
o novo embaixador
argentinoBuenos Aires, 1 (C P.) - Infor

ma-se of'icia hucn te que o gcne r-al
Arturo Ha\YSOll, novo embaixador
argenl i no no Brasil, 'part i rú pnru
() Hi o no próximo d ia 4. Hawso n,
COJllO se sabe, [oi UIJI dos lideres
do mo vi m cn to revolucionário que
depôs () presidenle Castillo.

OS ALEMÃES EVACUAM
NÁPOLES

LONDHES, 1 (e. P.) - A noti
cia da eYH,Cllação de N{lpoles pelo.<
:delllães jú era esperada depois da
irrupção aliada na linha do Vesú
\"io. Ademais. dOJllin::;:ndo os aer0-
-rlrolllOS d.e Foggia, os Aliados est.a
vam el11 situação privilegiada para
aniquikrr, um por U111, os s·oldados
inimigos que guarneciam aquele
·porto. No entanto, parece que a

evacu::ução da cidade foi precipil '1-
da pelos acontecimentos internos.
Os correspondentes suéeos em Ber
lim" pelo menos, afirmam que os
alemã.es se viram -obTigados a fu
Zil' de Nápoles, devido a um levan te
-civil, que tornou inlpossível sua
pennanêneia na cidade. .De um
modo (}lI de outro, os alemães
-<lavam Nápoles como perdida!, à
m-edida que a infa.nta,ria do quinto
é do Oitavo Exércitos se iam apro
·"Xímandd da ciclade. Até agora, não
11á noticia da ocupação de Nápoles
1)1'10.5 exérc1tos anglo--almerieano�.
1sso, porém, não tardará a, ser
�nunciado. Quanto à próxima li
Ilha-de.-fI'ente nazista no sul da
Jtãlia, acredita-se em Argel que os
�lemães proourarão oferecer nO\:l
resistência D'O longo do rio Voltur
·iH,. Essas posições distam 50 kms.
de Nápoles, em direção nortc.

NÁPOLES .SAQUEADA E
'DESTRUIDA

ESTOCOLMO, 1 (U. P.) - In
formações dos correspondentes
suécos afj'rmam que. Ná'{Joles esiá
completamente destruida. Os alc
.mães saquearam toda a cidade c
.disso são responsáveis, mas procll-
��m atribuí-lo aos bombarrdeios
2ereos a.lja�(}s.

-

AVARIADA üMA B'ELONAVE,

ALEMÃ
CAIRO, 30 (U. P.) - Anuncia-se

<Iue os bombardeiros· britânicos
-causaram avaria,s num'R, nave-de
...guelTa ale:ni"í, em {tguas· do mar

"A

�Vi� r�v� at��� �� f! �
RIO, 30 (AG N�) -- PAULO FIGUEIRA DE MELO, 'UM DOS TESTAS-OE-FERRO
NA COMPRA DA RÁDIO I PANEMA, QUE ACABA DE SER IN T E R D I T A D,A,
MORREU EM PETROPOLIS, ONDE ERA GRANDE LíDER INTEGRALISTA. ·A
POLíCIA CARIOCA PROM ETE NOVAS E SENSACIO NAIS REVELAÇÕES- EM
TORNO DO CASO DAQUELA EMISSORA E DE OUTRAS TRANSAÇÕES CO-

MERCIAIS DOS AGENTES ALEMÃES.

•

I p�����.8N�un�eL�J����. fesa Nacional mantém, tradicional
mente, as pensões para todos os

marinheiros brasileiros que foram
vitimados na pr irneira grande guer
ra. Tais pensões destinam-se aos

que se invalidaram e às viuvas dos
que morreram. Agora, atendendo

.

as dificuldades da vicia, aquela
instituicão decidiu sejam aumen

tadas em 100 % as pensões até Cr$
50,.NO, e em 50 % <IS pensões. supe
riores aquela importância.
� .......,._.._.. .....,

8930 Comprai na CP::'A MISCc
'I.ÃI\JFA é saber economizar'
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Florianõpolis- Sexta-feirai 1 de Outubro de 1943 H.

o
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.EM :M:A�FREDôNIA
ARGEL, 30 (U. P.) - As van

guardas das tropas aliadas chega
ram a Manfredônia, na cOsta orien
tal italiana,

� .......w�-_...�..........._W."J6

E_\'(,AI{I�EGUE a "Emprêsa Interme-
diária", de LOdos os seus interêsses junto I Ano X VIXa qualquer departamento públiCO civil" 1\

militar. banr-ário A (:olnerrial., I

LONDRES, 1 (U.P.)-ll l'ádio París anunciou que os ale
mães aballdonaraol Nápoles, deixando a cidade em poder das
fôrças do general Clark.
o "NOVO ESTADO" É ... "f:LE" Egeu. A ,iJdon:we ficou perigosa- as linhas Iérr cas e instalações fer-

i\'IESMO mente adernada e dela se dcsjn-cn- roviàrius de FOI"Jl1ia.
XOYA lonQUE, 30 (C. P.) <liam gl'andes colunas de Fumaça,

A rúd io de Berlim an�1I1CiOLl que Os aviócs br itâu icos procuraram .i SUBLEYAÇAO EM NÁPOLES
Mussolini se proclamou chefe do na"e, dLlrant.e cinco dias e, antes de LONDHES, 1 (1..'. P.) - Os es-
Novo L�slado Hepuhlicano Fascis- ,It,�ca-Ia�_ tiveram de lutar contru I querdistas de Nápulcs sublevaram
IH até que seja convocada a assem- do ís avioes uunugos, que cu protc- se, ele acôrdo COIII um plano traça-
blé!a nacional para dctcr'mjn ar as gi<:.I11. (i,) em conjun l o r01l1 os aliurlos,
Iunçôcs do Novo Estado. A procla- I destruindo i uúmerus posições cs-
mação de .;\lllss(Jlini diz textual- ATACADOS POR AVIôES ln'tégicas; f'ort ificadas de grande
mente () seguinte: "Por uma de- ALIADOS interesse paru os alemães. A emis-
clnraçüo ussinada pelo Conselho AltGEL, 1 (C. P.) - As fôrças sora, de' Berlim ao referir-se ao Ic-
�finisterial e datada de 2(i de se- aéreas aliadas atacaram as pontes "anil', niio l ení a esconder que a

Icmbro, começou SLWi exrstrncia o c cntroucanjcntos ferroviários e mesma foi de consideráveis pro
Xovo Eslado Fascista. A Assem- rodoviários de Cancello Piana e porções. E Ião grande foi o receio
hléia Nacional, convocada 'para. Amorosi. Foram a,tacad�ls também dos nazistas., que êles mesmos se

d�'nlro ��e. breve teI11.po, confin:n2-
I
as posições nazistas em Apol inari. encarregaram de destruir todo o

ra e dei inu-a as funções constitu- Outros despachos acrescentam que porto de Nápo ics temendo Ul11 irui
d_onais do .Novo Estado..�lé ��sse bombardeiros pesados aliados, dn- ncnt e descmbnrque aliado, coorrtc
dia, eu proprro exercere: as fun- rantc a noite de ontem atacaram nado com a sublevação. Ainda se-
-çõcs de chefe do Novo Estado Rc- __ __••:••"'.1" .............,..-_- __.........

.puhiicano Fascistru, das. quais ;tomo
lJosse nesta data".

i'nnl�':·�· A �,r����At�)"!_I��!!sp�n�!H�� v�s�e�i��s..i!
P a�', Globo", em I\'atal, comunicou que, de passagem por alí, com

� r:.; � destino a Argel, o conde de Saint-Quentin, embaixador tran-
W,ii cês nesta capital, visitou o interventor federal, o ginásio dos

Irmãos Maristas e a Escola Doméstica. Falando à imprensa,
declarou que leva do Brasil, onde êsteve cêrca de 3 anos corno
embaixador, as mais gratas recordações, dizendo ter encon

trado aquí amigos leais de sua pátria: Terminou suas pala
vras dizendo: "Desde que foi organizado o govêrno livre de
meu país passámos também a obedecer às suas ordens, certos
de estarmos cooperando pelo ressurgimento da França" .

....._,. ••-.- -_-.-.- _,..-.-.-_-_,..-_. J-.- -.-.- _ �

gundo os informantes nnzistas. fo-' Nápoles. Informam de Argel que .rs
rUIl1 t.nnadas severíssimas medidas tropas aliadas realizaram novos
lla.r:t r'_'priÇ"lir a sublevação, acr e- avanços e penetraram nas planí
ditando-se �IC muitas pessoas lc- cics de Nápoles. Salientam-se, cn
nham sido "niladas snmàriumcnl c,

í

retuu!o, que continua sendo suma
sem o rn e n o r [ulganu-n to. Durante mente enérgica a resistência dos
o levante. que, segundo parece, alemães. Contudo, segundo os cir
durou vár-ias horas; f'orum realiza- culos aliados hem informados, j:'t
dos importantes atos de sr,bolagl'l11. foi selada, a sorte ,de Nápoles, que
que coucot-n-râo para enfraquecer deverá ser ocupada, brevemente
considcruvchncnre a capacidade pelos aliados.
r1efensiV<l, de Nápoles.

o Dia do Representante
do Viajante Comercial

o dia de hoje é o dia festi- objetivos da profissão dentro
vo dos representantes e via- das imediatas conveniências
jantes comerciais. A esforça- da classe ou do comércio em
da e laboriosa classe, que geral, mas estende-a à coli-
tanto contribue para o de- mação de mesma patriótica
senvolvimento econômico do finalidade à qual se consa-

país e para o intercâmbio co- gram todos quantos, direta
mercial entre as diversas e ou indiretamente, mais con-
remotas reglOes nacionais tribuem para cimentar a so-
têm o seu órgão de expres- lidariedade nacional na per-
são social na ARCESP, com muta das relações econômi-
séde em São Paulo e cujo de- cas e situar a Nação entre as

legado regional em Santa que mais vitalidade e pro-
Catarina, .há oito anos, é o gresso apresentam, nos qua-
nosso prezado conterrâneo dros da organização do seu
sr. Vasco Gondim, sócio be- trabalho interno.
nemérito e membro do Con- A ARCESP vai receber, ho-
selho Administrativo dessa je, - dia propício à confra-
importante entidade. A AR- ternização da classe - as
CESP têm, ano após ano, mais justas felicitações, en-
consolidado o seu prestígio tre as quais as que também
não só'no círculo dos seus nós lhe enviamos, com as

associados, mas até junto do saudações que lhe são devi-
Govêrno Federal que a con- das.
siderou, por decreto, uma Iguais felicitações já re-

instituição de utilidade pú- cebeu a ARCESP quando da
blica. publicação de seu relatório
Nada ,mais justo que essa do exercício de 1942, a re.8--

deferência para com o órgão peito da qual se pronunciou
representativo duma classe muito lisonjeiramente a

que liga as suas atividades maioria dos Ministros de Es-
à expansão comercial do tado do Brasil, interventores
Brasil, vinculando os inte- federais e outras altas auto-
rêsses inherentes à função ridades. Ainda ontem, a AR-
profissional aos interêsses do CESP foi alvo de cativantes
engrandecimento econômico referências do sr. Ministro
do país e da prosperidade Marcondes Filho, que dedi-
coletiva.

.

cou sua palestra da "Hora
Nobre é, ,pois, o exercício do Brasil" ao dia dos repre-

desse mester que não apenas sentantes e viajantes comer-

restringe sua influência aos ciaÍs .

NÁPOLES, EM BREVE, SERÁ
OCUPADA

AllGEL, 30 (C. P.) - Está por
pouco a s ituaçâo dos alemães em

e
Arroz barato
no Rio Grande
PORTO ALEGRE, 1 (A. N.)

_ o govêrno do Estado conti
nua a tomar medidas para o ba
rateamento do custo da vida.
Agora, vai ser estabelecido o ti
po barato do arroz.

Na Austria os guerrilheiros jugoesiavos
LONDRES, (U. P.) _I vos estão entrincheirados ue 5 AI-

Guerrilheiros jugoeslavos pene- pes- Austríacos, de onde estão
.traram no territóri� da Áustria. atacando importantes pOSlçOes.
Informações fidedignas salientam alemãs.
que os soldados do general Tito LONDRES, 30 (U. P.) _ ln
estão atuando com pleno êxito. formações autorizadas, indicam
Soube-se que foram atacadas co- que um :grupo de guerrilheiros
municações vitais entre a Áustria jugoeslavos atacou e aniquilou
� a Sérvia e, também entre a totalmente a guarnição alemã de
Hungria e a Sérvla. Outros des- uma localidade próxima ,da fro;n·
pachos oficiais adiantam que mi- teira da Áustria com .a· Jugoes

es de guerrilheiros jugoesla-.lávia.

Chapéus PRADA
Pijames LEMO� na casa

L��:;���g;��
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'A NOSS A SE�ÇAO

I o PENSAM�NTO DO OlA
«o homem que mente é um

moedeiro falso». - Barão de
Holbach. I'_If

Debilitada a fôrça aérea dos nipônicosNOVA IORQUE, 29 (U. P.) --- O JAPÃO ADMITE SER SUMAMENTE GRAVE O PROBLEMA CRIADO PELAS .sUAS GRAN
DES PERDAS AÉREAS DURANTE OS úLTIMOS TEMPOS DA GUERRA NO PACíFICO. o LOCUTOR DA EMISSORA DEi
TóQUIO, AO FAZER ESSA REVELAÇÃO� DEIXOU ENTREVER QUE AS FÔRÇAS AÉREAS ALIADAS CONSEGUIRAM IM
POR-SE À ARMA NIPôNICA. OUTRAS INFORMAÇÕES NIPôNICAS ACRESCENTAM 'QUE HOUVE GRANDE MUDANÇA.
NO GOVÊRNO, SENDO DISSOLVIDO O MINISTÉRIO DO ·COMÉRCIO E A JUNTA JUDICIAL. PARA SUBSTITUIR ÊSSES
ORGANISMOS FOI CRIADO O MINISTÉRIO DE MUNIÇõES, QUE TERÁ A SEU CARGO A PRODUÇÃO DE EQUIPAMEN
TOS BÉLICOS E TRATARÁ, ESPECIALMENTE, DE AUMENTAR O PODERIO AÉREO NIPôNICO. REVELOU, AINDA, A
EMISSORA DE TóQUIO QUE O PARLAMENTO JAPONÊS OPINOU PARA UMA SESSÃO DE TRÊS DIAS, A-FIM-DE ES-

TUDAR E DECIDIR SôBRE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA DECISIVA PARA O JAPÃO.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Te!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Número avulso Cr$

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

Semestre
Trimestre
Mês

Ano
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

80,00
45,00
25.00

IAnúncios mediante contráto

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu.

I.
blicados, nii�o:�rão devolvi.

A direção não se responsa
hiliza pelos conceitos emiti.

I.
dos nos artigos assinados

Deixam Cbinossace
• Argel, 29 (U. P.) - O aeró
dromo de Chinossace, na costa
léste da Córsega, foi evacuado
pelos nazistas. Enquanto isso,
os Aliados prosseguem seu
avanço pela zona ocidental de
Bastia. Doutro lado do Medi
terrâneo, na região limítrofe
da Iugoeslávia com a Itália, os
guerrilheiros ocuparam mais
quatro localidades perto de
Liubjana. Na região costeira
da Croácia, os alemães e os
jugoeslavos batem-se encarni
çadamente pela posse de Su
sak. A maior parte da cidade
acha-se ainda em poder dos
patriotas sérvios.

Quando alguém. tal_ o .....
lherro da iJustraçllO a-cima.�
lhe. em amàvel gesto, um càlice do
excelente aperitivo KNOT. lemtn.
oe V. Sia, de acrescentar, ao agrade
oe, "gentileza:ESTEÉ TA11.
SFl1 o l1EU APERITIVO

I'RED/J.ETlJI
.rol1E KN0T

1I11 ooooaro lJA KhOTSA./HO••COI1. E SE(jUROS
_______ ITLdAI �

A ANRDO'l'A DO DIA
- O cabo Bom foi ades·

graça do "Afrika Korps»!
- Que é que ainda espera o

povo alemâo do cabo Hitler
- o Péssimo?! ...

OITO ELEMENTOS 'f.ONICOS:
.A RSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

(ASA MACEDÔNIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
todei a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

• que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
•

diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o. que

vale muito mnís l
Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roup inhas para crianças, bôlsns ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

S a nu uenol
CONTEM

."::'

O PRATO DO DIA
SALCHICHAS COM ESPI

NAFRBS. -- Retire as folhas
de um bom mól ho de espirra
fr e s , lave-as bem, pois têm mui
ta terra, deite-as na panela e

palvilhe-as com sal e um pou
co de açúcar, cozinhando-as em
fogo muito lento.
Escorra em seguida a água,

pique os espinafres até r e

duzi-Jos a creme e d e ite-as l.
em caçarola onde já dourou, -----------.:
em azeite, um alho e um pou
co de cebola, ralados. Misture
tudo muito bem e por último
junte caldo de meio limão.

Arf1.1me em travessa com sal
chichas fritas, contornando o

prato.
O PRECEITO DO DIA

Além dos constrangimentos
morais a que dá ense io , a obe
sidade provoca perturbações no

funcionamento de diversos ór
gãos, nos quais pode determi
nar até graves lesões. Deve,
portanto, ser tratada sem per
da de tempo. SNES.

O. Pálido.. OePlup.,.dot.
E'CJotados, Anêmicos, Mãe.
que criam M.grol, Crianç••
IIquíticII. rec.b.rio a toni·
ficação geral do organi.mo

com o

Sa ngue n DI
[,oe D.N.S.? rr 199, da 1921

«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

Os trabalhadores britânicos

"A Randeira Naoional quando apare-"
cer em sala ou salão, por motivo de reu

niões, conêerêncías Ou solenidades, fica
rã estendida ao longo .da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do Io
cal 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·
h'ela Isolada em cima". (Decreto-Ieí 'no
4.54:ã, de 31 de jnIlio de 1942� - Art. 18.

De volta do��:t�!:'�!�� r��b�!b!�lconsultó,;o. IRua Nunes Machado - Edifício S. Francisco

1_Consultas exclusivamente mediante cartão
Das 8 às la e das 15 às 18 horas
Aos sábados: das 14 às ] 7 horas IFoleforre 1444

.

Sociédade Catarinense de Avicultura
XIV ExpOSição Avícola

De ordem da Diretoria, levo ao conhecimento de nossos asso-'
ciados que a inscrição de Clves concurrentes à XIV Exposição estará?
aberta até o pr6ximo dia 2 às 12 horas. A essa rnesrne. hora. em lo·' J '''..(l 1cal que será anunciado pela imprensa, deverão ser entregues as uves' �,;

,

inscritas.
Os interessados deverão reservar as gaiolas necessárias. dirigin- '-1'

do-se a qualquer membro da Secretaria ou da comissão de Exposição.. I

Florian6polis, 25 de Setembro de 1943.
FREDERICO DI BIRNARDI, l' Secretário.

Grupos estolados e Colchões
reformam-se na

COLCHOARIA· MODERNA

Londres - (B. N. s.) - "A pro- no convés era dia ou noite. De trê�
ducão dos sstaleiros britânicos ex- em três, ou> de quatro em. quatro
pli�a por si .só por que os trabalha- dias, trabalhavam 36 horas, sem

dores ingleses de ambos os sexos parar, interrompendo o serviço
são os que mais produzem "per ca- apenas para as refeições. A tarefa
pita" em todo ,o mundo, declara um foi terminada um dia antes da da
jornal de engenharia desta capital. ta marcada para a saída do navio,
Esse jorrial descreve um exemplo Esse feito apres-enta-se ainda mais
tipico das façanhas de resistência, notável, uma vez que iodo o povo
realizadas por trabalhadores de es- britânico sabe que a vitória está
taleiros. "Em um dos nossos esta- garantdda. O fato de, mesmo hoje,
Ieir-os ", (diz o articulista" "os tra- 'não haver diminuição no esf'ôr
balhadores oompletaeam, em três ço dos trabalhadores britânicos,
semanas, 'uma tarefa que, normal- mas, ao contrário, dêsse esfôrço
mente, levaria meses para concluir. hav-er aumentado ainda mais, coris
Tu-atava-se de substituir 7.000 tu- ti.tire bom augúrio para a recons

DOS d,e caldeira num porta-aviões. trução de após-guerra, uma vez
Os homens trabalharam em turmas que isso indica que o povo hr itâ
de 14-1/3 horas no compartimento mico há de empreender as suas

das caldeiras. Não deixaram o na- novas tarefas com energia e deter
vío desde o comêço até ao fim dos minação que não serão prejudíca
trabalhos, perdendo a conta dos das pelos seus esforços no curso

dias e chegando até a ignorar se dos anos da guerra.

Permanente «stock» de colchões, aceitando·se enco
mendas sob medida, quer para colchões comuns,

quer para colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a' preço môdíco,

Machado - 33 - Rua Fernando

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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santo do dia O govêrno defende 08 interesses da já I
DIA 1 DE OUTUBRO

. tão precària economia popular
Porto Alegre, 30 (U .P.) - Noticiando a feição atual

do mercado do carne verde, o «Correio do Povo» diz que
o govêrno do Estado nã.o atenderá pretenções dos rno r

chantes e não consentirá que se aumente um ceitil, se

quer, no preço do artigo. Em face dessa resolução, os

marchantes ameoçaram suspender o fornecimento de
carne à populoçã.o, tendo o govêrno, por sua vez, re�ol
vido, caso se positive essa ameaça, tomar a si o abas
tecimento de carne da população ,porto-alegrense. Com
essa atitude, procura o govêrno defender os interesses
da economia popular, já tão sensivelmente afetada.

Os estudos relativos à solução do problema da
alimentação prosseguem ativamente, encaminhando-se
para uma' solução justa e equitativa, par.a o quê, espe
ra o govêrno contar com a colaboração e o patriotis
mo de todos os riograndenses, na hora difícil que atra-

s. Remígio, bispo
Rerqigio tornou-se célebre nos

anais da história, pelo fato de ter
batizado a Clovis, rei dos francos.
Nasceu, pelo ano de 437 em Laon
(França). Com apenas 22 anos de
idade ficou bispo de Reims. Incan
soveI, trabalhava pela conversão
dos francos e dos arianos que eram

hem numerosos na Gália. Nesse
duro lo.bo r verificou-se, mais uma

vez, a promessa de Cristo de que
seus rrriss ioncir-ios iam ser aj uda
dos por milágres. Profunda impres
são fez na mente dos francos a

ressu reição de uma moça, que Re'
migio alcançou por suo.s orações.
Traduziu grande parte da sagrada
escritura para a lírtgua dos fran'
coso Morreu com 96 anos, depois
de um episcopado de 74 anos.

vessamos.

CASA MISCELANEA, distei
,. buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos, Washington - setembro - (Co-
'R mcntár in (Ia Inter-Amer-icana)

- tanto quanto essa expressão se
- ua Trajano, 12.
,..,.._.._.._._ .- Ao desvendar, perante a Câmuru pó de ap lic ar a UIlI fanático de Hi-

IConferêncía dos Comuns, o iu lsterio de vó o de tler,

de Geógrafos ,Hess, o nun
í

slro Au t hon y Eden Ao descer na Inglaterra em 10·

Hio, 29 (A. N.) - O Brasil par_llenll1tOtl
lJ véu que c n vnl vi a um de mado de 1.941, Hc;ss tornou-se o

tic i
, .

I t o f I
.

..

t I centro de uma gigantesca onda eleI.clpara n,a Impor a n e c n �ren: lOS mais sel1sac. IOIl<llS e cxpc acu a-
CIa de ge:Jgrafos, que .se realiaará 1'C$ "casos" da históriu. A sóbria cur ios kbadc mundial. Colhdda dc
em Washington no dia pr irne iro _ ... "'" surpresa a propaganda nazista deudo próximo mês, promovida pela vcrsao of'i c ia l br itàn i c a vem co n-

Comissão de Cartografia cio Insti- Ii rma r o lJlIC se supunha geral
tuto. P:H�-Alllerica,no de qe�)grafia mente - isto é, que o chamado
e Hlstona, C·Olll sede no Mexlco. vicc-Fuehrer era porlador de pro-

C<OI1 venci do da derr-ota li a Ingl a ter-At
- I A despesa com o postas de [Jaz da Alemanha. Aoençao . cinema póde ser tl' ra l' que ri a evitar um i nul.il de rra-IlIe'51110 tempo, desfazem-se as ale-roda com a venda de papel velho. gaC;.Ü'es sóbre a loucura do estr-anho mamcn!o de sangue, propondo en-

Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. tão as seguintes condições: amplaRua F'rc.ncisco Tolentino. 3. negociador nazista. me estava, liberdade de ação para a Alema-
nha na Europa ; plena l iberd adc
para a Inglaterra ... dentro do Im
pério Brit àníco, com a devolução
dais colônias alemãs; confinamento
da Itúsxiu na As i a , tendo os So
viets (111e ceder, por bem ou por
mal, às roivi ntl lcuçôes alemãs;
evacuação do l ruque pelos ingle
ses; lndcn izaçâ., dos nacionais bri-

I tân icos e alemães prejudicados pe
la guerra; e f'ina lrnentc, deposição
do govêruo de Churchil l como

medida prel i mi n ar para ser nego
ciada a paz.

Desvendado o caso Hess
realmente, cru seu juizo perfeito

TAMANCARIA 'BARREIROS
��������I

o como louco. Segundo declarou,
Hess erup rccrulera seu voo sem

conheoimc n!o do Fuehrer. Estava

Essas cond içôes, que Hess escre

veu do próprio punho, mostram,
-cm comparação com a situaçâo
atual, o declínio da Alemanhu na

zista. Note-se que as ambições do
vi ce-Fueh rer (,I'HIII "moderatlas ",
jú que êle visava uma soluç'ão de
relativo compromisso. Além de
grandes 'vaniagens mater ials e ter
ritoriais'. li Alemanha pretendia
neutral izur a Inglaterr-a, Isolar de-
Ii n il i vamen lc os Estados Unidos e

ficar COlll as' mãos í

ivrcs no leste,
em relação á Hússia. (Aliás, segun
do declara Hess, não era intenção
do Fuch rcr atacar logo os Sov iets
-- afirmação que os fatos dcsmcn
tiram ·(lois'meses depois). Ao, invés
desse "rnu r-de-rosas" germânico
em que ficaria transformado o

mundo, temos hoje UIJJ panorama Imuito diverso a Rússia e os Esta
dos Un irlos cntruram na guerra ao

lado da Gr ã-Brctanba, formando
uma sólida aliança política e O

mais poderoso bloco militar járnai s \
visto na Histó r.i a ; o Japão parou
uas suas conquistas iniciais e n cha
se na del'l,'nsiva; o Eixo rompeu-se
CO'H< a dcf'eccú o d:l Il ál i a ; as fôrças
alemãs eXlj)erimentam derrotas sôo
brc derrolas, e não é improvável
a hipótese de mil colapso para hrc-
ve.

A paz de Hess seri a uma paz ele
i gn omi n iu e vergonha. Recusando
a, a Iuglatcr r-a l11ost1"OU jú estar,
nessa época, d ef'i n i tij-amcntc imu
nizada co n l ru aquilo que se eha
mau o "espírilo de Mun i ch " e que
é a negação da f'ormula mais tarde
expressa pelo presidente Ho o sevclt
em Casablanca: "Rendição incon
dicional". Em maio de 1940, Hess

LONGINES 7001
- o famoso relógio suiço, detentor

das mais altas recompensas

LONCINES 7001, é o Embaixador da

Boa Vontade, que a Fábrica dos Relógios
Lon.gincs enviou ao Brasil para propor
cionar a todos, por um custo bastante

acessível, a famosa precisão Longines,
qu� conquistou as mais altas recom

pents - 10 Grandes Prêmios - e ,a
consagração de todo mundo científico.

o ÚI,TlMO CASO DE TRE"T .. E. C. B('ntley
UM ENHUL\ l'AIL\ noruos. Patrick Quentin'
A MORTE '"0 NILO ' Al!utha Christíe
O GRAlIiIH: CASO DE :FRE"CH F. wm, Crofts
A �lonTE lH�SA lU RL�IÂNIA v, W. Mason

A L'T[I'I:ATV" .... POt..iCIAl. "'''DA n::M De IH'EI'tIOR. MUITO. PELO CON"!R.ÍlftIO.
CC.., .., UM LUGAR PROEMINENTE !'IAS LETRA1i CONTEMPO" ... "'E .... S ',

INUMI!:JIIAS

CI:LI::SRIOAO[5 - [NTR!: AS QUAIS FRANKLIN ROD!.[/ELT, ADflAO I.r"'COLH,

BERNARD SHAW, 601ro!:[ASCT MAUGHAM, RUY 8 .... "806- ... , OOROTHY _THOMP'SON,
o DUQUE D[ WINDSOR, GeNE T�NrY, [DW"'�O 1fO.INSON. - SAO CITADOS

[NTAL OS "AMS 00 LIVRO POLICIAL.

Fabricado pelas mesmas mãos e segundo
os mesmos princípios dos' cronômetros

Longines, o modêlo 700I é rigoroso na

sua alta precisao e está ao alcance de
todas as bolsas.

. :::?-7-_,.,7

10 GRANDS PIÜX
.

o rel6gio dos Sábios, dos Aviadores e dos Campeões

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

Standard

VENDElll-SE
agora a preços mais' baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas. fabricadas com

couro a crômo.
Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam-se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
tar.es podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. Ao
má-fé constitue crime contra a _

",orAnea nacional_ (D. E.. II.).
deve ler acha,do inc1'ivcl a "estl1- oI"_ .-.-..••- .-.- .-_••- ••..-.J

j;i<lez l' 3rJ'ogúnc,ia" dos ingleses vel pela matança e pelo so[rimell
ao J'l'ClISareIl1 a sua "trollvaiJJp" to de milhões de pessôas, teve bas

de negociador. Trinta meses de- lante tempo para medilar, como

'Pois l'le por certo pensa de manei· prisioneiro de guerra {,los ingle
ra diferente. RudoJf Hess, braço ses. E hoje êle não póde ter mais

direito e clll11plice de Hitler, cal'- ,dúvidas sôbre o seu castigo, que
rasco rIo PI)\'O alümão e responsn7 ,serú inexorúve!.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO...:..Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar.
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus presumos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en

velope . selado .para a res�

posta.
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MÉ.DICOA Ind�stria de Papel e a
Cooperação NacionalA Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartonagem, com

séde em s. Paulo, na rua Líbero Badaró n. 561, 4° A - Salas 401 a 496,
que estende as suas operações no Estado de Santa Catarina, na venda de
ações para integralizar o seu capital isocial no mais curto espaço de tem
po, Ipara a sua próxima realidade de produção, tornou-se pela sua o rga
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 mensais, tem a finalidade de associar ricos e

pobres de todas as classes sociais. Capitalistas, corne r crarros, operá
rios, funcionalismo público, militares e agricultores, .n o inverter os seus
capitaís, reservas e economias, no maior sentimento de patriotismo sá
dio pela Ordem e Progresso da emancillação econômica do Brasil, na

grande riqueza nacional da in d ústria de Celulose e Pa ne l.
Os nomes dos seus ilustres organizadores e Q conceito dos seus p ri

nieiros 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 l v imen to máximo da indústria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos
otimistas em relação ao .graud e futuro da nossa Pátria na sua maior
pr-odução econômica. Sejamos mais brasileiros.

Confraternizemos todos no mesmo idealismo da cooperação nacio
nal, associando-nos com entusiasmo às novas e grandes indústrias que
surgem, hoje sabiamente ',nacionalizadas pelas nossas leis sociais, na vi
gilância coordenada do nosso acatado Govêrno.

Feita esta ligeira exposição, pelo seu representante neste Estado,
abaixo assinado, a Com panhia Brasi lei r a de Celulose. Papel e Cartona
gem entrega o seu conceito moral e a sua capacidade de organização, à
judiciosa apreciação do grande e ilustre povo do Estado .d e Santa Cata
rina, onde delegou os seus mterêsses 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 ações e distribuiçâo do seu amplo Manifesto que deve ser lido
po r 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 Schrnidt n.

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

gem, Florianópolis, 25 de setembro de 1943.
TRAJANO .I. REGIS

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

dando as suas .operações honestas no Estado ele Santa Catarina, no co
locar as suas 'ações, no valor apenas ele 100,00 cada uma ao alcance
dos mais modestos recursos. para o integralizar imediato o seu capi
tal social, na sua próxima realidade produção, tem a hy�ra de apre
sentar à criteri.osa apreciação do grande e ilustre povo=üêste Estado,
colmeia elo trabalho ·honrado. os nomes elos seus fundat,Jres e primei
ros e maiores subscritores elo Estado ele S. Paulo.

l"Ui\' BADORES
DR. CELIO DA ROCHA MATTDS. Ad\Cogado e Consultor Jurídico elos Diários

Ãssociados;
DR. WALDIR DA SILVA Pl1ADo., Méc1ko e Ca.pitalista;
DR, HENATO DO AlIJARAL. Capitalii".la:
DR. ABEL BIGHUETI'I, Eng. Pl'opriietál'io;
SR Jo.Ão. ARNAUD MAIA, Proprietário;
DR. JOÃO ALFREI?O CATALDT. Juiz de Direito elos Feitos da Fazenela .[<'e·

deral;
DR. ROGÉHJO VIEIRA TUCCI, Arquiteto e Prollrietário;
DR. LUIZ CARDOS PUJOL, Advoga�lo e Proprietáril:>,

USTA DOS PRlJI.Il!lIROS SUBSCRITORES
DR. AUGUSTO MARCONDES JUl\'QUEDRA, Médico;
DR. CARLOS C. GANDOLl"O, Engenheiro;
DR. EMíLIa CARLOS: Advoga<Io:
SR. FRANCISCO A. COUTINHO FILHO, Industrial;
DR. JOá!O CARLOS DA SlLVA TELLES, Mé<li'co;
D. lIIARIETA GüEDES PE:-:1'EADO DE CAMA.RGO, Propí'ietária;
DR. PROCóPIO RIBEIRO DOS SA:-:TOS, Advogado;
DR. JORGE BUEKO :llO:'\TElHO. Engenheir-o:
DR. PEDHO EGfDlO DE SOUSA ARA"UA, :Médico:
SR. HUY GUEDES GAL\"ÃO, Diretor elo Banco ll'ldústri-a de S. Paulo;
DR. HABIBI CAB-LOS KIRILLo.S. :Ylé'dico;
DR.. JORGE PlêRETRA .\1EIHA, F;ngenheiro;
D. HELE::'\A L:êITE E SILVA, Pr'Qp;rietá;r�a;
DR. HUMBEDTO PASCOALE, Méclieo;
SR. ALEXAJNDRE Go.?1ES, Proprietário;
D. HELENA PAULA LIMA, Proprietária;
SR. AFONSO CELSO So.BHINHo., Proprietário;
SR FRANCISCO. GIA:'Vo.TTI, COn1ie'l.'Ct'ant,e;
D. LINDA AMY DA CUNHA, Pl'oprietária;
D, NELLY AMY DA CUNHA, Proprietária;
SR. PAULO VIEIRA TUCCI, Arquiteto.
Pedidos d€ Ações e outros esclarecimentos, na séde da Inspetoria,

na rua Felipe Schmidt, n. 41, Florianópolis.
............._-_._-_._._-_-_-.-.._..-.-_-.... ."..-_-,."..,.--...-....._.....-.-.-..",._-_..---_-_-..-_---.._-..-. ......,.....-.....

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

A Mobiliadora
Relriqeração em geralSorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z_ S.. BATTISTOTTI

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

......................· .......-·---·-....

·-·DR:
......

·ARAu·Jo-···-·
....-·....---·---·-·...............

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
COWSlJLTAS: Pela manhã, das l(J às 12 - À tarde, das 3 às ti.

Rua Vitor lMeireles, 24. Fone 1447
----------------------------

Jft' SE DEU
O MILAGRE

INDICADOR

DR. MADEIRA NEVES

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA

Médico especialista em DOENt,;AS DOS OLHOS
Curso de Anerre

í

coamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhll: dlal·iamenl.e das 10 às 12 hs., à tarde, excepto ao!!
lIfálJallo!::", das 1(j,30 às 18 horas - CONSULTúUIO: Itua João Pinto n, 7, sobr-ado -

�'one: 1.4(H - Hesidêllcia, Rua Presrden te Coutrnho, �a.

(Lnp lorna do pela Faculdade xac. de Medicina da Un íversidade do Brasil)
I!;x-i.ntemo do Serviço de Clínica Médica do Prof'essor Osvaldo Oliveira, medico da

Departamento de Saúele
CLtNICA 1I1ÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CO,,"SULTóKIO:

Itua Peltpe Sclttnidt n. 38 - '1','1. 1421> - R ESIDil:l'ICL'\: Uua Vi8eonde de Ouro
'Preto n, 70 - 'I'cl, 1523 -- HOR,HUO - nas 16 <1S 18 - l;'J,OIUAl'Iól'OI,lS.

t!:x·interl1o do Serv.rço do Professor Leó n ídas Ferreira e ex-estug íário dos Servíços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e d r. Perei.ra Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Deps... tamcnlo de Saú de e Hospttzt de Cartdade.
Clínica médtco-cn-ür'gtca espectatizada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
<':0.\SUL'l'óH 10: Rua Felipe Schmi<1t, 8, Fone 1:l59 - CON$UJ/l'AS: Das 15,34}

ts 18 noras - NESIDI!::\:CIA, Cousethetro Maf':a, 77 - J;'I,ORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e HOSI)itaI

de Caridade
CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULT(i!UO: Hua Vit.or :\lcireles, 2(i -- FOilc 1.,105
Consultas das 10 às 12 c rlus H às 15 horas

nESIDI�NC1A: Hua Tenente Si l vci ra, 108, Fone 7S:�

CLíNICA MÉDICA
Ruo. João Pinto n. 1

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias

FRANCISCO TRESKA Médico _ Cirurgião _ Parteiro Nllrvosas - Moléstias Mentaiil3 v. --

21' Formado pela Faculdaele de Medicin� I Consultas diárias dali 3-------------

da Universidade de São Paulo, onde fOI boras em diante

D d-d Assistente por vários anos do Serv,iço

espe I a Cirúrgico do Prof. Alíp!o. Cor�ei!l �eto __

(Pt"imeira Cadell'a de Chmca Clrurglca). DR AURÉLIO ROTULOPor ter sido trrnsferido p '1'0 o Com prática na clínica. ginecológica do. .
14· B C e não podendo de,.pedir. Prof, Sila O. Matos. Ass!stente do se_rvlC;;_o• •

de partos do Prof. Dommgos DeIasclO no
me pessoalmente de todos os meus "Hospital Leão XIII".
colegas do contingente d:t 16· C.R. Cirurgião do estômago e v!as biliares,
M, venho por êste meio, apre' int.estinos delgado e gl'<?SSO, tlJ'Olele, rms,

, ,

prostata e beXIga. Varrcocele, hldrocele,sentar aos mesmos as minhas \'arizes e hérnia. Doenças de Senhoras t;
despedidas. partos.

Fpolis., 29 - 9 - 43. Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Soldado EVARISTO VIEIRA Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Sa6de

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS

Cm comandante de submari
no, pegado e111 Itagrant c de pi
ralaria nas costas atlânticas,
achase preso no nordcscc. O
insolente sujeito está convenci
do da vitória das namas gcriuâ
nicas, acreditando que, se fur
necessário, havcrú um milagre
para salvá-Ias.

Em gera I, só apelam para a
mão da divindade os que se

uicham em desespero de causa,
c, para consolar-se, põem a sua

fé nessas intervenções sobrena
turais, tão ra.rus na vida dos ho
mens C0l110 nas dos povos.
Tenho, no entanto, que o mi

lagre jú houve, indicando de
que lado eslava a just iça de
Deus.

Se considerarmos a man ei ra
pela qual os povos livres pune
ram re,istir ii fúria hitlcristu,
org"niz:'1" ;,i suas r{'>rças disper
sas c reveis :'IS lutus arruadas,
,dé sobrcpujar os exércitos in
san os do Eixo, concluiremos
que só um m i l agr« seria capaz
de tamanha rcalizaçúo. Chur
chi l l foi o seu

í

aurna turgo.
A vontade divina não se ma

nifesta xorue n lc nesses porten
tos espantosos cuja cxp licaçuo
envolve () mistér-io l' dlantc .<lns
qU:1is a raÚt.o h

á

de cur-var-se,
impotente para cnt cndê-los.

'

Fia cncarnn-xe, mu itas vcz cs,
n;1 encrgiH l unuans, �i.ge den t ro
dJS normas ,Ia n ntur-cza C ser v«

se das faculua'ks (l ·dinúrias do.::
s('res viventes.
Ouand-. 11 i:1gla!('iTa deciri.n

lu la r nas JlI"li:1s, T1�i;� ciriadcs,
nos CaJl1j)I'S. p.u:u a.cm dos :1,:

r"�, scmpr» I' ; utcrruptameute,
L:,l1\,{' 11(::iS:, decisão a cent'2!h,L
miraculosa" COI11 :: qual Deus se

Iaz pr escn te nas resoluções c! 0"
h0111el1s.
Produz iu-sc (' milagre de que

as g1'''lltlL',-; ('''J�''<; que hoje l'1I
z.cm as g'.':J!cs li,-rt·s são aDfll:::S
]1o\·as l' espil'lIdi!las JlwJlif('sla
ç·ões.

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA C1HURGIA ABDO�nNAL: e..re

mago, vesícu!a, útero, ovários, apêndice,
Iumor'e-", et.c. - CIRURGIA PI,AS'I'ICA
00 PERfNEO - Hérnias, Wdrocele, V&

ricocele. Tratamento Sem dor e operação
de H ..mort'oides e varizes - Fracturas:

aparelhos de aêsso. Opéoa nos Hospitais
de Florianópolis.

Pr.aça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Rorãrio: Das 14 às 16 horas, diariamente.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Austregésilo de Ataíde
Dr. Newton L. d'Avila

- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do S.erviço de Clínico. Cirúrgica
a cargC'> do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as u rinírtas _. Oper4cões
Consult: Vítor Meireles, as.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: VidaI Ramo_, 66.
Fone: 1067.

F'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

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

urvnário do homem e da mulher
A.ssiste. �'écDico: DU. I'AUIJO TAVAKJ;lS

c.UJrso de Rad:ologia Ciíni'ca com o dr.
Manoel de Abreu Campanario (São Pau·
lo'), Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cal'<!!iografia clínica - Metabolismo ba·
XII -- SO!1f1agem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia -- Laboratório de micros

copia e análise clinica. - Rua J.�ernandll'
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis_

.1

Declaracão necessária
Tendo chegado ao meu conhe

ciment" que indivíduos falhos de
escrúpulos, de pronunciada má fé,
e com o intuito único de lançar
sêbre o meu nome a baba peço·
nhenta dos suas conhecidas podri
dõe, andam dizendo que tenho-me
servido do non.e de certa firma
comercial desta Capital para pro
po.ganda dos negócios da minha
Padaria, sita p rua Deodoro n. 20,
declaro aos ,aeus amiqos e ao

público, em ·çf!Jt·al, que, estabele
cido nesta Capital há mais de 50
anos, nunca tive a fraquez'a nem

mesmo a necessidade de lançar
mão de firmas alhêias para o pro
gresso dos l'neus negócios, o que
bem afirma ti �conceito 'que sem·

pre teve e o.inda tem o meu nome,.
quer como negociantl�, quer como

cidadão.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÊDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

9'ellpe Schmidt -- Ed[ficio Amélia Nela.
F'one 1592, 9 às J 2 e 14 às 17 horas, RE-

SID1l:NCIA: J LaI'go BeJ:\jamin
Constnnte, 3

.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR. ROLDÃO CONSONI

Clr.Dl�gia e Ortopedia. Clinlca e Ctr.w·gia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
riamente das 15 às 17 horas. RESID1l:N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA

Médico - Cirurgião - Parteiro'
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

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

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

I esquina Felipe' Schmidil:
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

lo

r

FARMACIA

ENCARREGUE a "Emprêsa Jnterme-

I
diária", de toclos os seus interpss€,s junto
a qualquer departamento pÚblico civil.
militar. bancário e "ome,·cial.

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Ao tentar esquivar-se às determt.
nacôes dos óre:ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
ros do Brasil, a lei é inflexiVl!�
lD. E. M.).

-

CASA HELENA CHAVES SOUSAVende· se uma, à rua Bocaiuva,
151 com fundos para o mar,
medindo 11,30 metros de frente
por 60 de fundos, Tratar na

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

ENFERMEIRA OBST1l:TRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de FIorlanópoliB

Atende cbamados á qnaIqn�
hora

Praça da Bandeira, 53 - Rob.
(Antllro l,arl!"o 13 dfl Malol

Aíencão-" ,

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
assunto.

MACHADO & CIA.
AG1!:�Clb..S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - 5,
.

Florlanópolil
Snb·a2"entes nos principaIs m1lIlclpiol do

ESTADO
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COIllpremisse I

QUINZE N. 11

,

a
casemiras.

Se quer saber quantas
bombas e qual1 tos aviões
seriam precisos para ba

ter Hitler J leia o t10VO

número de SELEÇÕES.
-E, MAIS:�

Mortos em gôzo
de licença!
Falam dois ex-membros das or

ganizações secretas da Alema

nha, que a cada passo arnscam

destemidamente a vida na lula

contra o nazismo... Pág. 61.

«Nossa prece fez
o milagre I»
OS náufragos rezaram ... e mãos

invisíveis logo os guiaram a por
to de salvamento!... Pág. 67.

Talvez não saiba
dar um passeio!
Conselhos saídos da experiência
de alguém que fez da arte de

passear um escudo con�ra as'

inquietações da Vida ... Pago 51.

Quem inventou
a famosa carabina
Garand?
Como um homem sem diploma
de engenheiro desenhou a cara

bina que os entendidos diz.em ser

a melhor até hoje empregada
numa guerra... Pág. 31.

�. _ ",��""",�l&:IliIllIlit'.l1olllll 0_eiiilS..TiiiA_D.O_..S..e_x.tiiiia...f.e.l..rlJ••_'_CI.e_O..U_t.U_b_r.O_d_e_'.9..4..3 .S__

Ternos
Façam

de tropicais, linhos, brins e
uma visita, sem

PRACA..

o ESTADO Esportivo
'Santa Catarina no Campeonato

Brasileiro de Futeból
1926 - Santa :Catarina 0, São Paulo 16 - (Em ISão Paulo).
1927 - Santa Catarina 5, Baía 8 - (No Rio de .Janeiro).
1928 - Santa Catarina 0, Paraná 8 .-- (Em Curitiba).
1929 - Santa Catarina :3, Rio Grande do Sul 3 - (Em Pôrt o Alegre).
Santa Cat.arina 1, Rio Grande do Sul '7 - (Em [Pôr to Alegre).
1935 - Santa Catarina 0, Paraná 6 _- (Em Curitiba).
1938 � Santa Catarina 0, Paraná 3 - (Em Curitiba).
1939 - Santa Catarina 1, Paraná 3 (Em Curitiba).
1940 - Santa Catarina 1, Paraná 2 - (Em .Curitiba).
194] - Santa Catar irra 4, Rio Grande do Sul 6' - (Em Põrto

Alegre).
1942 - Santa Catarina 4, Paraná 3 - (Em Florianópolis).
Santa Catarina 3, Rio Grande do Sul 7 - (Em Pôrto Alegre).
Foram os seguintes os quadros que rep r es en ta ra rn Santa Catarina

.n o Campeonato Brasileiro de Futeból:
Em ]926 - Morítz. Aldo e Zurich (La 'Porta). Per ú, Zé Macaco e

Enéas, Carioca, La Porta II, ;Ivo Ferreira 'Zindcr e Acioli.
Em 1927 _ Moritz, Aldo e Zu ri ch, Zé ',Macaco, Elesbão e Botaf'ogo,

Pires, André Sada Chumbita, ,Aristides Francalacci le Acelon.
Em 1928 - Benedito, Botatogo e Doca, Zé ,Macaco, Elesbão e Be

zerra, Adernar, André' Sada, Chumbita, .Aristi d es Francalacci e Her
cílio.

Em 1929 - Moritz '(Denedito), Candinho e Sabiuo, Adão (Grane
mann), Arturzinho (Adão) e Enéas. Periquito (Féza), Cirilo, Zé Ma
caco, Nanado e Rui.

Em 1935 - Otávio, Lauro e Iéié, Manteiga, Emílio e Pedro Lemos,
Mey er , Tião, Pedroca., Cilo e Schmidlin.

Em 1938 - Otávio, Rubens e Iéié, Pedro 'Lemos, Procópio e Gato,
Galego, Coceira, Nhônhô, Beck e Calico.

Em 1939 - Fraucala cci, Rubens e .Iéié, 'Tônico, Procópio e Pedro
Lemos, Foguinho, P. Urbano, Cilo, Tião e Saul.

Em 1940 - Ma rona , Rubens e Iéié, Chocolate, Procópio e Beck , Fo-
guinho, Felipinho, Noldo, Tião e Saul. '

Em 1941 - Francalacci, Pinheiro e Iéié, Boia, Procópio e Beck,
Chocolate, Nizeta, Hélio, Dirceu e Cali co.

Em 1942 - Adolfinho (Francalacci), Iéié e 'Tiago (Diamantino ),
Loló, Procópio ,e Beck, Felini nho, Bráulio, Zaboti, 'fião e .Saul

Coordenação de NELSON MAIA MACHADO).

Isto aconteceu
em 1939•..

hól de domingo, E, o que é mais
importante, aludimos Ião somente
aos jogos de futeból que tiveram fi
hon ru d.e f'igu rar nos jornais. Esta
mos deixando ele larlo êsse Iutcbót

Sob o t itu lo "Hespondendo aos de improviso, prodú!u cspontâne«
In inugos grdllitos do espo r!e . .. ", do anuhien te, disputado em qual
() ESTADO, em sua edição de 20 d,' quer 'terreno baldio, desde que es

julho de 193\). escreví« o seguinte: ,teja limpo e sêco, e jogado por qua-
"A ironia. a nw:Jedicê-llcia, a von- dros Formados ao acuso, ao sabor

rude d e sei' c outra, ou a simpl es in-' do momento ...

tenção de fazer espírilo ospalhararn I�-nos grato registar isso, PO!'
ess'c r-onceito do brasileiro ell1 Iacc dois molivos. Jh>:SJllGll'aaizani:os os
do esporte: um mito IlU Brasil, diz- inimigos gratuitos do esporte, e

se, () esporte é apenas uma at i vid-i- damos mais UIlI testemunho do
de mental. Os que entendem, mas progresso da met rópo lo barriga
não praf icr ru: os que fazem a po l i- verue - sirubulo ria civilização
tica dos clubes ; os que convcrsam clara, sadia e desprecouce itual iza
nas mesas dos cafés; os que lêem dr, do século XX - que alcançou
(JS iornais - eis aí os esportistas tão pujante descnvolwirn ..nto ", .
brasileir-os.

'

No e.nta nl o, só () futebol desrnen- O NO"1E DO DfA
te isso. Ni.nguctu se lembrnru de Antônio Sastrc passou a ser o
fazer a estatística que O ESTADO 2." "artilheiro': do São Paulo F. C.
l)ubJicoIU em sua ed icào de 11 do e um dos p ri nc ip ais goleadores do
corrente, sôbrc as paniidas de fule- campeonato, com os 2 tentos que
hól trmvarlas a 9 de [u lho. 11ll1ar('lou contra o Santos. Sastre

Peguem os leitores os [ornais de pode-se dizer, fez lodos os sel1�
sá'bado e (lomdngo. Neles, em suas lentos no returno, pois ao estrear
secções cspOl:th'as, se al1ul1.dam ,io- n�) .lric?lc)r, no 1.0 lurno, pass{)u
gos de futebol para o dOl111l1go, em \'arlOs .logos sem realizar nenhum
1:IUe participam inúmeros elubes, "go.al". Quando cOJl1ecou a lllal'
desde os gnwdes até os pequenos, cal' nã,o se detev'e mais ... .Til atin
(:êrc<I de 10 a 12 prélios são clispu- giu () seu 13.0 tento. Cnri.o.so é que
l:idos, clllpregalll,do·se ncles cêrc.à "A,ntonin" marc(}u vários de p,e-
_.e 20 a 24 (jua'Cll'os, IllalS. Par,ece que isso não é vant,a-

Ol'a,. vinte e quatro conjuntos (],e g,cm ... Pojs justalll1ente, é nesse fei
futebol Ctonshl'lll. de duze'ntos e ses- to que mais re,sicle <I bo,ni1a proeza
senta e q.uatro Jogadores, soma,ndo de Sastl'e, em vi-rtu,de do incrivel
trezentos e sess'�l1ta jogadores �.OI,n "fenol11eno" que se apo<leroll este
<os reservas., �JlHltelll-se os J'lll- al1,o do c,ampeonalo paulista, espe
ze:�, os bandell"1Jn,has, os cronol11e- cialmente no 1.0 turno, d� fracas
'Instas, os rcprcse.nta,n,t,es das ligas, sarem todos os jogadores aio co
e ter,emos que para mais dl' <iUaItru- brar <I pena lllúxima. Os do São
.cl'ntos e dez pessoas fOI'alll "CI11- Paulo foram os mais ne"ativos por
]?rega�las", domingo, ,nos, jogos de isso grande "arle ela c�lpa (I.�quefUtebol. em FJol'larwpokls. les () pontos perdidos no L" tur-

. N,ã<o ,nos estJ�mos I:.eferindo à as-, no, coube aos penais �tue os trico
sJste,n�la. Aludllll0S as pessoas ,que: lores nã.() marcaram. Todos tinham
partlcJiparam das partHlas de j llte-I 'cxperimentado sel1J aCC'l·tar. Por

avisa o distinto público de Floriató
polis de que acaba de receber be
,líssimo sortimento de verão.

Variado sortimento de sedas.
«A Exposição»

ATENÇÃO'Oualquer assinatura deve ser

subscrita .xclusivament. por
int.rmédio dos nossos agente.
abaJxo indicados. Caut.la com
OI solicitant.. nlo autorizado.!

Agentes em :florian6polis: PEDRO XAVIER &. elA. - Rua Felipe Sehmidt, 8
Repr".etltante Ge,," no B"..iI: FERNANDO CHINAGLlA - lhu. do Ro.ário. 55-A,- :.0 .ando.,. _ Rio

Prerilgla O Govêrno e ••
classes armacialll, - 08. ser'.
um "q'UJnta. eol'UBJlta". (L
'D. 11.).

".

DEOLARAOAO
o abaixo assinado declara ao Comércio e -:10 Público,

fim, chegou a vez de Sastre e "Dion em geral, que, tendo vendido, livre e desembaraçado, o
Antonio" não, p.erdeu um! Foi es-

'sa, sem dúv'id;a, lima das graneles seu estabelecimento comercial nA SOBERANA" aos srs.

"chaves" que abriu a porla da li- MORITZ & CIA., desta praça, acha-se à disposição, em
derança ao tricolo,r! Por isso, tem sua residência na Praça da Bandeira n. 19, para satis
uma imp.ort:1'ncia cxc'epcionaJ' o fazer qualquer débito, que porvl!ntura exista em nome
fato de Sastre tel' aumentado o nu-
mero de seus tentos cobrando ti- de sua antiga firma, e aproveita a oportunidade para
I'OS de 12 jardas. Como está longe externar os seus melhores agradecimentos à sua distinta.

:Sas,t,re dt�, sua modesta �stréia ... ? freguesia e recomendar-lhe os novos proprietários, que
,ex- astro .do Tndepel1(l1ente. esta, se encontram dispostos a dispensar-lhe a mesma. dis
realmente, J,ogand,o "aI campas del t.

-

Ibalón", como () haviamns conhe- lnça.o.
'cido na "Copa Hoca" ... (De "A I Florianópolis, setembro de 1943 .

Gazeta", de São Paulo). OSCAR M. SOHN
(Continua na 6a. pag.) 507

ao
•

Comércio e ao Público

3 v. - 3

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C.i A. WETZEIA INDUSTRIA L-JOINVII.4LE' (Marca regist.)

recommellda-se para roupa fina € roupa commum.

Exijam o Sabão

\

\\
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Clube 12 de Agosto

Clube -. domingo dia 3

Matinée com início

às 15 horas.

I

�
i
X

A diretoria pede encarecidamen·
\

te aos srs. socí os não se façam
acompanhar de pe3SO� estranhas

ao quadro social do clube. Por a

ali festas do mês de outubro ser-

virá de ingresso o respectivo talão.

Credito Mútuo' Pre,,dialProprietários - J. Moreira & ( ia.
O maior e IDRis acreríltad o Clube de Sc r te io df;' Mpr
cadortas do Ests du

I

Sort>! .,i' nos dias 4 e 18 de csdl1 m
ê

>.

PRÊMIO MAIOR CR.$ b.�50 00
Muitas bonificações e inscrtçõ ee de pHg'Hueotos.

Médico g ratts

NOTE BEM todas e"tx� vI1Dtf'g ... n s p"r "qwr1fi�
, Cr $ 1,CO. Tudo que prcI!n..-lt:' curn

nre Inconunente. Não existe igual. Não rt-fll(1i f> Dão
duví te um só instante. Cone-ir re plün () p, óxirno
sorteio, tenha coflauça, que, quando meno- e� fIlerar, a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

Sábado, 2-Grande «8oirée», com início às 22 b8�
Domingo, 3-«Matinée» infantil, com início às 17 h s.

0., .,.,•
...........

A's, 7,30 horas
Se é furte não perça, e se é t raeo não assista ao filme de
Humphrey Boggart, Pe ter Lorre e Mary Astor, mais vigoroso

que "Fr ank enstein":

Relíquia macabra
CARRIÇO FILME N' 111 (Nac. DFB)

OUTONO EM LONDRES (Short�
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3 ao, 2.00 e l.00. Imp. até 14 anos

1 que a aranha tece fios secos

para os raios, e fios pega
josos para as espirais de sua

teia; e que, ao tecer, tem abso
luto cuidado em não colocar as

po to.s senão nos fios secos, pois,
do contrário, ficaria pr iaiorie iro.
da sua própria teia.

2 qu�, assim como no Ocide�-'te e rara a casa que .nao
possue um cão ou um gato, no

Japão é rara a que não possue
alguns peixinhos dourados num

tninúsculo e artístico aquário;
e que, como os cães e bichanos
ocidentais, êsses peixinhos tom
bem possuem nomes próprios,
tcis como «Joio do Grande
Lago», «Flor de Cerejeira»,
«Alma do Infante de Ouro», etc.

3 que a famosa árvore do leite.
nativa da Venezuela, produz

um suco leitoso, acucarado e

perfumado, que conté� 35% de
m.at<iriali céricas, 4% de açúcar
e 4% de sais minerais.

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

(lHE «IMPERIAL»
A's 19,30 horas:

Colossal Programa Duplo
Mac Donald Carey e Joan Phillips em:

Dr.. BroadwayJohnny Me Brown no
í

ilme de aventuras

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

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

eletrizantes:

merecido

Domingo: - O único filme que conseguiu superar codas as co

médias do Gordo e o Magro, com Bud Abbatt e Lou Costel lo :

Dois aviadores avariados
Sociedade Musical

«Amôr à Arte» o ESTADO Esportivo

4 que s6bre o túmulo do fa
moso fabricante de teles

COplOS John A. Braskear, em

Nova Iorque, lê-se o seguinte
epitáfio: «Amou aemasiado as

es+rêlos para viver na obscu
ridade» .

5 que Diego Rivera, o célebre
pintor mexicano, recusou-se

há pouco a pintar o retrato de
um mrl iorrdr io norte-americano
pejo importância de 10.000 dô
lares (.200.000 cruzeiros), alegan
do simplesmente que a cara do
magnata não se prestava à pin
tur·a.

6 que dois engenheiros rnrln-
neses inventaram um�'

acionado pelo calor do- sol, c u i

deu axcaleri tes resultados; e q u s

êsse motor ournerrtc autorr a
ticamente de velocídc.de à me

dida que cresce a intensidade
dos raios solares, e se detém
quando cessa tal ação.

De órdem da Diretoria desta So
ciedade Musical ({Am6r à Arte)
convido os senhores sócios a com

parecerem à Sessão dR Assemblêia
Geral, a realizar-se no próximo
domingo, dia 3 de outubro, às 10
h oros.

-

ASSUNTO: Eleição da nova Dire
toria p aro o período de 12-X-1943
a 12-X-1944,

Falará no futuro
estadio

mo, 30 (A. N.) - o prcf'e ito
Henrique Dorlsworth será recebido
sábado, na Federação Met ropoli
laru: de Fuí.eból.. quando ass isfirá
à inauguração dum retrato seu na
quela entidade. Ao mesmo tempo,
o gov,ernaüor da cidade falará aos
jornalistas sôbro o próximo está
dio municipal que pretende cons
truir no antigo campo cio São Cr is
,tú"ào.

o I' Secretário
.

Cristóvão Nunes Pires
2 v.-l

".'" Bandeira Nacional deve ser hasteá
lia de sot a sol, sendo per-mtttdo o seu
uso à noite, uma vez q ue se ache conve

nientemente iluminada". (Deereto-Ieê n.

1.;;4;;. <I" :11 ., .. Julho d,. 1 !142, art. 12).

Estádio do Flamengo
ruo, 30 (A. X) - As autor-ida

des policiais vistor ie.rarn, on tem , à
tanle () estádio do Plamengo, fi
cando deliberado que a peleja Fla
mengo x Va�co será realizada na
quele 10('.aJ, fazcudo-sc urna fiscal
Iizucâo sever-a para evitur 'llIl1lell-·
to de lotação.

-

Várias
- A C. B. D. concedeu tra.nsferên

da do centro-avante Ortencio, do.
Ip irangu, da capital bandeirante.
para o Cruzeiro, de Porto Alegre.

- João Pinto, cent�o·avante do
São Cristovão e "artühen-o-mór

"

do

'(I r
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!

Banco do Brastel I· W.��;�iln��'�\� d�C�:t. � p�.Ubl�:�lad�c:�,:�I • Sc hm lerie l er. O. S. B., Diretor elo D:,-

••:.: '=1
partamenlo "Virla Familiar" da :\'a u0-
nal Catholic We lfare Conference. rep!i-
ca a um ed i to r ial aparecklo no mesmo

perlód ic-o. (:'111 que !::-€ sugería que o

I Sociedade Anônima
"Problema do Abórto ' na capital (la

i
nacào seria sof uc íonar med ian te uma

• campanha levada a cabo 11el05 ,impat;-
• Capital - ' Cr$ 100.000.000,00 zantes elo rreornaltusan ismo.

: Fundo de reserva e outras reservas ".",' ' ",.,. Cr$ 1.3.18,131.138,50: O P. Schm ied e ler' af irma em =ua res-
e Agências c cnrrespond e n tes ern todo o país

I posta que "pr-ec lsarnente se requer o

.1 EXECr'l'A TOD.-\S AS OPERAÇõES BA:\'CARIAS contrárto: não há U1l13 campanha des-

•
AbC)(1a, em conta corrente, os seguintes juros: • pojada de conteúdo moral, senão 11m:1

•
AGf:ê'\CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NO\'EMBRO, 3 ! gestão enérg lva. primeir-o. " depois uma

I Dep. com juros (CO:\IERCIAL SEM LDIITE) .. " ... ,.,."". 2 % a/a ; pr-o paganda ele f u-rne or ientacão moral",

• Dep. Iimitaelos (limite ele CrS 50,000,00) .. , 3% a/a

I
!\ão há dú víd a q ue justamente se I'C-

• Dep. populares (ic1enl ele CrS 10.000,00) 4 % a/a querem, para levar a cabo Un1:3 cam-

: Dep, de aviso prévio (ele qualquer quantias com retiradas tam- panha eficaz con tru o abôr-to. in st.i t u l- i
• bém de quaisquer importâncias).

i
"õe, rI .ametralnrente ouostas ao

contl.ô.-I: C0111 aviso Dl'évio de 30 dias � -......... 3,590 a/a le ele nnscimen tos e ao !�'20-nlaltu�tan:�r
• ídern de GO dias " , . ,,,,, , '. " .. '" , ., , '. ,. . 4'70 a/a . mo,
• idem de 90 dias .. .. . .. 4,5% a/a Recorda nesta ocasião que 11n1 tlust ve

:• Depô.H,os a prazo - fixo catedrático francês. Dr. Paul BU1'eaLl,
por G meses ',,,,,, " ,., ' ,. , '. " ,',,,, . '., .. ,' 4'70 a/a conseauíu e .tabelecer que'" I

: por 12 meses .... .. .. .. 5% ala

I
práti�:S a�t:i(.'on(',e!)C:i<)t11lais ��ia�:�11J��1�

• COM RE!\DA :\1E:\SAL acompanhado por um aumento 110 n ú-

•: lp)oO',: 61? ,",",eesSeess ..'..'. ',.,.,.' .. ',", " ,'" .. ,' ,'.' .... , '

3,5% a/a mero de a bôrtos".
- 4,5% a/a A praga moral do "f'reud ianf-srno, o• IJIDTU.\R IPOTECARI .:\S culto do l1UU:'S1110.. !_) ind.ivíchxi l ísmo

•1 As letras hipotecár-ias emitidas pelo BA:\CO DO BRASIL, elos valores ele

: egc.sta, o rnateria lfxmo t ri'urif'an te e a
CrS l()O,oo, CrS 200,00. Cl'S 500,00, Cr$ 1.000,00 e CrS 5,000.00. teem por ga- cl'egl'ad'a\:álo levada 11 imprensa e ao ci-: ran tla: OS ]lróVEIS HIPOTECÁRTO� - O FUKDO SOCIAL e O FU"'DO DE : ' PSI

I RES��Y!�]itiClaS ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via ele soro

II �El��n�;��:;�:��at���Lco�;�:j��:���'n�;�,
:• teios anuais, nascimento. o dívórcío, etc" que rapi- i

Seus juros ele 5% ao ano, pagáveis par meio de cupões, ele 6 em 6 meses, damente influem na "ida da nação de
• em 31 ele janeiro a 31 ele julho ele cada ano, estão isentos de qua ísquer' írn- modo como jamais foi visto, I�, sem dú-

I• postos, taxas, selos. contribuições ou outras tributações f'ede ra is, estaduais vida, uma tarefa imensa, a que nos es-

•
ou municipais. de acôrdo C0111 o elecreto-Iei n. 221, de 27 ele janeiro ele 1938. : pera no campo elo saneamento 11101'a1.

I
Preferem a quaisquer titulas de dívida q u irog rafa r ia ou previlegiada e

0: Prérn, será levado a efeito, É o mí;]'
podem empregar-se: E:\'I FIA:\'ÇAS À FAZA:N'DA PúBLICA; - E:VI FIANÇAS mo que pode ser- feito irnedva tamen to.CRDII:\'AIS E OVTRAS; - NA CO?\'VERSAO DE BE?\'S DE MENORES,• • En1 SUl11a a uce it acão elo abôr-to cml.:'-: i.

• óRFAOS E INTERDITOS; e NO PAGAi\TE:-;TO DOS JUROS E DAS PRES- • tuo críaue biutal. 1': fazer-se cúmpl ice elo
• TAÇõES DOS E:\IPRÉSTIlVIOS K\I LETRAS HIPOTECÁRIAS CO:N'CEDIDAS : sua exlstênciu ". - C, _\I. da G,

:1"
PELO BA;-'!CO.

!••Silo negociáveis em qualquer par te elo território nacional e cotadas em
...BOLSA.

I Agências no Estado ele Santa Catar-ina: :• FI,ORI.-\XóPOLlS. JOIXVIUiJ. BLU;\lENAU. CRUZEIRO, "'l'UBARAO •
• E )IAFRA •

: EXPEDIE:\'TE: Das 10 às 12 horas e elas 14 às 15 horas, :• Aos sábados: elas D,30 às 11 horas. •
• Endereço telegráfico - SATELLITE •

: Gerência "",' ... ',.,.'"."........ 1614:• TELEFO::çES: Contadoria ".",,' .... " .... , ... ','......... 1114 •
• •
•••••••••••••11•••••••••••••• ' t.

OS C.-\'l'()I,)COS XORTJ;'�·.UlE)iU('.'\XO'-;

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

«Lar dos Móveis)
(antiga seecãe de móveis d'A Modelar).

Rua Trajano. 15

Lá V. S. encontrará solos de jantar, dormitórios e

solas de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e, a prazo
"

�

REQUERUfENTOS. sõbre qualquer as
unto público? Procure a "Ernprêsa In
termediária".

'1--1-'H-E-:ON�;:;-: LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

I
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

Cr$ 1.200.000.000,00.
Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

muito,
PERFUl\LUUAS:

Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

Pasta Kolinos ' , , .

Pasta Alvidente .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever .

Pasta Acoty larsan .

Talco Ross .

Talco Malva, pequeno .

Talco Malva, grande .

Baton Michel e Flamour .

Baton Tangos e Zande .

Loção Brilhante .

Tricofero de Barry .

Pó Madeira do Oriente .

Pó Floramye .

Pó Gessy .

PÓ Coty , .

Esmalte Cutex .

Odol Líquido ; .

Sabonete Lever, Lifebuoy e Gessy, caixa ..

Sabonete Dorly, caixa .

Sabonete Carnaval, caixa .

Sabonete Noby, caixa .., ..

Sabonete Madeira do Oriente, caixa .

Rouje Michel .

Rouje Narciso Verde .

Rouje Gessy .

Rouje Madeira do Oriente .. : .

Loção Flamour .

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima : ,

Creme Rugol, pote .

Quina Petroleo San Dar .

6,00 I
5,90
3,30
2,40
3,40
3,00
3,30
4,30
3,30
3,20
4,20
3,00
3,30
9,50
7,00
6,50
6,00
6,50
6,00
3,30
6,00
4,80
4,00
3,90
1,50

19,00
4,50
6,50
4,50
6,00
14,00
22,00
4,40
11,00
8,00

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

'Drogas nacionais e esti-angeíras - Homeopatias - Perfumarlae
artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receltuãrlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edHfc!o do Mercado) - FON:Il UIU

gaste
ARIUARINHOS

Sombrinha de seda e linho .

Sombrinha Chamalote .

Sombrinlfa p/mocinha , .

Sombrinha p zcrtança .

Tapete de veludo pyquartc ' .

Cortina de renda .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz .

Camisa Socega Leão p/homem .

Camisa Socega Leão p/rapaz .

Jogo de couro p.zrapaz .

Jogo de couro p/bomem .

Blusas Swing de 10, 12 e .

Camisas Sport branca .

Camisa Sport branca, art. fino .

Camisa Sport Creme .

Maletas Escolares .

Pasta de couro .

Malas de Fibrolite de 24, 28 e , .

Capas felpudas p/bêbê _ .

Casaquinhos felpudos p/bêbê .

Lã Linda, novelo .

39,00
29,00
15,00
8,00

24,00
25,00
4,30
6,00
5,50

10,00
14,00
14,00
12,00
24,00
25,00
5,00
18,00
35,00
18,00
8,50
1,50

9,80
12,00
28,00
20,00
38,00
45,00
2,50

15,00
9,00
3,50
9,00

muito P()UCO
r Lin.on em t?das as cores, mt . , .

ZefIr superIor mt .

Luizine em tôdás as cores mt •...........
Crepon p/kimono, larg, 0.80 mt .

Pelúcia fustão branca e de côres mt .

Toalhas p/rosto, de 2,00, 3,50, 5,00 e -

Toalhas lisas p/banho uma .

Toalhas superiores p zbanho uma .

Tecido cordoné p'/cuécas mt , .

Opala lisa, de 3,80, 4,50, 5,50. e .

Opala estampada, de 5,00, 6,00 e .

Cretone branco, largo 1,40 mt .

Cretone branco, largo 2,00, mt .

Cretone branco, largo 2,20 mt .

Cretone de côr, largo 1,40 .

Cretone de côr, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt .

Guarnição pintada pIchá uma .

Rendão de algodão p zvestido mt .

F'iló pymosquítelro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt .

SEnAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt :.
Lingerie liso, mt .

LumiE�r, largo 0,90 mt � .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

Sedas estampadas, dez. Americano (lniu-
do), de mt. 14,00 16,00 e .

Seda Lanile, art. pesado, mt _ .

Givré superior, mt .

Fustão de seda, mt .

Seda listada p/vestido"larg. 0,90 mt .

::;,50
3,50
3,50
5",50
6,0�
6,50,
8,50
12,00
5,50
7,00-
7,00
11,00
17,00
18,00
13,00-
18,00
22,00'
23,00'
38,00
6,00

20,00
3,00'

7,00
8,00
9,00
16,00
12,00
10,00

18,00
14.00'
16,00'
10,00
15,00

Na mesma base de preços, vendemos todo o no�so "stock", com o único fim de satisfazer a nossa freguesia. retribuindo, dêsse modo, à preferência com que
c;ômos sernJ:'re distinguidos

Comprem, pois, na CASA DAURA, e ganhe a diferença !
Rua Felipe 5chmidt, 19 Fone '607

AR'l'IGOS DIVERSOS
Cobertores Cinza .

Cob�rtores p/bêbê de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/casal _ _ .

Colcha fustão p/solteiro .

Colcha veludo p/�asal .

Guarnição de Renda p/quarto (7 peças) ..

Tecido p/cortina, mt .

Te�ido p/cortinas, art. fino, largura 1,40 de
10, 12 e .

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt :.

Tecido p/colchão, mt .

Tecido p/colchão, largo 1,40 mt .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMEACADAS Carne barata °!n;;�:::��;=ãa�e.}
8
' Londres, (Via aérea) - Há pou-

A d n a a Ia
cos dias, o "Daily Mail" noticiou

-- S vanguar as I que os submarinos alemães, ope-
.

ran d o principalmente no Atlântico,

OS primeíros SU- BAÍA, ,1 (A N,), - O inter-I�{�(,leG��Il�a:t;�iJl�����:'��sn�stsl�)���=ventor baiano autonzou a Co- do rapidamente, dotados de peç�s:
d K·

, - '

I
anti-aéreas multiplas colocadas so-

e 1ev rmssao de Abastecimentos a re- �re o, COIl vés. Espera-se que, com
..

quisitar toda ou parte da carne e�te tipo de amnament.o, o subrna-
. . nno desenvolva velocidade malO1'

destmada ao abastecimento desta à superfic ie, velocidade essa queLondr-es, 1 (U. P. Urgente) - A apenas pouco mais de 100 kms. da De fato, Hitler pretende r o n vcncc r .

:IJ'
. capital, ao prêço de Cr$ 2,60 o póde ser. igualada .a (C uma corve-

emdssora de Berlim anunciou que Polônia e, dai a dúvida, de que O� os seus soldados de que a run\(·,ra., ta, 'ou sejam 20 nos. Esses subma-
os russos numa poderosa ar-runca- 'russos possam ler avançado tanto, dos dois 'exél'citos inimigos (' f) riu quilo no matadouro. rinos estão preparados para en-

da pc nctraram numa localidade a em rcl açâo às últimas informacôes Dn icpcr. No entanto, os observa- _. frentar os aviões que patrulham as

l i t nEQuERI�IENTOS. sôbre qualquer as- zonas atastadas, pois seu aranarnen-noroeste ele Smolensk. Acrescentou militares çonhecidas. ldorl:s militares u crcr J an,1 '[U� os unto público? Procure a "Emprêsa In· btermediária". to poderá levantar uma arragern
que os soviéticos irromperam pelas .ruxxus estão cm marcha d i rt-l » para anti-aérea, mas. ger-almente o gran-
ruas, numa feroz carga a baioneta. Estocolmo, 1 (C. r.) ..:._ o apl'LJ a fronteira, de nada val end o assim de raio de ação dos aviões de pa-
A emissora nazi-sta, por-ém, não r e- de Hitler a seus generais e as nnl i- a choradeira cio chanceler nuz i s ln. trulha, poderá colocar os U-Boats

.

1 ! 'I
-

1-
.

Moscou. l ("C. P.) - A i m po r- em situação desvantajosa".velou o no/me dessa localir ac e e ci as de origem a ema (ao lmIH('S- "

"Embora este sucesso seja, de al-
daí acreditaram alguns que se tru- são de que o "Fuchrcr" quer pc"!' tante cidade de Kt-eme n ch u n g, 01l-

gum modo, antecipado, ,esp,era-seta de Vitebsk. }.lIas Vitebsk dista l um freio na retirada da Hússiu. tem recapturada pelos russos, aifi- que ha-ja .;\<as;ã.o no numero de

··S··a·b··o··t·allJu··e
..

m·····f·r·a··n''''ce-s'''a7nt·I�-··n"'al"l·&ls·l-aO. ��IIl';ll:O�:l(���tt�: ;I�b a'�a<�ç(��n:I\�)\�:�� �f���� 'ã' i\'�tsiI'"��Pad�U Q)odero.so baluarte, os nazistas pro- ,

curaram transformar a cidade IlU- "", ';
.

'"do gral J�t� '\MADRí, 30 (U. P.) - Patriotas franceses estão causando ma i m e nsu fogueira. Detalhes só- Fio,.3tí ,.{A.N.) !>- O �spertino
maiores danos e mals vítimas aos soldados alemães, do ,que bre ti batalha de Krem e.nc hn n g rc- .� '··Noit.e" d ívu lço a notícia se-

guinte: "
.

;
os bombardeios aéreos aliados. Informações fidedignas sa- velam que os alemães só scn l.i ram "Re�.res�6.�CfY Çt.'�Atgentina.' ap6slientam que a sabotagem contra os nazistas na França esten- a derrota de perto, quando i rrom- pequeÍ'lJl .�ml>i:.a nesta capital. o

deu-se por todo o país, desorientando a repressão germânica. pcrum por vár i os pontos da c id a- h;'tten:l:i!!'.�MlgÚe\· Rojos , que foi se-

A situação tornou-se ta-O grave, que os traidores franceses, cr'etnrio do general Augustin Justod c mune rosos tanques russos, es-
e genro do saudoso presidente da

que colaboraram com os nazistas, começaram a exigir que o illagando tudo que en co n t ravam p e- famoso: Iadrêo quela República amiga e Eduardo
govêrno de Vichí ,ordene a execução de reféns franceses. I la frente. Só então, os nazistas \'i- Sanchez Terrero. TrOUXE-os ao Bro-

rum que o único recurso, que lhes ,

pC t�O'C'urado sil a missão de informar o presi-
e dente Getúlio Vargas de que a fa-restava, e ra at rnvcssar o Dn lcpcr ,

mília Justo resolveu oferecer-lhe a.
O que muitos fizeram a nado, Li- Rio, 1 (A. N.) - A porícia espa::la do ilustre extinto, como

RIO, 1 (A. N.) - Divulgou hoje o vespertino "O Globo" bertnr!u Kremenchung, os russos carioca está em diligêrtcias oficial general do Exército da �,:a.,um telegrama de seu correspondente especial em Berna (Sul- procuram agora capturar Gomcl , para a captura do famoso la- Pátria. Os envia�os da. farr::_ha.
ça), . dizendo que a situação não sómente do Papa como das aliás, [á está cercada e sua captura drão Tom Thompson, louro, Justo foram recebIdos _em crud iêri

missões diplomáticas sul-americanas, junto à Santa Sé, é cada não d eve rá demorar muito tempo. de.27 anos natural de Georgia cio pelo Chefe da. Na.çao,_ o quo I,
, li . ,agradecendo a corruarucciçc o , exp rr-

vez mais precária e difícil. Acrescenta o despacho que no Vati- O general Ríkossovsky já iniciou (EE. UU.) e que condenado a

I
miu a profunda simpo.tia corn que-

cano estão sendo captadas todas as mensagens de solidarieda- as operações finais contra essa i m- morte e recolhido à peníten- o povo brasileiro tom�lr� conheci
de irradiadas de todo o mundo. portante cidade da Hússia Branca. ciária de Nova Iorque, conse-

I
mento da oferta, n;axIme, quando

S-e-r-a'-H-·I-tl-er-ou-S-t-al-·ln-qu-o-m-d-I·r-a'-a-u'-It-·lm-a-p-a-Ia-v-ra-?�����=�:i�����." • tório. O fugitivo usa ainda os tão grave para os seus destinos.

ESTOCOLMO, 30 . (U. P.) _ sem que 0J'am levados eru memento 11a margem ociden- seguintes nomes: Thomas C, Nas palavras do Chefe da Nação

I
-" Thompson Watson Thomas, ach�m-se fielmente tradu�idos os

Hitler está desesperado com conta os contingentes soviéti- tal, depois de dominada toda '
. sentJmentos de todo o po.rs , que

a catastrófica situação de suas cos que, desde há mais de dois a margem oriental do médio Towate Thompson e Jum Ardy não esquece a amizade que lhe
I d White. dedicou o general Justo e os seus·fôrças na frente oriental. n- ias, já se estabeleceram fir- Dnieper. .... ...._-__.._...,..;o.-_-_.........._........... esforços. coroados de êxito, para

fornlações fidedignas anun- .......,._ -_ _ _ _._._ _._ _ _ _ _._._._•••_._•••_•••••••.-••••J'J Natal dos Pobres uma crescente Ci.proximação entre'
cianl que o "Fuehrer" fez dra- � Está marcado'para amanhã o ini- as duas pátrias".

i;!�::;i}E�e:�Y:;:;!: ;bl� Finíssimos tropicais e linhos i i��;:i.��::�:p1��:::.:�:.:���
����

festa prolongar-se-á até dom!ngo,portantes generais. Salienta-
acaba de receber dia 3.

se que Hitler ordenou aos seus __.._..._.._.._......-"-------------......-..---......

soldados que defendam com

�
A morte do sr.

todo O vigor, e a despeito de

A MODELAR Barres Cassai
todos os sacrifícios, a linha do « ,» mo, 30 (A. N.) - Foi muito
Dnieper. Deve-se, destacar.

I
s,entida, no seio da colônia gaúcha

entretanto, que, apesar dessas nesta capital, a llf)tíci�T <la 1110rt"

P II I
- , do ]loeta e escritor riograndens2decisões tomadas pelo "Fueh- recos u ra-van aJosos Barros CassaI, ocorrida, em pôr[.)

rer", O Alto-Comando soviéti-, ..
Alegrc.

co contin.ua com a palavra. E

�:d���de oas ;�:;�oa;�:�� i�; J"'.-r·
......

e"'
........

s
......

.-.-J·o.-·
....

r·o··
.........

a
....

I"':I-S·
.....

t·a····s
........

V
....

·I;-"""tI;m·.-
...

a
............

s-d
...

·a·-.-.-g
....

u
.........

e·
...

r
.....

r·a� ��r�::��t���i�T;�::ce;�;;��;!it�!���:eni.....

cartei.ra de motorista, a "Emprêsa Inter·acôrdo com as ordens de Hi- mediária", e aguarde, com brevidade, em

tI f I ,carteIra.er, OS russos orçam os ,a e- LONDRES, 30 (U ..P.) - Nova e senslvel perda causou1-------------mães a retirada constante, a guerra ilas fileiras dos correspondentes aliados que acompa- � A
-

tpois receberam ordem do Alto- nham .os exércitos em· operações na Itália. Anunciou-se nesta I ssassloa OS
to - Comando soviético para capital que três correspondentes britânicos, que acompanha- políticosavançar. vam o Quinto Exérdto, perderam ontem a vida, em Nocera,Quem dirá a última palavra sob o fogo da artilharia inimiga: São êles: A. B. Austin, do Londres, 30 (U. P.) - A rá-
quanto à imaginária linha na- "Daily Herald", Stewart Sale, da agência REUTER, e Wil- dia Berlim anunciou que o dr.
zista do Dnieper? Hitler' ou liam Munday, do "Morning Herald", de Sydney. Brasil Gin- ,Jolicojur, secretário geral, no
Stalin? Ao que parece, será gel, da "Exchange Telegraph", que se achava perto dos seus Departamento do Marne, do
Stalin, pois revelam as mais confrades no momento da explosão, salvou-se milagrosamente. Partido Popular Francês, de
recentes notícias que os exér- que é presidente Jacques Do-
citas russos estão atravessan- A I A d s .- fALECIMENTO riot, foi morto a tiros por um se_u_.c_O_l'I_J_O_. _

d D
' tenção. ciner:aP p'oC;decos:'

ti�1
o o rio, meper em VílrlOS desconhecido, que conseguiu Foram promovI-dospontos, desde os pantanos do l'ada com a venda de papel velho. fugir. É êste o segundo assassi-

'

Compramos a. Cr$ 0,40 o quilo. Com a avançada idade de 82Pripet até Zaporoche; isso Rua Francisco Tolentino, 3. anos, faleceu ontem, no distrito de nato político ocorrido em três Washington, 29 (U. P.) - O·, '.

;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=. João Pessôa, na. rua Santos Sa- dias, pois na terça-feira foi presidente Roosevelt promo
raiva, 195, na residência de seu abatido o dr. Julius Ritter, fun- veu ao posto de tenente-gene
gento, sr. Comissário de Policia cionário alemão em París. Rit- ralos majores-generais HughRodolfo Rosa, a venerando senhora
Júlia Carolina Gil, que será inu- ter desempenhava na França Drum, Ira Eaker e Barton
mada, hoje, às 14 horas, no cemi- as funções de plenipotenciário Young. Ao mesmo tempo, soli
terio dos Coqueiros. dos Serviços de Mão-de-Obra. citou do Senado que dê cará

A sua morte é atribuida aos ter permanente ao posto de
terroristas, que contra êle dis- major general concedido em

pararam três tiros de revólver. 'comissão a Eisenhower.

KIEV E GOMEL
Moscou, 1 (U.P.)

russas atingiram.
búrbios orientais

A situação no Valicano

SANGTJENOLContém 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

É MAIS QPE ill1
NOME, E UM
SIllBOLOI
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRA'l'A.

MENTO DA

I
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Mor·;·ê···ô····i·éia·do�-aõ,
(ateie

RIO, 30 (A, X.) - Vitilnado por
mal súbito, fail'ccll () zelador do
Palácio Guanabalra, sr. Henrique-

I
Cabral Botelho, um dos mais Vi:!;
lhos servidores da, presidência d:l.
Hepública. ° sr. Henrique en,trou
para 'o Pal<ido Guanabara comI)
serven te.,pedreiro, om 3 cle janeiro
de 1908, sendo promovido a .zela;
<lor em 1933. A esposa do presiden
te da H.epública tinha por êle pm
funda admiração, "ta,nto assilll que.
logo que teve co.nhecimento de sua

morte, dirigiu-se ao hOSiPital do
Pronto Socorro a-fim-de visitar-

Compram.se estabilizadores.
Na. "Radiolar", rua Trajano, 6.
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