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A MAIOR CO·LHEITA DE ARROZ
PORTO ALEGRE, 2 (A. N.) ... A SAFRA D� ARROZ EM 1944 SUPERARÁ. DE MUITO, A,
SAFRA DO CORRENTE ANO, . DEVENDO HAVER A MAIOR COLHEITA JAMAIS VERIFI·

CADA NO RIO GRANDE DO SUL .
Incêndio a bordo A taques nipônicos

rechavados
Chung-King, 2 (U, P.) - As fôr

ças chinesas estão enfrentando 'p:}�
dcrosas tropas nipônicas na mar

gem pr-incipal do rio Fu, na região
de Kiang-si. Outros despachos chi
neses acrescentam que se estão
travando violentos combates CLU

Buenos Aires, 1 (U, P,) -

Irrompeu ontem à noite, pouco

depois das 23 horas, um incêndio
nos norôes do navio espanhol
"Cabo ele Hoinos", que se encon

tra no porto de Buenos Aires, Os
bombeíros compareceram pronra
mente ao local e depois de gran
des esforços conseguiram extin

guir o fogo, Acredita-se que não I

foram multo elevados os danos Icausados pelo incêndio.

o l'IAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
Hukow, na zona do lago Pyang, on

de foram rechaçados lodos os ata
ques lançados pelos [aponeses.II FIGrianõpolis- Sábado, 2 de Outubro de 1943 H. 8931Ano XXIX

um Os escândalos da Rádio IpanemaRio, 2 (A. N.) - Informa o vespertino "O Globo" que, numa

roda de músicos de "Jazz", um dos antigos empregados da Rádit>
Pctrópot is. (E,) - Acha-se prc- Ipanema (que depois solicitou não se divulgasse seu nome) fez inte

so, na dcl egêllC' i a regional desta C,)- ressantes revelacões. Durante a palestra, contou, por exemplo, que
Moscou, 1 (U. P.) - As fôr- sas. Essa divisão t9rnar-se-á pital, o Indivi duo Vicente Hibcir» várias vezes no' espaco dedicado à transmissão oficial da "Hora do

ças soviéticas estão efetuan- efetiva com a ocupaçao de

Go-/soares,
de 30 anos, artista de 1I1ll B 'I'"

.:
d bi d R'd' I

.

do enormes preparativos para mel e o avanço soviético sôbre circo ora instalado na viz inh a 10- .rasI , o receptor :_Jtua o na ,ca me .a aIO, p�ne�a �ra sll�cr�-
lançar gigantesca ofensiva o rio Beresina. calidat!c de Pedro do Wo. É5SC i il

I
nisado para a estaçao de Berlim. O diretor artistico MIlongmta.

através do Dnieper. Informa- virluo, que é o conhecido palhaço que não é brasileiro, conforme se verificou mais tarde, e, portanto,
ções autorizadas destacam que Moscou, 2 (U. P,) - Os ale- "Espiga", é acusado d; haver ,rê:p-1 em virtude de lei, não po�ia ,ex,ercer .aquele carg�, �azia-se passar por
estão chegando continuamente mães serão obrigados a retirar- tudo lima menor de 1;) anos, Ii lha administrador, chefe de disciplina, diretor de estúdio e outros cargos.
à zona oriental do rio ,grandes [e de Gome] a qualquer mornen- d� cnmiss.uio de polícia do ",0 l�i�-: Duas vezes ocorreram cenas de agressão na emissora, ambas tendo
reforços russos e equipamentos to, Informações autorizadas sa- t rf l o desta cidudc. a qual, a pedido . .

I A
A' G d bati d "M'l

necessários para garantir o êxi- Iiontam que GomeI está seria- (lo seu pai, jú foi inter-nada num como autor pnncipa ntoruo omez, nome e atismo e uon-

to da travessia do Dnieper em m -rite ameaçada pelas fôrças asilo, Além disso, é o palhaço acu- guita". A testemunha em apreço está disposta a prestar declaraçôes
grande escala ou seja ao longo russas, não possuindo os ale- sado de um críme de morte. à justiça, se preciso for.
dos seiscentos quilômetros exís- mães a necessária proteção aé- ------.

����tn:�O:u:odn:::����;�: ����!����:�l��:�:��m�!a���� O ma in r êxito da\. campanha da Itál ia
pontos os russos já estabelece- xam entrever que aumentou fi

'N
-

I�:,n}ái����i���a���.efusss-�:-:���� ��Ol:�����a�ea�:�i���Ss���S��� A ocupaçaAIPO de a"po esções, entretanto, não são ainda ao sul de Orsha. Revelou-se, . '.. .

suficientes para garantir o igualmente, que as fôrças sov+é-
.'

prosseguimento da ofensiva ticas tiveram novos êxitos 2m '.... .

russa em terras ocientais da sua marcha sôbre Vitebsk. JA ABXXDOX.\JLUI NÁPO. 'toda a frente de batalha da P�U{A LIBERTAR nO}IA E
Ucrânia. Nos meios bem. Inf'or-] LES Itália. O PAPA
mados, destaca-se que, com

�sr lVIosc�u, 2 (U'. ,�. Urgente) Londres, 1 (U. P.) - O ge- Washington, 2 (U. P.)
novos reforços e. os preparati-

- As f�rças SOVIetIca� ocupa- neral Kesserling e todo o Es- O )fAIOR �XITO Declarou o Presidente Roose-
YOS que foram teitos, os russos ra�n a CIdade de Chencov, de-, tado Maior alemão do sul da Argel, 2 (U. P,) - Os alia- velt, em entrevista concedida
já se encontram .em cOI�dições pOIS de atravessarem o rio S.o- Itália já abandonaram NáPo-1 dos. conseguiram hoje o rna.ior aos jornalistas, que estão seu
-de at_:avessar o no e obngar os hz, e avan��re_m de 10 � 2? les, dirigindo-se para um pon- êxito da campanha de Itália, do realizados esforços para
alemães a afastarem-se da mar- kms. na dír eçao de MogIle\·1 to mais ao norte nos arredores quando as fôrças do Quinto evitar que Roma seja teatro
gem ocidental do Dnieper. �esse mesmo setor, os russos' de Roma. Outras informações Exército (provavelmente bri- de luta, afim-de preservar 3,

l�bertaram ?erca de 350 loca- acrescentam que prossegue de tânicas, em sua maioria) ocu- cidade e o Vaticano de possí-
�s••�2;��.��.�;:.. __ forma impetuosa o avanço param Nápoles, depois de pe- veis danos. Acrescentou o pre-

aliado sôbre Nápoles, em cujos netrarem na garganta costeí- sidente que os aliados proje�
Atenção I cfne!�:t:e��dec�: ti� subúrbios, segundo notícias

[ra
a oeste do Vesúvio, A entra- tam dar sequência ao avanço

roda com a venda de papel velho. não confirmadas, estão cornba- da n� _cidade foi efetuada sem na Itália, de maneira seme

Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. tendo vanguardas aliadas. En- oposiçao por parte dos ale- lhante a uma Cruzada, vísan
Rua Francisco Tolentino. 3. trementes, revelou-se em Ar-I' mães, que já se tinham retira- do libertar Roma e o Papa Pio
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OPaI:a()I:'l�OoID·teE· ')..T· PO'LES ��id�o�::v�!���!a��O�ueq�:JI nunztata e Avellino, ímportan-
:\; l.� A

.
alemães organizarão urna. Ii-

I
tes cidades situadas ao sul de Argel, 2 (U. P.) - Opll1a��e nha defensiva nas proxímída-

POpu ares Nápoles .. O avanço sôbre N�.- q�e, apesar das vastas dem_oh- des de Roma, e julga dificil de-
poles de acôrdo com as mais I çoes efetuad3;s pelos alel�laes, terminar onde os nazistas ofe-

Porto Alegre, 2 (A, N.) - O Ins- recentes informações aliadas, � porto de Napoles podera ser recerão resistência.
Iituto do Arroz estabeleceu os se- está-se processando com êxi- I eadaptado para o. uso dentro
guintes preços populares para o to, tendo sido cumpridos todos de. oito dias. Uma vez que �s
arroz vendido a varejo: Cr$ 1,60 e os planos traçados pelo Alto- aha�os se tenham estabeleci-
Cr$ 1,50 o quilo. Comando aliado do tírrnemente na praça, ela

.

'proporcionará ao general Eí-
senhower um formidável tram
polim

-

para o avanço rumo ao
norte em direção a Roma. A
queda de Nápoles verificou-se
depois que as fôrças do Quin�
to Exército flanquearam, com

a conquista de Avelino, impor
tante entroncamento rodoviá
rio situado a 47 kms. a léste e

que, foi tomada pelos aliados,
ontem. A ocupação dessa loca
lidade desorganizou o flanco
oriental das defesas alemãs e
facilitou grandemente as ope-
1 ações finais.

Os alemães serão forçadOS
a retirar-se de Gomei

IIventuras de
palhavo

BADOGLIO DECLARARA
GUERRA AO JAPÃO E ALE

MANHA
Madrí,l (U, P,) - Informa

ções autorizadas de Vichí indi
cam que o novo govêrno . do
Marechal Badóglio declarará,
brevemente, guerra à Alema
nha e ao Japão.

Existem os (submarinos-cisternas»
Madrí, 2 (U. P) - Jornais alemães trazem pela primeira

vez, fotografias dos Submarinos � "Tanques", de cuja exis
tência suspeitavam os técnicos navais aliados. -As 'fotografia�
mostram uma dessas unidades reabastecendo de combustível
e munição o submarino nazista em pleno oceano, Segundo dei
xam entrever as fotografias, essas unidades são maiores do que
os submarinos comuns, pois têm uma coberta de seis metros
de largura.

200 mil volumes
sem fransporte

Baía, 2 (A. N,) - A Associação
Comercial resolveu designar .uma
Comissão afim-de ir ainda esta

EM AÇÃO AÉREA
Argel, 1 (U. P.) - As fôrças

aéreas aliadas atacaram, da
rante a jornada passada, as

comunicações ferroviárias e
as estradas de rodagem situa
das nas zonas de Capua, Bene
vento, Piana, Castelvenire,
Amorosi e Austonia. Também
foi violentamente atacada a

região de Bastia, na Córsega,
onde os soldados franceess,
italianos e aliados estão ulti
mando a expulsão dos ale- Compram-se estabilizadores"

Na "Radiolar", rua Trajano, 6.

semana ao Rio, afim-de se entender
com as autoridades locais a respei
to dos 200 mil volumes de merca

dorias que aqui se encontram reti
dos por falta de transportess,

NÁPOLES OCUPADA
Argel, 1 ,CU. P.) - Nápoles

foi ocupala pelas fôrças alia
das. Foi o que revelou oficial
mente o Alto-Comando'aliado.
(Continua na 8a. pag.)
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I �����:!� ���!��éeiras II O maior �ortimento I Os menores pre�os I na I! A_ MODET_.JAR !....................................................

mães.
I

CANHONEIO' NAVAL
Cairo, 1 (U. P.) - Fôrças

navais britânicas canhonea
ram intensamente as posições
alemãs ao norte de Pompeia e
na zona de Nápoles afim�de
facilitar o avanço das fôrças
aliadas. Outros despachos de
Argel acrescentam que os ale
mães se estão retirando em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ANF:DOTA DO DIA

OFENSIVAS ELÁSTICAS

Anúncios mediante contráto

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Te!. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr,
Cr$
CrI

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trfmestre

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
liiliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinadoll-

Declaracão necessária
Tendo chegado ao meu conhe

cimento que indivíduos falhos de
escrúpulos. de pronunciada má fé.
e com o intuito único de lançarsabre o meu nome a baba peçonhenta das suas conhecidas podridões andam dizendo que tenho-me
servido do nome de certa firma
comercial desta Capital para pro
paganda dos negócios da minha
Padaria. sita à rua Deodoro n. 20,
declaro aos meus amigos e ao

público. em geral. que, estabele
cido nesta Capital há mais de 50
anos, nunca tive a fraqueza nem
mesmo a necessidade de lançarmão de firmas, alhêias para o pro
gresso dos meus negócios. o quebem afirma o :conceito que sem
pre teve e ainda tem o meu nome,
quer como negociante, quer como
cidadão.

FRANCISCO TRESKA
3 v. -- 3

REQUERIMENTOS. sôbre oualquer as.
unto público? Procure a "Êmprêsa In.
termediária".

"'. ulLndo &!guém. til_ o liII'ft.
lheiro da ülllltraClllO a-oima, oft!recaI'.
lhe, em amlvel gesto, um cêJice do
anelente aperitivo KNOT, Jamm-.
.. V. Sia.. de acrescentar, ao�
_, a gentileza:EI;TEE 1A11-
Btl1 O I1EU APERITIVO

PREDILETOI
/Oi1E KN\3T

V/'f MOOlITO DAKnOTI.A.II1/J. COIf.ESUl/ROI
� ITAdAí �

DespedidaPor ter sido. trrnsferido p:sra o
14' B.C. e não podendo despedir
me pessoalmente de todos os meus
colegas do contingente da 16' C,R.
M., venho, por êste meio, apre'
sentar aos mesmos as minhas
despedidas.

Fpolis., 29 - 9 - 43.
Soldado EVARISTO VIEIRA

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.

15v. - 16

a barbárie nazí contra a Cruz de Cristo Ao !�S��!NTOS����O>
(1

"A posse é a sepultura do-
Washi ngton - setembro - (Ser- res torpezas, a-fim-de arrcbutar sua desejo». - De Bugin.

viço Especial da Inter-Americana) l u i r a Bíblia. Nos lares alemães - ascendência moral sóbrc as massas
- Tiveram profunda repercnssâo e ruais la rd e, segundo êle prelen- que Hitler pre tcnd iu escravizar
nesta capil al e em lodos os Estados dia, nos lares' do mundo inleiro - permanentemente, nos quadros da

li Unidos, acima de quaisquer d iver- o seu rclralo penderia da-s paredes "Nova Ordem" baseada na fôrça Um dos problemas que o Alto,
gênoí as de creclo religioso, as in- em substituiçáo às imagens santas. e IlO ateísmo. Comando Alemão não consegue

I júr ias e ameaças proferidas pelo As crianças deveriam ser educadas Durante êsse per iod o, em vár-ias resolver é: -- que cada vez que-:
rádio de Ber+im contra 'Ü Vatica- no culto da fôrça e namlsti ca cio oportunidad-es, o Vuticano teve o(a- cs germarnco s encenam uma

no e a Igreja Católica. A opinião Chefe, bani nd.o-se todas as noções sião de opor a sua fôrça espiritual o fensvv a na frente I ussa , êles
pred ormnante é de que se trata de de caridade e de humildade cristã. ao predominio das armus nazistas. r

se aproximam mais de Berlim.
uma ofonsiva final e desesperada As igrejas se tor-nar-iam em centros Com a queda de Mussolini e o co n

do paganismo nazista dirigida con- de instrução nacional-socialista, e sequente arm is ti c io italiano, a si
tra os mais caros sentimentos reli- em vez dos hinos .rehigiosos as mas- tuação gravou-se, e Hitler achou
giosos <:.10 toda a Humanidade, ra- sus entoar iam os acordes selvagens propício o momento para o golpe
d.icalmení e incompativeis C0111 a do "Horst Wessel Lied". Também fi nal. "Com as suas medidas paci-
tirania material e espiritual de a moral cr istã seria eliminada pela f'ist as e os seus sentimentos anti-

I· Hitler. raiz. limitando-se a esposa o papel alemães __:_ declara agora o rádio
A advertência do "govêrno re- de geradora de filhos para a má- de Berlim - o Vaticano perturbou

- ipubllical10 Jasoi sta ", mero
í

nstru- quina de guerra do Estado, a conciência católica dos guerrei
mento de Be rl.im , vem culminar As numerosas e crueis persegui- ros fascistas. Esses centros de sa-
urna longa scr ie de atentados à re- çõcs ao clero alemão, padres cató- hotagem e traição serão eliminá- que com

ornamentar, um
ligião. Desde o início, quando o l icos, freiras, pastores protestan- dos da Nova Itália Fascista Repu sobre o mamãonazismo era ainda um sonho do les, tiveram .in i oi o desde os primei- hli cana". Caiu f'i.nalm cn te o úl li mo

mado em taça', e sirva.fracassa-do pintor de paredes, sua ros anos d,l) nazismo. A luta tornou- escrupulo do ditador. Até aqui o

ideologia visou sobrepor à idéia se franca entre a fé religiosa e o n az lsmo admitia estar em luta ap e
de Deus a adoração de um homem. naz ismo brutaliz ador. nas contra as potê nci as dcmucrá
Para isso cump ria extirpar no seio Transportada para o ce nár io in- t icas mund ia is. Agorn êle leva às
da massa toda forma de fé religio- ter-nacional, com a expansão do extremas consequências a sua ati
sa. E, como era natural, foi para Rei eh nos primeiros anos ele .guer- tud e, declarando guerra à conciên-
a Igreja Católica que se voltaram ra , essa luta assumiu aspectos ve1'- cia rcl igiosa dos homens livres do
principalmente as iras do naz-ismo. dadeiramente nnpressl cnantes. Por mundo. Tamanha loucura pórlc ser

Hitler não escondeu a sua vontade toda parte, nos territórios coriquis- pr ópria das suas ambições de An
de ,:]'ansl�Ol'l,l1a,r-se" C111 AI�ti-Crist�'1 tados, a Igreja foi. �llullilhada e .os t i-Cr isto, 111as sela def'in it ivame nt c
O MEIN hAMPF devei-ia substi- seus sacerdotes vitimas das mato- a sua derrota.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro •
tetos anuais. :Seus juros de 5% ao ano, pagáveis por meio de cupões, de 6 em 6 meses, •
em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estã-o isentos de quaisquer ím- :postos, taxas, selos, con tribulções ou outras trtbutacões federais, estaduais •
ou municipais, de acôrdo com o decreto-Ieí n. 221, de 27 de janetro de 1938.

Preferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou previleg1ada e

podem empregar-se: EM FIAI'iÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM F'IANÇAS
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE MENORES,

TAÇõES DOS EMPRÉlSTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS d bP:ELO BANCO. .1 Puhlicámos há pouco uma notí-

f
comer um prato e carnes, com a--

São megociãveis em qualquer parte do território nacional e catadas em cia de Moscou, dizendo que, no sá- tatas e legumes, sobremesa li' llUb

BOLSA. i bada, dia 25 de setembro p. p., a copo de vodka. O restaurante··
Agências no Estado de Santa Catarina:

•• Opera daquela cidade havia rea- "Cáucaso" 1 o melhor de Moscou".
FLORIANóPOLIS, JOINVILE. BLUMENAU, CRUZEIRO. TUBARÃO

• berto, com gr.ande brilhoa,ntisJ11o, passou a ser o restaurante comer-·
E MAFRA

EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. : as suas portas. daI por excelência. O preço é mais.
Aos sãbados: das 9,30 às 11 horas. • Lnformacões mais recentes di- elevado, mas em eompensa:ção po-

Endereço telegráfico - SATELLITE

i
zem que, �o m-eSll1lJO dia, o grande de-se beber vinhos, champanhas oe-

Gerência 1614 'estádio de esportes "Dínamo" 1'ea- licore-s. O Hotel Metropole deve"
TELEF'ONElS: Contadoria , .. .. .. .. 1114

briu seus por-tões para a disputa proximadamente reabrir seu c-.né_
................................1................... de um jogo de futeból: entre solda- Diversas lojas de produtos :ali-

dos de fora e el,ementos do "Spar- menticios, roupas, perfumes, sapa
taeus". Desde o início da guerra o tos, etc., serão dentro de alguns
estádio havia serv_id,o para fins mi- dias reabertas ao pavIO, que pode
litares. <rá, sem cartões de rad()n3!ITIento�

As corridas de trotadores, que compra,r qualquer pr'oguto apre-

agl'adam muito ao povo russo, fo- ços iniciativa interessante, por js
ram igualmente reinici-adas no. hi� 50 que todas as lojas pertencem ao',

podromo. E$tado em geral mais elevados �ue'
Alssim, a vida tende di-a a dia a os paBiols mediante cartões. 'Drala

normaJiza-r-se em MOSClOU. No co- se de do. Acredi,ta-se assim que O>

.i

Sociedade
Capital ..... -". . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

. . . . . . . . . . .. Cr$ 100.000.000,00
Fundo de res�ava e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50

Agências e correspondentes em Lodo o país
EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

Anônima

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AGI1:NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juros <GO:vrERCIAL SEM LIMITE) .

Dep. limitados (limite ele Cr$ 50.0oo,00) .
Dep, populares (idem de Cr$ 10.000,00) ...............•...
Dep, de aviso prév-io (de qualquer quantias com retiradas tarn-
bém ele quaisquer importâncias).
com aviso prévio de 30 dias .

2% ala

I3% ala
4% ala

3,5% a/a
4% ala

4,5% ala

o PRATO DO DIA
MAMÃO COM CREME

CHANTILLY
Torne o mamão bem maduro ...

corte-o em pedacinhos. polvi
lhe·o com bastante açúcar, re

gue- o com vinho do Porto e·

leveo à geladeira.
Quasi 0& hora de servir colo

auxilio de saco de'

idem de 60 dias .

idem de 90 dias .

Depósitos a prazo - fixo
por 6 meses

por 12 meses
4% ala
5% ala

suspiro grande
já então arru-

O PRECEITO DO DIA
A obesidade causa fadiga,.

palpitações , dormência,' câim
bras, dores de cabeça, etc.,
tudo provocado pelo acúmulo
de gordura e consequente ex

cesso de pêso , Tais incômodos
desaparecem com o tr-atamento
dirigido por especialista no

assunto SNES.

coer RENDA MENSAL
por 6 meses

por 12 meses
3,5% ala
4,5% ala

LETRAS IPOTECÁRIAS
As letras hípotecár.ías emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de

Cr$ 100,00, Cr$ 200,00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem por ga
rantia: OS M6VEIS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

Lira Tênis Clube -. domingo dia 3

Grandiosa Matinée com início

....................................................,• •

COLUMBIA'

:1. As mais Famosas mUSicas, com os mais I:!Famõ sos artistas.
_,

! ULTIMAS NOVIDADES II Na ((!��!��AR» i• •
• •
.................................................... ,

às 15 horas.

IX
A diretoria pede encarecidamen'

te aos srs. -soc ios nõ.o se façam

acompanhar de pessoa�. estranhas

ao quadro social do clube. Para

as festas do mês de outubro ser-

virá de ingresso o respectivo talão.

meço do mês de setembro, alguris
restaurantes ehamados "abertos",
em oposição aos de tipo "fecha
do", isto é, reservados a oertas ca

tegorias de clientes, reabriram
'suas po'rtas. póde-,g.e entrar sem a

apresentação de cartões de racio
naan�nto. Os preços são pouco
mais elevados. O restaurante d.o
Hotel Moscva reabriu nessas condi
ções. Por uns 30 rublos póde..-se ali

objetivo é moderar os preços no

mercado livre. Já se verificou uma

baixa d'e 50 % no preço de bata-·
tas', no mercado livre.

A Estatística Mm"ar, destinada ...

facilitar a preparação rápida, e ti.
das da Nação, exige que todos 0&

perfeita quanto possivel, do apar..
lhamento material das fôrças ar••-

brasileiros lhe prestem cooperação".
Subtrair-lhe apôio é trabalhar CMt-··

tra o Brasil em pena. (D. E. M.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sàbado. 2 de Outubro de '943 3

- .Petróleo não passa pela Suécia
ESTOCOLMO,2 (U. P.) D_" o GOVÊRNO SUECO PROIBIU TODO E QUAl
QUER TRANSPORTE DE PETRÓLEO'PELAS VIAS FÉRREAS DA SUÉCIA DES
TINADO A OUTROS PAíSES. ESSA COMUNICAÇÃO FOI FEITA HOJE PELO
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA SUÉCIA. SE'GUNDO OS
OBSERVADORES DIPLOMATICOS, A MEDIDA TOMADA PELO GOVÊRNO SUE ..

CO DIZ RESPEITO À ALEMANHA, QUE NÃO MAIS PODERÁ ENVIAR PETRÓ
LEO PARA A NORUÉGA E A FINLÂNDIA ATRAVÉS DO TERRITÓRIO DA SUÉCIA.

AN I Vl1JRSARJ os

Konder, veneranda figura da soo

ciedade itajaiense, onde soube f'a
zer largo círculo de amizades, ern
vista elas peregrinas virtudes do
seu boníssimo coração:
Espírito cristão, na mais pura

. acepção do têrrno, por vezes inú
.
.jner'as revelou a grandeza da sua

alma, não só na piedosa obser
vância dos preceitos da re ligiáo,

. senão também em gestos de desin
teressado humanitarismo.
Hoje reside a exma. aniversa

riante em companhia de seu gen
ro, sr. Osvaldo Reis, na cidade de
Santos, onde, certamente, será cer

cada das mais altas provas de ca-

rinho e consideração, a que, em

bora de longe, mas não menos sin
ceramente, "O Estado" prazeirosa-
mente se associa.
I

Fez anos ontem o nosso estima
do conterrâneo e valoroso colega
sr. Nelson Maia Machado, compe
.tente cronista esportivo, que, pe
las colunas do "Estado", tem mos

trado não só o grande conhecimen
to do "métier", como a sua sem

pre atualizaela visão do progresso
da cultura .física em todo o país.

-'

Nesta data transcorre o natali
cio do nosso prezado conterrâneo
sr. Eugênio Luiz Beirão, concei
tuada figura 00 comércio da ca-

_pita!.

(

}<'AZE11 AXOS HOJE
sra. Alice Grumiché:
sr .. capm. dr. José Rosario de

Araujo, médico ela F. P.;
menina: Sônía-Mara de Araujo;
menino: José Mauro Ortiga.

•

VIAJANTES
Há 3 lustros, quando a ausência

. de serviços de composição tipogra
fica dificultava assustadoramente
'os jovens que ingressavam no ofí
'cio, empanando a visão do futuro,
vários rapazes catarinenses, - en
tre êles Nestor Sousa -, deixa
ram a nossa linda capital, em bus-
-ca de melhores perspectivas ele
vida.

E, agora, com a notícia da vín
. da da embaixada goiana ele fute

-

ból, vamos encontrar Nestor Sou
sa desempenhando junto a ela as

funções de tesoureiro, revendo os
seus queridos pagos.

O jovem visitante conterrâneo
'não esmoreceu na luta e venceu,
mantendo, hoje, em Goiania, a sua
banca de advocacia, tornando-3e
<l.igno de seus persistentes esfor·
"ços e admiravel amor aos livros.
.� � ���� � .

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos óri!ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
Inimigo do Brasil. E para 08 inimi.
.BOS do Brasil. a lei é inflexivel
m. E. M.)_

Madrí, 2 (D. P.) - Já não mais existe a guilhotina de Pa
rís. Deve-se destacar que os autores dessa. destruição não fo
ram alemães nem os partidários colaboracionistas franceses.
Foram as bombas da liberdade, lançadas sôbre Paris, durante
o último ataque aéreo sofrido pela ex-capital francesa. Soube
se também que as bombas britânicas destruíram completa
mente a casa do Carrasco, o verdugo oficial Desfourneaux,
mais conhecido pelo nome de "Mr. De París". Infelizmente o
verdugo Desfourneaux escapou à destruição.

o jantar de ontem,
Numd!b;::!RE�!�:.:, 00,.1dialidade, realizou-se ontem à

nOi'l
te, no Lira Tênis Clube, o jantar
de «camaraderia» da ARCESP, du
rante o qual usaram da palavra
os srs. Josê do Vale Pereira, Os-
valdo �achado e Vítor Busch. ���������������������::::::�::::::::�Tomaram t'amhérn parte no a'gape �:

'.�

os srs_: A Estatística Mtn,ar, destinada a As autoridad'es responsávei8 p.l.
Vasco Gondin, rapresentante do facilitar a preparação rápida, e tio fiel execução das Estatísticas Mm

"Arcesp" nesta capital, Acelon Sou- das da 'Nação, exige que todos os ta:res podem exigir, sempre que ho.,
sc , Henrique Riggenbach, José perfeita quanto pessivel, do apar. ver dúvida quanto à veracidade d.
Bransp�ger, Eduardo Nicolich, Or- Ihamento material das-fôrças arma- qualquer informação, que ada fa
lando Cunha, �ário Nocetti, João brasileiros lhe prestem cooperaçio. formante prove o que declarou. �
Ocmes , Lourival Almeida, Francis- Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon- má-fé constitue crime contra a ...

co Hartmann, �ário Vieira, Ho- tu O Brasil em perra. (D_ E. ILl. �.ra.c:a .aelo.al. (D. R li.).
norio Lobo, Antônio Scheidt, Hei-
tor Bittencourt, Júlio Gonçalves,

. Severo Simões, Hons Beck, Jorge
Weicker.t. ArRo Krepsky, Walfredo
Gelbecke, Teodoro Dich, siivio �a
chndo (representante do "Estado),
Jairo Calado (reps. a "A Gazeta")
e Waldir Grisar (reprs. "Diário
Oficial".

Vai para Moscou
'Vashington, 2 (U. P.) - Roose- criminoso tentou slllCida'l'-se, no

velt nomeou Averril Tamann para que foi impedido pelos policiais.
o posto -de embaixador dos Esta- Os feridos se encontram em estado

,

MOVEISde

quulquer espécie

=1 :
••

°:., O empregador deve dar uniformes Usarão os Aliados a esquadra italiana!
:VI"da SOCial: - Comentando o papel que o te que a Itália possuia na oca-

". • R 2 (A N) O M'
.

t d T b Ih d h:l poderio naval italiano possa sião em que entrou na guerra.
:: : 10,.. . .

-

}�IS ro
.
o ra a _o, espac, aru o a con- ter desempenhado na elabora- Quantos aos cruzadores de

••••••••" •••••••81 sulta do SmdIcato dos Operanos em Torrefaçao de Café, de Pelotas ção dos têrmos do armistício, canhões de seis polegadas,
(R. G. do Sul), sôbre se os empregadores são obrigados a fornecer o analista de assuntos navais muito provável que nada mais
aos seus empregados uniformes considerados necessários em razão do do "Times" fornece-nos uma de seis unidades tenham so-

Decorre hoje o natalício da "

serviço executado, declarou que ao empregador cabe a obngaçào de estimativa aproximada dos na- brevivido à ação. da Royal Na-exma. sra. viuva Adelaide F'lôres - "

fornecer êsses uniformes para uso do empregado durante a execuçao
vios de guerra da Itália que vy e da Roy�l. Air Force. Sabe-

. . conseguiram sobreviver às in- se que a Itália contava comdo respectIvo servIço. vestidas da Royal Navy. Entre doze unidades desse tido quan-

D t -d -Ih"- d P
.., os novos encouraçados encon- do entrou na guerra.

es rUI a a gUI o.llna e arls tram-se três unidades; toda- A propósito, o jornalista bri
via, é muito provável que ape- tânico comenta que, relativa
nas uma tenha sido inteira- mente aos têrmos de arrnistí
mente acabada. cios, no que se prende à frota
Dentre os velhos encouraça- italiana, nada poderá ser revo

dos, os quais perfaziam um to- lado até que os mesmos te
tal de quatro, o "Cavour " rô- nham sido postos em prática.
ra afundado em Tarento em Não obstante, é certo que mui
novembro de 1940 e, conquanto tas unidades de guerra ita
tenha sido emergido, ainda .lianas poderiam ser eventual
se encontra em reparos. Dos mente usadas pelos aliados,
cruzadores de dez mil tonela- conquanto estejam a exígrr
das, é improvável que mais de substanciais modificações, o
um tenha sobrevivido aos se- que levaria alguns meses.

Capela do Abr-ígo de Menor-es: 7 110-

Venceram uns, recuaram outros ras (todos os d:ias).

até b d
' TrJ�1dade. Mata-dz: 8 horas,

'.
e que a rum� o esq�lecimento I T'l'i,n<dacl.e: Chácar-a dos Padres: 8 nor-as.

.apagou o quadr o elos dias passa- João Pessoa (Est"eito): 7,30 - 9,30
<los, oferecendo à vida novos as- horas.

pêctos . . .
São José: 7,30 - 9,30 horas,

e

quantidade�
COMPRAM-SE

Tratar na

A SERVIDORA
4 - Ioõo Pinto - 4

.

HOIU.mo 1).\8 8.\11''1'.'\8 lllSSl\S l'ARA
nO�lINGO

CaLedral:. G, - 7,. - 8,. - 10 horas.

Ell1 dias da .semanc: :vI i ssa: às
horas.

Ig-r-eja ele S. Fnanciseo: 7, - 9 horas.
Hospital de Carudade; . 6, - 8 horas.
Pu ríissimo Cor-ação ele MarIa (Parto):

8 horas.
Igr,.eja ele Santo Antõn.ío: 7, - 8 horas .

Igr-eja ele São Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de San,ta.· Tel'eziln-ha: 6, -'-- 8

hor-as.
Cape la do Morrser-ra t: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco elos Limões: 8 horas.
GinálSÍlo: 5, � G, - 7,30 (só alunos),

- 8.30 horas.
Capela ele Sã'O Luiz: 7, - 8,30 horas.

AVISO - Jg r-e.ia de San ta Tel'ezillha:
Em h'c\lI'a ele Sam ta 'I1erezinha, haverá,
às 8 1101'a8, Mjssa solene, cem assrstên
cia ele Sua Excelência Reverend issí rna
D. .Ioaqu.im Donüngu:es de Oliveira, Ar
ceblispo JVIetropolil:fllno.

Embaixador Calfery
Rio, 2 (A.N.) -- Ontem, na séde

da chancelaria americana, reali
zou-se a solene investidura do em

baixador Jefferson Caffery na digni
dade de doutor «Honoris Causa»,
pela universidade do Brasil.

dos Unidos na União Soviética.

7,30

-

Convido os senhores sócios pata
comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária. a realizar-se, em se

gunda convocação, hoje às 20 ho
ras, na' sede social do Instituto.
a-fim-de proceder-se à eleição da
diretoria que deverá gerir os des
tinos desta instituição durante o

período de 1943 a 1945, efetuando
se a eleição desde que haja a pre
sença de dez sócios, sendo quatro
da diretoria.
Florianópolis, 2 de Outubro de

1943.
CARLOS DA CO!JI'A PEREIRA

I: Secretário

�'-"-----•..._-----.._-.---.-.-.-.---_._.,.-.._-..

Instituto Histórico e (ieogrâfico
de Santa Catarina

.

Ordinária I2. a CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral

.Alv.jou o chefe a
Uros de revóiver
Fortaleza, (E.) - No Departa

mento de Ecunomia Agrícola, Ma
noel. Bezerra da Sil \-'a, fllncionál'Jo
do serviço de Economia nural, dis
pa,rOl! dois tiros contra o seu che
fe, sr. Carlos Alberto :Meyer, ten
t2Jndo vingar-se de uma repreensão
que r,ecebera por l1lotivo de peque-
no i,ncidente verificado na repar
tição. Além do sr. Meyer, saíu fe
rido Honorato Oliveira, colega do
criminoso. Preso em fI.agrante,

grave.

---

THE LmJ'oN & LANCASHIRE INSURANCE COl\1PANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.2(}O.OOO.OOO,OO.

Sub-Agente' L ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'

o

Machado - 3

A lobiliadora
Reirigeração em geral·'·Sorveteiro s�Refrigeradores-Balcões-Frigoríficos
(para pronto entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
BATTISTOTTIz. S.

. Rua Felipe Schmidt, 34 -_ C .. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLRIANO POLIS - SANTA CATARINA

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico· NILO LAUS
Hoje e amanhã será .a. sua. pr.eferlda ,

Drotr88 nacionais e estrangeiras ...:. H!>�!'Opatias :-:- Per'_.rlu -

ArtIgo. de borrachA.
Garanf.e.f!e a exata observância no receltnArlo m6dfoo .

PREÇOS MÓDICOS.
Rua COll86lheiro Mafra, " e li (edlffclo do Mercado) - II'ONIIl 1.110

e ColchõesGrupos estofados
reformam-se na

COLCHOARIA MODERNA
Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

mendas sob medido, quer para colchões comuns,
quer para 'colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

3 - Roa Fernando

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atençãov. ·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.

VENDElll-SE

;�.:

Um correspondente de guerra, junto ao 8° Exército, tele
grafou há poucos dias o seguinte:

"Dos 200 mil soldados italianos que seguiram para a fren
te oriental, por ordem de Mussolini, quando muito 10 mil pu
deram regressar à Itália. Os demais foram mortos ou feitos
prisioneiros, ou constam de uma longa e melancólica lista de
desaparecidos - revelou-me um oficial italiano que se encon
tra ao lado dos aliados e que permaneceu um ano na frente
oriental. Descreveu-me em seguida as terríveis condições com
que se defrontaram, naquela frente, com um adversário tenaz
bem armado, e destemido. Os soldados alemães têm pavor de
cair nas mãos do adversário. E' porque caela qual se sente res

ponsável pela maneira bárbara com que foram tratados, nos

!primeiros meses ele guerra, tanto os civis elos terr itór ios ocu

pados como os militares que eram feitos prisioneiros. Certos
ela vitória nazista, tratavam os prisioneiros de maneira revol-

de sistema
tante. De chicóte em punho, obrigavam as mulheres, homens,

nervoso ..._.........w�·_....w_............... e crianças, exaustos e sub-alimentados, a trabalhar. Milhares
"A Bandeh-a Nacional quando em fio- 'pe prisioneiros de guerra morreram de tome. Os russos eram.

I I
- rão, sobre escudo ou outra qualqner ne-

Pe OS a emaes ça, que agr-upe diversas bandeiras, ocupa- aprisionados durante o inverno e despojados de suas roupas.
I'Íl o cenrro, não podendo "ar menor do Apenas lhes eranl deixadas as vestimentas para que não mor-

I d (\T'
.

) A' Df' !IUfO ns o u t rax, )I(·IU colocada aba ixo de-
.on !'e,S, •

la aerea - S IU- e . ato, a "Pervitina" parece, Ia.". (UecI·"to-lel n. 4.545. de 31 4)", julbo ressem de frio. Os nazistas - concluiu o entrevistado - tra-
f�)I"maçoe.s. sobre o emprego, pelas I em certas ocasiões. um produto "A nanuer .... Nacional quando em prés- t

.

forças mí lí tares alemãs, de estirnu- util ao homem, d e vid o à sua ef i- tito ou procissão, não será condnzida em }'anl OS priaiorieiros corno se tossem an imais. Daí o pavor em

]ante.s do sistema n, ervoso, f'orarn I ciência espantosa e porque seus posição horizontal, e irá ao centro da que vivem de UUl justo castigo e porisso resistem desesperada-
bl d

testa da CO]Ul1él, se ;..,olada; à direita da
pu I�a OS nos maIs. �oJnIJetentes efeitos estimulantes duram longo testa da coluna, se houver outra bandeí- mente, embora ,já tenham a convicção ele que a Alemanha está
jornais da c.]�sse médica inglesa, tempo. O seu perigo, entretanto, "a; à frente e ao centro da testa da co- .

dí I t dl 1 "

a qual se dedica ao estudo destes está no d esenvoiv.imeuto ela tadí ca II111a, dois meta-os adiante da linha pelas _1l_T_e_I_11_e_l_a_v_e_m_e_n_e_;p_e_l_'_I_c_a__.

_

I. l' I
'" , d-emais formadas, se concorrerem três

;;:-1mec icarnentos, la ongos tempos que se acumula. e tornu prejudicial 011 mais handeiras". (Decret.lel n.

4.545.,e fez -,numerosas pesquisas. ao organismo, se o emprego da dro-
..�pos algum tempo de estudo, v�- ga continua durante certo tempo. I

.r ificou-se que () med icamento mais Os alemães p rete nrl cm que, cada
usado é a "Pervit ina ", um deriva- vez que ingerem "Pervit i na ". eles
do de Eírediria, empregada parti- se tomam mais resistentes duran
-cularrnente em certo-s estados de- te uma ou mesmo durante duas se

pressivos, principalmente quando manas, com o mínimo de repouso.
se relacionam com doenças men- A dose usual da "Pe r vi t inn " é de
tais.. seis miligramas, m in istrud as por
A "Pervitiria" é similar à Benze- vi a bucal. Esta dose é inferior à

drina e. eI.ltre suas propriedades quantidade de droga capaz de in-
caracter isí icas cita-se que aumenta toxicar ° corpo. .
Q rendimento da produção, a in i- À parte a utilizacão da "Pervíti
(',�ativa, torna mais_ f'aci l e mais rá- na" como, na produção ele certas
p ida a concentraçao mental, ae en- excitaç ões no s istemu de nervos,
tuando-se a sua precisão, c torna ela é igualmente de muita eficácia AG1l:�CU.S llJ REPRESE:STACOES

p.ossivel o aumento de esforços fi- na luta contra estados patológi- Caixa postal - 37, Rua João Pinto - 5.

"lCOS e mentais, durante' maior cos, como seja () ('P ven enaruento Florianópolis
tempo que o normal, sem fadiga produz ido pelo Gan��nal ou pro-I SQb-a�ent"" nos principais IDUIllclpl08 do

aparente. dutos similares. ESTADO .

Este aluno hobi
litou-se em es·

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
-direito corner

cial, correspon
cíencic, em sua

casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramenle formidavel! Peça
prospeto, com lodo confiança, ao Prol. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa. 1376. S. Paulo, Escola devidamente registrada
P':lr quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
çao de alunos e todos eslão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endere_ço bem

..

claro. Os preços são modicas e em pe
que�as �restaçoes. Nao perderá nem lempo nem dinheiro I Se
habilitara. em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de cornpe íencio com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta habilitação.

Sociedade Musical
«Amõr à Arte»

O i Secretário
Cristóvão Nunes Pires

2 v.-2

Os soldados
de caír nas

alemães têm
maos dos

pavor
De órdem da Diretoria desta So

ciedade Musical «Amôr à Arte»
convido os senhores sócios a com

pozece rern à Sessão dA Assemblêia
Geral, a realizar-se nó próximo
domingo, dia 3 de outubro, às 10
h cros.
ASSUNTO: Eleição, da nova Dire

toria paro o período de 12-X-1943
a 12-X-1944,

russos

�_-... w_-_-_-.-.-..-�......-_-_...·_·_-..-..-..-.,,{'

Estimulantes
usados

agora a pr_!;ços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSAO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a cr
ô

rn o .

Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer
quantidade. Pagam se os melhores preços da praça.

Tratar à rua Conselheirs Mafra, ri
' 41.

MACHADO & CIA.

Guerra •

a
• •

carestia I
•

TftMANCARIA BARREIROS
_____ 1

CASA YOLANDA.I'
o

FormidàvEI ·liquidacão na mai$ ba-
f'aie.ira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL
'Enquanto nas fábrica"s os ,artigos sobem. de precos, DÓS vamos vendendo por preV08 acessíveis a todos.

,
.

TECIDOS <

•

-', , Brim Estalingrado _ , . . .." 12,00 Sabonete Eucalol o:. - •• , • • .•

" ", 5,5()
Chitas estampadas, reclame . � metro 2,90' Brim Sebastopól _ , . . 15,00 Sabonete Vale Quanto Pesa 3,5()
;Voil estampado, lindos padrões. . . . .." 3;50 Brim Caroá 12,00 Sabonete Pião � . . . . . .. . .. .. 2,08
;VoU estampado, a escolher ." 4,00 Chitão artigo superior :: ..

'
.. . ." 5,00 _

Sabonete Pelota ., - . , . . . . . . . . . 2,5�
Peterpans reclame , ,...." 5,00 Crepon para Kimono , .. . . . .. . . . 7,00

• Pó Coty pequeno , ,. cx" 6,00
Votlsuísso, artigo superior _ . . . . . 6,00 Peluda lisa .. , _ , .

'

_" 4,00 Pó Coty grande _ '.' . . . . . . . . . . ." 9,00
Linho estampado

'

.. :. ';' : ." �,50 .. Pelucia estampada .: "0 ••••• 1•••• .' 5,00 Pó Madeira Oriente pequeno 6,(}@
I..inho estampado, ciSO largura 7,00 Pelucia A BC ; . . . 5,50 Pó Madeira Oriente grande 9,W.
Fustão branco, artigo bom . . . . .. . . .." 7,00 Cachá artigo superior

"

.-. . 8,00 Pó Suspiro Granada pequeno 6,-68
Fust.ão branco, artigo superior ....." 10,50 Atoalhado artigo especial '......... 10,00 Pó Suspiro Granada grande "9,00
Fustão estampado, a começar de , .. _ 7,50 Riscado para co,lchão ,.,........ 3,50 Pó Lady pequeno - - . "1,5&
Peterpans artigo superior . . . . . . . . . . . .·9,50 Risçado: G.·olossal para co]ch·ão 5,Ü{) Ta,1co l\lalva pequeno "3,20
;Tecido listado _ : :.'

" '8,QO Riscade enfestado, para colchão. . . . ." 9,00 Talco I\Ialya grande . - . . . . . . . . . . . . .." 4,4it
Tecido Beligerante 9,00 Riscado enf�stado para colchão, arti- Talco Eucalol pequeno ................." 3,00
Tecido Americano, moderno ,.... 10,50 go bom .: : :- �." 10,00 Talco Eucalol médio ..............." 4,0ot
Tobralco estampado, reclame 7,50 Colcha para' soleiro a 24,00 Talco Eucalol grande " " 5,Ot)·
Tobralco estampado, artigo superior." 8,00 Colcha branca para solteiro art. bom" 30,00 Talco Gessi grande ,,- " 5,0&
Tecido c/Barra, reclame. _ . . . . . . . . .." 9,DO Colcha branca para solteiro_ artigo Talco Palmolive grande " . . . . ." 5,OG
:Tecido barrado, modernissimo ,.." 10,00 mercerisado ..................." 32,00 Talco Una Joia ,

" " 7,00-
Opala lisa; tedas as côres .........." 4,00 Colcha para casal ; .. _'. . . . . ." 28,00 Talco Narciso Verde -............... " " 7,50
Opala Francesa ..................." 5,50 Colcha para casal, artigo bom ..

.
. . . ." 32,00 Ronge Cid : .. � - . , . . . . . . .

" " 3,Qo.
Opala Cecilia ,........... 6,00 Colcha para casal, artigo superior .. _" 35,00 Rouge Madeira Oriente " " 5,50
Opala Suissa _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Algodão, S 110 , _ peça 25,00 Rouge Lamoniéri " " 6,0'"
Opala estampaçla 4,50 Algodão A C 10 . ,

_ . .." 32,00 Loção Royal Briar ,- " 9,5Q
Opala estampada reclanle "/ 5,00 Algodão 2 40,00 Loção Brilhante _. � . . . . . . . . . .. .. . "9,50
Opala estampada Ivete 6,50 Algodão 'A A 42,00 ,Baton Van Ess grande. . . . . . . . . . .. . . . "7,50
Opala estampada suissa 9,00 Algodão enfestado marca Nosso ...." 80,OÚ DIVERSOS
Zefir artigo bom ,.,.,......" 4,50 Alvejado Coquete peça 10 mets. . . . . . 40,00 Toalha Bom Dia a

Percal estampado para camisa 4,50 Alvejado Prata peça 10 mets. ......" 44,00 Camisa Física reclame .

Tricoline reclame ,........." 7,00 Alvejado Andaluza peça 10 mets. . . . . 45,00 Camisa Física artigo superior .

Tricoline artigo bom. , , , . . . . ." 8,50 Morim Das Noivas 20 jds ,......" 60.00 Camisa Física artigo extra "

Tricoline América _ . . . . . . 10,00 Morim Angelico 20 jds ,.." 60,00 Camisa de meia, com meia manga
Tricoline artigo superior ,.... 12,00 Morim Flôr do Campo .20 jds. ......." 85,00 Camisa de meia, com meia manga .

Tricoline c/salpicos ..............." 10,00 Marim Ave Maria 20 jds... _ . . . . . . . ." 90,00 Camisa .de meia, com meia manga
"

Tricô branco _ , ." 9,00 PERFUMARIAS Camisa socega leão para homem. . ..

"

Brim pardo colegial, do melhor _.... 5,00 Pasta Kolinos _ . . . . . . . . . . . . a 3,30 Calças feitas para homem desde .

Brim azul marinho, artigo bom ....." 6,50 Pasta Eucalol "2,90 Grampinhos cxs. de 12 dzs. "

Brim fanta.sia, reclame ............" 5,00 Pasta Colgate pequeno _ 2,00 Camisas de tricoline para homem artigo
'Brim artigo bom ,.,." 7,00 Pasta Colgate grande "3,50 superior desde "

Briln Singapura '" 8,00 Pasta Colgate gigante "6,00 Lã em novelo marca Pom ,pom ..

Brim superior ,., , .. ,..." 10,00 Sabonete Gessi _ . _ . . . . .. cx" 5,00 Meias paulistas para moças - . . . . . . ..

"

5,O()
3,60

"

3,5()
4,00
3,5t)
4,56
5,50
6,00-
20,00
7,50

26,50
1,50
5,50

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



di?

Mortos em Gôzo
de Licença

No novo n úmero de SELEÇÕES,
.falam dois ex-membros das orga
-nizações secretas da Alemanha,
-que a cada passo arriscam a vida
na luta contra o nazismo. E,mais:
·«Nossa prece féz o mila
gre!» Os náufragos rezaram ...

e mãos invizíveis os guiaram a

porto de salvamento! ... Pág. 67.
Talve2: não saiba dar um

passeio! Conselhos saídos da
experiência de alguem que fez da
arte de passear um escudo contra
.as inquietações da vida ... Pág. 51.
Quem inventou a famosa
carabina Garond? Como
um homem sem diploma de en

genheiro desenhou a carabina de
guerra que veiu a ser considerada
a mais eficiênte arma de seu gê
nero. . . Pág. 31.

É fedi fazer amizades. Co
mo todos nós podemos grangear
fàcilmente novas amizades e

aprender a conversar com estra
nhos, de maneira atraente e sem

constrangimento... Pág. 35.
Será possível esmagar a
Alemcnha pelo Clr? Quan
tas bombas e aviões seriam neces

sários para liquidar Adolph Hitler
e seu tôrvo poderio... Pág. 77.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para AGOSTO
Acaba de sair SEí:EÇ;;·.�·

A C $:2 "��.r
penas r. ,00 llF!J!1

lí enrrscruunt» GP.rttL no Brasil:
FERN·\:'UO C1H1\AGI,IA

Ií uu du Hosór io, 55-A - 2.° andar - Rio

o santo do dia
DIA 2 DE OUTUBRO
sant�s Anjos

Guarda
A festa hodierna nos fala. mais

·uma vez, do amor indizivel de Deus
para com os homens. Não conten
te em dar-nos pais cuidadosos,
rno.ndou aos seus Anjos que nos

guardassem dia e noite. ·No dizer
-do grande Jerélnimo, quase todas
as gáginas da Escritura nos falan
dos Anjos. E foi o pr6prio Sclvad cr

que nos tirou os fundamentos pa
ra dúvidas, declarando que os An
jos dos pequeno.;; estão perante o

t.rono da Divina Majestade, e que
por esta razão é crime horrendo
-escandalizar os menores. Entr�tan
to, não somente as crianç.as têm
seus Anjos . de Guarda. O Livro
:Sagrad1l nos enumera os Anj:>s da
Guarda de vários ho.mens como

.:nos afirma que as cidades e 03 pai
ses tê.m .05 seus guardas celestes.
Falando do Anjo da Guarda. o.d
moe!lta S. &rnardo: "Não o ofen·
-das em nenhum lugar; pois êle es

tá sempre presente". E S. Jer6ni
mo exclama: "Grande é a digni
dade das almas; pois, desde o nas

círnento têm os homens seus An
jos encarregados de velar sôbre
-êles ",

Os da

DIA 3 DE OUTUBRO
.Santa Teresa d.o Me-,nino 'esús, Virgem
A meiga ·flÔr do Carmo conquia

tou .todo o mundo com os en �an

-tos 'de sua bondade, sendo corihe
.cíde , entre n6s. como «Santa Te
resinha». Sua vida,' porém, era u

ma constante subida ao Calvário.
A criança que nasceu aos dois de
·janei�o de 1813 era fraquíssima.
No quinto ano de sua vida perdeu
'0 estremecida méie. Escolheu en

tão a Maria Santíssimo como mãe
fazendo ao mesmo tempo, a pro
messa de.nunca negar um sacrifí·
cio que Deus lhe pedisse. Os sa

crifícios não faltaram. A pesar de
seus ardentes desejos teve que es

perar até completar onze anos pa
ra fazer a primeira comunhão.
Um ano antes era vítima de umo

gravíssima doença, da qual a li
vrou Maria Santíssima. Sentiu-se
·atraida irresistivelmente para a or

·dem das Carmelitas. Mas, a sua

pouca idade não permitiu sua en

trada para o convento. Aproveitou
corajosamente uma visita ao Papa
Leão XIII para pedir a licença de
entrar com quinze anos. Uma vez

:no convento, distinguiu-se por su

as s6lidas virtudes, principalmente
pela confiança filial em Deus. Fi
cou mestra das noviças, cargo que
lhe deu ensejo de inflamar as alu
:nas com o santo ardor pelas mis
sões entre os pagãos, que a devo
rava e lhe mereceu ser declarada,
ao lado de S. Francisco Xavier,
Padroeira das Missões. Aos 24 anos

de idade, morreu com o promessa
de fazer cair uma 'chuva de �osas

do alto dos céus, promess a que
está cumprindo até os nossos dias.

A's 19,30 horas:
Grandioso Programa Duplo

Mac Donald Carey e Joan Phillips em:

Dr_ BroadwayJohnny Mc

CBroaWSntnl.0gt)t.ilmemdeearveenctul�dasoeletrizanteS: I
Dr. Oswaldo R. Cabral IDe volta dos Estados Unidos reabriu seu consultório.

Rua Nunes Machado - Edifício S. Francisco

IO CIRIO (Nac DFB) Consultas exclusivamente mediante cartão
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

I
Das 8 às 10 e das 15 às 18 horas

IPreços: 2,00 e 1,50. Impr. até 10 anos Aos sábados: das 14 às 17 horas
Fo)efone 1444

Amanhã: - O único filme que conseguiu superar ..odas as co-
médias do Gordo e o Magro, com Bud Abbott e Lou CO:stello: '=��������������������� .........._......-----

Dois aviadores· avariados

o ESTADO-Sábado. 2 de Outubro de 1943

RETRATOS
AMPLIAÇÕES de retratos a

crayon, pastel e oleo , Betra
los em porcelana. inalte

ráveis para túmulos. Betra
tos esmaltados para Joi8s.
Pete-estatuetas em m a de ira ,

�.:;;,:: -r-

Mármores e granitos. Ima

gens e bronzes para

túmulos

Represenlante: BELARMINO CORREIA GOMES
Rua General Bitteocourt, 183 - FLORIANÓPOLIS

III EAL Pi\RA
AS FORCAS.

AnAiADAS!

RELEMBJ:tAl\JDu ...

"O HuIl, Bl'Ístol e Sheff;�d jáS, Paulo (Da C .. 1. B. para nada

construção - é absolutamente impene
ti ável à poeira e ao suor. No principio - funciona auto

máticamente, aproveitando o movimento natural do

braço. No maquinismo - molas parachóques suportam as

peças mais delicadas, garantindo ao relógio uma vida

longa e precisa. No uso - impermeável à água, está
no pulso em todos os momentos. Nos rubís - é o úni
co relógio, com as características acima, que trabalha
com 17 rubís. Na /uminosiclacle - forte dose de radium

permite a leitura das horas no escuro. No antimagnetis
mo - todo o conjunto Mido .Multifort é .antimagnético.

Estado") - Devemo» estar lem
brados que quando Hi

í

ler e o seu

exército chegaram ao estreito de
Do ver em 1940, as coisas par-ecl am

I
negras vara a Grii-13renlanha e

para a causu al.i ad a,
() mundo inteiro ouviu o Iuchrer

[atar-se de suas vitór ias c as câ-
meras c i nemutográfi cus focaliza
raru-n o dunsamlo de alcgriu em

Co mp iégnc passando sob a l orre

Eiffcl, em Paris, ou contomplundo
COIII umu vaga c xprcssâo d e des
prezo () túmulo de Napoleão.
Goebbels e Goeriru; desmancha

ram-se ern prof'cc ias. Seis semanas,
Ulll mês ou dois e, por voll a do ou
tono, estariam jantando no Palúc io
Buck i nghum onqnan tu, em formi
dáveis paradas, as tropas nazistas
de elite desf ibari am pelas ruas de

mais restava. Mussuliu i enviou in
continente uma esquadrilha de
bombardeiros para "corubutcr- i. a -

do a lado com nossos gl or iosos
aliados pela extcrm i naçào ri nal do
coração do Inupório Britân ico ".
Tudo isto .se passava há três anos

atrás.

IMas as coisas mudaram t o ta lmen
te de aspecto. O Terceiro Heich
passou-se de armas e hagagens para
a defensiva e Mussolini Io i apeado
do poder, a altaneira Itália ren

deu-se i lJ cond ioi on ahu ente, tend o,
destarte, perdido tudo o que lhe
restava.
As Ian íarron ic cs do Eixo cessa

ram por completo. O mesmo suce

deu em relação às profecias. O
Reich está sendo ar-raz ado por boru
bardeíos nuca vistos. Os discursos

Sementes vegetais· e hortaliças
A sociedade Exportadora e Importadora Kierulf & Gruvdal do

Brasil Ltda., representante exclusiva da maior casa exportadora de.
sementes das melhores qualidades de Buenos Aires "La Germinado
ra". aceita sub-agentes para vendas no Interior. de sementes de quais
quer qualidades.

Pedidos 6 informações à Sociedade Exportadora e Importadora
KieruIf & Gravclal do Brasil Ltda. -- Rua 15 de Novembro. n' 228.2·
andar -- salas 21112 -- Fone -- 2-3163. '- S. Paulo.

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

Londres. Goer ing em pessoa tornou que lá pron unc iam já não disser
lugar num dos bombar d ei ros que tarn meis sôbr o a próxima vitória,
voaram sôhr e Londres a-üm-de porém 'Ü falo de que é preciso r e

cerl ifí car-s e COIll os própr-ios Olhos dobrar ele resistência, ele que os

de que as bombas alemãs estavam civis terão que agir C0ll110 solda
sendo lançadas. sem discriminação dos, de que a Alemanha é uma for
sôbre cidades e aldeias a-fim-de taleza "inexpugnável", {' de que
abalar ,.$ alicerces

..
da corrupta e Deus há-de punir os a] i ados, com

decadente democracia britânica. a justiça divina.
.

De hora em hora surgiam rela- Atualmente, de Calais e Dunquer-
tórios sôbre os terríveis feitos dos que, de Dieppe e de Bonleanx, o

bomharrleir os alemães sôbre a In- EiXjo ainda têm os olhos fixos 1110

glaierra. !

horizonte; sôbre os céus da. Ingla-
Londres era um inferno de cha-: terr-a. Mas o queass.im procura, já

mas, Plvanouth Iôra destruída para
'
agora.: é ver se surgem, na dístân

sempre; de Covenlry," Bi rnrí ngham, 'cia, as fôrça� ahadas ...

CARTAZES DO DIA

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
EntreI__ domicílio

FARMACIA

·SARADOMOJE HOIE

(lHE "ODEOH,)

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Um
A's 2, 5, 7 e 9 horas.

gigantesco .drama sobre a guerra nos mares, com John
Beal e Bruce Bennett:

Comboio transatlantico
Final do super-seriado de Buster Grabbe e Carel Hughes:

Flash Sordon conqUistando o mundo
ATUALIDADES TUPY N' 4 (DFB)
PINTINHO CORAJOSO (Desenho)

Preços: 2.20, 1,50 e 1,00. Imp. até 14 anos
-,...--------------�

CIHE "IMPERIAL"

Camisas, Gravatas, Pi i ames
Meias das melhores, pelos me

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

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estli.belecf,.
�entos. (D. Ji:. M.).

5

•
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6 � �STADO - Sábado. 2 Cle Outubro de t943
..............� �� ��� �..�MY..��..��.e..w�.��

Clube 12 de Agosto boje, 2-Grande «8oirée», com início às 22 bs.
Amanhá, 3--«Matinée» ·infantil, com início às 17 bs.

A Indústria de Papel e a
Cooperação Nacional

A Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e' 'Cartonagem, com

séde em .8. 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 isocial no mais curto espaço de tem
po, para 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, comercrarros, opera
rios, funcionalismo público, militares e agricultores, .n o inverter os seus

capitais, reservas e economias, no maior sentimento de patriotismo sá
di o pela Ordem e Progresso da emanCil)ação econõmica do Brasil, na

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

meiros e maiores subscritores do Estado de S. Paulo, que publicamos à
parte, é garantia dos seus propósitos 'na firmeza dos seus fins. O desen-

P I 1-b t
-

d I. -"",- \ F Itvolvimento máximo da indústria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos 'e a I er acao a a Ia a am camas
otlmist�s em r;la�ão ao. g rande �uturl) ,da. nossa Pátria na sua maior WASHINGTON, setembro - (De' Colônia, que f'o rtnm bombardeadas hos -t

.

pr-odução econ�mlca. Sejamos m ars brasl,lelfo�, _. LalTY Carl', especial para ai INTEH- duas vezes desde l!HO. PI al8Confr�termzemos todos n? mes�o i deal ism o da co�per,aça? nacro- -A:\IntHICA.l'i;A) _ Os terríveis gol- Os bombardeiros britânicos c ca-

nal, assocla.ndo.n?s com entu.slas�o as novas e grandes. IIldu�.t:'las que
pes da a viaçáo aliada continuam a nade.nses, que anteriormente ti

s�r.ge�, h oje sabiamente nacionalizadas pelas nossas l eis SOClalS, na v r-
causar enormes devastações nos n hu m arr-azarlo Hamburgo e des

gflância coorden_ad� do noss,? �catado Governo. centros industriais, militares e f'er- troçado as grandes fábricas elo
,Feita �sta Iigeira . exposrçao, p�lo. seu representante neste Estado, roviár ios n az ist as. Com milhares Huhr, íunça ram 1.800 tonelades de

abaixo assinado, a Companhia Brasíleira de Cel?lose, Papel e .Car�ona.- de toneladas de bombas explosivas bombas cxplosi vas e mais ele um

�'e� entrega o �eu_ conceito moral, e a sua capacidade de o rgamzaçao, a
(' incendiárias, os bombardeiros milhão de bombas incendiár ias,

judiciosa aprecraçao do gra�de e. 11 ustre povo do Estado de Santa Ca_ta. britânicos e canadenses atacaram num giga,nlesco ataque contra BCi'
rma, ,onde delegou os s.eus 'Interesses honestos na venda d.e suas .açoes reccntcmcntc Berlim com lima in- lim, apesar da obstinada r-esi sr

ê

n

par.a integralizar ,n.o mais curto esp_aço de tempo o iseu capital social na
tens idade sem precedentes, ao mes- cia dos calças nazistas.

m,als proxlll.!a reah.da�e �e_ produção. Para maI��es esclarecim entos _pe· mo tempo que as Fortalezas Voa- E a merlídu que f'ôr aumentando
didos de açoes. e dlstnbduH;aol d�Csell ampl o MNam.festol"qude deve sder h.do ciorru5 amer-icanas varriuiu outros a duração das noites sôbre Berlim,
por �odos os mteressa os (a ooperaçao ac�ona as .grau �s. I.n- objetivos militares na Alemanha, os ataques ",1iados serào inlensifi-
dústrlas que surgem, legal e honestamente organizadas, queiram di rigir . F' alta' lia cados numa escala corr-espondente,. ,.

d I to ri F I' S hmid I
11<1 I ança e n 1 . c.

se pe�soalm�nte ao es<;,r�t?n� a. nspe orla, na .rua e rp e c mi t n, Os recentes t�rriveis ..
bomhar- até que o govêrno alemão abando-

41, ou, por �orrespondencla: a calx.a _postal n. 18<1... cicios contra Ber-lim. que ja alvo de ne a cidade ou que lodos os seus
Inspetor ia da Companhia Brasi leir a de Celulose, Papeis e Cartona- I "

I í5 srra.ndcs ataques assina- objetivos militares tenham sido
FI

' ,

li 25 d t b d 1943 mais (e e- , ,

gem, onanopo IS, e se em ro e . laram lima nova época na ofensiva completamente ur razados.
TRAJANO J. REGIS aérea aliada conlra a capital nazis- Com a crescente coopcraçâo eu-

ta. As cidades alemãs que .já foram tre os bombardeiros britânicos, ca

atacadas lIJalior número de vezes do nade nses e americanos, a Europa
(fUI' Berlim são Colônia, Hamburgo dominada pelo Eixo está às vcspc
Bremen e Enudcn, na or-dem enu-! r.as de �ofrer os ma.is ferozes, flta
lIIerarl3. ques ate agora suportados por
No 110\'0 "raid" ('onlra Berlim, I qualquer cidn.(!e j,nimiga.. .

as fúbricas Allgemeine Eletrische O major-general 1-1211'0Id L Geol'-
Gesellsh-aft e Siemenswcr.ke, grano ge, ehefe do Comanelo de Trans- "A Bandeira Nacional quando em pt·és.
des l)!'oc!u!oras de lllHteria.J clétri- portes Aéreos dos Estados Unfdo�, ti to 011 procissão, não será conduzida em

C'() foram literalmente arrazac!as. preYem, (jue, dentro de um razoa- posição hm'izontal, e irá ao centro da
. testa da coluna, se Isolada; à dh'eita da
Berlim era UIll illl.pressionante "el períooo de tempo, os "raids" testa da coluna, se houver outra bandeio

exemplo de cOllcentra.ção indus- aliados poderão desmantelar a e5-1 ra; à frente e ao centro da testa da co-

Irial, ahragtndo toda a produção I tf!,utUl'a econômic.a do Reich taté o, �'!,��:Olsf:�::�d�S�d!:n��n��r!�!':n�:Zi ndustrial em grande escala. de I 1m d� corr�nte ano enqu8,n, o que 00 mais bandeiras". (De<:reto-Iel n. >l.S4$.

equipamentos elétricos e instru-I.0 Japao ser a llmfti presa faeU par� -_ .. _ --, -------

lIlcntos ,de prccis�o,. senrlo que ai-I as F-orlalezas Voadoras amen- Morreu o duque de
gUlllí}lS dessas fabricas ·eram as canas.

.

Weilington;naiores da Europa. Além dis.so,
Berlim é tamhém o maior :c,entro Londres, 2 (U, P.) .. _ Informou-
ferroviário da Euro.pa Central, de CASA MISCELANEA, distri· se ofic!Íalmente que Q 'duque de
(>Jl.cte se irradiam lll' estradas de buidora dos Rádios R. C. A. 'Vellington, capitão ,dos "co.man-
fCITü princi.pais. Victor, Vávulas e Dsicos. dos" ·pritânicos, pe'I:eceu em a<;ãa

Os aeroj)orlos inimigcos na FraIJ.- Rua Trajano, 12. ..

de gue:rra na ·It.ãlia.' Valeriari Va-
dos Fe-itos da F-allenda l<'e-

çai e IJOS Países Baix�Js foram tam- ._......-......_.�....��_. lesley, sexto duque de 'Vellington,
hélll pcsartml1enle bombardeados. "a Bandeü'a Kaclonal df;lve ser bastea· nasceu em i4 de julho de 1912. 'Não.
Os aviões aliados ataca,ram as fá- da de sol a sol, sendo permitido o ..eu foram fornecidos detaihes nem di-

bl'l'cas (le pl'�llltOS" q' lIL'llll'COS de u�o'il noite, uma ,'.,z I,ue �e acbe conv"_ vul<r<>da a data em que pereceu ..
_ ", nlentemente iluminada". (Bem·eto·Jel n. ...-,

,

Leverhtlsell, apenaIs a (j milhas elc 4,545. <I .. �I de j"rho de H142, 3rt. 1%). ; duque de Welbngton.

Companhia Brasileira de Celulose,
, Papéis e Cartonagem

A Companhia Brasileira ele Celulose, Papéis e Cartonagem, estll
dando as suas op(,rações llonestas no Estado ele Santa Catarina, no co·

locar as suas ações, no valor apenas de 100,00 cade. uma ao alcance
dos mais modestos recursos, para o integralizar imediatp o seu capi·
tal social, na sua próxima realidade produção, tem a honra de apre
sentar à critel'iosa apreciação elo grande e ilustre povo dêste Estado,
colmeia do trabalho honrado, os nomes dos seus fundadores e primei·
ros e maiores subscritores do Estado ele S. Paulo.

FUl\"DADORES
ROCHA MATTOS, Advogadq e COll'sultor Jlll'ídico dos DiáriosDR. CELIO 'DA

.AssociidOS;
DR. WALDIR"DA SILVA PJ;tADO, Médico e Oapitalista;
DR. RENA'rO' DO AMARAL, Cai):>ita�ista;
nR. ABEL BIGHUE'I'TI,' Eng .. p.ropf"i.etário;
SR. JOAO ARNA,UD. )lrAIA, Propl<ietá'rio; .
DR. JOAO ALF_REDO CA'l'ALDl. Ju'iz de bit'eito

del'al; :

DR. ROG.ÉRTO VIEIRA TUCCI. Arquiteto e Proprietário;
DR. LUIZ CARLOS PUJOL, Advogado e Propri-etário,

USTA DOS PRUIEIROS SUBSCRI'l'OHES
DR. AUGUSTO MARCO:\TDEB JUNQUEIRA, Médico;
DR: CARLOS C. GAl\'DOLFD, Engenheiro;
DR. E:.vULIO CARLOS. Advog�rdo;
SR. FRANCISCO A, COUTINHO FILHO, .. Industrial;
DR. JDÃ'Ü CAHLOS DA SILVA TÊLLES, M�co;
D. MARIETA GUEDES PENTEADO DE CAMARGO, Proprietária;
DR. PROCópIO }tIBEIRO DOS· SANTOS, Advogado)
DR JORGE BUENO MONTEIRO, Engenhtüro;
DR. PEDRO EGlDiO DE SOUSA ARANHA, Médico;
SR. RUY GUEDES GALV.M), Diretor do Banco Indústria de S. Paulo;
DR. HABIBI CARLOS KIR1LLOS,· Médico; .

DR. JORGE PEREIRA MEIRA, Engenheiro;
D, HELENA LEITE E SILVA, Propl'ietári'a;
DR. HUMBEDTO PASCOALE, Médico;
SR. ALEXAll'iDRE GOMES, Prop"ietário;
D. HELENA PAU.LA LIMA, Proprletária;
SR. .AFONSO CELSO SOBRINHO, Proprietário;
SR. l<'RANCISCO GIANOTTI, Comerciante;
D .. ,LINDA AMY DA CU"HA, Proprietária;
D. NELLY AMY DA CUNHA,. p'l'oprietária; .
SR. PAULO VIEIRA TUCCI, Arquiteto.
Pedidos de Ações e outros esclarecimentos, na séde da Inspetoria,

na rua Felipe Schmidt, n. 41, Florianópolis.
�

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

........,..�� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
� Fundada em 1870 - Séde: B A I A �
� INCENDIOS E 'I'RANSPOR'.rES �
� Dados relativos ao a>lo de 1941 �

�� �:����as����sact;e .,:::::.,.,::., .. ::::::::::�:: .... :::::: ��: 5::���:���:�� �Respünsa1bilidades assumidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Cr$ 4.748.338.249,78 ri'
"" 'ta Cr$ 34.198,834,90'-=

.�
�:: em' 3�' d�' d���;l�bl:�' :::: :::: _. _.:: ::::: :.:::::.... cccrr�.$$" 9�:!��:���:�� ..�a;.Sinistros pagos ,................. .'" ..
Bens de raiz (prédios e tel'renos) ... , ..... , ....

".. 23.742.657,44
DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

) de Sá e Anísio l\tlassorra. ..
� Agên<ê,as e ,sub·agências em todo o território nacionaL - SucUl'Sal no �

I
..
"

�l;�,���: Reguladores dll avarias nas prim:ipais cidades da América, E":l"Opa

��AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. _ Rua Felipe Schmidt, n. 39

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- �

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �
�w..--. w w.-.._ _..·_-.·".·.·.·.:

SOCIEDADE ANÔNIMA
importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortizações de Agosto de 1943
de amortização realizado no dia 30 de SetembrO' foram amortizadas

as seguintes combinações:
VFA PKQ XIO BXX' JGQ CLI

A rno.is.

No sorteio

Todos' os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: .- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina:

Rua Barão do Rio Branco rrr , 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

CURITIBA

nos

Hio, 2 (A. X.) - Antes de embar
cal' ontcm para. os Estados Unidos,
o cororn-! Jesuíno de Albuquerque,
secretário da Saúde Pública' d�
Prefeitura .100a1, concedeu ao ves

pcrt ino "O Globo " interessante
('IJ trcvista sôbre as finalidades da
sua viagem. A certa altura, decla
rou que ai falta de Jeitos para en
Ferrnos se verí fica va até nas casa..s

de saúde do Rio de .Janeiro, tanto
que, muitas vezes, pessôas abasta
das se encontram forçadas ai inter
nar-se em hospitais públicos, pró
prios para indigentes. Acrescentou
que a capital federal seria benefi
ciada com mais dois hospitais : o
"Bocha Faria" e o "Henry Ford",
que se encontr-am quase ('onelui-,
dos. Para esses estabelecimentos e

para suprir o desgaste nos demais
é quc "ai buscar material aos Es.
ta,dos Un idos.

.

;.

----------------�----------

Empresa,/
"Líder» Construtora Ltda.

Anexo Banco Cruzeiro do Sul
Resultado Oficial do Sorteio do dia 29 de Setembro de 1943

•
.

Serie A Serie B
l' Prêmio da Sede C. n. 497052 _ Premiado com uma construção no valor Cr$ 100.oOO�OO
1.0 Prêmio Titulo n.O 62247 Uma construção de Cc. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
2.0" "" 72247 - Um terreno de Cr. $ 5.000.00 Cr. $ 10.000,00
3.0 " " 82247 - Um terreno de Cc. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
4.0

" "92247 -- Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
5.°" " 02247 - Um terreno de Cc. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
10 Prêmios - Os títulos com Q finaLn.o 2247 (Milhares)' Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
100" " """ 247 (Centenas) Cr. $10,000,00 Cc. $ 20.000.0a
120

" "" 62247 (Invertido Cr. $12.000,00 Cc. $ 24.000,00'
240

" " "" 2247 (Invertido Cr. $12.000,00 Cc. $ 24.000.00-
1000" "" "" 47 (Dezena) Cc. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
10000" """ "" 7 (Final) Cr. $ 50.000,00 Cr. $100.000,00

Total dos prêmios distribuídos em cada série Rs. Cc. $140.000,00 Cr. 270.000.00

Acaba de sec lançado, em todas as principais praças do país, novo plano da Série' C.,
cujo prêmio maior corresponde a uma construção de Cr$ 100.000,00 e mais quatro no va·

lor de Cr$ 25.00000 cada um, afóra outros memores de pequeno valôr, tudo por Cr$ 5,00
apenas, alem de �ferecer outras vantagens que sesrão cumpridas. rigorosamente de, acôrdo com

a fiscalização federal. Inscceva-a se hOle mesmo.

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente

Dr. F. da Gama Cerqueica
Inspetor Federal de Sorteios.

O prõximo sorteio será realizado a 30 de Outubro de 1943

Convidamcs os nossos dd. associados portadores dos titulos contemplados a virem.
receber os prêmios respectivos.

Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n' 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este
agradavel unguento vaporizante,
Uma applícação de VapoRub á hora '
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

o ataque à «fortaleza de Hitler»
\VASHINGTON, seí entbro Quando a corôa ímper!al passo II

(INTEH-AMEIUCANA) - O de- às mãos de Carlos V, a maior parte
sembarque dos soldados, aliados na da ltalia se transformou 'numa de
península italiana, aJ·fim-de con- pendência da Espanha. Essa situa
-tÍnual'clll a pet-seguição aos agt'es- ção continuou durante o reinado
sores nazistas, faz lembrar as inú- de Felipe lI, enquanto que os reis
JIleras vezes que a, Itália foi palco de França de quando em quando se

de sangrentos conflitos. aproveitavam também da debilida-
Desde �� queda do Império Ho- de italiana. Surgiu então Napoleão

mano, no ano de 476, até o apareci- Bonaparte, que conquistou a Itália.
monto do grande herói da Itália, Depois do Congresso de Viena, em

Garibaldi, a nação italiana, não ti- 181ii, a Itália pa15S01l a ser gover
nha unidade política, sua indc- nada pela Áustria.
pendência era precária e pr-atica- Os italianos, no entanto, começa
'mente não existia como nação or- ram a reagir contr-a essa situação
ganiza,da e unificada. Sua história humilhc.nte. Guiseppe ::V[azzini c

é a histór í
a de grupos de popula- seu movimento de limão e liberta

çõcs - organizadas habitualmente ção da Itália surgiu na cena, e com

soh bases geográficas, províncias ele apareceu a Casa de Sa vóia. Vie
ou citadinas -, lutando entre si OTI ram também Cavour e Garibaldi,
sendo dominadas e submetidas' ao sendo que em 1870 era completada:
co:dmle de governantes estrun- a unificação italiana. Um escritor
geiros. declarou que "com o cérebro de
A ún ica f'ôrça de unificação na Cavour, a espada de Gar-ihaldi. e 01

Itúlia, através dos séculos, foi .a I'C- espírito de Mazzini, o povo italianol
Jigião, mas até mesmo o Vaticano alcançou finalmente sua unidade e(
foi frequentemente

.

arrastado na sua independência".
voragem dos conflitos, especial- Na Primeira Guerra Mundial, a,

mente nos primeiros séculos. rtália abandonou a Tríplice Alian-
A Itália conheceu primeiro a ça com a Alemanha e a Áustria! e

grp,ndeza e o esplendor como cen- xc juntou aos aliados. Depois da
tro do Impér-io Romano. Roma era guerra , a Itália, CO!110 muitas ou

.a capital dos césares. Durante a tras nações, foi invadida por uma

Idade Média, a, região sofreu succs- série de prob lemos industriais e

sivas invasões bizantinas, gerrnân i- agrários. Aproveitando a confusão
cas, ostrogorlas, e ,nonnandas. Es- do momento, Musso liní e seus fas
sas dominnçóes estrangeiras cede- cista.s realizaram a 30 de outubro
ram lugar aos conf litos dos reis da ele 1922 a farsa da marcha sôbrc
LOJllba,�dia e à ascenção das grano [loma,. apod�rando·se do c�)!1trôle
(�es dinastias de :\i[ilão, Florença, do 'i?�ms, dom�n.ando povo a cu.sta
Veneza, Gênova e 'Outras. Foi nessa de o,leo de, rICll10 e do terr-or II1?
época que Cristóvão Colombo par- placávcl, até a entrega total da Ita
tiu na .sua histórica viagem que rc-jlla,

ao �)arcelro mais ;p(}d�I'oso do
sultou na descoberta do Novo atual ex-Ducc - Adolf Hltlel'.
)fundo.

A era das comunas ital ianas foi

Itambém uma era de disputas e con
flitos internos. A vida itu'l ia na se
baseava no comércio e na guerra.
Gênova lutava, contra Pisa, Mi láo
cont ra Crcmoua, Pa via conl ra Ver·
non, :\'Iodl'na contra Hcggio, Vero
na: contra Pádua, Bolonha contra
Pa-CIlZa, Havcna contra, Inola, Fio ..

rcnça contra Pisa, e assim por di
.an te.
A despeito desses conflitos, 11.)

en tanto, deve-se recordar que a

Itúliu liderou nos séculos 14 c 1:'),
um dos maiores movimentos revoo
Iucionúr ios da humanidade, que
foi a Hcnascença.
A Itália, porém, foi arrastada no

tnrv.elinho.das lutas pela hegcmo
n ia européia. As novas nações
Espa n ha França, Alemanha, c
Áustria - se envolveram rep.ctida- . EX<?,ARREGUE a "Ernprêsa rnterrne- jt 1 diária , de todos os seus ín terêsses juntom�l� e em campan las contra a a qualquer departamento público civil.Ltál ia. militar. bancário e comercíal.

•

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDONIA S a· n U u e n o I
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONJCOS:
,A RSENIATO, VANAOA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O.p.uper.dcf.,
E.qotadol, Anêmico., Mãe.
que criam M.gro" Criança.
raquítical, racab.rio I toni·
ficlção g.rll do orglni.mo

com O

53 ngua n DI
ue. ux.s.e. n' 199, da 1921

oferece.·lhe por

preços de liquidação
tode. a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixado:; para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito mois l
Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roupinhas paro crianças, bô!sas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

"A Bandeira Nacional qnando apare.
cer em sala on salão, por motivo de reu
niões, conferências on solenidades. fica.
rá estendida ao longo da parede, por de·
traz da cadeira da presidência ou do lo
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
trela isolada em cima". (Decreto-lel n.
l.54'5. de 31 de Jnllio de 1942: - Art. 18,

o Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

ALVARO RAMOS«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

�aste\....__.- muitoUernpre muito,
,

porem, pouco
fazendo suas compras na tradicional Remarcação de preços de fim de ano da popular CASA DAURA

COMO VERDADEIRO BRINDE: DE FIM DE ANO, OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADOS:
AR1IARINHOS

Sombrinha de seda e linho .

Sombrinha Chamalote .

Sombrinha p/mocinha .

Sombrinha p/criança .

Tapete de veludo pyquarto .

Cortina de renda .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz .

Camisa Socega Leão p/homem .

Camisa Socega Leão pyrapaz .

Jogo de couro pyrapáz
'

.

Jogo de couro p zhomem .

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 .

3,50
3,50
3,50
5,50
6,00
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<

PERFUM ..\RLlS: r Lin.Qn em t?das as cores, mt .

ZefIr superior mt .

Luiziue em tôdas as cores mt .

Crepon p/kill10no, largo 0.80 mt .

Pelúcia fustão. branca e de côres mt .

Toalhas pyrosto, de 2,00, 3,50, 5,00 e .

Toalhas lisas p zbanho uma .

Toalhas superiores pybanho 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 p/chá uma .

Rendão de algodão p/vestido ll1t .

Filó p/mosquiteiro, larg .. 4,50 mt .

Tecído Cubano, mt .

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

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,@0
25,00
5,00
18,00
35,00
18,00
8,50
1,50

Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

Pasta Ke linos .

Pasta Alvidente .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever , .

Pasta Acotylarsan .

Talco Ross .

Talco Malva, p.equeno , .

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 .

\
Na mesma base de

�.\.R'I.'IGOS DIVERSOS,
Cobertores Cinza .

Cobertores p/bêM de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/casal .

Colcha fustão p/solteiro .

Colcha veludo p;'12asal .

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

Tecido p/cortina, mt _ .

Tecido p/cortinas, art. fino, largura 1,40 de
10; 12 e .

Atoalhado Super, larg, 1,4'0 mt .

Tecido p/colchão, ll1t .

Tecido p/colchão, largo 1,40 mt .

SEDAS E RAYONS:
. Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt ,.

Lingerie liso, mt .

LUll'J.ier, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

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

Seda Lanile, art. pesado, mt .

Givré superior, mt .

Fustão de seda, mt .

Seda listada p/vestido, largo 0,90 mt .

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

7,00
8,00
9,00

16,00
12,00'
10,00

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

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

preços, vendemos toco o nosso "stock", com o único fim de satisfazer a nossa ttegues'a, f( tribl"indo, dêsse mr,do, à preferência cc m ql:le
.,ômos semrre distinguidos

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO-Sábado, 2 de Outubro de 1943

PROCURAMOS REPRESENTANTE
Firma Paulista

Lar Ideal ,Ltda.

·0 ESTADO Esportivo T d d ((It ' »�,
lMPORTAN'J'E DELIBERAÇÃO orpe ea o o apageDO C. N. D.

Em frente à costa nordéste
Rio, 1 (A N.) - Foi distribuida pelo Departamento de

Imprensa e Pr o ps gand a a seguinte nota oficial: <No dia 26 dec
Setembro, t o i torpedeado ao largo da costa nordéste brasi le i->
ra o navio "Itapagé", da Cia. Nacional de Navegação Costei
ra. O navio conduzia 35 passageiros, do s quais, 29 já chega-
ram a porto de salvamento. Da tripulação, ainda estão desa
parecidos dezenove homens».

Rio, 2 (A N,) - O navio "Itapagé", da Cia, Costeira •.

agora afundado, fôra construido em 1927 e deslocava 4998 to-
n e lada s brut as , Tinha de comprimento 112.77 metros; de cala
do 6,6 me tros ; e de bôca 15,85 metros. Era dotado de 2 má
quinas, que impulsionavam duas hélices e desenvolvia a velo
cidade de 12 milhas horárias. Embora na sua última viagem,
apenas conduzisse 35 passageiros, sua capacidade permitia alo
jar 271. Era o cItapagé» comandado pelo sr. Antônio da Bar-
ra. que foi salvo .

Mace io, 2 (A.N.) - A reportagem da Agência Nacionat
colheu importantes pormenores sobre o torpedeamento do va-,
por «Itapagé", ouvindo à alguns sobreviventes aqui chagados.
Segundo êsses depoimentos, o navio procedia do sul, quando e

a 6 milhas da costa, pela altura da barra de São Miguel dos.
Campos, foi atingido pelo pi imeiro torpedo. Imediatamente e

um segundo torpedo atingiu os porões números 1 e 2, afun
dando o barco em 4 minutos. Segundo adiantaram ainda os

aludidos sobreviventes, o oficial do submarino foi visto no alto
da torre. de máquina fotografica em punho, colhendo cenas do
n a u frag io , com as vitimas debatendo-se entre as ondas.
..............-.e•••••••__ __
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TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Os guerrilheirosMadrí, 2 . (U. P.) - Informações recebidas da França_
anunciam que os patriotas jugoeslavos, na costa da Dalmácia,
continuam a exercer pressão intensa sôbre as fôrças alemãs de
ocupação, obrigando-as a se dividirem para atender operações.
diversas e aos focos de luta. Os patriotas empregam uma táti
ca que desorienta os nazistas. Tão pronto os alemães crêm ter'
aniquilado um grupo de guerrilheiros, imediatamente se apre
senta outro, mais poderoso, que renova o ataque; e a manobra
se repete simultaneamente nos diversos pontos.

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

TENHA JUIZO

Rio, 2 (A, N.) - Reuniu-se o
Conselho Nacíonal de Desportos,
que tomou importante deliberação,
pela qual nenhuma associação es
portiva poderá contratar mais de
22 atlétas profissionais de futebol,
a partir de 1944; é, para que 0.3
atletas possam exi: I' ':'-,:;.(' em COIT-

petição, deverão ser registados os

a ocupaça-o de Na'pUles ���t�/:�s��cg���ef��1t���i�d�� �l:;
. jurisdição própria nos l<:s tad os.

Os pagamentos contratuais de ca-

OS ALEJUJiES PA'rRULHAN - cam que os nazistas terão de ráter ordinário, devidos por uma

DO R01l>r,1IA associação aos seus atletas prníts-lU realizar novas retiradas nOH sionais, não poderão exceder, .ten-
Madrí, 2 (U. P.) - Roma próximos dias. tro de cada ano esportivo. a irn-

está sendo patrulhada por tôr- portância de 650 mil cruzeiros,
ças armadas alemãs, que dis- O CO�nE S]<'ORZA VAI PAR,\. considerando-se que é de soo cru-

zeiros ° ordenado mensal máximopõem de carros blindados, ca- A J'rÁLlA e 20 mil cruzeiros no máximo anhões, metralhadoras e bate- Nova Iorque, 2 (U. P_) - O bonificação, Não poderá insere-
rias anti-aéreas. Essas fôrças conde Sforza seguirá para a ver-se em campeonato de futebol
montam guarda aos monumen- Itália logo que conseguir a au- da divisão extra de proí issionals
tos da Cidade Eterna.

I torização corresponde do De- duma Federação, a partir fle lD-ll,
a associação esportiva que deixar

partamento de Estado., Em de remeter à mesma entidade os
:I<'ECHADAS AS IGREJAS ])E entrevista concedida à impren- boletins mensais do' movimento

ROll'IA sa, destacou que seu desejo é financeiro elo Departamento Pro-
Madrf, 2 (U. P.) - Segun- reunir-se o quanto antes aos

f'issional correspondente. A deli-
, beração contém outras recomen-do fontes autorizadas, o Papa que estão lutando pela Iiber- dações, e sujeita o infrator às pe-está firmemente disposto a tação da Itália e para que S8 nas estipuladas nos artigos 12 e 13

não ceder às exigências dos tornem efetivos os ideais do- do decreto-lei 44,342, ele 25 ele maio
nazistas. O Reich continua a mocráticos do movimento de de 1943.
exercer pressão junto ao Va- Itália Livre.
ticano, . formulando senas

ameaças, as quais o Sumo Pon
tifice despreza. São escassas as

visitas ao Vaticano. Todas as

igrejas de Roma foram fecha
das, porque o povo as procu
rava para rezar contra os in-

Rua Bráulio Gomes, 25-S1.506 -- SÃO PAULO
com exclusividade de vsndas para todo território nacional em
artigos fíníssi�os, sendo guarnições de linho e outras pintadasà mão, cerâmica da Majolica Paulista, artigolil de cóbre, etc.,

procura ser enérgica e idoneamente representado.
Cartas para o endereço acima.

TEM SíFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

-

nao descansam'

vasores.

CA'I'ARINENSRS
A turma local que defenderá o

futeból catarinenss no "match"
contra os goianos, treinou ontem
à tarde.
Toelavia, permanece incognita a

definitiva escalação elo conjunto,havendo certas contradições quan
to aos ocupantes de alguns elos
postos.

O período compreendido até o
dia da pugna, serà de grande apro
veitamento para a nossa equipe,
que se esmera técnica e fisica
mente.

OS PRóXUroS OBJE'1'IVOR
Argel, 2 (U. P.) - Os pró

ximos objetivos das fôrças
aliadas, que entraram em Ná
poles, são as importantes loca
lidades de Acersa é Caserta,
na estrada de ferro que vai
para Roma. Além, disso, os ari

O ELÁSTICO QUE REBENTA glo-norte-amerlcancs tentarão
Nova Iorque, 2 (U. P.) - Os investir igualmente sôbre Ca

alemães admitem francamente' pua, entroncamento ferroviá
que as fôrças aliadas obtive- rio, situado na zona do rio
ram importantes êxitos em to- Volturno, onde se acredita que
da a frente de batalha da Itá- os alemães tentarão resistir
lia. Segundo os nazistas, as aos aliados. �utros despachos
defesas alemãs devem ser con- acrescentam que o grosso das
sideradas como "uma cadeia fôrças nazistas retirou-se para
elástica de pontos rortírícados pontos situados a 40 kms. ao

alemães". Revelaram ainda os norte de nordeste de Nápoles,
locutores da emissora de Ber- na região banhada pelo ri o
lim que os alemães irão ado- Volturno. Soube-se entretan
tar novas disposições defensi- to, que os nazistas deixaram
vas na Itália. Admite-se nos inúmeros contingentes de re
meios bem informados que eS-1 taguarda para retardar o avan
sas afirmações alemãs indí- ço das fôrças aliadas.

PULAR PREPARADO

GOIANOS
O primeiro treinamento ela se

leção .goiana, efetuado ante-ontem,
causou excelente impressão, muito
embora o técnico José Folker co
locasse os seus elementos em posí
ções diferentes a que serão de
signados, efetivamente,
Êsse sistema visa tão somente o

clesatrofiamento dos nervos e adaptação ele gramado, além do natu
ral "despiste", a-fim-de tornar des
conhecida alguma falha, se por
acaso existir.
Em vista disso, o resultado a cue

chegaram os que estiveram presentes a êsse exercício, é de moi
ele a afiançar equílibrio das sele
ções que se diglacliarão no dia 10
do corrente.

x Perí

Atirou-se do quinto andar
ruo, 2 (A. N.) -- O vespertino num gesto impensado, se atirou da

"O Globo" informa que nas últi- janela. Alfredo Tigre Mosse, of i
mas horas da madrugada de hoje cial de marinha mercante, isto é,
uma ambulância do Posto Central o terceiro do grupo, recebeu alguns
da Assistência socorreu um ho- ferimentos durante a, luta que en

mem, que se presumia ter-se atira- tre êles se travou, e encontra-se
do do quinto andar do prédio 23 da. recolhido ao hospital.
rua Senador Damtas. O corpo acha-

••.-••_ _._._-.-••••••.-_-.-.-.- _.J
vá-se estirado no pátio interno do p

prédio. A vítima foi removida para
o Hospital do Pronto Socorro, on-

de mais tarde faleceu. Ainda, não
foi apurada a causai do suicídio. A
vitima era o ex-comissário de ma

rinha mercante Franklin Storne,
natural do Estado do Pará, onde se

destacara como b0111 jogador de fu
teból. Estava êle residindo no

apartamento 52 daquele edifício
com Justino de tal e .Alfr-edo Tigre
Mosse. Na noite de ontem, os três
se alcoolizaram, permanecendo 110 Rio, 2 (A. N.) - O Instituto Na
apartamento em grande algazarra cional do Sal alterou, as cotas que
até alta madrugada. Então, ao que vinho vigorando para a retirada
parece, teria havido alterações en- nas salinas do Ceará, no presente
tre êles, fato êsse, segundo declara- exercício salineiro, por fôrça do
ções de Justino, que motivou ai ir- comunicado de 18 de junho último,
r itação do seu companheiro o qual, r que ficou revogado.

Colégio Catarinense
X Caravana do Ar

Como já foi anunciado, realizar
se-á amanhã, às 16 horas, um a

mistosa cotejo entre as supracita
das equ ípes, Segundo notícias até
agora obtidas, o onze do Catari
nense pisará o gramado constituido
dos seus melhores elementos. Pois,
para enfrentar um adversário va
lente e perito no controle do cou
ro como é o Caravana do Ar, tor- '
na-se mister que () Colégio Catari
nense apresente os onze melhores
dos seus foot-ballers.

FRACOS e

AN�MICOS

AméricaGrande Tónico
Os quadros varzeanos têm esta

do muito ativos nos últimos tem
pos. Domingo (dia 3), entre ou

tros, destacamos e peleja que se

realizarã entre os quadros do A
mérica F. C., desta capital, e o

forte erquairão do Perí, dos Bar
reiros. A peleja. que será disputada
naquela localidade, terá como a

trativo principal a conquista de
duas ricas taças, oferta gra
ciosa do sr. João Gomes, da "Casa
Radiola,,". E' de se esperar uma
tarde movimentada na cancha do
Barreiros.

Alter-adas as
cotas do sal

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R.A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

ADQUIRAI na
IIA Soberana"

aos sábados. talharim fresco de sêmola e ovos
(produto de primetra qualidade)

DURANTE A SEMANA .. - Pães frescos, três vezes por dia!
das (INDÚSTRIAS MORITZ»Fabrícacão

1§I�fJl:&ilr:'A"'SlFILIS ATACA TODO o ORGANISMO
O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago. OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavel'
como um licôr

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem ,

FfiLAM CELEBRIDADES MEDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de lndteação apre- facll manejo para o público
priada (sifilis em varias de no combate á RUIll"'. qualída
suas manifestações) OB resul- 'dei que frequentemente a
tados têm sido satls�atorios. nroveíto no Ambulatorio da
pois são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashiagtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

fIRMA PAULISTA
_ LAR IDEAL LTDA.
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em pleno desenvolvimento e com altas ambições, representando
já diversos artigos finíssimo e únicos em quasi· todos os Estados,

PROCURA
NOVAS

REPRESENTACÕES
a comissão ou conta própria.
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