo ti "ada rina onde delegou os seus interêsses honestos na venda de suas ;ações.)(�I() êxito dêsse assalto aliado. A par; integralizar '110 mais curto espaço de tempo ti Iseu capital social na
.rnport àucia primordial dessa cam ..

mais próxima realidade de produção. Para maiores esclarecimentos pe
lanha era o Jato de haverem (JS didos de ações e distribuição do seu amplo Manifesto que deve ser lido\Iiados demonstrado a' eficácia (k

por todos os interessados da "Cooperação Nacional" das grandes in-
.pr-raçôcs an

í

lb i as. dústrias que surgem, legal e honestamente organizadas, queiram dirtgir-
.' _ _, '. se pessoalmente ao escritório da Inspetoria, na rua IFelipe ISchIDIidt n.

\ BATALHA DE ES'rALIN.G.RADO 41, ou, por correspondência, à caixa postal n. '185.
Essa batalha, a mais decisiva de Inspetoria da Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartona-

odas na f'rcntc- o!'ien�'l.l? �lurou gem, Florianópolis, 25 de setembro de 1943.
masi seis meses. O 62° Exército do
rencral Chu ikoff resistiu ao ter ri I

.

� e I síti o d 11 ra 11.1 e t r [. s III e ses. Fin a1- -------------------------------------

mente, uma divisão blindada 50'

C.. iéticu couseguiu ccrcnr o sex ío I l1o·mp�nbl·a Bras.·lel·ra de elulose,-x érc i!o alcmâo, sob o comando d', ti ii ti
-(enerat Paulus e a longa batalha

pr_ f1 to gem'oi decidida. No dia 2 de revereir') apels e u8r na lUl

:(���(! r:����so�a��:il�;��� �'e;����'�I-;�� A Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartonagem, esta-
Vr-rrlun desta gDCIT�l,. COlIJO resu l- dando as suas operações honestas no Estado de Santa Catarina, no co'

lado da batalha de Estalingr ado foi locar as suas ações, no valor apenas de 100,00 cada uma ao alcance
dos mais modestos recursos, para o integralizar imediato o seu capi-aniquilado um exército alemão e _

�,fas.tad() a ameaça ao 'Volga e a,' tal social, na sua próxima realidade produção, tem a honra de apre
sentar à criteriosa apreciação cio grande e ilustre povo dêste Estado,Cáucas».
colmeia do trabalho honrado, os nomes dos seus fundadores e primei
ros e maiores .subscritores do Estado de S. Paulo.

Um ano de
Agora, que' os ali8:11os estão canu

',hand(J COJl] Ioda confiança para
" vi t ória , {.. in lcrc ssun l c passar ('II]
'('vista as gra,ndC's hatulhns decisi
vas do quarto ano da guerra,

A BATALHA DE EL·ALAMEIN
Ness« hn.tu lh a, os hritúnicos eles ..

hui rr-m o sonho de 1'011 H01l111lel dr
realizar lima grande Drunghn ach
Osten ", i nvcst irla através do Egito
� o Canal de Suez. ElII I'CZ disso, o

.l') Exércilo do general Xlontgomer ,

.niciou a grund« of'ensiva que obri
gou von Hom rnc l ii longa r e tir adu
�"lrayés di' Líbia para a derrota f i
na l na Tunísia.

TRAJANO J. REGIS

A BATALHA DE GUADALCANAL
A batalha decisiva do Pacif icu l?USDf\DORES

foi 11'8 \',\(13 cnt rc 12 de novembro DR. CELIO DA ROCHA MATTOS, Advogado e Consul.tor Jurídrco dos Diários
e 15 de novembro de 1942. Duas Associados:
a r 1118, das japonesas, escoltando DR. WALDIR DA SILVA PHADO, J\Tédi-co e Oap ita ljste ;
transportes de tropas foram vistas

DR. RE:'-IATO DO AMARAL, CapitaJi,sta;
l' destruidas pelos americanos. C)-

DR. ABEL BIGHUETTI, Eng. PJ'opl'ietãt'io;
1110 resultado dl:ssa batalha n�val SR. JOAO AHNAUD MAIA, PJ'oprietál'io;
OS j;lrponese� l'lr<1111 slslematlca'

DH JOAO ALFREDO CATALDI, Juiz de Dil'eito elos Feitos da Fazenda j<'e-
lN'nte explllsos de (;uacl<l.Icanal e a

clera1'
.

i lha tornou-se l�nw grande b.�se I �R.avançada dos aI J<1dos. A conqllls�'l D leh. -:\o\'a (;eórgia represenlC'u so· I.

llIente o primeiro resultado (. vi ..

túria da hat�I1lla ele GUHdalcah 1

Eis então () resul t�lllo (lo esfú "O

aliado durante () quarto apo CIG
O'uerra contra () eixo.
Mí.RIO DE MIRANDA VALVBRDE

ROGÉRIO VIEIRA TUCCI, Al'quiteto e Proprietário;
LUIZ CARIJOS PUJOL, Advogado e Proprietário,

:LISTA DOS PRLHEl ROS SUBSCRITORES
DR AUGUSTO ?,rARCONDES JUNQUEIRA, lIIédico;
DR. CARLOS C. GAXDOLFO, Engenheiro;
DR E:VIíLJO CARLOS, Advogado;
SR. FRACiCISCO A. COUTINHO FILHO, Industrial;
DR ,JOÃO CAllLOS DA SILVA TELLES, Médico;
D. j\[ AJUETA GUEDES PE"TEADO DE CAlIIARGO, Proprietária;
DR. PHOC6PlO RJBElRO DOS SANTOS, Advogado;

_J

IRRITA(ÃQ_RET�l
COMICHÃO OU HtMORRAGIA�.�.
SINTOMAS DE HEMORROIOES

?'

*arailliMJ'
'

.�&�.';·�:'�_&_iIb_�_�_
-

Si tem irritação retal ou hemorra
gias, cuidado! São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurg;C3. A Pomada Man Zan lhe
jará alivio imediato das dôres, gra·
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético·bactericida.

DR JORGE BUENO "rO)iTEIRO, EngenheÍlI'o;
DR. PlmnO EGíDIO DE SOUSA ARANHA, Médico;
SR. R1.,'Y GUEDES GALVAO, Dil'etor cio Banco Indústria d� S. Paulo;
DR. IIAlJ1BI CARLOS KIRILLOS, :lIédico;
DR .TOHGE PEHEIHA :.IIEIRA, Engenheiro;
D. HELEXA LEITE E SIL\-A, Proprietária;
DR. HU'\I,B8DTO PASCOALE, Méc1ico;
Sn.. ALEXA:'\DHE GO:.lIES, Proprietária;
D. HELE:\'A PAULA LIMA, Proprietária;
SR. AFO,,",SO CELSO SOBRI:\'HO, Proprietário;
SR FRANCISCO GIANOTTI, Comerciall1te;
D. LINDA. Al\TY DA CUNHA, Proprietária;
D. ::\]CLLY A:.IíY DA CUKHA, ;Proprietária;
SR. PAULO "TEIRA TUCCI, ArquHeto.
Pedidos de Ações e outros esclarecimentos,
rua Felipe Schmidt, n, 41, Florianópolis,

na séde da Inspetoria,
na

SUL"
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

pft- �""""""Bn"" "''''''''''''''''''''''''

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64�
EDtr", � d9micíUo

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt
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Não é para já a queda do Japão e da Alemanha Bcmbordeudos Hanover
Londres, 2� (U. P.) - Os derrotar os nazistas. Durante Item dos diretores da indústria .

Brunswíck e Emdenalemães já abandonaram a os próximos doze meses, como bélica, serão travadas ações
esperança de ganhar a guerra, ficou claro na base dos díscur- .'decisivas na Europa e, tam- Londres, 2/\ (l'. P.) - Poderosa fôrça aérea aliada, integr-ada por
mas os Aliados terão de efe- sos de técnicos militares, pro- [bém,

no Pacífico. Os observa- uns mil bomba�'delf'()s e c�ç�s das Nações l�nida>s, atacou, durante a nOI

tuar enormes sacrifícios para nunciados na reunião de on- dores militares de Washington te de ontem inumerus posrçocs si luadas nó iutr-rior da Alemanha. Os oh-
...... _

_ '. ' sc r-vudorcs mi ljtarcs bri lân icos revelaram que o peso do ataque aéreo
" - - ..• • -.·_.._- _· w ·_ • -_- -.-_·.- - -.-.- des�a,cam que. nao. existe 'pro- ��liad� foi desfec!l<l,c[o contra a cidade de Hunovcr, inrpontarite centro in-

«I LOVE MARIE ONLY»
babilidade de imediato ou Ines- f

dusí rial alcmân. Furam bombardeadas. também, Brunsvick c Emden.
perado desmoronamento da

[DUrallte,
os combales aéreos, sôbr c território alemão, foram ahat idus se

Alemanha ou do Japão. Os te apare lhos de caça inimigos. Os Aliados perderam 38 bombardeiros e

Hio, 28 (A. )[.)-·-O correspond en- .sc então ele um automóvel do go- Aliados terão de combater
um caça,

te do vespertino "O 'Globo", cm vê rn o. com o qual desapareceu. --------------.-------------------

POI:tO. Alel:?re, comunicou que a Inf'ormuçócs mais recentes, colhi- muito duramente para conse-
,

p ol ic ia gancha acaba de receber, das pelas illltol'Ída,dcs daquele Bu- guir êssé fim.. Deve-se salien-I
.

por int crruéd!o das auto ridades c-a- rcau, de Wasb i ngton, lud icavum t lé di f'-
rrocas, l!lll expediente do Bureuu cncontr ar-sc () fugitivo em tcrr itó- ar, a em ISSO, a anrrnaçao I
Federal de Investig.acões dos Es- rio hrnsilr-ir». n�)brl'ts é homem de um dos dirigentes militares
tarlos Ln i dos, solicitando a cap- de 3!l anos de idade. lendo um rios de que quando os ingleses e
fura de perigoso ladrão norte-ame- olhos vusado e vúriax c icatr.izr-s norte-americanos atacarem as
ricano, que se crê 'estar hom isi adb na face esquerda, lado esquerdo defesas principais do inimigo,nalguma parte cio sul do Brasil. da nucn , lábio superior e na r e

Trata-se d o indivíduo de nome gi<lo parietal, além de uniu tatua- as suas perdas serão tão gra
Park cr Jackson Hobcrts, evadido gelll n o ant c-b raco esquerdo com ves, que se farão sentir em ca
da p e uitenciru-ia dr Alabarnn. e os seguinies dize·;·es em ingl0s: da cidade ou aldeia dos países
que, entre outros nomcs, usa os de "I lo v o :.\[aric o n l v (amo sómcnte aliados. A vitória sobre a Ale-
Frank :.\Iorrisol1 e .lurn cx Smith . Já :.\laria)". J{o!Jcrts 'pótle rlcscmpc-
vár-i as vezes Hoberts rôra preso n har ,I contcn t o vá r i as prof issócs. manha e o Japão será, portan-
pelos "G-:.\'icn" nurte-americnuos, entre as quais [IS ele ngl'icultor, to, resultado de uma ação co
tendo cumpr+do diversus penas marcelll'il'O, op erário CII1 tece la- ordenada de .todas as fôrcas
pr-lo» ('_rimes c:,ontra a pr?pried.ade. gcm ou cm 11H'�aILlrgia, tcndo:se das Naeões Unidas para esma
Hecolh ido ultlnuuncnte a pcnitcn- nru it.as y('",ps d cdi oado a ocupaçoes I, �l" , terr pode-c iári a de Alabama, realizou Ro-! pouco comuns. como Icstr-irn de igar pe O ar e eD1 erra o

hcrts sensacional fuga, apossando-: circo e de carnaval. rio militar do "eixo".

A guerra 'poderá durar 5' a 6
Londres, 29 (U.P.) - A atual guerra poderá durar de 5 o 6 anos. Foi o que se

deduziu dos afirmações feitas ontem pelo senhor Winston Churchill a um grupo de
seis mil representantes das mulheres britânicas que trabalham em prol do esfôr ço
de guerra da Grã-Bretanha. Recorda-se que o chefe do govêrno destacou que «no

decorrer do quinto ano de guerra, possivelmente do sexto ano,' serão rieoesscmos

esforços e sacrificios imensos». Entre os observadores políticos da capital britânica
causou otima impressão la afirmação do ministro do Exterior, sr, Anthony Eden.
sôbre uma estreito união do Grã-Bretanha, Estados Unidos, União-Soviética e Chino
para ganhar o guerra e garantir a paz.

Fala à imprensa o oral. Gaspar Outra Louvável_!niciaUV8
Rio, 28 (A. N.) - o ministro da estar certos de (jUl' serão chanw,dos Rio, 2fl (A. X,). -- A Federação

Guerra concedeu 111l.ie 'entrevista a colaborar nu \'itória das armeis: de �ss(j('ja�'ôes Portuguesas no

I t'
,.

'J
.

1 ,"' -

l" I "'- I IBn1s11 gral'.as ao pensamento do
co e I\"a a llnprensa 50 H'e :;ua Vla- (as l,açoes Illf as "ao (evemo:'

'
',' '. .

, \ . . '.

" "
Sl'll presJ(!.l'nle AlbLDO Sousa Cruz,

gelll aos bs,taclos UnIdos.

IlllCl<tJ-1
desconhecer () ([uanto Interessa a I acaba de lançar dupla iniciativa,

lllente o ministro da Guerra rl.ecla- lilOssa cooperaç:.lo ús ::\i ações Uni- paUl a (llIal sào c,�nv()cados tod-os
rou que cCll1segurn iodos os obje- (Üus. Ca,bel'á <lO Brasil ]Llgar dign'J, os ]lortugueses resu!entes no Bro-

. ,. si,1. Truta-se d,c urandiosa campa-
h\'os lJue dcterllllllarulll sua viagem na obra da paz". nha. visandQ a '"'rll1gariaçiio dos
àquele pa,is, para onde seguiral a ��-..w. -..-_.........., fundos !1ecessÚrio., ao financia-
convite de scu go�0rno, AereSCeJl- lIlento d(' "bi\lsa'· de' estudo"

des-,ton que o esfôrço,de-guerra norle- Tumulto no Entre.. tinatlas a estllllanie.,;, durante dois

allll'rieano ullrapassa qualquer es- posto dê Pesca anos, nas ulli\'ersidades portugue-

jJl'ctativa, mesmo as mais otimis- llio. (Y. A,) - :\0 Entreposto d" sas. bem CIOll1fl para l_lll�a <lparelbr 'IPesca, verificou-se UII1 incidenlé: geJ]] COlll!) ela, necessal'la ao alllp o

t.as. Os Estados Unidos atingem lntre ",lgul1s feinlntes e funciolla- funcionamento <lo Deparlalllenlo
presen.tell1Cnte o máximo do seu rios da COlllissão Excl'Lüiya da de Assistcncia :.\Iédico-CirúrgicH da

t
.

I 'b 'l' J'
..

Pes'c'l. ()s feirantes r,ebelaram-sc Associnção Brasileira de flllpren-
po �nclêl e lC'.O, - (Isse o 1ll11llS-

sa. I'
'

,to
contra as cxig(mcias Clue .lhe'S foram �sV(,f'a-s'e que o lllOVIlllcn'

Iro. Prosseguindo, declarou achai!," consiga imediat.o e grandioso ex i-
impos.1<ls de só poderem adquiri;' "

indispensável que a imprensa bra,- cnxo\'a caso eOlllp!'assem tambpli1 to.
sileira tenha um representante jun- CjlW!tr-o caixas de sa,rdil1ha, O inci-

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

t" ao nosso exército, onde quer que dente provocou agitação entrc ():l

ele seja chamado a cooperar com feirantes que protcstar-all1 em altas
vozes, tornando-sc necessária a in,

as fôrças aliadas. Terminalndo, dis- lerve.nção da polícia para acalmar
se; "Todos (,JS bralsi leil'os deverã() os ânimos.

E�to{'ollllO, 29 (P, P.) - O derrotismo tOIllOU conla de toda a Al�
ma,oha, l11anife,stlando-st' cada v,ez mais t!bertmllente, apesar da ação lf'r
J'ol'ista da "Gestapo" e das sev,cJ'as medidas dos tribunais nazistas. O ptl
nil'.o não sóme.nte atingiu a retaguarda', lHas, tambélll, a própria frente
de batalha" refletindo,se, igua1l11en�.e, nas fileiras d.o nacional-socialismo.
São eada vez mais comuns os casos de hOlllens e mulheres de todas as

classes sociais, e mesmo militares, condenados sob a acusação de decla- Outrarações derrotistas, afirmando o fra,easso do nazismo. I Curitiba, 20 (A. N.) - Dentro

Ga,nhar a guerra e a ·paz' I ��!I��I\I�O�l1�}j,asLlI�;�:a��taed�\) f��lll/N(��i dIfusora neste Esbado, localizada
•• li II em Londrina.

Nüw\ Iorqlle, 28 - ((]. P.) -- "O homcm da rua está disposto a ill1- -_.-.••-.-. Wo1

pedir qualquer "aliança pUI'(lial" COlil o inil1ligo, li ([ual conduziria il1e- QUEU AI'HOU?_vit,welmenle [l; uma terceit'a eo.nflagração lilunrlhll" - de-clarou o vicc- 1"'.1 '"
]JN'sü!ente dos gstados Cnino;;, Sl'. Helll'Y Wallaee, Dlll1l alo üe propagau
ria dos bônus dt' guerra. AfirlllOU aiuda o SI', \\'allaee que o povo norte- Sábado à tarde, perderarn-se no

alllel'icai1{) negar-se-ú a l[ualquer novo tratado, poi!-> compreende que pre- percurso das ruas Felipe Schmidt
r.iS2! galnhar a gllerrn e ii paz, para garantir a prusperidade permanente, e Trajano um colar de ouro, com

t'm todo (I 111,undo. I um coração tambem de ouro e den-
, tro do qual há um retrato. E'

I objeto de muita estimação. Gra
tificada será a pessoa que, tendo-

J' do·o achado, o entregar na reda
ção do ESTADO. 3 v. 3

I, �r��t���OBr�si�-E!t�ld���í. (C ���!(�l-S�, J:;)�l���g�V�I���,S• P d d Al' SR. MOTORISTA: - Leve os documen·
dos tará exibir, para seus associa' elll ao e ro e cantara, UJlI e11' tos necessários, para a substituição da

I dos, hoje, às 6,30 e 7,30 horas, em conlro e.ntl'e as principais cqLlipe� sua residência. o recebimento da nova

I sua séde, novos filrnes cinemato. (lo "Ped", (los Bwrreit'os, e "Pri- carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em

Ig�áficos_. ,_I_Il_a_v_e_r_8,_"__(_la_(_rl_le_>1_a__l_O_e_3_II_'d_a_C_lc_,, s_a_il_1_-_c_a_r_te_ir_a_' . � _

Diz Ribbelltrop que a Alemanha não pedirá armistício
Londres, 29 (U.P.) -- Seg�l1do se acredita em Londres, a certeza alemã de

que o 110vêrno ltIa fazer a paz com os russsos dominava o ambiente popular na Ale'
manha, em vista do fato de ninguem mais acreditar na possibilidade de Hitler vencer
as iârças militares soviéticas. O ministro do Exterior da Alemanha destacou, embora
sem muita convicção, que os nazistas não deporão as armas até a eliminação total e

completa do perigo russo. Desmentiu ainda o barão von Ribbentrop as insin uações
de que a paz entre a Alemanha. e a Rússia estaria sendo tratada por intermédio do
�. �.

6 () ESTADO

anos
A bordo de um navio tranporte que navega no Mediterrâneo,

soldados e mar inheiro s dos Estados-Unidos assistem ao serviço
religioso celebrado por um capelão militar. (Foto da Inter-Ame

ricana).-_w...._·.-.---..,._,._....I!1II�__- -......__• ..-..·... w..�..._..__..__.-.·_·.·._.·_.._,._..�

Reaberta a Opera:\Ioscou, 29 (l. P,) - Depois de dois ,11105 de inatividade, reabriu
as suas po rl a s, () Iamoso tealro "Bolshoi", com lIlIIa representação ,!e
ga]<l, da ópera "I\'an Sllsallin". A b:'ilhantc récita foi assistida por mais
de ·I.ODO pe�soas, cspecialmente cOllvidadas, inclusive o corpo diplomáti
CD e os llICllS allos repn'selJtallles dos círcuLos oficiais e intelectuais 'de
':\fos('ou, Ao terminar o �spelúcul(), o entusiasllIO do público wtingiu o úu
ge, chega,ntlo a proporçoes sem preccde.ntes. l'rna grande llluJtidão jnnt
diu o paÍC'u e o\'acionou o t'allloslo baixo russo .:\Iikahilova', a sopnll'lO Vu
leria Burso\'i! e a jJrillleil'a baihtrina-Lepshinska�·a. Entre os especta,tlol'l'S
encontravam-se nUlllerosos oficiais do exército ostentando uniforme de
grande gala.

de Moscou·

o derrotismo invade a Alenlanha

SANG1JENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Depftuperados,
Esgotados. Anêmicos,

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

do organismo oI

J_...._-----..--w..-:.-
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I
I

- I�Esportivop

Dr. Oswaldo R. Cabral·
De volta dos Estados Unidos reabriu seu consultório,

Rua Nunes Machado - Edifício S. Francisco
Consultas exclusivamente mediante cartão

Das 8 às 10 e dos 15 às 18 horas
Aos sábados: das 14 às 17 horas

Folefone 1444

do ,'('ncedo!' o "Prinw\'era", pOI'
um tento a zero.
Da equipe vencedora os lllelllc)

res foram: Viro, leo, ]{usso, Paulll,
Orhll1do e Batista (o autor do tent:)
da \'i túria).

O Cjuadro vencedor estmva assim
constituido: Yin), Vilor e Profes
so; Ico, Husso e Nico; Celso, Pali
lo, Batis,ta, Orhl,ndo e Gervasio. E
o do vencido: Pelatnlta, Nelson e
Bign4; Valter, nico e Ville; Dég�l,
João, Bento, Ad e Clovis.

A chegada dos
GoianosÉ UlU DOENÇA

llUITO PERIG_OSA
PARA À FAMILlA
E PA1U. A lU..ÇA

I
Está sendo esperadas hoje, nesta

capital. a embaixada goiana de
r futehól, que concorrerá ao certa'
nie nacional, lutqndo, no próximo
dia 10 de outubro, com o seleCio.
nado co.taricense.
Baseando'ncs em informações de

emissoras paulistas e pelos comen

tários expressos em diferentes jor
nais especializados, podemos afian
çar ser o "tearn" que nos visita
urn dos melhores conjuntos for
mados em Goiaz,
A orientação técnica do "scratch"

está a cargo do sr. José Folker,
conhecido "coach" paulista, recen

temente contratado pela Federa
ção Goiana, que organizou um

conjunto capaz de brilhar na tem'
porada vigente.
Todavia, melhores impressões te'

remos, após ouvir pessoalmente a

rapaziada do planalto central
brasileiro, a fama de alguns dos
quais ultrapassou a fronteira de
seu Estado, corno Vavá, Navarra,
Mozart, Geraldo, Lola, Silva e

outros,
A' luzida embaixada visitante,

os saudares d'O ESTADO ESPOR·
TIVO.

LOI'ldre�, 29 (U, P,) - Oií·-.
cialmente se anuncia que os,aliados capturaram Castella.

difusora Atenção I � desp.,� corn .0•

cInema pode ser b·
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo,
Rua Francisco Tolentino, 3.
.,.,_•••_-_._ - -_ _ .......-.I'

CASTELLAMARE CAPTURADA

mare. '
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