
�MADRí, 4 (U. P.) ---- OS HABITANTES DE ROMA ESTÃO VIVENDO SOB UM REGIME DE FRANCO TERROR. OS NA..

ZISTAS E FASCISTAS PERSEGUEM TENAZMENTE TODOS OS CONTRÁRIOS. DIARIAMENTE ALGUMAS CENTENAS .DE
PESSOAS SÃO JULGADAS POR TRIBUNAIS FASCISTAS IMPROVIZADOS E EM SEGUIDAS FUZILADAS. ADEMAIS, AU..

MENTA EM TODA A CIDADE A FALTA DE VíVERES E DE AGUA, AGRAVADA PELA OCUPAÇÃO DA CIDADE POR
GRANDE QUANTIDADE DE SOLDADOS ALEMÃES.

Não adianta!
--

Trabalho de menores
Rio, 5 (A. N.) - Respondendo

a uma consulta sôbre a prorr-oga
ção de trabalho do menor, o mi
nistro do Trabalho declarou que
mão é ele se consentir a prorroga
cão de horário de trabalho de me

nor, mesmo tratando-se de com

pensação pela adoção do regime
de trabalho conhecido por "sema
na inglesa", em que o excesso de
horas dum dia é compensado pela
correspondente di.mi nuiçâo noutros
dias, de modo a não exceder ao ho
rário normal da semana.

Roma envolta· numa
f

âtmosfera de terror

ESTOCOLMO, 4 (U. P.)
Despachos recebidos pela im

prensa suéca informam que
Hitler ordenou ao marechal
Rommel e a Kesserling, seus

comandantes na Itália do nor

te e central, que ergam uma

o
"muralha de sangue", a todo
o custo, mantendo, assim, os

aliados afastados das tronteí
Tas alemãs.

o 1UAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARI�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX I florianópolis- Terça-feira, 5 de Outubro de 1943 I H. 8933

Au�acioso desembarque dI - 8"
ARGEL, 4 (U. P.) - As

fôrças do Oitavo Exército pri
tânico realizaram audacioso
desembarque na costa italiana
do mar Adriácíco, na zona de
Termoli. Depois de violentos
combates durante os quais fo
ram rechaçados todos os con

tra-ataques alemães, as fôrças
de desembarque conseguirarr.
fazer junção com o grosso dJ Que

.

C f
..... - ......

Oitavo Exército britânico, que r a 08 erencla em l'Y.lOSCOU
avança ao longo da costa NOVA IORQUE, 4 (U. P.) - O correspondente do jornal
adriática italiana. Auxiliados "P. M." informa que a Rússia não póde aceitar o pedido dos Dom.-nada a costa norte da Nova GUI-De"pelos reforços, os soldados que Estados-unidos, no sentido de que a Conferência Anglo-Rus-
efetuaram o desembarque con- so-Norte-Americana tenha lugar em Londres e não em Mos- MELBOURNE, 4 (U. P.) - As fôrças aliadas atacaram
'seguiram ocupar Termoli, im- cou. Assinala o correspondente que, segundo informações de todos os centros de defesa japoneses entre Finschaven e Ma
:portante cidade costeira ita- "altas fontes norte-americanas fidedignas", o presidente Roo- dang ..Informações oficiais salientam, que os Aliados' estão
liana, situada a uns 80 kms. ao sevelt solicitou dLrétamente a Stalin que a conrerêncla se rea- dominando toda a costa do Golfo de Houn e toda a península
n·oroeste de Foggia. Com a lize na capital britânica, em virtude de o estado de Cordell de Heton.
ocupação de Termoli, as tôr-. Hull (que ainda pouco fez 72 anos) não lhe permítír viajar à ---------------------------
ças britânicas chegaram a dís- Rússia, ao que respondeu o chefe do govêrno russo que essa O tor'pedeamento' d'o «Ceraml-.c»tância de cêrca de 60 kms. das mudança acarretaria sérias dificuldades.

;

E�YG�!Y!��� )e���S�l!�r�a�O!zi�t�sÚ��!m��es ��,I!!�O!ri�!n���ã�� I Nápoles é belíssima cidade'!
dados do general Clark contí- oficiais indicam. que foram, meros. soldados ger�nalll"'ols, ARGEL, 5 (U. P.) - No terreno das imediações de Nápo
nuam avançando ao norte de ocupadas as local idades Dortra envolvIdos. pela rapidez (.) les encontram-se hortas, vinhedos e diversas lavouras. Muitas
Nápolejs, mantendo esrotto e Dortinello. Soube:se. também a_:anço allad�. Enquanto �s foram danificadas pelas fôrças em fuga. Nápoles é uma das cí
contácto com a retaguarna das que durante essas ultImas h o- forças .terrestres an�IO-�me\l� dades mais formosas do mundo. Ergue-se no litoral de um gol-canos ll1ve�te.m na, dlreç�� d

ev

fo, construida como um anfiteatro, nas faldas do Vesúvio. O'
O que foi o ataque a CAssei Roma, a? forças aereas a la as golfo, largo e profundo, póde abrigar os maiores transatlãn

atac�m :_ntensamente ads .co·· ticos existentes no mundo. Quando forem retirados os escom-LONDRES, 4 (U. P.) - Mais de 500 bombardeiros pesa,- d retazuar a ln'm�lllcaçoes Na, I
Co :- bros das demolições, o porto napol itano prestará grandes ser-dos britânicos atacaram violentamente, na noite passada, as tre apo es e a cap:I mlg�, e.n P d f'- viços aos aliados, pois poderá servir como base. Para a moder-fábricas de material bélico de CasseI, na Alemanha. Informa- tal Italiana. o erosas orrna- Itá Ii

.

tâ d N' I f' d
'

ções autorizadas salientam que depois de receber um milhão ções de bombardeiros e caças
na � �a: � .Impor ancia e: apo evs. I??U. marca a, gra�as as

de quilos de bombas explosivas e incendiárias, Cassel ficou das Nações Unidas investi- s�as �?' us %�s el ao seu con::_erclO. Ir�I 10

e�creveuI su:s geor-
convertida numa imensa fogueira. Não regressaram às suas d rante as últimas ho grcas em apo es e geraçoes sucessrvaa tem exa ta o a sua

� ram, u
. _

-

formosura natural,bases 24 bombardeiros brttânícos, mas os círculos oficiais des- ras, contra as Instalações fer-I _

tacam que essas perdas �oram compensadas pelos excelentes roviárias de Civita-Vecchia, ao I Es t h o
.....

b Rresultados conseguidos com o ataque. A emissora de Berlim, norte de Roma, para impedir' a «marc a. s re orna))
por sua parte, admitiu o ataque, destacando que os danos cau- a chegada de reforços para as ....

b d· I-b d dsados foram muito grandes. Ainda segundo os nazistas, a ação tropas do marechal Kesse'< sera a marc a a I er a e
das baterias anti-aéreas alemãs foi prejudicada grandemelnteJ ling, enc�rre�ad�s de defen- �AIRO, ,,(U. P) - Avan�aremos a toda velocidad� .

na

pelo mau tempo. der a capital ítaltana. direçao de Roma. FOI o que afirmou um porta-voz mllítar
--, iii aliado do Cairo, ao se referir à ocupação de Nápoles; pelas tôr-

ExerCito ças anglo-norte-americanas. Destacou ainda o informante que
, .' , -

as' fôrças aéreas aliadas estão atacando, dia e noite, com

grande intensidade, as colunas alemãs, que batem em retirada,
imnortantes cidades de Chieti mar Tirreno, dista cêrca de ao norte de Nápoles. Segundo o porta-voz militar aliado, as tro

duzentos kms. Adianta-se, ade- pas nazistas sofreram tão consideráveis perdas nas batalhas
mais, que com a captura de da frente de Salerno, que agora não poderão deter, por muito
Termoli, os Aliados invadiram tempo, o avanço aliado, ao sul de Roma.

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

a província Abruzzo Molí .; )

onde está situada o Gran Sas
so, que serviu .de prisao a

Mussolini, durante vários dias,

e Pescara. Para demonstrar a

rapidez, do avanço das fôrças
aliadas na costa, do mar Adriá
tico, basta salientar que Ter
moli está situada exatamente
ao léste de Roma, da qual o

Quinto Exército, na costa do
Manuel em NápolesARGEL, 4 (U. P.) - O rei Vitor Manuel e o príncipe

Humberto chegaram a Nápoles, que, segundo parece, será séde
do govêrno do rei e do marechal Badóglio. Informações trans
mitidas de Genebra salientam que o soberano da Itália se alo
jou no Palácio Real de Nápoles.

o rei Vitor

.....................................................-

I

I-Congoleuns - Tapetes I
i Stores - Passadeiras I: APARELHO r INGLESES II para jantar, chã e café •

I O maior sortimento! Os menores preços l na I
!..�_�2.�..�Ij_��

Familias inteiras pereceram!
LONDRES. 4 (U. P.) - A Britsh Broadcasting Corpora

tion informa que as autoridades navais da cidade de Cabo de
ram oficialmente a notícia do afundamento do transatlântico
britânico "Ceramic", ocorrido em novembro do ano passado.
O referído paquete, de 18 mil toneladas de registo, conduzia a
bórdo várias centenas de passageiros que se dirigiam da In
glaterra à cidade do Cabo. Não se deram até hoje informações
oficiais sôbre 00 afundamento, devido à falta de notícias sôbre
a sórte dos passageiros e tripulantes, porém, atualmente, sa

be-se que mais de 500 pessôas perderam suas vidas, perecendo
famílias inteiras. As autoridades, todavia, não possuem notí
cias oficiais de que haja sobreviventes, apesar de os alemães
dizerem que têm um em seu poder.

�fslflWrmiã1e-COmõâ-ARGEL, 5 (U. P.) - Toda a ilha de Córsega se acha com

pletamente libertada. Os últimos contingentes nazistas que
ocupavam Bastia foram expulsos daquele porto setentrional,
trazendo para o acêrvo das Nações Unidas importante territó
rio insular de excepcional valor estratégico. Os alemães foram
perseguidos sem quartel até a orla marítima da cidade, de on
de tentaram a evacuação final sob pesadas perdas. Não che
ga a cem kms. a distância de Bastia a Toscana, na península
itálica. E de Bastia a linha do rio PÓ, a distância é apenas de
250 kms. Como se sabe é no rio PÓ que os alel:;::'�')s pretendem
oferecer sua resistência final em temitório da Itália .

Os horrores «nazistas» na DinamarcaESTbco�MO, 5 (U. P.) pados. Afirma-se que os ger-
Os círculos dinamarqueses vei- mamcos prometeram libertar
culam notícias de que o mi- todos os soldados, dinamarque
nístro do Interior do Reích. ses' internados em virtude de
.Hímmler, teria chegado a Co� tatos ocorridos no dia 29 de
Jlenhague para fiscalizar pes- agôsto, porém, reclamam como
aoalmente a deportação de

jU"1 compensação
a entrega de to

�eus e dalí continuar sua ex- dos os hebreus. É provável que
-eursão por outros países ocu- os alemães utilizem êsse re-

curso como justificação para
adotar uma política mais con

ciliadora para com os dina
marqueses. Os alemães res

ponsabilizaram os judeus co

mo causadores da proclama
ção do estado-de-emergência,
alegando que, com a elimina
ção dos hebreus na Dinamar
ca, não haverá necessidade da.
manutenção do estado de
emergência, abrindo caminho
ao mesmo tempo, para melhor
entendimento entre os dois
povos. Outras informações di
zem que o comando germâni
co se mostra alarmado pelo
'incremento das deserções, pe
lo que resolveu tornar público
os nomes dos desertores, na

esperança de que essa medida
influirá sôbre o moral dos
patriotas.

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

•
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NOSSA

S. PAULO (C. E. C., para "O ESTADO") - Segundo QS

dados fornecidos extra-oficialmente pelas fontes aliadas, a con

quista da Sicília custou às fôrças britânicas, norte-americanas
e canadenses a perda de 70.000 homens, entre mortos, prisio
neiros e desaparecldos. Considerando-se o alto valor estratégi
co da Sicília como base para os futuros importantes ataques
aéreos contra todo o território ocupado pelos nazistas, inclu
sive a própria Alemanha e ainda o número de baixas e prisio
neiros sofrido pelas fôrças do "eixo" chega-se à conclusão
que os aliados pagaram um prêço muito baixo para a conquis
ta de tão valiosa posição. De acôrdo com as primeiras cifras
publicadas, as tropas britânicas e norte-americanas aprisiona-

I ram mais de 130.000 soldados ítalo-germânicos durante a cam- .�

\ pariha siciliana. O número de prisioneiros
o

do "eixo", as suas

II baixas e a geande quantidade de material bélico empregado
. para obstar à ação das aliados diz bem do valor da Sicília. Com
a Sícílla em seu poder, a aviação aliada poderá dominar com

i ,pletamente todas as atvidades italianas e se considerarmos os
efeitos dos ataques da RAF à Itália, quando tinha de usar suas
bases na Inglaterra poderemos facilmente avaliar o que serão
os próxmos bombardeios que o "eixo" deverá esperar.

CASA MISCELANEA, distri-

1-
buidora dos Rádios R_ C. A .
Victor, Vávulas e Dsicos.

______________________________ Rua Trajano, 12.
����==��====�======�

"_t

Anúncios mediante contráto

o ESTADO
Diário Vespertino
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Til. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
JiiIiza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assínados

Um herói

,.

S. Paulo (Por Silveir-a Peix010
Aut,�,r de

.
"Falam OIS escri,tores")- .La V01X du Nord", Jor-nal cland esbin o

. �a . Flandres frances-a, relata episódio sobremaneira comovedor que, a. um tempo, diz muitobem de heroismo de que são capazes aqueles que fazem da liberdadeo seu .gra,nde ideal e evidência ao
que pode chegar a crueldade sem
nome das hor-das de Hitler. Estou
me ref'er-índn ao caso do fuzilamento do padre Boupain, vigár.io de
Rosendael - homem, ClljO crime
fala. de tudo fazer no sentidode nunorar os spfrimentos causados pelas ignomínias do invasordo sólo francàs.
Em meio aos ho,rrore,5 da guerrae

. a.os vexames da ocupação o vi
g�r.lO de Rosendael fez-se a persoTIlflCaçao da bondade, transfi zn
rou-se num símbolo pl!"ofundam�n
�; hl1�na_no. da .caridade. Era a

p'ro'vldencla VIva em toda a re
grao de Dunquerque" e não conhe
CIa desvanecimentos, nem cansa
ços, nem ameaças, nem sofr imen ,
tos, que pudessem quebrantar-lhe a
coragem de apóstolo do bem ou
esmo:recer-Jhe a atividade de verriadeiro sacerdote de Cr-isto.Tornou-se um homem-r oched o
que em sua missão de suavisar as
dures �e seus semelhantes, resistia,
ampaJss!vel e mam.if'ico, a toldos os

vagalhões contra êle atirados pelotnvasor. Empunhemdo a cruz dívi
na de. Crísto, sabia enfr-entar as

brutahd_ades dos que p·r,etende'ramalçar sobre o mundo a maldita
cruz gamada de Hitler. E assim
Iiornem de fé inquebrantáVleI, p'ros:seguia CJl!l seu apostolado, sublima
d? em piedade cheio de miserícór
dia, a levar uma paâavra de con
fonto e UJlll pouco de canínho aos
que mais de perto eram afíngídos!p'eLa tormenta.
IA Cresceu, com isso, a sua influ
,e?�Ci1a entre o povo, de toda a re
grao, todos passaram a venerá-lo
como !Is crianças que veneram �
fU� pai a. quem mnrito queiram. Um
'P�1 SOlICItO e bom de toda a oprírnída população - eis o que em
verdade �'e. fez o bom ,e santo padre Boupaín. Isso porem não de
morou a torná-lo o alvo'preddlétod31S fúrias dos húnos de nossos
Ibempos, que viam no prestigio de
<{ue o rodeavam o cura de Rosen
dael, um protesto contra as atroei
dades naeístas.
A Gestapo. entrou em ação e o

padre Boupain foi condenado à
morte sórnente duas horas antes da
execução, infnrmaram-no do fim
que o aguardava; nem aí, porém,
Ia sua f'oa-taleza de ânimo sofreu
qualquer abalo. Serenamente re
!Siolutamenrte, escreveu uma c�r,ta à
família, praticou seus exercícios de
devoção, caminhou a passos firmes
para o lugar em que o esperava o
:pelotã'Ü de fuzdlarnento. Uma des
'c��ga f.ez-\se ouvir, o corpo do he
!rOl cambaleou e o seu sangue foi
fecundar o solo querido de sua pá-tria mall"tilrizada.,

.

O episódio é llJIIl entre muitos
Illl�sta nO'i<te tenebrosa qII.le es1amo�
Vllv'endo, nem por isso, entretanto,
!perde o seu signif.icado; antes ser
-ve para mostrar, mais um.a vez,
de e tão belo, que por êle não he
sitam em lutar e morrer todas as'
que o ideal de libeNlade é tão crraJl.
I[l]mas nob1°es. (Copv!ríght da U. J.
B., para "O Estado").

Quantas
a

-

humanas
de Sicília

custou

Preso o diretor da� UniversidadeInformacões recentemente che
gadas da Bélgica anunciam que o
ilustre Reitor Magnífico da Uni
versidade Católica de Lovaina,
Monsenhor Honoré M. L. van

Waeyenbergh, foi preso pelas au
toridades alemãs de ocupação, de
pois de uma acalorada entrevista
que teve' com 9 governador von
Reeder. Nela, Mons. van Waeyen
bergh havia refutado categorica
mente as observações que lhe ror
mulara o funcionário alemão a res
peito de sua falta de "colabora-
ção". (Noticioso Católico InternacÍl>--
Anteriormente, o Reitor tinha- nal).

Grupos estofados
reformam·se na

COLCHOARIA MODERNA
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 módico.

,

Use Kolynos e exiba um so

rriso radiante, que mostre
dentes como pérolas. Limpa,
refresca e dá esplendor.

A

(} PENSAMENTO DO DIA
«Não há ninguem sem defei�

tos: o melhor é o que menoe.
tem•. ' - Horácio.

3 - Rua Fernando

A ANNDOTA DO DIA
MENTALIDADE DE

GUERRA
<Or a , muito bem, - disse I>

professor; - <que foi que Deus-.
deu a Moisés no aI to da mon

tanha?»
«Os dez cornandc s!» - berrcu..

o pequeno Alfredo.

perdas,

IDVaSaO

o PRATO DO DIA
ovos EM CAIXETAS

Compre pães redondos, pe
quenos ou Eaça-os em casa;
cor te na parte de cima uma

rodela, retire o miolo e unte-os
com bastante manteiga, borri
fanda-os ligeiramente com leite
temperado com sal. Polvilhe os,.·�
com queijo ralado, quebre em.

cada pão um ovo, polvilhe-o;
com sal, deite uma colhersinhar
de manteiga sobre o ovo e leve
ao forno.

o PRECEITO DO DIA
A gordura em excesso (obe

sidade) tanto se pode apresen
tar espalhada pelo corpo. quan
to localizada apenas em algu
mas' partes. Em geral, a p r i-s
meira é consequência da ali
mentação desregrada, enquanto ..

que a outra tem como causa
. certos distúrbios glandulares. O'
tratamento restitue a saúde,
num e noutro caso. SNES.

e Colchõe·s

Machado - 3

se recusado a fazer valer sua in
fluência no sentido de conseguir
que os estudantes da Universida
de Católica depusessem sua atitu
de hostil contra as medidas ale
mãs, em particular quanto ao

"serviço de trabalho obrigatório".
'Afirma-se que não foi tanto o mo
do de pensar, como antes os ter-·
mos de absoluta franqueza usados',
na entrevista que ocasionaram a.

prisão de Monsenhor van Waeyen
bergh.

"

VENDEllI-SE

A Mobiliadora
Relrigeração em. geralSorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rcí

dios-Móveis finos-Tapeçaria
l. S. BATTISTOTTI

1

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

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

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

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

' 41.

TAMANCARIA BARREIROS
próximo invernoo alemão

MADRI, 4 (U. P.) Segundo informações fidedignas
procedentes da Alemanha, a população civil vai suportar um

rigoroso inverno. Frisam as mesmas notícias que em primei
ro lugar a Alemanha dispõe de menos território de onde tirar
abastecimentos e víveres e, segundo, os bombardeios aéreos
aliados causam enormes estragos nos transportes. Realiza-se
no "Reich" uma campanha para que a população efetue suas

refeições em casa três ou quatro vezes por semana. Os ale
mães foram já advertidos de que será reduzida a ração de
combustível.
............... ·.••· ·u· • -.-.-.-.·.- -.-.-.·.·.· - ·.-.- - •••••-.-•••- ii1"..- .

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 1941
Capital Realizado Cr$
Reservas, mais de Cr$
Responsabilidades assumidas . . . . . . . . . . Cr$
Theceita Cr$
Ativo em 31 d� dezenrnbro Cr$
Síndstros pagos ..............•..................... Cr$
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$

DIRETORES: - Dr. Parnf ílo d'Utra Freire de aarvalho,
de Sã e Anísio Massorra.

9.000.000,00
59.000.000,00

4.748.338.249,78
34.198.S34,90
91.862.598,37
7.426.313,52

23.742.657,44
Dr. Francísco

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguãi. Reguladores de avarias nas principais cidades da Arrnérica, Europa
e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n, 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. 1:elegr. "A,LIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ,ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
t'oo _._-_ _••-.- _•••_••- _••-_- _ -_••- -.-_ -_-_-_-..

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorias do Estado.

Sortetes nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRt::MIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum·
pre incóntinflnte. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante; ConcQrra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, quando menos eSlierar; fi
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18
.

..
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:B._,a_i_nh_a_do_s�sludantes As artes plásticas no Rio
Concurso para a eleição da Bainha dos Estudantes, promo

vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com

o apóio de " O ESTADO.

Voto na senhorita ' .

Aluna do , .

Votante , .

NOTA: _ Preencha com clna-eza o "coupon " acima' e depo
site-o na, urna existente no Clne Hitz, especialmente colocada para
esse fim.J

t

) IUo, Por Via Aérea, (Bureau Inte
restadual de Imprensa) - A "sea
son artistica no Hio está em ple
no apogeu com a realização do
"Salão Nacional de Belas Artes",
que é o certame de maior expres
são do país. Artistas novos a anti
gos, assinando obras de vulto, con
correm aos diferentes prêmios,
notadamente aos de viagem ao país
e ao estrangeiro, que são as duas
Iaureas máximas do monumental
desfile artistico,
Entre os novos que concorrem

ao prêmio de viagem ao país con
tam-se Antonio Cunha, um magni
fico pintor de "natureza morta",
já portador da medalha de bronze
no "Salon " de 1941. Este ano, com
um avanço bastante acentuado na
sua técnica, Antonio Cunha pre
senta-se com "Abóbora", um tra
balho de foI ego, onde o colorido e
a felicidade da composição são
realmente notáveis. Hilda Campo
fiorito é outro valor que concorre
a este prêmio, como o faz também
Casemiro Ramos, outro artista em

perrnan en te evol uçâo.
Já disputando a viagem ao es

trangeiro, ressaltam Gastão For
menti, um paisagista, de adias mé
ritos, dono de UIJI colorido que não
tem igual dentr-o dos artistas de

I
sua geração; Rescala, um artista
que dia 3i dia, melhora a sua Pintl,lra e FIel'Y Gama, um jovem escul
tor digno de tão ambicionada lau
rea.
Mas não é apenas o "Salori" que

deslumbra os amantes das artes
plásticas. Melhor ainda, porque de
senha a personalidade tio artist� Faz anos hoje o sr. dr. Plácido
com mais verdade, são as mostra Olímpio de Oliveira. advogado no

individuais. Estas têm sido reali� fôro de Joinville,
zadas em grande número, nos mais
diversos centros da cidade. É assim
que tivemos no salão nobre do Pa
lace Hotel as de Francisca de Aze
vedo Leão, uma aqnarelista admi
rável; a de Lucília Fraga, poderosa
e segura pintora ele flores, e a ele A exma. sra. d. Flavia Melo de
Ismailovitch, um antista ele bôa es- Paula, faz anos hfe·cola" que apresenta uma série ho-
mogenea de bons trabalhos, ressal- VIaJanteutando as figuras, sempre fiéis e' de Acha-se nesta capital o nosso
anatomia perfeita. conterrâneo sr, eng. VeneveritoNa Galeria de Artes das Arnéri- Cunha. De origem modesta, quis.cas, tivemos Levino Fanzeres. No todavia. vencer na vida e. à custasalão pr incípal da Sociedade Sul- de ingen�es sacrifícios, conseguiu-riograndense, o francês Maurice graduar-se em engenharia civü,Mebardeau com um punhado de ex- pela Universidade de Curitiba. facelentes paisagens de sua pátria to a que. em tempo, nos referidistante e sempre querida. essa an- mos. Hoje, desempenha êle a car
gustiada França, de Voltaire e de go de engenheiro auxiliar da Dil'tlGerard. toria de Obras Públicas do PQ.l'QllÓ,UM JOVEM ARTISTA CATARI- além de ser 2' tenente da reserva

NENSE elo exercfto (engenharia).A surprêsa, porém, da estação
artística, foi a exposição de Malin
verní Filho, U111 jovem pintor ca:ta
rinense que, sob o patrocínio da
Sociedade Brasileira de Belas Ar
tes, apresentou cinco dezenas de
trabalhos no salão de honra da
Associação Cristã de Moços..
Filho de Lajes, quieta cidade do

Estado que deu ao Brasil nomes
como -Cruz é Sotisa e Luiz Delfino,
lumina,res da nossa poesia, Malin

A destacada atuação

_NOVO «Caça»
alemães

dos

Inf'ormaç ôes procedentes de
Londres diz que a Aviação alemã
'têm presen'tcll1ente em operação
um novo "Messerschmi dt".

}� o ";Vlesserschm.idt-41 O", desen
volvimcnto do "Messerschmidt-
210" eaça-bomb'ardeador e pode
ser' usado quer como caça de lon-

.ga autonomia de vôo, quer como

caça-bomb'ard eador simplesmente.
Diz-se que essa nova classe do

fannoso aparêlho alemão é mono

plano bimotor. Os anteriores
-"Messcrschmiclt-210" e "Messers
chmidt" não dell10nstraram até
agora serem máquinas de resistên
cia e eficácia comprovadas.
Foi destruido até agora pelo me

nos um aparêlho do novo tipo, o

'que permitiu sua perfeita
í deut if'i

.cação e estudo.

:Perco-'O Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Fst,I"'l5 de Cinema de Hollywood
cie scubríu um método seguro e novo

i I,d'ci reduzir o excesso de gordura
snucstéuca. Esta descoberta chamada
,FoJ'lnode dissolve a gordura de um
modo seguro e rapído. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês, Basta ternar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a ,energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farrnácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lia
Venda 80b prescrição médica

lIorracba pelos ares
W'31&hingto,n -

- (Inter-America
na) - Centenas de toneladas rle
borracha são trans:portadas nren

satmerrte dos seringais amazônicos
para os Estados Unidos em aviões
'q;ue enkentaun di.fíceis cOlll1d,içõ'el!
de vôo, po,is grande parte do tra

Jéto têm que ser feitú sôbr,e as ,flo�
!restas y<j;rgens. O capitão Jack Kni
,;ght, comandamte de uma esquadri
lha de 12 Catalinas empeuhados
nesse transporte, narrou recente
mente as-pectos in-Leres-san!es das
'suas atividades em plena selva
,.amazônica. Afirmou o piloto que
'{JS aviões se,mpre procuram man

ler contado com os grupos de se

!l'ingueir(}s distribuid.os na. floresta,
'para' os quais trainsportam manE
m'en'tos e ma't'eria'l de tra,baJho. Em
seus vôos de regres'so dos seringais
'os Oata'linas vOllta!l11 carregados de
'borracha, transportailldo seis tone
bdas dêss,e preCioso mateflial es-

"f.ratégico em cada via,gem.

----_....
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1 que no Brasil existem 400
aeroportos em' pleno funcio

namento? ...

2 que a batalha de Waterloo
foi combatida com a troca

de 37 toneladas de obuses e que.
em toda a guerra dos Boers se

gastaram 3.800 toneladas. pou
co mais do que, presentemente,
é arremessado. pelos bombar
deiroli aliados, numa só noite?,.

3 que entre os brancos. caça
dores e traficantes de índios,

no Brasil, havia a crença de
que os selvícolas não perten
ciam à raça humana e que
isto deu motivo a uma bula do
Papa Paulo V em 2 de Junho
de 1537, com a declaraç'ão de
que «os selvagens não eram

animais, mas sim homens. pos
sumdo alma, como os bran
cos»? ..

dum artista catarinense

4 que piscar é o movimento
mais rápido do corpo huma

no, sendo necessário, apenas.
um vigésimo de segundo, para
efetuá-lo? ...

5 que o nome do Continente
AUSTRALIA é nada rnqis do

que uma soletração errada do
seu verdadeiro «AUSTRIALIA
DEL ESPIRITU SANTO», dado
por um explorador espanho, que
nunca havia visto esse país? ...

verni Filho veio pôr em destaque,
com o frescor e colorido de suas

paisagens, encantadoramente su

gestivas, o nome de Santa Cata
rina.
Escultor também, e dos mais ins

pirados, Malínvernr Filho colocou
se já no grupo dos jovens artistas
plásticos de talento. Em futuro
próximo, tudo o induz, estará ocu

pando Iugar relevante entre aque
les que têm a missão de engrande
cer, no Brasil, a arte magnífica de
Coral.
Sua inclusão entre os retratos no

livro "Mundo de Emoções", da au

toria, do crítico Ramiro Gonçalves,
prestes a sair do prélo, é um ates
tudo eloquente de que o pintor e
escultor catar inenso interessou a
critica de Belas Artes.

6 que, em 1943, passaram a

ser utilisadas mais de cem

milhões de tonelaõas de carvão
para a fabricação de produtos
,. ?qulmlcos ....

.-.----...........- ......._-.-.-.-...-.-.-...-.-.---....�

Quem sonegar informações à Eao
tatístiea Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E. nesse caiO,
será julgado. militarmente, com.
blimilr:o 80 Brasil (D. E. M.).

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor M,ir�les, 18

, :
• •

IVida Social i.......� ..

AN1VERSÁRIOS
A data de hoje é assinalada pe

la aniversário natalício da exmc:i..
sra. viuva Axiris Horn Ferro.

Passa hoje o dia natalício do
sr. Júlio Fernandes, chefe da A
gência Postal-Telegráfica da cida
de de Joinville,

Decorre hoje o aniversário do sr ,

Laudelino Coelho. funcionário da
agência do "Crédito Mútuo Pre
dial".

Falecimentos:
Por telegrame particular, soube

mos ter, falec,ido, na rua Doi. de
Dezembro n' 88, no Rio de Janei.
ro, o nosso conterrdneo sr. Br&u
lia Onofre da Costa. funcionário
aposentado do Departamento do.
Correios e TeléqrafOll e cunhado do
ar. c(:apitão reformado"Quirino Ben
to. O extinto morreu .olteiro, e

seu passamento deu-se repentina
mente.....................................................

CARTAZES DO DIA O
HOJE 3a. feira HOJE

CINE "ODEON,)

CINE "IMPERIAL"
A's 19.30 horas:

90 minutos de gostosas gargalhadas! Bud Abbott e Lou COlltel
lo; com Martha Raye, Carole Bruce, e Dick Foran, na mais

desopilante comédia do ano:

Dois aviadores avariados

A's 19,30 horas
O grandioso sucesso do domingo último, O UD1CO filme que
conseguiu suplantãr todas as comédias do Gordo e o Magro,
com Bud Abboh, Lou Costello, Martha Raye" Carole Bruce e

Dick Foran:

Dois aviadores avariados
D. E. I. P. Jornal 2xl6 (DFB)

BEMVINDO SEJAS, FORASTEIROZINHO! (Des. Cal.)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura

MCamisas, Gravatas, Pijames
eias das melhores. pelos me

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

Â advocacia junto às
repartições públicas

RIO, 4 ("Estado") O
DASP, em parecer, esclareceu
que "o empregado de autar
rquia não póde exercer a advo
cacia perante repartições pú
ôlicas ou órgãos de adminis
tração, incorrendo ainda em

responsabilidade criminal se 5a. feira, o emocionante filme:
'sua atuação integrar a figura O S'egreAdo do tdelituosa da advocacia adm.:-I pan ano
nistrativa". ,

D. E. I. P. Jornal 2x6 (Nac. DFB)
BENVINDO SEJAS, FORASTEIROSINHO!

Preço único 1.50. Livre de Censura
(Des. Cal.)

'santo do dia
DIA 5 DE OUTUBRO

Contava Plácido apenas 7 ano••

quando aeu pai o entreqou a. cui
dados de S. Bento. Plácido era

muito estimado por todos, porque
possuia ótimas virtuddes. Devido
a estas qualidades, conseguiu con

quistar a simpatia do grande "Pa
triarca, o qual o enviou a Messi
na. para fundar um mosteiro. A
igreja e o convento, dedicou-oa a

S. João Batista. Ao chegar a Mea
sina. este Santo contava somente
26 anos. Em Messina, como na

Itália. conseguiu rapidamente Plá
cido grande popularidade, aumen
tando assim o número de fiéis.
Recebeu certo dia a visita de

seus dois irmãos e de sua irmã.
Estavam eles em palestra, quando
foram surpreendidos por um pira
ta, que os ameaçou com a morte
caS0 não renegassem a fé cristã.
Todos instantaneamente disseram:
"Preferimos morrer a renegar a

Cristo». Foram cruelmente assas

sinados. juntamente com os de
mais monges que alí se achavam.

FOLlD
SeORE DE SETEMBRO

532

DESPERTE I BILIS
10 SEU flGIOO
E Sal_ri lia Cinta DlSIIft(e PR Jad.

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bilis não corre 1i
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Vcd
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' S_
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peç� asPílulas Cárter,
Não aceite outro produto.Preço: c-, S 3,00.

Roubo de galinhas que alarma
toda uma cidade

Comunicam de Santiago :10
Chile que 30 galinhas "Rhodc
Island ", roubadas da secção
de Parasítologta da Faculdade
de Medicina, provocaram alar-·
ma naquela cidade, quando
as autoridades informaram a

imprensa do perigo de loucura
que poderia ocasionar à pes
sôa que se servisse da carne

das referidas galinhas. Poucas
horas depois, a polícia conse

guiu recobrar 26 das galinhas
roubadas, mas ignora-se o pa
radeiro das 4 restantes. Todas
as galinhas estavam inocula
das com o sôro produtor da
hidrofobia.

Vai ser criada a Polícia Florestal
RIO, 5 (A. N.) - A Comis

são de Eficiência do Ministé
rio da Agricultura deu parecer'
favorável à crição da Polícia
Florestal, destinada à vigilân
cia e defesa das nossas flores
tas, em todo Brasil.

Aproximam-se batalhas
decisivas

ARGEL, 5 (U. P.) Os
Aliados convergem para Ro
ma de várias direções multi
plicando suas ações de desem
barque tanto pelo Adriático
como pelo mar 'I'brreno. En
quanto isso, avança o grosso
do Quinto e do Oitavo Exér
citos aliados anulando uma a
uma as infrutíferas tentatlvaa
de resístêncía dos nazistas em

fuga. Diante das batalhas de
cisivas que se aproxímm, (IS
nazistas reforçam sua pressão
junto aos italianos na região
ocupada, para que êstes coope
rem com os nazistas.

MAIS LIGEIREZA I
RIO, 5 (U_ P.) - O presi

dente da República aprovou
medidas sugeridas pelo"Dasp"
e que vão ser imediatamente
postas em prática, a-fim-de
que processos das pessoas' e
montepios, que até aquí se fa
ziam tão morosamente, pas
sem a ser feitos, para os civis
e militares, com a máxima ra

pidez, pelo Ministério da Fa
zenda.

.lInDOS em cafés
MACEIÓ, 5 (A. N.) - O se

'oretário do Interior baixou
portaria, proibindo a perma
nência, nos cafés e bares, dos
alunos fardados dos estabele
cimentos de ensino, durante
as hotas de expediente esco

lar, devendo os delegados de
polícia. diligenciar no sentida
da fiel observância dessa de
terminação.
Preso não é animal!
P. ALEGRE, 5 (A. N.) - o

chefe de polícia baixou circu
lar, proibindo que a polícia
maltrate, ou ofenda, física ou

moralmente, os prêsos ou de
tidos, os quais deverão ser tra
tados com humanidade, seja.
qual fôr sua condição ou mo

Uvo de prisão.

I
<f
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Washington - Por Jack Pearl, cereais para enrrentar o problema
da Inãer-Arner-icana ) - Agora que alimentar de uma Europa faminta
'OI; alemães são írremediavelrnente a inquieta. É êste seu derradeiro
expulsos da Ucrânia pelas fôrcas sonho que agora se desmorona ii
·soviéticas que ganham diariame;�rf:e medida que vão caindo, uma a

batalhas decisivas é que se póde uma, as cidades que a máquina
avaliar devidamente o alcance da militar prussrana imaginária haver
declaração do sr, Ohur ch.ibl , no t ransf'ormadn em fortalezas inven
di'a 23 de junho ele 1941, afirmando cíveis sôbre as quais se alicerçaria
que ao atacar a Rússia os nazistas o novo império germânico do
haviam cometido o maior erro da oriente da Europa.
história, Com' o ataq.ue à União Os russos no decorrer destes dois
Soviética. Hitler conseguiu apenas anos de guerra souberam impor-se
desgastar o seu exército que hoje, ao respeito à admie-acão do mundo Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

26 meses depois de iniciado o inteiro pela sua magnifica resistên
avanço que deveria terminar' vito- cia pelo esp lenrl id o espírito de uni
riosamente em oito semanas, bate dade politica com que prestigiaram
em retirada na mais catastrofica a ação comum das Nações Unidas
derrota de toda a históri a militar. em face do inimigo. Suportando o

M�es'l11o depois de comprender que fardo mais pesado da guerra, apre
nao conseguiria derrotar a Rússia, ciaram com insuperável leálclade o

capturar Moscou ou se apo derar esforço dos norte-americanos e in
do petróleo do Cá�e�so, Hitler I gles�s para aliviá-los, tanto quanto
contava reter a Ucrânia para ex- pnssivel , ela carga bélica. Assim
I f d

. E:x-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagtár ío dos Serviços:
p orar a

.

un o as suas mcornensu- aconrpanh ararn com vivo entusias- do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. PereLra Gomes (S. Paulo)
raveis riquezas e dispor dos seus mo as magmif'icas ações elo Oitavo

-=-1'--=-In-du'-slr-I·a-d-e-P-a-p-el-e-a ;,X���!:o t�;�:�n�COgrC��d;lo!�::;!�
II de desembarque aliado na Afr ica do

às
.

Cooperaça-o Nac,·onai pcNa:,11�toCj·ibd�e·.Js�feanaelI�b!�a)r.q�lialJ11sea\ne(al.!'�aS�I.aC:J!l�l�a:,·�::te- D-O-S--D-R-.-A-R-M-A-N-n-O-V--A-L-É-R-I-O-n-E-A-S-S-IS--.. Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

. • "

r :���:' f�r�:��ar�C��i,d�!b;:���ã;USS�a CUNItA MÉDICAdi)EcaéRiÂNÇAS E ADULTOS
A Companhia Brasileira de Celulose Papéis e Cartonagem com I

5
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.406

séde em S. Paulo, na rua Líbero Badaró �. 561, 40 A _ Salas 401 � 406, c?mo outJ:as tantas
.

etapas n ecessá- Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
<lu� estende. as suas. operações no Estado de Santa Catarina, na venda de nas no d if'ici l caml nho da abertu- RESIDÉNCIA: Hua Tenente Silveira, 108. Fone 783
açoes para integralizar o seu. capital ,social no mais curto espaço de tem. ra da segunda frente. O [ubilo com

p?, rp�ra,.a sua proxll1�a reahd�de de produção, t?rnou-se pela sua o rga- que a impr-ensa soviética saudou DR. SAULO RAMOS INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
mzaçao hberal, numa verdadeira cooperativa nacional. As suas ações no cada um dos" a d f'ei.t d ' CUNICO
,'�lor apenas de 100,00 cada uma, integrais ou com 20% de entrada e'

. ",r.n es e1'. os as ar- Especialista em moléstias de senhoras -

.

DR.. DJALMAoito pagamento de 10,00 mensais, tem a finalid'áde de associar ricos e �as anglo-amer-Icanns diz bem da Partos.

v.obres de. tod�s as c�as�es so�i�is. Capitalistas, comerciários, operá. Importância cios mesmos aos olhos ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô-

�IOS.' funci onal ismo pubhco,.mflitares � agrjculto res, .n o inverter os seus dos dirigentes soviéticos. Stalin mago, vesicnla, útero, ovários, apêndice, MOELLMANN
C?pItals, reservas e economias, no maior sentimento de patriotismo sá- sabe como ningusrn q l' _

tumores, etc. - CIRURGIA PJ,ASTICA
Formado pela Uníversídade de Genebradío pela Ordem e Progresso da emancipação econômica do Brasil, na

'
. "

' l e a guer 00 PERtNEO _ Hérnias, hidrocele, ve- U<O

grande riqueza nacional. da indústria. de Celulose e Papel. r� contra o DDll111g0 comum é uma rlcocele. Tratamento sem dor e operação Com prãtica nos hospítaís europeus

.
Os nome.s dos Seus l�ustres organnadores e o conceito dos seus p ri- 50, de tal sorte que os golpes des- de lIemorroldes e varizes _ Fractnras: Clínica médica em geral, pediatria, doen

meIro.s, e malO�es subscritores �o. Estado de S. Paulo, qu publicamos à Fechados no ocidente repercutem aparelhos de Zêsso. Opéra nos Hospitais ças do sistema nervoso, aparelho genito-

parte, e garantia dos se.?s proposítos 'na firmeza dos seuéfins. O desen- de imediato no quadro bélico do
de Florianópolis. urtnário do homem e da mulher

volvimento maxrmo da indústria de Celulose e Papel no Brasi]. Sejamos . Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009. Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVAR1i18

otimistas em relação ao ,grande futuro da nossa Pátria na sua maior
or-iente europeu. Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente. ·Ourso de Radiologia eUruca com o dr.

produção 'econômica. Sejamos mais brasileiros.'
. Não é uma simples coincidência Manoel de Abreu Campanar ío (São Pau-

Confraternizemos todos .no mesmo idealismo da cooperacão nacio- que as esplendidas vitorias russas Dr. Newton L. d'Avila lo�. Espeeializado em Higiene e Saúde-

nal, associa:ndo-n?s com entu.sias�o às novas e grandes indústrias que destes dias estejam coordenadas
Pública, pela Universidade do Rio de Ja

surgem, hoje sabiamente nacionalísadas pelas nossas leis sociais, na vi. ..
.

I" I
. ,

- Médico -

neiro. - Gabinete de Raio X - Electra-

gilância coordenada do 'nosso acatado Govêrno.
. com Q.S sucessos a iac os na Itália Ex-interno da Assistência Municipal canliografia clínica - Metabolismo ba-

Feita esta 'ligeira exposição, pelo seu representante neste Estado "É induhidável - afirmou o secre- e do Serviço de Clínica Cirúrgica sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

abaixo assinado, a Companhia Brasileira de Celulose, Papel e 'Cartona: tário da guerra Stimson _ que os
a carga do Prof. Castro Araujo, de fiSioterapia - Laboratório de micros-

gem entrega o seu conceit I 'd d d
. , do Rio de Janeiro. copia e análise clínica. - Rua Fernande-

. .. . _

cei o. mora. e a sua capaci a e e organização, a êxitos aliad.os no Mediif:errân,eo Vias urinárias -- Ouerações�udlclosa apreclaçao do grande e Ilustre povo do Estado de Santa Cata- 1" t "b 'd 't f'
; V M 28

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis

rina, .onde d�legoti os seus �nterêsses honestos na venda de suas -ações
em co� ':1'. UI- o 111m. o .para aCllI- Consult: itor eireles, .

para Integralizar ,no m'ais curto espaço de te'mp<> o lSeu capital social na tar a VI.tona dos exercltos russos Atende diariamente às 11.30 hs. e,

mais próxima· realidade de produção. Para maiores esclarecimentos pe- contra os alemàes". Como é, tam- à tarde, das 16 hs. em diante DR.
didos. de a"ôes e d.istribuiça-o do seu amplo Manl'festo que deve ser ll'do b' 'd b

Resid: Vidal Ramos, 66.
". em, i,n! u itáv'el qúe O tremendo F 1067

por todos os inter,es!,.ados da "Cooperação Nacional" das grandes in- poder 'ofens,ivo do exérClito ve.rme _

one: '. .

dústrias que surgem, legal 'e h&l1�stainente organ,izadas, queiram dirigir..
-

R REM IG 10'se pessoalmente ao esCritório da I,nspetoria/ na rua' ,Felipe Schmidt n. lho .é· em parte o resultado dos au- O ...

41, ou,. por correspondência; à caixa postal n. 185. xíJjos co.nstante.s CHI armas e mu-

Inspeto�ia da· Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartona- nições dos Estados Unidos e da In-
gem, Florianóp�lis, 25 .de. setembro de 1943. glaterra. Si os aliados com a su::t

TRAJANO J. REGIS pre.ssão no Mediterrâneo,- fa'Vorecem

de
qualquer espécie

A batalha 'da Rússia'iii

MOVEIS
e

quanddade
COMPR·AM-SE

Tratar na

A SERVIDORA
4 • João Pinto • 4

MACHADO & CIA.
A:GtiNCIb_S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37'. Rua Joio Pinto - li.
FlorlanõpoU.

Sub·a.bntes DOS principais m1llllclploa 'do
ESTADO

os russos na libel't ação da Ucrâni a
é evidente, �por outro lado", que o

Companhl� 'IBrasileira de Celulose,
.

.

Papeis e CartonagemA Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e CÇirtonagem, estu·
dando as suas operações honestas no Estado de Santa ·Catarina no co·
locar, as suas· ações, no valm' apenas de 100,00 cada uma ao �lcance
dos �ais modestos recursos, para o integralizar imediato o seu capi
tal social, na sua próxima realidade produçãCl,' tem a honra de apre
sentar à criteriosa,apreciação do grande e ilustre povo dêste Estado,
colmeia do trabalho honrado, os nomes dos seus fundadores e primei
ros e maiores subscritores do Estado de S .•Paulo.

FUNDADORES
DR. CELIO DA ROCHA MATTOS, Ad'V'Og1ado e COIm;'llltor Jur1dico dos Diários

Âssociados; ;
DR. WALDIR DA SILVA PRADO, Médico e Oapitalista;
DR. RENATO DO AMARAL, Oa.pitaLieLa;
DR. ABEL BIGHUETTI, Eng. Proprietãrio;
SR. JOÃO ARNAUD MAIA, P,j'opI'ietãrio;
DR. JOÃO ALFREDO CATALDI, Juiz de Direito dos Feitos da Fazenda .[<'e·

deral;'
.

DR ROGÉRIO VIEIRA TUCCI, Arquiteto e Proprietãrio;
DR. LUIZ CáRLIOS PUJOL, Advogado e ProprietáriO.

LISTA DOS PRIMEIROS ,SUBSCRITORES
DR. AUGUSTO MARCONDES JUNQUEIRA, Médico;
DR. CARLOS C. GANDOLFO, Engenheiro;
DR. El.1VULIO CARLOS, Advog1ado;
SR. FRANCISCO A. COUTINHO FILHO, Industrial;
�R. JO,ÃJ() CARLOS DA SILVA TELLES, Méclico;
D. MARIETA GUEDES PENTEADO DE CAMARGO, Prop,rietãria;
DR. PROCóPIO RIBEIRO DOS SANTOS, Advogado;
DR. JORGE BUENO MONT.EIRO, EngenheiJro;
DR. PEDRO EGrDIO DE SOUSA ARANHA, Médico;
SR. RUY GUEDES GALVkO, Diretor do Banco Indústria de S. Paulo;
DR. HABIBI CARLOS K1RILLOS, Médico;'
DR. JORGE PEREIRA MEIRA, Engenheiro;
D. HELENA LEI'fIE E SILVA, Proprietár1a;
DR. HUMBEDTO PASCOALE, Médico;
SR. ALEXAlNDRJE GOMES, Proprietário;
D. HELENA PAULA LIMA, Proprietãria;
SR. AFONSO CELSO SOBRINHO, Proprietãrio;
SR. FRANCISCO GIANOTTI, COlI11erc1alllte;
D. LINDA AMY DA CUNHA, Proprietãl:ia;
D. NELLY AMY DA CUNHA, P,roprietária;
SR. PAULO VIEIRA TUCCI, Arquiteto.
Pedidos de Ações e outros esclarecimentos, na séde da Inspetoria,

na rua Felipe Schmidt, n. 41, Florianópolis.

INDICADOR MÉ.DICO
-���,�.���.��������",.����-,�,���.��.���",���,.�

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor !Meireles, 24. Fone 1447
----------------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeí..oarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhã; diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto QO$
sãbaâes, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO< Rua João Pinto n. 7, sobrado -

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

Ex-interno do Ser-viço de CIID.ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDJJ:NCIA: Rua Vi8conde de Our.o
Preto n. 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - FLORIANóPOJ,lS

DR. SAVAS LACERDA
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttnl de Caridade

Clínica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,3.
18 horas - RESIDJJ:NCIA: Conselheíro I\lafr.a, 77 - FLORIANóPOLIS.

CLíNICA M�DICA

Rua JOOo Pinto n. 7
Te1, 1461

Homens e Senhoras - Moléstlae
Nervosas - Moiéstias Mentais

ANTÔNIO MONIZ:
DE· ARAGÃO

Cirurgia e Ortope4lJa. Clinlca. e Clrm-gta
do torax. Partos e doenç811 de senbor..

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dia.
riamente das 15 às 17 horas. RESIDl!:NMoléstias internas, de Senhoras e Crl-.

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

�elLpe Schmldt - Edifício Amélia New.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID11:NClA: J Largo Benjamin
Constante, 3

ClA: Almira!llte Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MF:DICA

avarnço esmagado:r dos so,�iéticos
contribue para' impedi'r que a má- DR. ROLDÃO CONSONl.quina d,e guerra·' alemã seja mais
efídente n� Itália. São est"s fatos Médico - Cirurgião. -- Parteiro

Y Formado peja Faculdade de Medicina

Ique ·demonstram quão ace,rtados da Universidade de São Paulo, onde foi

d 1·
.

d Assistente por vãrios anos da SerV'iço
an Utm os c lng·e·ntes .as Naçiies ·Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto -----------------------------

Unidas - Roosevelt, Churchill, Sta- (Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DR AURÉLIO ROTU-LnCom prãtica na clínica ginecológica do • ue
Un e Ch-ia,ng-K'Uii-Shek .- ao procla- Prof. SUa O. Matos. Assistente do servi'Lo
mar a uni.dade da !!qer,ra. Si a B,l- de partos do Prof. Domingos Delascio no

� "Hospital Leão XIII".
talha da Hússü\ exalta o.s soMados Cirurgião do estômago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
soviéticü� que a es,tão vencendo, próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
d.ignifictU, igualmente, os solGados varizes e hérnia. Doenças de Senhoras f;

partos.
nOl�e-al11erica,nos, i ngleses e chi- Consultas. Das 9 às 12 horas nu
neses que em ontros. sectores ela Casa de Saúde São Sebastião.
imensa frente da batalha, univer- Opera na Casa de Saúde

São Sebastiãosal e única, dão a sua vida para
tOlrná-la possível. ,

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

Ao tentar esquIvar-se às determi·
nacôes dos órl!ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi·
gos do Brasil. a lei é hillexivel
loD. E. M.).

. r-__

y
I

CODsultas diárias da., 3
boras. em diante

HELENA CHAVES SOUSA

Médico - Cirurgião - Parteir.
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômag6, are
ções das vias biliares, rins, etc
Aplica o Pneumo-torax artificia!
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 Schmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

ENFERMEIRA OBSTi!:TRICA
(Parteira)

Diplomada pela MaternIdade
de Florianópolis

Atende chamados a Qualqn�
hora

Praça da Bandeira, 53 - "ob.

(AntlltO Larlto 13 de Maio.

A Estatística MiU\ar, destinada 8

facilitar a preparação rápida, e tão
,das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o BraRiJ em tnIerra. (D. E. Mo),

As autorida�s respo,nsivei8 pel.
fiel execução das Estatísticas MUI
l:aJ:es podem exigir; sempre que hOIl
ver dúvida quanto à veracidade de;
qualquer informação, que cada i.�
formante prove o que declaro.. �
má-fé constitue crime contra a _
�ur.nca nacional (D. E. II.).

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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olemões já 'perderem
esperança de ganhar a

Mas os 12 meses' próximos exigirão árduos

Os

WASHINGTON - (Da U.
_}'., por via aérea). - O tenen

te-general Joseph Me Narney
"declarou, hoje, numa entrevis
ta coletiva concedida aos di
retores dos diários dos traba
lhadores da indústria, que .os

chefes militares' alemães já
perderam a esperança de ga
nhar a guerra, concentrando
todos os seus esforços a-fim
-de evitar sua própria derrota.
Assegurou que a ofensiva aé
rea dos aliados na Europa e
no Pacífico está forjando as

condições para lançar uma

ação decisiva, acrescentando:
"Nossa ofensiva aérea contra
.a Alemanha obrigou o inimigo
.a adotar uma decisão que tem
grande significação para vo-

·cês, homens que realizam a

ofensiva de bombardeio com

binada contra a Alemanha,
obrigando-a a reduzir drasti
camente a produção de aviões
de bombardeio e a intensificar

. a de caças. Para qualquer ho
mem das fôrças aéreas alemãs
dotado da faculdade de pensar
isto não pode ter outra signi
ficação a não ser esta.
A Alemanha abandonou a es

perança de ganhar a guerra e

<concentra agora todos os seus

esforços em não perdê-la. Es
te passo já foi dado há alguns
.meses. Primeiro, revelou-se
<que a Alemanha abandonou a

ofensiva, procurando, median
te ações defensivas, criar uma

situação que, no melhor dos
casos, a conduziria a uma po
sição de equilíbrio em relação
.aos paises inimigos. O tenen
te-general Me Narney acres

'r centou que o fato de que os

.... "aliados tenham tomado a ini
-ciatíva lhes concede a vanta
.gern de estar em condições de

a

guerra
sacrifícios

golpear o inimigo quando e-de combate, maior número de
onde queiram, embora isso se-I bases aéreas vão caindo em

ja um pouco restringido pelas /mão dos aliados, de onde se

operações militares dos japo- poderá chegar às zonas Inimí
neses e alemães nas regioes gas, que antes se encontrava-ri
que ficam dentro de suas li- muito longe para que os bom
nhas. Não obstante, disse que, bardeios fossem eficientes.
à medida que o inimigo en- O sub-secretário do Depar
curta e estreita suas frentes tamento de Guerra, Robert P;
__...,._-..-_-_•••_._....-_-_-."._........- ..........."..... Patterson, declarou, por spa.

vez, que os próximos doze me
ses custarão muito sangue e

muitas vidas, porém serão de
cisivos para o futuro do mun
do. "Estamos em face à vitó
ria - disse -, porém ainda
temos pela frente uma longa e

dura, luta". Esta entrevista
coletiva havia sido concedida
para que os diretores dos diú
rios dos trabalhadores ficas
sem a par de algumas notíci as
confidentiais sôbre o desen

Ivolvimento
da guerra e

das.
di

ficuldades que ainda terão que
vencer as Nações Unidas. Pat
terson declarou que é ímpossí
vel dizer com precisão a gran-
de parte que correspondeu aos

equipamentos fabricados nos
Estados Unidos nos últimos
êxitos dos aliados. Referindo
se à sua excursão pela região
do Pacífico, o sub-secretário
da Guerra disse que "a luta
alí visa conquistar bases aé
reas estratégicas". Acrescen
tou que quando perguntou ao

general Mac Arthur o que é
que êle mais desejava, êste
lhe respondeu: "Mandem-me
aviões, aviões e mais aviões".
Disse em seguida que a produ
ção de. aviões nos Estados
Unidos, durante o mês de
agôsto último, foi inferior a

quantidade prefixada, não sen-·
do impressionante o aumento
assinalado na produção nos
últimos quatro meses.

Mortos em Gôzo
de Licença

No novo número 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 fez o mila
gre!» Os náufragos rezaram ...

e mãos invizíveis os guiaram a

porto de salvamento! ... Pág. 67.
Talvez; 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 Garand? 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 facil fazer' amizades. Co-
mo todos nós podemos grangear
fàcilmente novas amizades e

S E·� A·S

aprender a conversar com estra

nhos, de maneira atraente e sem

constrangimento. . . Pág. 35.
Será possível esmagar a

Alemanha pelo ar? 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

Acaba de sair
Apenas CI'.$2,00

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGUA

Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar - Rio

padrões maravilhosos. fíniasimc acabamento das melhores
fábricas do país, .são encontradas DOS balcões da

Casa· SARA· BOSA·
Diariamente . re,cebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

iOs japoneses bombardeiam os americanos com arroz
WASHINGTON Setembro sas cabeças, em evoluções con- nheiros a cerca de J milhas de

(lNTER�AMERICANA) tínuas, enquanto deixavam cair distância. Assim, graças à impe-Os japoneses, pelo menos em algo que a nós se assemelhava rícia dos pilotos mporucos, ga
'urna ocasião, "bombardearam" tratar-se de bombas; Entretanto, nhamos uma boa provisão de ar
as posições norte-americanas em as explosões que esperavam não roz, o que (não podemos negar)Guadalcanal sem nenhuma in- se produziram. Começamos então foi uma surprêsa absolutamente
tenção de realizarem êsse ata- a investigar. Dirigindo-nos para agradável.

.

que. A história dêsse pitoresco o local onde flutuavam ainda al-
bombardeio foi revelada pelos guns paraquedas, nada conseguifuzileiros Harold G. Fowler e mos encontrar senão pequenos
Charles N. Perry, que eram me- sacos de arroz. Eram pelo menos

cânicos-aviadores da famosa es- 12 paraquedas, cada um dos
quadrilha de cacas do capitão quais trazia um presente de 90
Joe Foss. Aconteceu às 9 horas libras de arroz. Compreendemosda noite, em novembro último. desde logo que os aviões japoneUm bombardeiro bi-motor nipo- ses tinham confundidos as nossas
'nico começou a zunir sôbre nos- posições com as de seus compa-

"A 'Bandeira Nacional quando hasteá
da em janela, porta, sacada ou balcão fi
cará: ao. cen�'o, se isolada; à direita; se
houver bandeír-a de outra nação' ao cen
tro, se fignrarem diversas b:mdeiras,
perfaze�do númer� ímpar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di
reíta deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par.As presentes disposições são tambem
apllcaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa.tivas de Instituições, corporações on as.
sociações". (Decreto-lei n. 4.545, de 31 de
juiho de 1942; - Art. 18, N. O.

Na construção: Caixa de aço
inoxidável, hermêticarnen
te fechada, impenetrável
à poeira e ao suor. Há,
assim, precisão absoluta.

No principio: Um genial dis
positivo automático supri
me o trabalho de dar cor- •

da. O relógio, assim, fun
ciona automaticamente.

No maquinismo: Resistentes mó
las parachóques, suportam to
das as peças frageis, para maior
resistência aos chóques bruscos,

No uso: Não precisa ser

retirado do pulso, nem

mesmo para o banho. 11:
-

o companheiro fiel de
todos os momentos.

,

Nos rubis: É o único
relógio, com as caracte
risticas acima, que tra
balha co m 17 rubis.

Na luminosiclaáe: Pon
teiros e algarismos são
providos de radium, o

que possibilita a leitu
ra das horas no escuro.

No antimagnetismo: Todo o

conjunto Mido Multifort
é antimagnético. Porisso,
a eletricidade não afê
ta a sua precisão.

IMPERMEÁVEL • AUTOMÁTICO • PARACHOQUES
ANTIMAGNtTICO • INOXIDÁVEL

o que aconteceu aos alemães
no a�rigo

Zunique, (Via aérea) - Depois
de a fábrica Dunlop, instalada em

Mont-Luçon, na França, ter traba
lhado durante seis meses para
produzir 600 mil pneumáticos des
tinados ao exército alemão, a RAF
esteve sôhre a cidade no dia 15 de
setembro e destruiu tudo, antes de
que os pneus pudessem ser reme

tidos para o Reich, é o que -revela
a "Gazette de Lausanne".

O mesmo jornal relata que du
rante um ataque aéreo aliado ?s
fábr-icas de Peugeot, na França,
crianças ele um campo de férias Ifugiram e buscaram proteção num

abrigo subterrâneo construido sob Ia estação Ierrovlár i.a. As crianças
foram, por érn, expulsas pelos sol=j:
dados alemães, que monopolizar:::nn
·0 abrigo para si. Entretanto, quan
do o reide estava I}o auge, um

bombardeador da RAF caiu na es

tação; todo o seu carr-egamento
de bombas explodiu, incendiando
os tanques de petróleo. Quasi to
dos os 200 solidados alemães que
estavam nro ahnigo morreram ou

ficaram sob os ·escol1l!bros.

Iheír-o da il.""tr&ÇiI.Q a-cima, oferecer
lhe. em =é....,1 gesto, um cáJice do .i:
excelente ..perit:ivo KNOT, lembre- i
... V. Sia, de acrescentar, �o Ilgrad.... �oer a geatilew:ESíEE 1.411-

,B!i'1 O I1EU APEillTIV(J
I'MlJI!ETtJ!

TOi1E KN0T
. '(Ih li!JlJI)UTO IJA 1f/10TU.lIfO••COI? E SE6UIlOS
� .TA�AI 4

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO-Terca-felra. 5 Cle Outubro a.. 1943
/

ENSINO SUPERIOR
Está-se fadando anirnadamen

te numa r eforana do ensino. su

perior. O propósito da reforma
não data de hoje. O que dataria
de agora é a urgência de COI1-

clui-Ia, embora ela se estivesse
ar-rastando em conversas moles
até há pouco, com o que se per
deu tempo precioso para estudá
Ia ii. sér io.
Conquanto não desconheça

mos as bôas intenções com que
as admiuistrações republicanas
têm, entre nós, abordado êsse
assunto, a verdade é que as re

formas de ensino super-ior no

pais quasd sempre favoreceram
arranjos .e acordos concretiza
dos na criação, supressão e des
locação de cadeiras, a-fim-de s'e

atenderem conve n iências e in
teresses pessoais.

É de esper-ar que tal prática
não se veré fique na proxuna
reter-ma. Afinal, não há para
urna nação coisa mais séria que
o ensino, sendo que o atendi
rucnto de 'pretensões pessoais
e111 matéria de tanta importân
cia prejud ica, de modo especial,
" disciplina do ensino.

De uma coisa também nos

precisamos convcncer : 'não bas
tam reformas. A lei póde ser

bôa, e ser máu o ensino. O in
dispensável é apl icar a lei, o

que é um pouco mais difícil e

trabalhoso do que fazê-la. Mui
tos setores do ensino superior
brasileiro acham-se mal apare
lhados e mal instalados. Facul
dad es há que não se encontram
em condições de preencher
suas funções, que não têm la
horatór ios, nem material, nem

cond ições adequadas de ensin o.
O plano ideal das reformas de
ve constituir uma espécie de
ponto de i-eferênc ia para o es

fôrço pr-át.i co de realizá-las. A
lei não possue nenhum poder
de mover as coisas por si. Ines

ma. A lei é um método, um ins
trumento, um carn.inho. Resta a

ação de executar o planejado,

segundo o plano que se traçou,
No caso do ensino, a execucáo
dêsse plano ex.ige três elemen
tos Iundamentaís : dinheiro,
dnstalações e quadros compe
tentes. E basta enunciar isso
para se sentir a complexidade
de que se reveste o problema do
ensino.
Outro aspecto importante é

. que reformas dessa natureza
devem obedecer a um sistema,
a uma concepção, para que o

planejado não resulte numa sé
rie de medidas contr-aditór-ias.
A unidade de visão em assuntos
dessa natureza importa em pos
s ibid idades de organizações e

desenvolvimento, que, de outro
mod o, não ser iarn possíveis.

Que nos dirá a tudo isxn a

próxima refonma do ensino su

perior, já que a do secundário,
em que se procurou agradar a

gregos e troianos, aí está, por
isso mesmo, a brilhar como lU1Ja

colcha de retalhos?
("Diár.io d e Notícias", cl o Rio

de Janeiro).

I '

de 20 de 'setembro a 30 de outubro 1 que o rio mais longo da Eu-
ropa é o Volga, na Rús,sia,

que mede 3.690 quilômetros de
extensoo; e que aquele rio é
conhecido no mundo inteiro
graças às melodiosas canções de
seus barqueiros, estabilizadas
por inumeráveis compositores
r-ussos.

a tradicional

CASA MACEDÔNIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas

2 que a cruz só foi oficialmen
te usada como símbolo do

cristianismo após o reinado do
Imperador Constantino, no sé
culo IV,

3 que, rio Domínio do Canadá,
, ainda existem 122.000 indios.

a maioria dos quais vívern em
zonas especiais a eles -des t í.nci
das pelo govêrnc.

Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock. 4 que, corn o intuito de fo-

mentar o estudo da música,
a biblioteca pública de Spring
field, em Massachussetts, nos.

Estados Unidos, aluga a seus

clientes discos fonográficos; e

que aquela bíblioteca possue
mais de 20.000 gravações musi
co i s de todos os gêneros.

pois, por pouco dinheiro, o que

muito :mais 1
Compre,

vale
Aproveite a· nossa

. oferta especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

5 que, em recente comunicado
enviado à "Royal African

Society", de Londres, diz um.

explorc.dcr inglês ter verificado
que os pIgmeus falam com os

gorilas em linguagem compre
ensível a ambos, afirmando que
os homens e os símios utilizam,
um número de exclamações re

conhecíveis que se assemelham
bastante a palavras humanas; e

que tal fato pode explicar as

relações pacíficas entre os pig
meus e os gorilas, de vez q!le
estes macacos atacam apenas
os negros de estatura normaL

6 que o Aquário Nacional de
Estocolmo, na Suécia, é o

único do mundo que possue
uma baleia; e que êsse cetáceo,
pescodo no Oceano Artico, ha
bita naquele aquário um imenso
lago artificial construido espe
cialmente pa·ra hospedá-lo.

"A Bandeira Nacional quando em prés
tito ou procissão, não será condnaída em

posição hortsontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada: à direita da
testa da coluna, se houver onu-a bandeí
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros" adiante da linha pelas
demais formadas. se concorrerem três
ou mal" band"lra�". (De"reto-Iei n. 4.1>45.
de 1942: - Art. 18. N. 5).

«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

muitoCompre muito, !!;8ste\,,__/ poueo
fazendo suas compras na tradicional RemarcaçAo 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:
3,50
3;50
3,50
5,50.
S,{)().
6,50-
8,5'0
12,00
5,50
7,00
7,00

11,000
17,00
18,00
13,00
18,00
22,00.
23,00
38,00
6,0.0-

20,00
3,oG

1 Línon em todas as cores, mt .. , , .

Zefir super-ior mt , ,

.

Luizine em tôdas as co.res mt , . , , ..

.Crepo.n p/kimo.no., largo 0.80 mt , .

Pelúcia rustão branca e de côres mt .

Toalhas p zrosto, de 2,0.0., 3,50., 5,0.0. e .

Toalhas lisas' pybauho uma .

Toalhas super-iores pybanho uma .

Tecido. cordoné pycuécas mt .

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

Opala estampada, de 5,0.0., 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 F'infsaímo, largo 2,20 mt ..
'

.

Guarnição. pintada p/Chá uma .

Rendão de algodão pyvestido mt .

Filó p zmosquíteíro, largo 4,50 mt .

Tecido. Cubano, mt .

ARMA.n.I�HOS
Sombrtn.ha de seda e linho. ,., . , .

Sombrtn.ha Chamalote , .

Somhrinha pymocínha .

So.mbrinha p zcriança .

Tapete de veludo. pyquarto .

Cortma de renda .,
.

Lamina Gilete Azul 1/2 duz .

Camisa Socega Leão. p zhomem .

Camisa So.cega Leão. p/rapaz .

Jogo de couro pyrapaz .

Jogo de couro p/ho.mem .

Blusas Swing de 10, 12 e .

Camisas Sport branca .

Camisa Sport branca, art. fino. .

Camisa Sport Creme .

Maletas Escolares .

Pasta de couro .

Malas de F'lbroltte de 24, 28 e , .

Capas felpudas p/bêbê .

Casaquinhos telpudos p zbêbê .

Lã Linda, novelo .

PE.R1nTlU.RIAS:
Leite de Colônia , , . , , .

Leite de Rosas " .

Pasta Kolínos . . : , . , .

Pasta Alvidente ; .

Pasta Odol , .

Pasta Gessy .

Pasta Lever i : .....•. : .•.. �
• , ••

Pasta Acotylarsan .

Talco. Ross .' .

Talco. Malva, pequeno .

Talco. Malva, grande r ••••••••••

Baton Michel e Flamour .

Baton Tangos e Zande .

Loção Brilhante .

Tr'icofero de Barry .

Pó Madeira do. Oriente .

Pó Floramye .

Pó Gessy ", .

PÓ Coty , ' .

Esmalte Cutex .

Odol Líquido .

Sabonete Lever, Líf'ebuoy e Gessy, caixa ..

Sabonete Do.rly, caixa .

Sabonete Carnaval, caixa .

Sabo.nete No.by, caixa .

Sabo.nete Madeira do. Oriente, caixa .

Ro.uje Michel .

Ro.uje Narciso. Verde .

Ro.uje Gessy .

Ro.uje Madeira do. Oriente .

Lo.ção Flamo.ur .

Lo.ção.' Narciso. Verde .

Oleo. de Lima .

Creme Rugo.I, po.te .

Quina Petro.leo. San Dar .

6,00. I
5,90.
3,30.
2,40.
3,40.
3,0.0.
3,30.
4,30.
3,30.
3,20.
4,20.
3,0.0.
3,341
9,50.
7,0.0.
(l,5o.
6,0.0.
6,50.
6,0.0.
3,30.
6,0.0.
4,80.
4,0.0.
3,90.
1,5.0.

19,0.0
4,50.
6,50.
4,50.
6,00.

14,0.0.
22,0.0.
4,40.

11,0.0.
8,0.0.

39,0.0
29,0.0
15,0.0
8,00.

24,0.0.
25,00.
4,30.
6,00.
5,50.

10,00
14,00
14,0.0.
12,0.0.
24,6>0.
25,0.0.
5,0.0.

18,0.0.
35,0.0.
18,0.0.
8,50.
1,50.

SEDAS E RAYONS:
Tafetá lisQ, mt , .

Tafetá Xadrez, mt .

Lingerie liso., mt .

Lumier, largo 0,90 mt .

Tafetá Mo.ire, mt .

Givré liso., mt , .

Sedas estampadas, dez. Americano. (miu-
do.), de mt. 14,0.0. 16,0.0. e .

Seda Lanile, art. pesado., mt , .

Givré superio.r, mt , .

Fustão. de seda, mt .

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

ARTIGOS DIVERSOS i
Co.berto.res Cinza .

Co.berto.res p/bêbê de 7,50., 10 e .

Co.lcha fustão. p/casal .

Co.lcha fustão. p/so.ltei:r:o. .

Co.lcha veludo. p;'l?asal .

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

Tecido. p/co.rtina, mt .

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

Ato.alhado. Super, larg, 1,40 mt .

Tecido. p/co.lchão., mt .

Tecido. p/co.lchão., largo 1,40 mt .

7,00:
8,00
9,0.0
16,00
12,00
10,00

9,80.
12,0.0.
28,0.0.
20,0.0.
38,0.0.
45,0.0.
2,50.

18,0.0
14,00.
16,00.
10,0.0
15,0.0

15,0.0.
9,0.0.
3,50.

9,0.0.
Na mesma base de preços, vendemos todo o nosso "stock", com o único fim de satisfazer a nossa treguesia, retribuindo, dêsse modo, à preferência com que

sômos sempre distinguidos
. Comprem, pois, na (ASA DAURA, e ganbeRua Felipe Schmidt, 19

a diferença !
Fone '607

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: Rua Trajano, 6 :
•
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PIA0 lambém fi ['-'(ATO
cortando ou cosendo/

W M. DIA��(la.úzte.?R. wnselheiro Haf'ra. 11
O.K.STU'DIO

Os comentár-ios aqui feitos,
corn frequência, sôbre coisas da
educação, suscitaram da parte
de um professor secundário cer

tas observações que nos pare-
o

cem dignas de registro.
Alude êle às dificuldades com

que luta no ensino da língua
portuguesa, dada a deficiência
dos conhecimentos dos alunos
'Promovidos do curso primário.
Falta-lhes a base, que só se con

segue com Ulll estudo metódico.
ótimos discípulos de ar-itmética
ou geografia, por exemplo, fra
cassam no idioma pátr-io.
Ora, segundo ainda o mesmo

depoimento, essas d if'iould ades
são agravadas pela frequência
com que o mestre se vê obriga
do a interromper o desenvolvi
mento normal do seu programa
para atender às recomendações
relativas aos "dias" ou às "se
manas" ínstltuídas com os ob
jetivos mais diversos.

Com prejuízo do referido pro
gr-arna, já tão difícil de execu

ta'!', têm _ esse professor, como

seus carregas, nestes últimos tem-
pos, de fazer convergir a aten
ção de seus aluno.s para a "Cam
panha do Bónus de Guerra",
para a "Campanha da Bona
cha", para a "Semana da Crian
ça", para a «Semana do Livro",
para a "Semana da Econômia ",
para um concurso sôbre o filme
"Nosso barco, nossa alma", etc.

Ninguém contesta a altura

1------------------------------------------------------··
desses temas, embora se possa
contestar o alcance prático de THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

composições ou de desenhos LIMITED
feitos sôbre êles por adolescen- Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
tes - ou por alguém em seu no- Cr$ 1.200.000.000,00.
me. Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

Mas é preciso notar que cada

o que diz um protessor
uma d essas competições _ exige
do professor, não só, conforme
assinalamos, que i nterrompa o

Cl1J)'SO de suas aulas, como que
propoa-ci one aos aluo.os or ierr
tação e elementos sôbre os as

suntos a versar. Não póde a sua
turma apresentar trabalhos in
fcriores às de outros colégios ...
E O professor se desdobra para
facilitar à classe sugestões, li
vros, gr'avuras - tudo, enfim,
que a possa conduzir em seme
Ihante tarefa. Depois, o julga
mento ... Os trabathos apresen
tados terão de ser examinados
e classificados, antes de reme

tidos à i nsti.tuiçâo pr-omotora
<lo certame, ou à diretoria do
cs tabelecímento.
Isso absorve dias - dias em

que a turma não dá um passo
na matéria do programa.
Haverá procedência nessas

alcgaçôes ?
Elas impressionam, de fato.
("Diário ele Noticias", do

Rio de Janeiro).

� _ ..

S a nu Donol
CqNTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:·
� RSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS.CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
E'CJotado., Anêmico., Mãe.
que criam Magro., Criança.
raquítica •• recaberio a to,iI'
ficlçio ger.1 do organi.mo

com o

SanguenolLlc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Os órgãos da Estatística h'mta.
têm apôio legal, quando 'lltimaDII
o produtor e o vêndedor a mostraI!
o que possuem em seus estabelec!.
bentos. (D. E. M.).

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

Urogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias -

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

PREÇOS MÓDICOS.
Roa Conselberro Mafra, 4 e 5 (edlffcio do Mercado) - FONJil 1.IIU

Guerra
•

a
•

carestia I
• CASA YOLANDAFormidável liquidacão na mai$ ba-

rateira e -conhecida casa da cidade. r MATRIZ E FILIAL .

Enquanto nas fábricas os artigos sobem de preuos, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos.
TECIDOS . Br�m Estaling::ado ................" 12,00 I Sabonete Eucalol " " 5,50

Chitas estampadas, reclame metro 2,60 Brim Sebastopol . . . . . . . . . . 15,00 Sabonete Vale Quanto Pesa "3,50
Voil estampado, lindos padrões. . . . . . 3,50 Bri.n� Caro�_ .

"

':.'
. . . . . . . . .. . . . . . 12,00 1 Sabonete Pião 2,00

Voil estampado, a escolher 4,00 Chítão artigo superror 5,00 Sabonete Pelota 2,50
Peterpa:ns reclame 5,00 Crepon para Kimono :........ 7,00 PÓ Coty pequeno ex 6,00
Voil sulsso, artigo superior 6,00 Pelucia lisa 4,00 Pó Coty grande

" "

9,00
Linho estampado 4,50· Pelucia estampada 5,00 Pó Madeira Oriente pequeno

" "

6,00
I. .ínho estampado, c/80 largura 7,00 Pelucia A BC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 Pó Madeira Oriente grande. . . . . . . . ..

" " 9,00
Fustão branco, artigo bom. . . . . . . . . ." 7,00 Cachá artigo superior. . . . . . . . . . . . . . 8,00 Pó Suspiro' Granada pequeno ......." 6,00
Fustão 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 colchão 3,50 PÓ Lady pequeno � "1,50
Peterpans artigo superior. . . . . . . . . . . 9,50 Riscado Colossal para colchão 5,00 Talco Malva pequeno .............." 3,2()
Tecido listado 8,00 Riscado enfestado, para colchão 9,00 Talco Malva grande "4,40
Tecido Beligerante ................" 9,00 Riscado enfestado para colchão, artí- Talco Eucalol pequeno

" "

3,00
Tecido Americano, moderno ........" 10,50 go bom ......................." 10,00 Talco Eucalol médio ,.......

" " 4,00,
'Tobralco estampado, reclame ......." 7,50 Colcha para soleiro a 24,00 Talco Eucalol grande " " 5,00
Tobralco estampado, artigo superior." 8,00 Colcha branca para solteiro art. bom" 30,00 Talco Gessi grande ,..

" "

5,00
Tecido c/Barra, reclame 9,00 Colcha branca para solteiro artigo Talco Palmolive grande " "

5,00
Tecido barrado, modernissimo ......" 10,00 mercerisado 32,00 Talco Una Joia " " 7,00-
Opala lisa, todas 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 Rouge Cici " "

3,0.0
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 " " 6,00
Opala estampada .. ,........" 4,50 Algodão A C 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,00 Loção Royal Briar

'
-'_ " 9,50

Opala estampada reclame ........." 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 80,00 DIVERSOS
Zefir artigo bom .................." 4,50 Alvejado Coquete peça 10 mets. ....." 40,00 Toalha Bom Dia a
Perca I 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 .. r. • • • • • • • • • • • 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 /salpícos ..............." 10,00 Morim 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 exs. de 12 dzs. 'I

Brim fantasia, 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 "

26,50
Brim Singapura 8,00 Pasta Colgate gigante "6,00 Lã em novelo marca Pom pom

"

1,50
Brim superior ...................." 10,00 Sabonete Gessi ex" 5,00 Meia,f) paulistas para moças . . . . . . . . . . . .

"

5,50'

Sedas lisas e estampadas-a escolher. fi uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar,
como: rendas, litas, meias, 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 Schmidf,

"

5,00
3,60
3-,50
4,00
3,50
4,50
5,50-
6,00-
20,00
7,5�

2
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o ESTADO Esportivo:)Co.mo· foi o torpedeamento do «ltapagé» ::�::;::sa
. , _ A descrição feita pelo seu comandante

Maceió, ;} (A. N.) - o comandam- presa ao navio c cortei as armar- viatura. Caminhamos a pé, sendo
te do navio "Itapagé", Antônio Bar- r-as com um pequeno canivete. De- os f'er idos conduzidos nas macas
ra, falando ao correspondente de 1110S então comece ao salvamento em cima de burros, Em Jequiá en
uan vesperrino carioca nesta capí- dos naufragoso Vcr-ificando que centr-amos automóveis, ambulân
tal, fez a narrativa detalhada do 'não havia mais n i nguern para sal- cias e outros veículos, que nos le
torpedeamento de seu navio. ELs o var, rumamos em direcão à costa, varam para a cidade de São Mi
qu� disse aquele oon�a�1.dante: Alcançamos terra às

o

18,30. Ao guel dos Campos, O navio, quando
Saímos do RIO de Janeiro as 10 ap roximarem-se as duas baleeiras recebeu o torpedo afundou em 4
horas da manhã do dia 22 de se- da praia, fomos avisados do per i- minutos. Depois q�'e o navio af'un
te1�1hro. Navegamos sem incidentes go, por pescadores que vinham em dou, o subrnar ino emergiu cerca
até o momento em que fomos tor- nosso arrxilio. Sem esse aviso, te- de 50 metros do local onde esta
pedeados. Iamos diretamente a Re- r.iarnos ido de encontro aos arreei- vamos surgindo então na torre
cife e daí prosseguir-íamos viagem fes e naufa-agado outra vez. Em tres d�s se�!.s tripulantes, que fil
-até Belém, levando grande carre- meio a essa confusão, surgiu a maram os destroços. O submar-ino
�amento. Sómente paca o exército figura destemida do pescador João estava pintado de cinzento claro
da borracha, conduzi amos quinze Cips-iano, que, guiando as baleei- e parecia ser novo. Mergulhou em

mil volumes. No dia 26 navegava- ras dos naufragos, evitou assim seguida, aparecendo novamente a

mos a ialturadas costas de Alagoas novo desastre. Conseguimos alcan- cerca de 500 metros de distância,
quando foi sentido aterrador es- çar pequena enseada onde descrn- narvegando à superfície até d esa
í

ampido e que sacudiu todo navio barcamos. Ali diversos pescadores parecer na direção leste".
o qual comecou violentamente a tomaram conta dos feridos, pres- Ter-minando sua nara-at iva o co

tombar palra >boreste. Eram preci- tando-lhes todos os socorros pos- manda:nte do "Itapagé " declarou
samente 13,50 horas. Estava 'no siveis na ocasião. No dia seguinte que o navio afundou com a handei
meu camarote e corr i ao passadi- chegaram ao local várias macas, ra brasileie-a a tremular no mastro;
(,'0 onde já encontrei o primeiro ,rel?1é(!,LOS, médi.cos e oficiais do e co ncbuiu :

.

"Estou à disposdção
piloto morto e o 2°. radio-telegra- exército, autor-idades e soldados. da Companhia, para embarcar no-

. i ista com ambas pernas quebradas. O local era inacessível a qualquer vamente.
Agi logo no sentido de ped ir so- Londres, 5 (U.P.) - Anun-
corro, mas todos os apar-elhos ra- cí otr-ae f' 1
dio-telegraf'íccs de bor-do estavam S bl t· I

-

d b·
o Icí o mente que a

desmantel-ados. Nada podendo fa- n eva-se a rlpu avao um su mariDo RAF atacou, à noite, as

zer quanto ao pedido de socorro, ESTOCOLMO, 5 (U. P.) __ A tripulação dum submarino Ci.dohdesf de Francforte, Lud
comecei a arriar ais baleeiras com

.

WlgS a en e pontos ao noro
a ajuda de alguns tripulantes. En- alemão, na base de Tronsoe, Noruega, se amotinou e arrojou d AI h P d
tretamto, duas delas estavam que seu comandante e mais 4 oficiais ao mar, apoderando-se da este a eman _a. 1

er e-

ta t
-

o e'" o f íd b 1 I d f' I· I'
.

1
ram-se nessas açoes 2 bom

es varn na pon e nao c ns gurm s re err a e onave, utan o ina mente contra a po teia que b dei b
. A •

arriar devido a inclinação do na- pretendeu detê-los, segundo versões chegadas o território no-
ar .eIros ntanlCOS.

vio. Para salvar vida e a dos que
estavam comigo e corno o navio rueguês .. Outras notícia� assegu:am que. os _revoltos,o� eram �ãc. compre carne
es,tav.a prestes a s,uhmergir, sai- marmhelros que se haVIa excedIdo em llbaçoes alcoohcas,mas de porco !
mos canünhando pelo seu costado não desmentem a versão de que os mesmos se apossaram no
e nos joga:mos nagua para, a�cança�

I
submersível nem que tivessem atirado ao mar os citados ofi- RECIFE, 5 (A. N.) A

'uma ballsa que estava prOXllna. Ja .. ,. . A prefeitura local divulgou uma

,na balsa, procurei 'aproxilJuar-me de C.Ill:IS: ate que fmalme:n,te fossem domll1ados pelas forças po- nota, pela imprensa, tornando
uma baleeira que ainda estava llclals, chegadas a Tronsoe. público que a população local

não deverá comprar carne de
porco até amanhã, pois os suí
nos entregues à matança estão
sendo submetidos a cuidadoso
e demorado exame, devido ao

surto duma doença aparecida
entre aqueles animais.
....�._._

. .".,.._._._._._._._.._....._.._......_-...........,.

o mês de setembro, as fôrças aé�·

,
reas aliadas la.nçaram mais de 37

.

compara'vel a de Stall·ngrado
mil toneladas de bombas sôbre

, a Alemanha, Itália, e os pais,es ocu-

pados. Dêsse total, quinze mil fo ...

MOSCOU, 5 (U. P.) - Tan- vel à de StalingraJdo, está sen- zistas procuram pôr um pon- ram lançados sôbre a Itália, ca.

to os alemães como os russos do arquitetada pelos generais to-final em suas retiradas, en- torze mil sôbre a Alel11'a'Ilha e os

concentram· grandes efetiv0s russos e alemães. A propósito, trincheirando-se no lado OCi-r
restantes sôbre os demais ohjetivos

nas margens opostas do rio convém reco�dar que há três dental do Dnieper. No entanto; militares na, Europa ocupada. Du

Dnieper. O setor onde a con- dias o Alto-Comando russo não tudo indica que os _ generais rante o mês de seteniliro, foram

centração de reforços é maior faz alusões a situação dês,se soviéticos -estão mesmo dis- derrubados 848 aVlOes alemães

abrange a faixa de Kiev a: s-etor do Dnieper. Essa mesma postos a libertar toda a Ucrâ- perdendo os Aliados 505 máquínas..
Dnieper-Pe.trovsk ao longo' do trégua de notícia,s verificou-se nia, a ocidente do rio. En-
rio de norte a sul. Os apêlos em princípios de julho, quando qunto isso, informa-se que a Isen�a-o de I·mpostosde Hitler para uma resistência nazistas e russos tomavam po- margem oriental do Dnieper ,,� . .

céga nos barrancos do D,nieper sições para ver quem levava a já se encontra comPletamente/
Salvador,;) (A. N.) - F,Ool .assI-

.
.

l'
- . . nado decreto-Jel, concedendo Isen-

e os preparatIvos a que se re- melhor na ofensiva que aca- Impa de lllImlgos. ção de i,mp,ostOls estaduaüs, indUiS-
ferem os despachos da frente bou empurrando os alemães, •••• __ •• __ •• _ •• _ ••• _ _ _ _ _ _ _ ,tr.i,ais e de pr.ofissão e exportação
permitem afi'rmar o seguinte: de fuga em fuga, até o

Dnie-'
••••••• or•• _ ••• �- ••• _. - oc..

às ofábnÍJcas e usinas i,nstaladoas ou.

uma das m
.

b t Ih d 'C I
. -

C que se instalar.em no Estado e des-
alOres a a as es- per. om as eglOes russas ompral na CA SA MISCE ti'nadas à fabricacão de amUo Üe

ta guerra, talvez só compará- próximo às fronteiras, ü"s na- LÂNEA é saber economizar' ma,ndioca.
.

PARA
E C Z

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
F E I R A 5,R

ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGUJ:ll

Realizam os Aliados um movimento envolvente
ARGEL, 4 (U. P.) - O

Quinto Exército prosseguindo
para o norte de Nápoles, que
brou uma possível linha de de
fesa alemã no cruzamento do
rio Calare e ocupou a localida- OS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, ÁGUAS E ESGôTOS

Encontra-se nesta Capital e Engenheiro.' Antônio Bayma, diretor
de de Montemilleto, a treze da Sociedade Técnica e .Comercial Anhanguera Ltda. e Companhia Au-
kms. ao nordéste de Avellino. -I' d S

.
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XI lar e erV'Iços e mInIs racao, socle a es estas contratantes dos

no a ore, Jun amen e com .
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't' serVIços e e e nCI a e, aguas e esgotos para o sta o.
O u urna, maIS a oes e, e f A h d A tA. B E h' F'b' N
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maIs provave so re a qua S t C t
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f t
an a a anna para ' Ingu os ra a ·os e construçao 'aClma re en os,

en ara0 o.s a emaes e e uar
que serão iniciados desde logo.próxima resistência. Acredita·-

se que, ao norte de Nápoles, os
Aliados se acham à distância
de 200 kms. de Roma, embora
até o momento não se tenha
revelado a extensão precisa de
seu avanço ao norte de Nápo
les. Na direção em que se efe
tuam as operações aliadas na

Itália, indica-se que as fôrças
invasoras estão desenvolvendo
operação envolvente coorde
nada, sôbre Roma, da qual
,participam os dois exércitos
aliados e que se realiza para
nOTte, sul, léste e oéste. As
fôrças de desembarque do Oi
tavo Exército venceram toda
resistência llllmiga, o que
significa, com efeito, um avan

ço de 24 kms. desde San Sevé
roo A nova linha de frente alia-

da tem agora a seguinte traje
tória: desde um ponto norte
de Nápoles corre com rumo
ao nordéste, passando para

M o n t e Milleto, Benevento,
prosseguindo dali na direção
norte, para terminar em Ter
moli, na costa do Adriático.

Graves danos sofreu Francforte
LONDRES, 4 (U. P.) - Poderosas esquadrilhas integra

das pelas célebres "Fo,rtalezas Voadoras" escoltadas por má
quinas de caça britânicas, bombardearam a importante cidade
alemã de Francforte, nas primeiras horas da manhã de hoje.
Informam de Londres que o ataque foi muito intenso, sendo
causados enormes danos nas instalações industriais e milita':'
res da cidade alemã atacada.

Batalh'a

t.lovo �mbaixador
BUENOS AIRES, 4 (U. P.)

- Partiu esta manhã, por via
aérea, com destino ao Rio de
Janeiro, o novo embaixador
argentino junto ao govêrno
brasileiro, g e n e r a 1 Artur J
Rawson.

ADQUIRA na lIA

O selecionado gobno realizou.,
na tarde de sábado último, rigoro
so exercicio de conjunto, que teve
por local a praça de esportes do-
14' B. C.
-A seleção catarinense efetuou,.

ante'ontem, ligeiro exerci cio indi
vidual. Deixaram de comparecer ao .

-apronto" os seguintes jogadores:.
Ieié, Beck, Fatéco,· Xavier e Ge
novês.
-Em disputa do campeonato de·

Blumenau defrontaram-sE. domin
go último, os classicos rivais-Brasil
e Blumenauense. Atuando com.

mais técnica, o Blumenauense con

seguiu ahater seu forte ad�ersário
pela contagem de 2 a 1, sagrando
se, assim, pela segunda vez. con

secutiva, compeão da Liga Blu'
menauense de Futeból. A renda do .

importante cotejo atingiu a im.
portancia de 3.831 cruzeiros, recor

de do compeonato de 1943.
-Em Brusque, o Paisandú venceu_

ao Cip, de Itajaí, por 6 a 2.
-Em Itajaí, o Brusquense derro

tou o Lauro Müller, por 3 a 2.
Em Joinville, Caxias e Afonso

Pena empataram por 3 a 3.
·Em São José, o Ipiranga, local,

abateu o Paula Ramos, desta ca

pital, por 5 a 1.
-O conhecido técnico Chiavone

acaba de ser convidado p<1ra dirigir
o preparo técnico cios profissio
nais do Boca Junior, de Buenos.
Aires.
-A Rádio Record vai oferecer um

jantar monstro ao dr. Décio Pedro
no, presidente do São Paulo.
'Papeti, o excelente centro·rnedio

do São Cristóvão, está em negocia·
ções com o Ipiranga, de S. Paulo_
-Chegou ontem à capital pau

lista o ponteiro direito paraguaio
Barrios, recem-contratado pelo S.
Paulo.
-A renda do jogo Sergipe x Ala

g&as foi de 10.909 cruzeiros .

'Treinará hoje à tar:le o selecio-
nado carioca. .

-Jurondir, o grande arqueiro do
ARGEL, 4 (U. P.) - O Alto Flamengo, pretende ingressar no

Comando francês, em Argel, Cor��thians.. _

comunicou
.

que foi conquista-' :E. a seg�mte, o colocaçao dos
A gremlos oanocas que concorrem. a

do por suas forças o Serro Te- taça "Eficiencia"; Vasco, 213 pon

ghine, sôbre O caminho de San tos; Flamengo, 204; Fluminense.
Florent a Bastia na ilha de 178; Botafogo, 175; América, 168;

Córsega.' S. Cristóvão, 148; Madureira. 109•.

E' de grandes festas a

data de ho ie para o povo
lusitano, porquanto nela
se inscreve o 33" eriiver
sano da proclamação da
República.
A '11ação brasileira, que

deve sua origem social a
Portugal, e mantém a sua

unidade política através
dos tempos orgulhando-se
da sua ascendência hieto-
rica, une-se ao Júbilo que,
neste dia, empolga a ria

ção lusa.
Por êste motivo, o "Es

tado" saúda ao vice-côn
sul do país irmão, em Flo
rianópolis, sr, Antônio Ta
vares d'Amaral.

Várias

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotâll1J
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Quanto mais se aproxima o dia .
do encontro futebolístico entre as.

seleções representatí vas dêste Es
tado e a de Goraz, mais se avolu
mam os acalorados comentários
em tôrno dos quadros opostos.
No entr-etanto, as possibidídades

atribuídas aos locais são de molde
mais posí ti vo, em vista de lutarem
cm cancha conhecid a e incentiva
'dos l?�la assistência; ao passo que,
os visitantes, COlHO naturalmente
acontece, contarão sórnente coou
estímulo as-sistencial em grande
minoria.
Resta, portanto, se possuir-em

classe, ap ela r para seus próprios
recursos afim de conseguirem per
feito domínio territorial, concre
I{:i.zando os seus ideais para colo
car o futeból goaino no posto cm

que, efetivamente, deve estar.
Quanto aos locais, compenetra

dos de suas obrigações, saberão
aproveitar as oportun idades apre
sentadas e obrigarão, por certo,
os adversár-ios à rendição comple-
!ta.

o mês
,

aereo
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Falam em ataques
repelidos

. Nova Iorque, 5 (U. P.) - O Al
to-Comando ·a,lemão informou que,
na parte norte d'a Córsega, a,s auto
ridades germâni'cas repeliram vá
'rios ataques dos Ali adO:S, infligin
do-lhes fortes perdas e tomando
lhes numerosos pTi,s,ionekos.
.,.--........-.-----.-.._�----.-.---.---..-.-.-......�

Vitória das forcas
francesas

LONDRES, 5 (U. P.) - Durante

.........._••••_w......__••••••••••••••••••••_

A t
- I A despesa com o

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

Soberana" aos sábados� talharim fresco de sêmola e ovos '

(produto oe primeIra qualidade) I,., DURANTE A SEMANA ••• Pães frescos, três vezes por dia I
Fabrícacão das ccINDUSTRTAS MORITZ» �------------------------���=-������������--------------��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


