
Abundância de peixe em BeléII1
BELÉM, 6 (D� N.) _lU FORAM DISTRIBUIDOS, PELOS VÁRIOS MERCADOS DA
CIDADE, CÊRCA DE SETE Mil QUILOS DE PESCADO FRESCO. TODO ÊSSE
PEIXE FOI VENDIDO DIRETAMENTE À POPULAÇÃO PELOS PREÇOS FIXA.
DOS EM TABELAS, CAUSANDO ÓTIMA IMPRESSÃO ESSA INICIATIVA DAS

AUTORIDADES PAR,ÀENSES.
Exéquias pelos mor�
tos do «ltapagé»

Macr-ió, 6 (A, "N,) --'- Na caledral
local, celebraram-se solenes ex e

quias em sufrágio dos mortos <lo
"It.abagé ", pejo arcebispo de Mu
-c e ió. Ao templo, acudi u enorme

assistência, achando-se prescn
í

es
o interventor, secretários do govêr
no estadual, coman-dante da guar
r icão federal e demais aul.or i.ladcs
civis e militares. O cornun d a n te
do "Tlapagé" empunhava uma ba n
.dcira nacional, acompanhado de
Iodos os sobreviventes daquele na
vio.

Confirmam a saída
da Córsega

o
Londres, 5 (D. P.) - Os ale

mães resolveram admitir, fi
nalmente, que não se encon
tram mais na Córsega, que foi
totalmente libertada pelas fôr
ças aliadas. A emissora de Ber
lim, em uma das suas trans
missões de hoje, admitiu que
os alemães abandonaram a

Córsega durante a noite de
domingo.

•

o MAIS ANTIGO DIÁRIo' DE SAN'rA CATAR[NA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Ano XXIX I Florianópolis-Quarta-feira, 6 de Outubro de 1943 I H. 8934

fH!�!�(Ud�) Fr��!�ft!!!�!��J!P�o���!lJá a 140 kms. 'I !!.����i)da(�!,pt�}G�!�P'�'�'�,�i�!�,�forte, decisivo centro indus- .ros residenciais daquela cida-I I,ondres,;' (U, P.) - .:\. conhecido advogado francês Lóo n Crutl ans, refugiado nesta capital, a

trial ela Alemanha, foi conver-I de. Enquanto Francforte era emissora de Jllarrocos anun- I propósi lo d o primeiro a n ivcr-sário ela visita de Nelson Rockfeller,
tida num montão de escom- _ atacada pelos quadri-motores, I dou que I�S patru�I1a:" avança-: coordenador inter-americano, ao Brasil. Nesse artigo, o advogado tran

bros fumegantes. pelas cente- i outras formações aéreas alia- das do Qumto �xerC1to chega- ,ces pô: cm relevo � política ele bo.a.,aproxilÍl'�ção, sempre exi�tente e�l�
nas de bombardeiros pesados j das bombardeavam Ludwig- rum a ponto SItuado a 141) t re a Frauça, Brasi l c Estados-Unidos, através de suas relações, nao

britânicos que a atacaram, on- shaven e outros objetivos do kms. de Roma, apenas comerciais, mas, p ri noipalruen te, espi r itua i s. Terminando, dnz

tem à noite. Segundo informa-I noroéste ela Alemanha. Não o a r
í i ctnl i sl a : "As a li an ç as _011.l1"e os povos baseiam-se no i.n terêsso ma-

ções dos pilotos que participa- regressaram às suas bases do- E d d I- 810[1
tr-r! a l e na conforru i d ade ele pr.í.n cíp ios polif.icos ; m.as, as amizades e11-

ram no ataque, foram lança- ze bombardeiros britânicos. I m pOUer OS a (au l\ _
Ire êles não se despertam nem se consolidam, e'ntreta,nto, senão, quan-

das vária? centenas de milha- ..........__._,.._,. ._,................,.__........,.._.._w_,.J Argel, (j CC. P.) - Informou-se
I
d'Ü 11m sentimento os anima e os ap.roxima".

r�s de q�lllos d�, �omb�s explo- 8nbm�rlonO "r41Go oficialmentc

q.ue
os

a.
eródrumos de

Os�va� e lllcendlanas.s�bre �s ii U· Y 1I� Pomigliano, Darco c Capo di Chi- utro torpedecmentofabncas e outros objetivos mi- afund�do no, estão em poder dos Aliados. o· A .íI.
Iitares. O ataque foi tão vio- lIu primeiro destes, está situado a B '

b -1·lento, que até a própria emís- Londres, 5 (D. P.) - O co- 1,:1118. ao noroeste de Nápoles, e o

I em. aguas raSl eIras
sora de Berlim admitiu ser mandante da esquadra grega, segundo a cinco, ao norte da Relevado o número de vítimas e que luta ao lado das Nações mesma.

io ... Via aérea - Outro importante julgamento secreto vem

consideráveis os danos causa- Unidas, revelou que o submarí- .•
de realiz� o Tribunal Marítimo Administrativo, referente ao nau-

-dos. Deixaram entrever, no. en- no grego "Katsonis" foi afun- Atenção I � desrej;'- com .0 frágio de um navio estrangeiro em águas brasileiras, tendo sido o

tanto, os nazistas, como de dado depois de combater con-
d

•

clndemda podeI serlhb' inquérito instaurado por autoridades da nossa Armada. O processo
t b b brí t

...

N- f f ro a com a ven a e pape ve o. .

cos ume, que as om as rr- ra. o immigo. ao oram or-I Compramos a Cr$ 0,40 ° quilo. sobre a destruiçâo do navio foi relatado pelo juiz Carlos L. B. de
tânicas caíram ao azar, acer- necídos outros detalhes. Rua Francisco Tolentino, 3. M' d t 799 N d f' I d 'iran a e eve o n. ,a a OI reve a o quanto ao nome e na-

U Sétimo Exército invadirá --os· Ba1cãs 1;:t�:�;��t:�o�:��:��;��;:����b;:�;;O o�����la.o���n�ea���:;�:
_

a reumao os JUIzes almirante Mano de Oliveira Sampaio, presiden-
Estocolmo, 6 (D. P.) - Es- momento e, tudo o indica, se- .peito, que coisa idêntica

suc�-I
te; capitães de mar e guerra Américo de Araujo Pimentel e Raul

tá iminente a invasão da cos-jrá facilitada pela luta dos ldeu com o Oitavo Exército bri- Romeu A ti es Br d C I L B d M
-

d ]
-

St IIt b I
A '.

d Ad
.,

t· ilh
.

d I 'I'ít
n In aga, rs. ar os . . e rran a e oao o

a a camc� o mar na 1- guerri erros o genera 1 o, tânico, quando desapareceu G I
. -

d I F' J' d R h .

co pelas forças anglo-norte-I que controlam grande parte da cena durante várias sema-I
onça ves, e, capitao .e. ongo �urso rancisco �se a .oc a, o

a�erican�s. Informações fide-j da cost�, jugoeslava. O jorn�l nas e entrou em ação desem- procurado� C�rlos Amenco, �rasl.I, o procurador. adJunt�, UlIsses Co-
dignas deixam entrever que o

I
sueco Svenska - Dagbladet , barcando em Sicília. mes de Ohvelra e o secretano GIlberto de Alencar SabOIa.

Sétimo Exército norte-amerí- comentando a possível invasão
cano, reforçado com inúmeros dos Balcãs pelos Aliados, sa- O J·OAgo d!'l! pr"p.:êg:andacontingentes britânicos, e?tá lie�tou ql;le essa op�ração foi � U Ui Uconcentrado entre F o g g 1 a adiada ate agora devido a cer-. -

,
.' . . , . . Londres, 6 (I,'. P.) .A

Alema-I
parece, os alcrnãcs procuram, por velhos recursos da propaganda, ale-

a�uardando a hora da. Inv!l-- tas díf'iculdades pOlltIC�� ..Aln- nha estú realizando, ao que parece, esse meio, con\'encer mais Ullla vez mã, pois, antes ela guerra, já era
sao. Ao que parece, a lllvasao da segundo o mesmo drano de I sondagens de paz junto à Grã-Brc- ;)s Aliulos de, que o Reich é a úni- utiliza,da; porém, é merecedor dt!
poderá ser iniciada a qualquer Estocolmo essas dificuldades !anha e Estados Unidos - 'indicam ca barreira que está em co:ndi,ções destaque o fato de que, agora, res�
......._._._..-_..- ...m.-_-__......__............_._-.-..... serão certamente recupera_llllfo:'maçõcs circulantes nesta" CI· de detcr a onda de COll1ul1l.smo, e s�ll'ge nas. v.ésperas das conferên-

V·
·

I'
,.

'
,A' r elade, onde os observadores Vll1CU- qlle chegou o 1I19tante de Ahados

e1
Clas dos M�njstros do.� Relações Ex�

13jOU para o SU o d8;S .na prOXlma . :�nfelencl!'l- Iam lJ, esses rUlIlores uma campa- alemiies ,re�lI1ir�lll suas fôrças C011- teriores da Grã-Bretanha, Rússia e

tnplIce anglo-sovletlca-amen- nba da pr?paga_n�la nazisla,

ctesli'llra
a HussJa. Este é um elos mais Es,t,ados Unidos.

presl·dente Varnas cana a celebrar-se em Moscou. nada D, CrIar chflculdarles para a

Gc��?{o \��ga�') seg3u, p����,enJ� ���f:r��o ;:�i�n���b�e�;a�o���' ��!�ti�����i:::����;;�lif:dt�·���f��l���::� fC
......

··h----a--··-p·---e·;-u·--·s···-······p··-.._R-·
...

�ft·---·-D-···ft···
..·-·······-·-···..·--··----.---.-......,.".

.manhã, para o Rio Gmnde do Sul, ti:n0 E�ército. :r:orte-americano que .essas
nolícias circularal]1� p�:!.

�afim éle visitar a Exposição Come- nao esta partICIpando na luta tod·a a Europa e que os, alema.es 11-
]1'lOrativa do Centenário de Uru- rla Itália nem participou em zera�l� .sondagens a,traves de 1I1.I�r- •
Buaiana. ,

Xl,
- • medwnos, como no caso da Italw, . p. LEMOO Chefe do Govêrno viajou em outras. 0:r:er�çoes, .d�s?e ,? flm quallHlo u'Cfucla estabeleceu conta- lIameSavião da FAB, qlle decolou do ae- da reslstencra do eIXO na to inicial com os Aliados. Ao que �ropor10 "Santos Dumont" precisa,- Tunísia. Recorda-se, a êsse res- __.-.-.-•••- -_••- - __ - _-."'J'

�
,

mente às 9 horas e 30 minutos, de-

�ie�:��r��l;�;t�i�;E�i:ô:a��::to�ia� Êsperê·íi-iií--pô·ú·có"T�-:: !!�;��:;����:0:��X���i:;�� � O· PAnaRcasa I \. I S:-'1O.lon a,coll1panhado do capitão-avü!� r Hio, 6 (A. N.) - Despacha<n,do CELANEA _ Rua Traiano. 1:1 �. �-dor Osvaldo Pamplona, do seu aju- um pedido do governador do terri- y'.-

dante de ordens e doe um membro tório do Acre, pleitea,ndo au-

. atacando Tarvl·u Rua Fel. chmidt Fone 1629do seu gabinete civil. menta de vencimentos para seus 11Ao e111barque do Pres.idente esti- servidores, o nlÍnisAro da Fazenda ••..-•••w_.._"V' • ..-__.- -_.__••__.-.- •••- ••_.__.-_-_-.-_- _ - •• ..- .-..-.-,
vera111 presentes os Mi,nistros de declarou em termos categóricos, Londres, 5 (U. P.) - A B. B. C.
Estado, prefeito do Distrito Frde- que o al;menlo de vencimentos pa- comunicou que os guerrilheiros jL1-
ral e todos os membros dos gabine· ra os civis e milila.res a ser em goeslavos estão atacrundo Tarvin,Ies civi,l � milirtar da Presidêncial breve concedido, benefi�irurá, tam-
da RepublIca. béll1, aqueJ.cs servidores. localidade do noroeste da Itália,

situada a 95 kms. ao norte de
Trieste, perto ela fronteira aus-

«nazista»

Comemorando a libertação da Córsega

r-···-·-·
.....·-·-·-----·-·.--·..-..·.--·---.--....--..- ....- .....__...-_- .·_-..._·_·.· ....· ..WJ

finíssimos tropicaiS e linhos
tríaca,.

Argel, 6 (U. P.) - O "Comité Nacional Francês" vai comemorar
a llibertação da Córsega em todo o il11!pério francês. Assinalando '0

aconbeci.mento, o pavilhão nacional será hia�teado em todos os terTi�
lórios franceses liynes da ,opres,são nazislta. A p'ropósito da virlória ob
li d a c'om o concUlrso da.s fôrças U'ancesas, o ,�en. Gir_allcl dirigiu a seus

comandac1os uma ordem�do-dia frel:icitando-os por �ua bravura. "As
vitórias de hoje (disse) asrs,eglllram as de amanhã. Dé.s�es o primeÍlro
passo cm direção à Eu l'rCllpa. Déstes ao irnimigo uma prova do que po�
dereis fazer".acaba de receber

(cA MODELAR»)

Bandeira oferecida a
Uruguaiana

P. Alegre, 6 (A. N.) - Comuni·
cam de Uruguaiana que um grupo
ele damas urllguaianas ofereceu à
cidu,de belíssima bandeira nalCio-
na!. A cerimônia' de entrega ria Secretário da Fazen Restaurante baratobandeira à prefeitura local reaJi- da do Paraná
ZOl�-se na praça_princip�l, junto ii C"·fb 5 (A N) F' _ Rio,6 (A. N.) - No próximo
estatua rio b&ll'ao rio RIO Branco, l.11 I a,

, .. 1. - 01 no mês de novembro funcionará no
falando n-essa ocasião o ministro meado secrelal'110 da Faz-enda o se- e"'ll'f" d "I;' t

'

" - ," . '. . _

. f'
u ICIO 'o pase, unI res auran�

d,as Obras Pubhoas do UruguaI,' sr. nhOl" Rosalcli/ Leliao, atual pl�· e!- te. elestinado exclusivamen�e aos

10m.az Bereta, que dedarou ser o I to desta ca!?Ital; e, par� substItm-

f Íuncionárrios públicos, a pr-ecos
u_resldente Vargas um gran?e C(�J1- lo no refenrlo cargo.,; fOI nomeaclo baratílssimos. Serão servidas duas
tmuador da obra parnamencana.. o sr. Alexandre Beltrao., mil refeiçõc-s plo'r dia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A NOSSA

As úlceras
estomacaisEsotcolmo, setembro (Via Aé!re�). - N�lll1, ar tigo na "RevistaMédica Suéca ", alguns méd.icos

suecos publIcaram uma compilacãodos seus estudos, relativamente' ao
tratamento dos casos graves deulceras eSltomacas. Nesse ar-tiao fa
zem eles comparação de caso� tratados durante o período 1937-1938no hcsprtaj onde trabalham chc
gando à conclusão. de que ; curatem sido mais dif'ioil nos úlitimos A I� f I t I
anos, isto é, quando muitos ali- S mu II'�res. rancesas na u a

G
mentes importados foram severa-mente racionados. Basearn a.ilnda· contra o invasor rUBlosISU�'S com<O]usões no fato de que o li111etodo de cura do "Ulcus" reali- Copyr ight de Eugéne d'Arc. - cas de guerra dia máqudnar-ia béld- reformamD�e na��i�l�o�or'��lW�,à�s,d'�sã�e t��1�6, �?d� �!���;�Vidade do C. E. C. para O caEI�,::i�:�clJadeiro exército patrio- COLCHOARIA MODERNa'ígualmsnn, eficaz nos últirn os anos. r,

Observa-se uma evidente -diferen- BERN� ,- As l11ull�eres, france- ta feminino tem auxiliiado de ma-
�ça na tendência �a cura. Enquanto sas estão abnalmerrte tomando neir a eficiente o servi co ele espia-

mo penado antenor era corrente pante sa1iente nas represal ias, nos riagem organizado de�tro do ter
comprovar que cavidades bastante atos de sabotagem; na eliminação ritório francês, facilitando aosgrandes haviam desaparecido daplaca de raios X, depois de um tra- dos assassinos nazistas, enfim em aliados informações valiosas sô-}
,�amento de três semanas, estas ten- todas as ações' dir-igidas contra o bre o movimento mardtimo costeí
dern agor-a a permall1ecer iristaveís inimigo, que lhe tornam cada vez 1'0 e sôbre os efetivos mílítar es
o:! a sarar; somente em parte no mais ínhospítas as plugas france- existentes ao longo da costa 'ral1-dJto prazo com o mesmo tratarnen- /

to, e, para obter uma cura comp le- sas. cesa da Mancha. Em minha últí-
ta, requer agora muito mais tempo. ' Em alguns dos últimos atenta- ma viagem á Inglaterra bive opor
Esta tendência têm sido especial- dos terroristas cometidos pelos p a- tunídade de conversar longamentemente acentuada nos últimos seis triobas franceses, foram identif i- com uma dessas anórrínnas patrío-meses.

Pa'rte. da agravação do mal póde cadas várias mulheres, as quais tas francesas que elil'ige uma das
s�r devida a f�1Í9res nervosos, po- foram 'enViDadas para campos de secções especializadas de Pads, a IIrem � cornposrçao da aliimen,tação concentr-ação na Alemanha. Ape- qual me revelou a grande admira
c?nSlÍJl'Íu� a explicação mais pr o- sal' dos tremendos e sanguinários -ção de todo o mundo. femininovável, ddzern os médicos. Não há '

b li
, castizos exercidos pelas tropas na- francês sente pela Inglaterra pelasn -a rmentação durante a cura, se � �

bem seja necessánia em muitos ea- zístas contra Ü'S patr iotas france- .estoicidade com que resistiu à
sos, indubitavelrnenta, antes que o ses, aumenta constantemente a sianguilnáda investida aérea nazisdoente tenha sido hospitaiizado. ação subterrânea dos franceses- ta de 1940 e pelos auxílios espeNa dieta do hospital entra agora
menos creme e ovos do que ante- Iívres. Eleva-se já a milhares o nú- oíads que tem dispensado aos fran-
r íormente, cuja falta 'se compensa mero de mulheres que pantioiparn ceses livres, na luta contra o in
com maiores rações de manteiga e a!i:ivaJl11ente nos atos de sabotagem, vasor do seu país. Revelou-me
,ma'rgarma, de pescado, rndolo de quer dir-igindo 'sinais aos pitotos ] aímda que todas as mulheres f'rannovdlho, quanto, à albumina. Os do
'entes recebem igual quantidade de da RAF sôbre a locaLização dos cesas esperem anci osamente o dia
albumina na sua aldmentação como .ohj'etivo,s estratégicos alemães, da grande invasão aliada, que lhes
lante'fIormlente, porém, alnte,s do tra- qUler recolhendo os aviado,res cuJos 'iproporciona-rá os meios e r'ecursülS
tamen,to, seu r,egime alimentício 1aviões fmam alla1tii:lols, ou então I neoessários à comple<Íi3. eliminaçãotêm sido indubitavelmente bas'Í'ante
defticiente a és,s'e nespeito. fazendo voa,r peIos ares as fábri- daiS sanguilnárias 'tropas de Hitler.

Os paci,entes com úlce,ras san
grentas perdem muiÍlta albumina e
,o plerigo de llIma carência grav,e é
:i l11IÍ'n ente. Podunfo, deveria admi
llüst,ra,r�se uma alimentação doa em
lalbumina em tais caSQlS, dizem os
ll11�dlÍcos suécos.

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 or igíaais, mesmo não pu.

I
b�icados, não serão devolví,

dos.

A direção não se responsa
b'iliza pelos conceitos emiti.

I,
dos nos artigos assinados

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

Ã; iiritii ;;quiva"'r:s�- às- d;t;�t:
r.llacões dos órl!:ãos de Estatística Mio
''Qitar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel
,mo E.. M.).

Condecorado em Washington �,

,

\

I[,j
o general George C. Marshall, chefe do estado maior do exercito estadounidense, em

Washington, no momento em que fazia entrega da medalha da legião do mérito, posto de
comandante, ao general Eurico Gaspar Dutra, ministro da guerra do Brasil. Aparecem,
da esquerda para a direita; na fotografia acima, durante a realização da cerimonia: O
general George C. Marshall; Lt. Gen. Joseph McNarney; general Dutra i, secretario da
guerra em exercicio, John J. McCloy; Dr. Carlos Martins, embaixador brasileiro nos Estados
Unidos; general Hugh Drum, recentemente nomeado para presidir a Junta de Defesa
Inter-Americana, e o general Claude M. Adams, adido militar dos Estados Unidos no Brasil.

SECÇÁ()
o PENSAMENTO DO DIA
"A guerra Hão é mais do que'

um meio; o fim é a paz". A.
Parker.

A ANEDOTA DO DIA
- Nazista, meu louro, dá cá>

o pé!
- Então êste papagaio se

chama Nazista? Por que?
- Porque não pensa. mas

repete tudo o que se lhe ensina.
O PRATO DO DIA

CASADINHOS DE AMEIXAS
Faça uma massa de pão de

'IIÓ
com cinco ciaras batidas

em neve, junte as cinco gemas,
100 grs. de açúcar, 100 grs. de:'
fécula de batatas (não bata
mais) e casca ralada de um

limão.
Deite a massa em taboleiro

forrado com papel untado e'

leve ao forno brando.
Corte quadradinhos e uma

de dois em dois com doce de
a me ix as ,

Polvilhe com açúcar ds bau
nilha.

O PRECEITO DO DIA
Obesa é toda pessoa cuja'

gordura, pelo seu excesso, des
perta atenção, pouco impor
tando que o acúmulo de «ba
nha" s ej a generalizado em al
guma parte do corpo.
O tratamento adequado res

titue ao pacie nte fórrr a e pro
porções normais. SNES.

Comprai na CP. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar

estofados e Colchões

Permanente (stock» de coichões, aceitando-se enco

m�ndas sob medida, "que'r p c ro colchões comuns,
quer para colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

3 - Rua Fernando Macbado - 3

VENDE�I-SE i
agora. o preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todos os bitolas. fabricados com

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

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

TAMANCARIA BARREIROS
=- 1

NorteQuem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimisro do Brasil (D. E. M.).

«Little America» na Irlanda do
WASHINGTON - (INTER- ses. Uma pequena cidade sur

-AMERICANA)-"Little Amé· giu em torno da "Little Amé
rica", uma gigantesca oficina rica", onde os edifícios, ma

de reparos, reconstrução e quinárias, equipamento e mé
montagem dos aviões -fabrica- todos são característicos dos
dos nos Estados, está atual- centros industriais norte-ame
mente trabalhando dia e noite ricanos.
"em alguma prurte da Irlanda Frequentemente são neces-

Setentrional" . srunas alterações no desenho·
Essa grande oficina, não dos aviões, em viI1tude dos no

muito diferente de uma ver- vos equipamentos postos em
dadeira fábrica de aviões, é uso pelo inimigo, ou ditadas·
muitas vezes chamadas tam- pelas experiências das bàta
bém de "Lockheed City", em lhas. Essas modificações são
virtude de ser dirigida pela realizadas ràpidamente, de mo

Lockheed Overseas Corpora- do que os aviões americanos
tion, sob a orientação do Co- possam, conservar sempre sua

mando da Oitava Fôrça Aérea superioridad'e de "performan
Americana. ce". Uma corrente contínua de
Até há pouco, todos os em- aviões americanos de todos os

pregados eram americanos, tipos entra e sái na "Little
mas agora estão trabalhando América", a todas as horas do
nela alguns operáriOS irlande- dia ou da noite.

CASA MISCELANEA, distri·
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOSA

---,-------

i Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Nova e brutal agressão do "eixo"
mercante brasileiraà marinha

RIO (Prcss ,. Parga" por "la aé
rea, para "O Es tad o "') - Nova e

hruí a.l agr cssào acaba de ser come

tida J)('I:1 Marinha .de Guerr-a do
"eixo" contr-a indcf'csu un irlarlc da
�farinha Mcrcnntc Brasileira, Des
tu H'Z, () alvo da tocaia diábolicu
<lo inimigo covarde, foi o Ipequcn:)
nuvio ele cabotugcm da Companhia
Nacional dl' Navcgaçáo Costeir-a
.. ltapagé ", que, vis.ianclo completa
mente dcsnrmudo, pelo litoral bra
silciro, leve SlJ<: rota inesperada
mente interceptada por um possun

í

c submarrno inimigo de gr-andes
proporções c dotado de poclcrosts
sinio ma

í

e ri al de guerra, sendo pe
lo mesmo atacudo, b rutu,l e per ver
sumcntc, na altura da praia de S,
Miguel, em Alagôoas, ali afundado,
Segundo as notícias chegadas a

esta capital. a tragédia .vivida pelo
"Itapugc" chegou ,às raias, do in c
narrúvcl, dela ficando COlHO im
pressão di s t i n ta c imorrer! oura ;\
hrnvura c o denodo mais uma "C,:
(lclllonstrado pelos nossos ma r i
nhe iros uiercan tcs, nesta caiupanha
assassi na do "eixo cm nossos ma-
res, c corno impressão distinta,
imm-rcrtourn c in esqueci vol. .a per-
vorsidade dos homens que, pelo 1l�1-
z ismo. t en laram subverter a orrlcm.
f) direito. 11 justiça e liberdade no
mun dn. Sem out ros propósitos que
não o de nu-lar para ver o sangue
às vitimr.s, as viuvas. os órfãos, o
sofrimen ln e a dor que lhes .,lIivia-
rã o desespero assassino em que se
debatem. acossados pelos vitor-in
sos cxúrcitos rias Nações Unidas,
C111 ,tudas as, frentes, ai nda desta
vez, os na,zistas não trepidaram ua
ut ilizaçúo dos seus instintos selva
gens, dando a essa trtgéssima-ter-
ceiru agressão a nossa' Marinha
Mr-rcantr-, cnractcr+sticas novas de
brutalidade, que ficarão em nossa

Omemória COl1l0 cicatrizes em nosso
próprin corpo, pa ru j,,'!!'ais esquc
cerruns que, por esta' e por ouí ras
,lfens::",>, físicas e morais, temos
lima divic!<',-r]e-honra e saldar com
os modernos hUllos. Nasceu S. Bruno em Colônia, pll'PERSEGUIDO ATÉ O úLTIMO lo ano 1060. Sobveasaiu-se nas le-INSTANTE PELO SUBMARINO tras e ainda mais na Teologia e

INIMIGO na ciência dos Santos Padres. EraSlll1prepndido .nela unidade' 111>1-IP muito jovem ainda, quando S.miga, o "Itap:.:.gé" tenlou escapa'- Anon o chamou para Colônia, on.lhe à sanha inimiga. Por Ullla 11\'1,- de o elevou às primeiras ordensnobra calma do seu cOlllandanle sacras. Com a morte de Anon foiAntônio Barra. ,foi diri!:ddo à lJr�, i"\'C> ":feito cônego e chanceler da igrejaa:cima I'cferida, que E'sta,va pnhi- de Reims. Encontrando.se certoma ..0 sublll8l'i no, entretan to;-pcr- dia com alguns co=panheiros, re.seguIu-o, alé o último instanll', istr, I 1 d' so veram ê e e to os abraçar oe, até ![uando cheio de rombos .iiI estado monástico. Para êste fim(; t�ndo gl'alnde parte de s,ua tripll- dirigiram-se aS. Hugo, que osh�ça() sofren,do a ])ordo os horm- conduziu ao deserto de Cartusea.]'cs de uma lra,gédia .indescritível, Viveram sempre separadOll, e só seao cstournr ria metralha, destrllin- reuniam aos domingos. Ao se sedo coisas c vielas, ocasionando ('x-
l-pararem levall'O., cada um, um pouP osoe5, foi ellicalhar no 1Jonto en1 co de alimento para a semana.([ue procurav:.! abl'igo, !para, alí .::- Indo certa vez um rico fidalgo viceber então ôl última descargal e1c

1
c' sitá los, admirou se muitíssimo daorpcdo ([lle o fazia finalmente cc- bder, COl11o UIll bravo. Blhua pOt;sza

e vli_rtdude, Ofereceu·S' 1" I
- es en ao uma ln a baixelã de

S: Udl llPfl! açao ,cstava a, postos. I prata a quo.l os mangas recusa-cu c egra Ista morreu com o ('or-\' t d" dpo aIJeJ'oto em chagas, banhado rc:m pront.amen e, .Izen o que
Ul1 sanglle, contorcendo-se em do- nao as podIam aprovelt<:r_ Achan
Tes. do S. Bruno que seu hm estava

próximo, mandou chamar todos os

monges e fez-lhes úma confissão
geral, contando-lhes toda a sua

vida. Faleceu S. Bruno a 6 de Ou
tubro de 1101.

VíTIMAS
Do a laque salvurr.rn-se 29 passa

geiros e 52 tripulantes, conformo
se informa oficialmen te. O total
dos primeiros era de 35 e dos se

�undos 7 pessoas, havcnrío, portan
!o. a lamentar 25 "idas. Entre os
sr.lvo s existem feridos.

GRANDES OS PREJUIZOS
MATERIAIS

Os prejuizos materiais f'ornm
grandes. Além do navio, perderam
SC' no ataque grandes carrcgamcn
lo de óleo e milhares Ide canequi
nhas de folha de Flandres, desfi
nada à cxtr'açào da borracha, e
outras cargas.

...

MOVEISde

qualquer espécie
e

quan'idade
COMPRAM-SE

Tratar na

A SERVIDORA
4 • João Pinto • 4

santo do dia
s. Bruno, fundador

_�__ - - - - - _ - - _ - _ :. D

. E�cÃRREGUE-;;'-;7E�irê;;� fut�;dIárIa ", de todos os seus interêsses juntoa ,C)ualquer departamento público civil,mIlltar, bancário e (!omerciaL

"Rainha dos Estudantes
;---__Ea �

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, prOlllOyido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
o apôio de " O ESTADO.
Voto na senhorita , , , ,._

Aluna do , .

Votante
. NOTA: - Preencha com cla,reza, o "coupon" acima e deposJte-o na; urn,;), existente no Cine Ritz, especialmente colocada paraesse fim, .

DISPOSTOS A RETORNAR AO
:MAR

Apesar de tudo, segundo dccl a
rações do comandante Antóruo
Bf1'ITa, os tripulantes salvos do
"It apagé " estão dispostos a retor
nnr 2,0 mar, mantendo assim UIlI:"

tradição guorrci ra que jamais Si'

desmentiu em nossa Pútrin, e que
nâo se desment irú mcsm» diante
dlim .uimigo que conjbat c as 'es
coruüd.vs, auxiliado pela "rruiuta
coluna". e que foge quando c) ud
versurro d, enfrentar .rprcscnt a
igllêdch,dc de .f'ôrças, que Ili'i<' pro
cura encontrar quando aíaca bar
cC'S ! nercam teso

('as.·
_.'1

1 que sôbre as armas reais da
Inglaterra aparece a frase

«Dieu et mon Droit»; e que
isso tem sua origem no fato de
que foram aquelas as palavraS,
que Ricardo Coração de Leão
proferiu na célebre batalha de
Gisors, contra os franceses, que- •

rendo significar que não era um

vassalo da França, mas sim um

rei pela graça de Deus e seu

próprio direito.

2 que a primeira lâmpada elé·
trica incandescente foi inven

tada, em 1840 por Sir William
R, Grave, sendo aperfeiçoada,
em 1879, por Thomas Alva Edi
son.

3 que Luiz XIV, o famoso rei
sol da França só tomava ba

nho às vezes, neutralizando os

efeitos decorrentes dessa grave
anomalia pelo uso imoderado
de perfumes; e que isso é rela
tada com amplos detalhes pelo
historiador francês Paul Nor
mand num livro recentemente
publicado em Québec.

4 que os habitantes do Tibet
usam a manteiga rançosa

para lnumeros fins, que vão
desde um «delicioso petisco» atê
o combustível para alimentar o

fogo sagrado; e que, entre ou

tras coisas, utilizam-na tam
bém para untar os seus corpos
e cah!!los, para proteger suas

mobilias, e para fazer oferendas
aos seus idolos.

5 que existe um tratado inter
nacional estipulando que os

membros da Cruz Vermelha
capturados pelos beligerantes
não podem ser considerados pri
sioneiros de guerra, devendo ser

devolvidos ao inimigo assim que
as condições militares o permi
tam.

6 que o ferro foi empregado
nas construções navais pela

primeira vez em 1818; e que foi
o «Vulcan», construido em Glas
gow, na Inglaterra, o primeiro
barco com casco de ferro que
singrou os mares_

o DESENCALHE DO
(tCOMTE. (APELA»

Aracajú, 6 (A. N·.) - Com a che
gada do ma<lerial Recessário, pro)S
s'egll'C'll1 os trabalhos * des'W1ca
lhe do "Comandanle Capellu", cuja
situação melhorou consideravel
mente.

ESTE AlUNO

,_._......_ .......-",.••_-_..-_....._-.-_-.- -_-_-. =-__-.-_-.-_-_M_. -_-_.._-_-_-_-_-_-.._-_-_-. ...,._-.�

Os russos não forçarão o Dnieper, giões nazistas. Não ass'inalam os
Moscou, fi (U, P.) - Avolumam- últimos despachos ações de enver

se os indicios de que os russos não ga(iura, nem exJt.raordinários pro
tentarão for-çar ai travessia do rio

grcssos na marcha soviética rumo
Dnieper durante a presente esta- à f'rontei ra, mas apenas contra-ata
ção das água». As chuvas chega- qucs alemães, que, embora de ca
ram e trouxeram momentâneo aí i- ràter local, não deixaram de. ser
vio 'para os exércitos hí tleristas, encarniçados.
depois de lerem realizudo uma re- ... .....,._-..-..-..-..-.r ...... -..-_- -..-..-""

tirada sem precedentes na história
militar alemã, num recuo que CIl- VIDA SOCIAL
volveu, da fronte central até o ex

tremo meridional da Ucrânia, ccn-
AN [YERSARIOS

Deflue hoje a data natalícia da
terias de divisões nazistas equipa- galante menina Cleuza, dileta fillfa.
das com o que há de melhor na do sr. Miguel Domingues, acatado
ade de matar. Dizem assim os úl- comerciante desta capitaL
t imos despachos de Moscou que Eli-Teresinho, filha do sr. Leo
muito provavelmente o AHo-Co- poldo Meira, festeja hoje a sua

mando russo só ordenará nova ar- data aniversário.
rnncarta contra o invasor em rc-

a sra. d. MariaFaz anos hojel irada, com a chegada do inverno. das Neves Rosa.
Libertos dos lamaçá is que travam
a marcha de suas divisões blinda- Visitas:
das, os russos Iuiciao-ão a etapa
Ii.n al da libertação de seu territó
rio, rlesalsjanrlo da fronteira oci
dental do Dn iepe r as castigadas 1i'-

Afim de agradecer a notícia que
a seu respeito publicámos, visitou
nos, hoje, o sr. dr. Venevérito
Cunha, nosso conterrâneo, residente
em Curitiba,

,,-tllOl�f��'!ff;'das reais vividas no mun

do da imaginação - eis o

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

início da

da melhor serie de

ROMANCES POLICIAIS
publicada até hoje DO Brasil:

_o
úLTUI() CASO DE TRENT .. E. C. Bentley

UM ENIGMA PARA DOIDOS. Patrick Quentin
A MORTE NO NILO - Agat�!- Christie
O GRANDE CASO DE FRENCH F. 'Wllls Crofts
Â MORTE DANSA NA RU)IÃNIA v. "T. Mason

�IVI!ARIA5, OU PElo I!éEMBOlSO g:;;
EDI�õES DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andradas, 1416 - Porto Alegre-R. <i. do Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSTADo-Quarta-teU"8. 6 ele Outubro de 1943

Concluido O monumento a Benjamim Constant :--
..---

---,
R,IO, 4 y�.. N.) - Acha-se

I patrício. nordestino.Kanto. °l'blicano, cujo-interior será di-IBanco do Br'88181:�qUl, con�lUl�O, . o. monum�n- monumento será levantado a vidido em duas grandes salas, : !
o. que CvaI ser erigido a BenJ�-1 cavaleiro do antigo e histórico além, de bito salas menores, : i

�i\r;:r" onstant, ,.em Gragoata, forte Acadêmico, inexpugná- que serão iluminadas por qua- : I01, de autona do escultor vel ?�luartG florianista,
.
por tro grandes vitrais, os quais: •

ocasiao ,d� rev,olta chefiada r�presentarao motivos histó-,; Sociedade Anônima II• por CUSt?dlO Jose de Melo. rICOS relativos ao

movimentO!.A estatua em bronze de republican o, subordinados a I Capital Cr$ 100.000.000,00

B
. .

C
.. Fundo de reserva e outras reservas Cr$ 1 348 131 13850

enjamirn- onstant mede vin- diversas teses. ::
_...... ...,

'" Agências e correspondentes em todo o país !II
te metros de altura, pesando I EXECU'l'A TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS •

nada menos de dezoito tonela- • Abona, em conta corrente, os seguintes juros:

Ielas. Será, aliás, a maior está- I AGE:"JCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

tua que se colihece no mUil- •
Dep. com juros (GOMERCIAL SEM LIMITE) 2% a/a

• Dep, limitados (limite de CrS 50.000,00) 3% a/a

AU'viada em POUGOS Minutos elo, fundida en1 bronze, pois, ., Dep. populares (idem de CrS 10.000,00) 4% a/a

Em poucos minutos a nova receita _ a Estátua da Liberdade, à e:l" •• Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tarn-
Mandaco - começa fi circular no sangue
aliviando os acessos e os ataques da a8m'; trada do pôrto de Nova 101'- • vêm de quaisquer importâncias).
ou bronquite. Em pouco tempo é possível que, é fundida em outro metal. 0. com aviso nrévto de 30 dias .

dormir bem. respirando livre e facilmente. :
idem ele GO dias

Mandaco alivia-n. mesmo que d mal seja Essa estátua coroará o cor-
antigo, porque dissolva e remo, e o mucus

Idem de 90 dias ..

que obstrúe as "ias respirntorias, minando
! po

do monumento, que medira I Depósitos fi prazo - fixo
.a sua energia. arruinando sua saúde ta- 50 t d ltzendo-o se n t i r.se prernaturamenje �ellJo. 1110,rOS e a U1'a e se ergue- por 6 meses .. .. .. .. . .. ..

Mendaco tem lido tanto óxito quI:. se oro- rá sôbre um.a elevação de dez : por 12 meses '. ...... .. ... , ..

rece com a gnranüa de dai' ao "paciente • cOilr RENDA MENSAL
respiração livre e racil rapidamente e C01l1- metros, devendo pois, o sober- 8 por 6 meses ..... .. . ... .. . .. . .

o 5')1 /
pleto alivio do soírimento da asma em pou- ])0 conjunto, apresentar Oto...:-

ú, o a a

cos dias, Peça Mendaco, hoje mesmo, em
-

_

L • por 1.2 l11eses .. .. 4,5% a/a

qualquer farmác!a A nossa garanüa é a

I tal de 80 metros acima do L}�TIUS IPOTEC:i.lUAS ..
sua m!ljpr proteção, •

I''." d A b
I mar. No corpo do monumento • As letras hlpotecárias emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de

.... en ae o �aa:�:.m I irá funcionar o Museu Repu- : c-s 100,00, c-s 200.00, c-s 500,00, CrS 1.000,00 e o-s 5.000,00, teem por ga

:
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS -- O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE

II Indu'slria do pap"'".... �� O � DOa.-naG�irVã�BSrdetOanPhaaPa II :::��:��.iLidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de sor-

iJ.I I b ii .:.b ; � II _

Seus juros de 5% ao ano, pagáveis poj- meio de cupões, de 6 em 6 meses, •
em 31 de janeiro a 31 de julho ele cada ano, estão isentos de quaisquer im- •

C
-

N
iii

MI-
-"VAS1-IINGTON - (1NTER- : postos. taxas, selos, contribuições ou outras tributações federais, estaduais :•.

ooperaçao aCI'una \.J\'lER1CANA) Sua Santi e ou municipais, de acõrdo com o decr-eto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938.
. ,

' -1 •
-

-. Preferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou pr-ev ileg iada e :.

... dade ? Papa envi.ou _

um no,vo I podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZA.rIDA PúBLICA; - EM FIANÇAS I.
A Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartonagem, com I do.natIvo de um milhão d.e CI U- CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENORES, •

séde em S. Paulo, na rua Líbero Bada ró n. 561, 4° A _ Salas 401 a 406,' zerros para as autoridades 4I!l ÓRFAo.S E INTERDITOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRESo :
que estende as suas operações no Estado de Santa Catarina, na venda de I eclesiásticas da Inglaterra,:· TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS •

.ações para integralizar o seu capital esocial no mais curto espaço de

tem-li Pais de Galles e Escóssía PELO BANCO. •

P?, p�ra .a sua próxima realid�de de prod_ução, t?rnou-se pela .sua_ orga- a-fim-de auxihar a recorrstru- : São negociáveis em qualquer' parte do território nacional e cotadas em :-
nrzaçao Iiberal, numa verdad eira cooperativa nacional. As suas açoes no _

-

..
. .1

BOLSA. •

valor apenas de 100,00 cada uma, integrais ou com 20% de entrada e çao das Igrejas destruídas pe-... Agências no Estado de Santa Catarina: :
oito pagamento de 10,00 mensais, tem a finalidade de associar ricos e

I los bombardeios nazistas. O. FLORIANóPOUS, JOINVniE, BLUiUENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO •

p.obres de. tod�s as c�as�es so�i�is. Capita�istas, come�Clanos, operá- total dos donativos feitos por 1: E MAFRA :
rios., f_uncIOnahsmo pubhco,.mi lita res � agncul.tores, m o mver�er. os se�s I Pio XII para a restauracâo

Ê EXPEDIE,\TE: Das 10 às 12 houas e das 14 às 15 horas. •

C�plta'IS, reservas e economias, no maI?r s�ntJmen!o �e patnotIs�o sa-j d
.

>' d G.;- B t 1
� : Aos sábados: das 0.30 às 11 horas. :

CIO pela.Ordem e �rogresso.da,em.ancIPaçao econonuca do BraSil, na as 19leJas,.a ,ra- .�e anla ef• Endereço telegráfico - SATELLITE •

grande riqueza naclOna� da llldustna. de Celulose e Pa�el. .. para o auxIllo as vItln1as da' : Gerência.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1614 :
Os nomes dos seus Ilustres orgamzadores e o conceIto dos seus pn- O'uerra eleva-se assil11 a Cr$ Ii

TELEFONES: ContadOria 1114 •

meiros, e maio�es subscritores �o. Estado ?e S. Paulo, q_ue\tfJublicamos à '2 250 000
' , . •

parte, e garantia dos seus proposItos 'na fIrmeza dos seus Hns.· O desen-
. . .

. ,
I _ !!.

'\"olvimento máximo da indiIstria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos Sua santIdade fez, tambem,l ..

otimistas em relação ao grande futuro da nossa Pátria na sua maior um donativo de meio nlilhão
produção econ�mica. Sejamos mais brasi.leiro�. _. de cruzeiros para ajudar a .res-

Confr�tern}zemos todos n? mesmo 1deahsmo da co�per::(;a? naclO-1 t u ã dos templos católicos
nal, associando-nos com entuslasIUO às novas e grandes IndustrIas que

a raç o
. 'f'

�

surgem, hoje sabiamente .nacionalizadas pelas nossas leis sociais, na vi· I de Malta, destrUIdos ou

dar:.l�-Igilância coordenada do nosso acatado Govêrno. cados pela aviação do EIXO .

.

Feita �sta ligeira expoS'�ção, p�lo. seu rep�esentan�e neste Estado, Até agora o auxílio papal i
abaiXO assmado, a Comp.anhla BrasIleIra de Ce.�lose, I apei e .Car�ona,- ilha heróica sobe a Cr$ ./gem entrega o seu conceito moral e a sua capaCidade de organIZaçao, a

judiciosa apreciação do grande e ilust.re povo do Estado de Santa Cata- 1.250.000.
rina, onde delegou os seus interêsses honestos na venda de suas ações Por ocasião do envio de UIn

para integralizar ,no mais curto espaço de tempo o 'seu capital social na anterior donativo de um mi- :;;;:::;:;,;.;-.;:;.-;;;;;;;;;,,;.;;;;-,;.;.-;;.-;.;-_._
..

_

mais próxima realidade de produção. Para maiores esclarecimentos pe· lhão de cruzeiros sua santida
cidos de ações e distribuição do seu amplo Manifesto que deve ser lido
por todos os interessados da "Cooperação Nacional" das grandés in- de manifestára sua tristeza
d.ústrias que surgem, legal e honestamente organizadas, queiram dirigir- pelos sofrimentos de Londres
fie pessoalmente ao escritório da Inspetoria, na rua Felipe Schrnidt n. e outras cidades da Grã-Breta-
41, ou, por correspondência, à caixa postal n. 185. nha no decorrer da guerra aé-

Inspetoria da Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartona-
gem, Florianópolis, 25 de setembro de 1943. rea, bem como o seu .pesar

TRAJANO J. REGIS pelos danos inflingidos ao lé··
gado histórico e cultural da
reglao e pela destruição de
muitas capelas católicas.

_'$kWWMWnW 'ARti "�A

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

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

locar as suas ações, no valor apenas ele 100,00 cada uma ao alcance
dos mais moelestos recursos, para o integralizar imediato o seu capi·
tal social, na sua próxima .realielade produção, tem a honra de apre·
sentar à criteriosa apreciação elo grande e ilustre povo dêste Estado,
colmeia do trabalho honraelo, os nomes elos seus fundadores e primei·
ros e maiores subscritores elo Estado de S. Paulo.

:PUNDADOHES
DR. CELIO DA ROCHA MATTOS, Advogado e Co,,,'sultor Juridico dos :Qiários

Seu Nariz
se Entope, I
Perturba
o Sono?'Associados;

DR. WALDIR DA SILVA 'PRADO, Médico e Capitalista;
DR. RENATO DO AMARAL, Oap.ilaUsta;
DR. ABEL BJGHUETTI, Eng. Proprietário;
SR. JOÃO AR�AUD MAIA, Proprietário;
DR. JOÃO ALFREDO CATALDI, Juiz de Direito dos Feitos da Fazenda 1<'",·

<lera I;
DR. ROGÉRIO VIEIRA TUCCI, Arquiteto e Proprietário;
DR. LUIZ CARDOS PUJOL, Advogado e Proprietário.

LISTA DOS rlUi\IEIROS SUBSCRITORES
DR. AUGUSTO :vrARCO:\lDES JUNQUEIRA, :lIIédico;
DR. CARLOS C. GAKDOLFO, Engenheiro;
DR. EMíLIO CARLOS, Advogado;
SR. FRANOISCO A. COUTrNHO FILHO, Industrial;
DR. JOÃJO CARLQS DA SILVA TELLES, Méclico;
D. MARIETA GUEDES PENTEADO DE CAiVI:ARGO, Proprietária;
DR PROCóPIO RIBEIRO DOS SANTOS, Advogado;
DR. JORGE BUENO MONTEIRO, E'l1gElnheüro;
DR. PEDRO EGíDIO DE SOUSA ARAKHA, Médico;
SR RUY GUEDES GALVkO, Diretor do Banco Indústria de S. Paulo;
DR. HABIBI CARLOS KIRILLOS, Médico;
DR. JORGE PEREIRA MEntA, Engenheiro;
D. HELENA LEITE E SILVA, Proprietária;
DR. HUMBEDTO PASCOALE, l\Iédico;
SR. ALEX.A!NDRE GOMES, Proprietário;
D. HELENA PAULA LIMA, Proprietária;
SR AFONSO CELSO SOBRINHO, Pl'oprietário;
SR. FRANCISCO GIANOTTI, CorrneJ'cia'l1te;
D. LINDA AMY DA CUNHA, Proprietária;
D. NELLY AMY DA CUNHA, Proprietária;
SR. PAULO VIEIRA TUCCI, Arquiteto.
Pedidos de Ações e outros esclarecimentos na séde da Inspetoria,

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

Ao deitar-se pingue umas quantas·
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina .. Va-tro-nol "desentope" o

nariz, facilita a respiração, preparan
do assim o caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a estor
vante mucosidade, acalma a irrita
ção, contrai as membranas inchadas.
Goze do bem-estar que Va-tro-nol
proporciona, esta

nOite��lVICK /�')
--

_

.

VA�TRO·MO� -

.

Combate aéreo de
40 mil"utos

Chmng-King, 4 (D. P.) - o ge
neral StihvelJ anunciou que, no

dia primeiro do correl1lte. se tra
vou um comhate aéreo de 40 mi
nutos, no nort'e da Indo�China, en

tre aviões nor,tc-amcrica,nos e japo
neses. Dez máC[lünas nipônicas fo
Talll deslÍruidas e, provavelmente,
mails. O ataque foi contra o porto
de Haifong, que sofreu gl'andes
danos.

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

4,5% a/a

4% a/a
5% ala

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

p. CABA DE RECEBER o

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

Ruo Trajano, 15

Lá V_ S. encontrará solas
salas de visita, de

Vendas à- vista
de jantar, dormitórios e

fino acabamento.

e a prazo

)
r
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Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

.ce�AemB���e�� S�I��,����. !':.�:'v� d:P:;:' vale muito mnís 1. Age"'nc.-a Geral de Transportesllioes, co'.'lel·êncills ou solerudades, fica- .........rá estendida "0 longo da parede, por de- T t d C m G r Itraz ,la C''''f'ir" ,la presidêncta 011 do 10- ranspor es e argas e e
-cal da tribuna, sempre acima da cabeça Aproveite a nossa Linhas regulares de caminhões de Florianópolis às seguin-'�o respecttvo ocupante e colocada de
moo? que o lado maior do retângnlo

f
·

11 tes localidades e vice·versa:
.

esteJa em sentido horizontal, e a es-

O erta eSpeCla 1 B d-trela Isolada em cima". (Decr-eto-Ieí n, •. Araranguá, Bom Retiro, Brusque, B umenau, raça o
4.54'5. de 31 de Julho de 1942: - Art.18. Norte, Correia Pinto, Curitibanos, Campos Novos, Cruaeir e ,

OpOSição dos estudantes italianos Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas, Cocal, Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, Itajai,
cintos, bijuterias, novidades, etc. etc. Imbituba, Jaraguá, Joinville, Lages, Laguna, Mãe Luzia,aos alemães Morretes, Nova Veneza, Orleans, Ponte AI ta, Pericó, Painel,Informou recentemente de Zuri- Não esqueça: começa a 20 de setembro e acabo

que ". .

a 30 de outubro! Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim, São Ludger o , Tu ..

uma agencua nctioiosa que os
estudantes das cidades do norte � barão, Urubicí , Urussanga e localidades intermediárias.
d Aceitam·se cargas para redespacho junto à Estrada dea Itália só são uttrapassados pe-
] Ferro em Imbituba, Tubarão, Jaraguá e Cruzeiro (Herva)',os trabrtlbadores na lreme'J1Ida opo- VIACiEM SEMANAL A PORTO ALECiRE-CURITIBA E SÃO PAULO't.� .s��ão, que fazem aos alemães e f'as-

�� cisías por tod os os meios p oss i- Direção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA.
veis. Há alguns dias atrás, os es- Rua Alvaro de Carvalho, 2
tudanles italianos receberam o r- I End. Teleg. «DAVILAI' - Telefone, 1.677
dern para ingressar no novo Pa'r- 15 v, alt. - 13
tido Hej}llblic'ano Fascista (le Mus- qu 01"S vende em Ih otend'L ln «O casa e m e ar e» ,sulini. Bnlretanto nenhum estu- • •
dante obedeceu.

'

8 R T· 8· :
InfoTma-se que UIll estudante

- ua rcqono - :

OISC/
..�

1.0($ :[matou lima sentinela alemã no �13 (�, (•." f.
_

\

I:.consulaclo germânico de Milãol As :: _ � \'l
3ssociações estudantis visam orga- F"ARMAC IA ESPERANÇA11izar o "boycott" do jornal de : :M l··, do Farmacêutico NILO LAUS • C --')LUMB J-A •USSÜl 1111 'Lavoro Fascista". Os (- •.. 1 Hoje e amanhã será a snapreferida. •..ra )alha,dores das fábricas de Tu- Drogas nacionais e estrangeiras _ Homeopatias _ perfnmarias: ',. .L -

•n im inventaram as mais diversas Artigos de borracha. ; As mais famosas músicas, com os mais =.modalidades de resístêncía passi- Garante-se a exata observância no receituário médico.
...

va, empreg.a'ndoJas em todas as PREÇOS MÓDICOS. : famosos artistas. :
oporlnnida,des, na fh-me decisão lha Conselbetr-o Mafra. 4 e 5 (edifício do Mercado) - J'ON� 1.114' '" ;' •
de delSobedece,r às ordens

recebi-I---------------------·I: ULTIMAS NOVIDADES :
das das autoridades nril.itar-es ale- THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY : N RADIOLAR :
mãs. Salientam as i nf'urmacões r-e- LIMITED =. a «( » !eebid as que a resistência "passiva

I
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

• •
orga.nizada está aumentando sen- - Cr$ 1.200.000.000,00. : Rua Trajano, 6 :/llive']'l1lcnle po rtoda a Itália OCuI)a- Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19 • •
_1 III.xra pelos alemães. • ..

r
-----------

TALVEZ NÃO
SAiBA DAR
UM PASSEIO!
o novo número de SELEÇÕES
traz-lhe conselhos saídos da ex

periência de alguem que fez da
arte de passear um escudo contra
as inquietações da vida. E mais:
Quem inventou a famosa
car'ClIbil"ia Garcnd? Como
um homem sem diploma de enge
nheiro desenhou a melhor carabi
na de guerra." Pág. 31.
Será possível esmagar a
Alemanha pelo al"? Quan
tas bombas e aviões seriam pre
cisos para bater Hitler. .. Pág.77.
Mortos em gôzo de llcençc l
Falam dois ex-membros das orga
nizações secretas da Alemanha,
que a cada passo arriscam a vida
na luta contra o nazismo." Pág. 61.
«Nossa prece fel: o miler
gre!» Os náufragos rezaram ...

e mãos invisíveis os guiaram a

porto de salvamento! Pág. 67.
Apresentando sempre os melho

res artigos de 500 revistas mun

diais, Seleções instrúe, diverte e

oferece ensinamentos úteis e in
teressanteso
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para AGOSTO
Acaba de sair

Apenas CIi".$2,oo
fj

Reprrsentaute Geral no Brasil:
}'EHNANOO CIIINAGLlA

R1.(a elo Posario, 5:j-A - 2.° andor - Rio

Navios mercantes
NOVA YORK (INTER-:I

-AMERICANA) - A indústria
naval norte-americana já produ
ziu, depois da entrada dos Es
tados Unidos na guerra, ou seja, I
depois de dezembro de 1941 ,

precisamente, 1.456 navios mer

cantes com uma capacidade de
carga de 16.575.000 toneladas,
número êsse supenor ao da fro
ta americana em 1939. O presi-Idente do American Bureau of I

Shipping informou, também, que
I

êsse total adicionado ao da frota'
mercante existente em 1939, que
somava 1.300 navios, com -",1J 1.600..000 toneladas, dá uma

tonelagem maior que a possuida I
pela Grã-Bretanha, a principal

I

nação marítima, antes da guerra.

I �� �f�rta ��I�[i�de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

�

CASA MACEDONIA
ofere(e·lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Seccão de Fazendas,

DIViNDADES GR�GAS
QUE GU/.UU)AVAM

AS PORTAS 00 csu.

,

Assim nos conta a mitologia eh velha
Grécia e, aqueles que as desrespeitassem
perderiam o acesso ao Céu.

Na vida real, as horas são também se

veras nos seus princípios e, desrespei
tando-as, perde-se o acesso à vitória.

Mas é muito fácil chegar à hora certa,

guiando-se pela pontualidade dos reló
gios Norma, cujos modê los são apre
ciados pela sua beleza c regularidade.

'II�?D��Y Oi��T����<E_��ç�!r!Jitar?s e �'�!.�t�RICANA) - O sr. Robert P .Ida nossa marcha para a vitó
Patterson, sub-secretário da, ria final. A guerra no Pacíf i
Guerra dos Estados Unidos, I co, continuou o sr. Patterson,
declarou logo após a sua eh e- não é um "espetáculo à par
gada a esta cidade em viagem I te", em relação ao "espetác�lde inspeção, que brevemente lo principal", na Europa. Nao
será desfechada violenta ofen- há duas guerras e sim uma
siva contra os japoneses. única e de enormes propor-
Nessa viagem, 1;0 sr. Robert ções.

P. Patterson, quê está acorri- Referindo-se à quantidade
panhado pelo general William de material bélico produzido
Knudsen, diretor da Produção pelas fábricas norte-ameríca
do Departamento da Guerra e nas e daí enviado a todos os
seis outros líderes militares setores da guerra, o sr. Pat
e civis, deverá tocar em quase terson disse:
todas as bases americanas do - A nossa produção está
Pacífico Sul. crescendo sempre, de acôrdo

O sub-secretário da Guerra com o nosso propósito de au

dos Estados-Unidos mostrou- meneá-Ia cada vez mais, e ho
se muito bem impressionado je nos sentimos ainda mais
com os resultados da sua ins- fortes, nesta luta contra o ín i

peção, bem como com os pre- migo comum. Cada dia que
parativos e operações milita- passa, mais nos aproximamos
res dos aliados, naquela região da vitória, com o prossegui
do Pacífico e declarou: mento destas batalhas, em que

- Tudo quanto eu ví é uma I agora estamos empenhados.
segurança para as nossas ope-
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"ampeonatos brasl· t e Del Debbio, Pepc, Amilcar e Se- :\Iibni, Lima e Prp i (Hui, no
ú lti-ti - [raf'im, Ml nistr.inh o, Heitor, Gambi- ruo Jogo).

I·
."

d· d
nha, Feitiço e De Maria. 1942 - Paulistas - Oberdan

elros ja Isputa OS 1930 - Não houve campeonato. Agosbiuho (Ju nqueiru ) e Beglio�1931 - Cariocas - Veloso ])0- mene Januo Brandão e Dino,mi ugos e Hild egnrd o, Herlllogenes, Clauclio, S.el�,iiio, Mi lan i, Lima eDos 5!ezoilo campeonatos beasi- Marl i n e Ivan, 'Valter, Leônidas,IPanda!. (Coordenado por Nelson��l ros ja dlSpiu'lado:;, os car-iocas Carvalho Leite, Hussi nh o e Teori-' Maia Machado) Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.
sagraram-se c�'l1lpeoes dez vezes e lo. I , Ios paulistas 0110. Os baianos ven-I 1932 - Não houve carnpeo n aí o. , . , ,

cer am o cert!'lIHe uma vez. OS ca- Hl33 _ Paulistas _ Jur-anrl
í

r-,
A EQUIPE GO.IA1\1AIrl ocas conquistar-am duas vezes o Neves e Junquei ra Tun ca Za rz u r A turnra rcpresen tat i va de Goiás

�oI1�1�0 de b i-campeõcs (1924-1925 e (Bram d ào ) e Tufi, LuizinI1�, Gaba r- reune_ val�)I'es de projeção destaca-
192/-1928) e uma vez, a única de do, Romeu, Valdemar (' Hcrcnlcs. ,da, nuo sOlllen,le. no ccn an-!o espor-todos

_

os campeonatos, ° de tri- 1934 _ Paulistas Batn la is ,

l ivo daquele I"slad�, nuas, Lambem,
campeocs (1938-1939-1940). Os Jnú e Jarbas, Tu n ga , Brandão e nos,anals .do lulebol brasileiro.
paulistas

_ sagr�l,ralll-se tres vezes Orozimbo, MCll(lcs,c Luizinho, Ho- "

Eis aqui alguns dados sôbre vá-
b i-carnpeões (1922-1923, 1933-1934 meu, Lara c He rcules (Campcun a-

IIOS (�eles:, ...,

e 1941-1942).
. lo da Federação Brus il eir a _ Baia- . ::YroZJ\R1 - G�I�lro de h'll"H<n.des

l?amos a .sagutr , os quadr-os cam- nos _ De Vecchi, Popó p Bisa, possíbihdadss, llHlllando no cam-
p eoes : Mi la Guaa e Gia Bentinho Buima pco nalo presenle por um dos gtan- Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

1922 - Paulistas - Primo, Clo- Guai'ani,bNovinll�l (' Allllir:) (Can;� odes �!llbcs de Belo Hor izont«. An-
.

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
doald o e Barlô, Brasi l ei r-o, Am ilcar peonato da C. B. D.), tcs, fora o ke cper ef'etivo do Arné- Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospttul de Caridade
e Uel,il�clo, Formiga, Mário And ru- 1935 _ Car-i oc as � Hal aí a is ,

r-ica F., C., do Hio de Jane
í

ro, que Clínica médico-clrúrgica especializada de Olbos, Ouvidos, Nariz e Garganta
da, Friedcnrcich, Ncco e Hodrir Mar in e Machado, 'Marcial, Brant I o ced�u �,� quadr� mineiro. CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15.30
gues. 'e Orozimbo, SÚ, Russo, Plac i d o, I, PIAt:LISl A - COInslclcrado o Il.s 18 horas - RESIDRNCIA: Conselben-o Mafr:a, 77 - FLORIANóPOLIS.

1923 - Paulistas - Primo BaI4- Mamorlo e Hercules (Cumpeon a!o me h o r ?ole.lro goiano, Faltando- . _

to e Olorloaldo, Sergio, AlIli{car ti da Federarão Brasileira) - C'ario- lhe, porem, ai nrln , () contrôle clo's DR ARMANDO VALÉRIO DE ASSISArtur, Neco, Heitor, Friedern-ei ch , cas _ Hei, Zé Luiz e Il a l i a , Af'o n- ne,I:Y�)S, 9ll<ando se exribc em ter-'
.

Talú e Feit.ico. so, Dodô e Ca n ali. Orlando, La d is- nt�no difer-ente ao do meio a que Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital1924 - Oal',iocas - Haroldo, Pe- Iau. C. Leit e, Xcna e Carreiro cst)" acostumado. (Vei o de ]'(',wr- de Caridadem af'o rte e Hebraico, Nesi, Seabra e (Canrpco na to da C. B. n.). val�', , CLíNICA M-DICA DE CRIANÇAS E ADULTOSFortes, Zezé, Lagarto, NODÔ, Nilo 193G _ Foi realizado 11m "Cam- ..,SCOBAH .-:- A,dUlirúvel jogador E
e :\1ode,wlto. pco.n,alo dos campeões", ]){>la .L'lde defe.sa, '.lIllllan.te do ".Ju:ventus" CONSULTóRIO: Bua Vitor Meircles, 2G - FODe 1.40.5

1925 - Cariocas - Harol'do, Pe- C. F. Vencell-o o Atlélico dc Belo :d� S. Paul,o, pelo qual dispulou Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas
11a.[orle e Helcio, Nascimenlo, Flo- Horiz�n�e., ,

'

v,m::(�s ca'lllpeol:atos. lnscr.ito elll I
,HESIDENCIA: Hua Marechal Guilhe['o]lle, 5. Fone 783

I'iano e Forles, Ncuton, Candiola 19�7 _ �ão houve campeonato, Umaz, constllulu-se zagucIro, for-
-----------

Nono, Nilo e Modera�o.
'

em virtude dos prenarativos pa,ra Illla!ldo ,o ponlo invulnerável do se- DR. BIASE FARACO1926 - Paulistas - Atié, Grané a "Cova dr) Mundo". lJeclOnado.
e Bianco, P.epe, Amilcar e Sera- 1938 _ r:nriocfls - Aimoré, Do- GI.L.-:- Cenlro-atacanle de reais
fim, Bisoca, Heitor, Petronilho mingas e Florindo. Zezé Moreira, :'poss,l�:)jII(Lad�s, int.C'grante do "Co
Feitico e Mele.

'

Hodrigo e Canali. Slí, HOllleu, �::ll'- mercla� 1,. C.; pelas exibições em-1927 - Cal'iodas - Amado, Pe- ,'a,lho Leite, Leônidas e Carreiro. preenclldas, tornou-se cfclivo nesse
l}]aror1.e e Helcio, Albcrto, Floriano 19�9 _ Ca'riocas _ Xasci'lllenl0, post,o. .<C Fortes, Pascoal, Osvaldo, Nilo, NOI'iTal c Florindo. Zeze Procopio, I "fLSO?\ - Oul.ro centro-avan
Baiano c Moderato. Og e A�'gE'llliro, Rob('rto, RO<lll0U,' te, Muando IW Atlélico", disputa1928 - Cariocas - Amado (Ja- r:arvalho Lpite, Tir}l e Carreiro.. [(,o.1lI o .aclma a efelividade do pos,gua,ré), Penaforte (Espanhol) c 1940 --' Carj.ocas_- Ta,deu (Al_lto, pOIS, na realHhl'de dispõe dosHelcj.o, Nasci,mcnto, Floriano e frcclo), DOlllingos c o.sva.hl0, Afon- I rlec!ll's�s necessúl'ios :l ser di,s�ino'l!iFortes (Hel'llloge'ne.s), Pascoall, Ni- sinho, Zarzur e Argell1Í<ro, Adilson, 'r, o aSSIIll, é dos maiores goleà�lo�o, Rll'ssinho, Baiano e. Teofilo (Ro- Zizinl�o, Leônidas (Izaioas), .Tair e ,Ies. dar ).)I·esnle .lem}Jorado.�erio). NeS'le ano os paulistas não Carreiro. I \AIA - OtllllO atacanle, quetomaram parle no certame e os 1941 - Paulislas Obenlan, I donllna a pcJ.ola COIll mestria. Su'as
p'aranaenses f·oram vice"ca1llipeões. Agoshnho e Begliomene, .Tango, I façaJ�has, conhecidas através düs1929 - P,alllisbas - Atié, Grané Brandão e Dino, r:laurlio, Servilio, I selec!.onados elll que foi incluido I·icocele. Tratamento sem dor e operação

a1101el'lorlllenle, bastante o reco- de Hemo ....oides e varizes - Fra-ctllras:
lll.end am. aparelhos de lrêsso. Opéra nos Hospitais
XA.XA - Não obstante s,er iocra- de Florianópoli�.

{�f)r !mpulsivo, ocupa um pos(o �a Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.1Hl9.
lJ,nh3. .at.acalllte, sem compct'iclor. Horário: DaB 14 às 16 horas. diariamente.

�or var,l,as \:ezes tem defendido o
snccer gOJ'allO.

,

X��rJ\�iJ�A - Anligu' integl'ante
i do" (:01,8I11a F. C.", c considerado
10 T'lm' �as lJlaníeies goianasI ]).('].a .manelra de seus "dl'ibli,n,O's"
rl.vall.zando com os "carna,;;i;nlzcl'Janos".

I " Tq�IC� --'- O cl:'lssico back do
:\tletlco , cuj:lS exibições o capa-

I cltnram a sei' i'ndicarlo' paraocupar a znga, e cOllsidel'ado es! j�10, e pur isso mesmo, impresci;lclIve].

"M�T��,A - O centl'o-lllédio do -DR. REM'IGIOGOI�l1'la c provav,elmente o do _

! ;eleclOna,do,. impõe-se pejas firme- CLíNICA MÉDICAzas de suas 10"::Hhs pre'c', .t 't·.
. b' <', Isas e 111a- Moléstias internas de Senhoras e Crl-ema .lcas. \

'

. FERREIRINHA _ O half clás- anr:s t:: .�eral. E����UL;Ó��o:NR�a
f���liz�o��omiDn!'ldo "cJatedlrMjco:', ;:��e15�2,�' às � e 14'�� 17�0�:S. ��: DR. AGRIPA DE FARIA' '< , III lno pe a e egancla . . .

de suas jogadas e o contrôle cio
SIDll:NCIA. J Largo Ben]amln

couro. Constante, 3

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

dios-Móvei.s finos-Tapeçaria
BATIISTOTTIl. S.

Rua Felipe $chr.11dt, 34 -_ C. Postal, 113 .!_ Fone, 1549
FLRIANOP01.U _. SANTA CATARINA

CARTAZES DO DIA
4a. feiraHOJE HOJE

CINE
A's 5, e 71/2 horas

Um tilme vertiginoso e de ação ininterrupta, com Victor Mac
Laglen (o grande bruto), Dorothy Lovett e Edmund O'Brien:

A. cidade da polvoraATUALIDADES TUPY N' 5' (DFB)
AINDA QUE PAREÇA INCRIVEL (Curiosidades)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Livre de Censura

CINE «IMPERIAL"
Ultima

A's 19,30 horas:
exibição da mais desopilante comédia do ano, a célebre

dupla Bud Abbott e Lou Costello:

Dois aviadores avariados
D. E. 1. P. Jornal 2x6 (Nac. DFB)

BENVINDO SEJAS, FORASTEIROSINHO!
Preço único 1,50. Livre de Censura

(Des. Cal.)

Amanhã, no Odeon, Walter Huston e Virginia

O segrêdo
Gilmore:

do pantano

.

,
A nova diretoria do Panla Hamoüs

l:sp�ll'te Clube, recentpmcnte elei
ta, e a segllinte:
Presidente de Honra, .Jua.n Carlns Ganzo; presi,dClnte, Cap. medoDr. Jos� Hosário de Araujo; 1° vi

c� presl,cJ,enrte, Franklin Ganzo; 20
\'Ice pr.esicientc, Annalrlo Dutra'
10 secretúrio, Juergen Buchler' 2�secretá ri o, G llis,tavo

c

li egis; 1 o te,�,ou
re,!ro, João Ferrari Dias; 2° tesou
rena, Harperes Pereira' diretor
esportivo, Hanll'lfo E. S.' ele Sousa'
orador, Dr. Domingos T<l'indade;guarda-esporte, Alexandre Costa'
diTCtor de publioiclade, Pedro Pall�lo Macha,clo; cO'llsel'ho fiscal, Adolfo Boos, Rodolfo Hicke,l, Artur Fer
rarezz.i, Dr. An'tÔlnio Viama, NarbaJ. Allves de Sousa; comissão ele S'in
dicânoia, Júlio FerreÍJ'a Lobo Ger
l11ano 'Bona e .To,nas de O],ivel'ra.

�Afuódãmé-nfo-s.y
Londres, 5 (U. P.) _ A rá

dio de Berlim informou que
submarinos alemães em seus

ataques contra comboios alia
dos no Mediterrâneo afunda
ram diversos navios mercantes,
num total de 59 mil toneladas
de deslocamento, afora um
destróier.

IND.ICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã. dl!s 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

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

MADEIRA NEVESDR.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

.Curso de Aperfe
í

..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSUUI.'AS - rela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aoS
sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTúlUO: nua João Pinto n. 7. sobrado -

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Med ícina da Universidade do Brasil)

H:x-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo ·Oliveira, médico da
Departamento de Saúde

CLíNICA �[ÉDICA - �loléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rna Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDRNCIA: Rua Vi.sconde de Oura
Preto n, 70 - '1'el. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - FLORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA

(,hefe- do 8C'r"i(,'o <1{' Sífilis do ('enft'o de Saú(](" - Ex-interno, por conClU"SO" da:
Assisti·ud .. P(lhlica de POl'to .-\legTe, ·1;�x·ill1ern() de CLínic.a J\l('(1it"'d c .(;illccologja_.
AFECÇõES GENITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

HAlOS I;\;FRA-YEK\IELHOS E üL'I'HA,VlIOLETAS
CONSULTAS: das 15,30 às J8 horas. Hua F. Scimidt, 46

RESlDÊNCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE. 1.648

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO'
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

Nervosas - Moléstias Mentais
Consultas diárias da8 3

horas em diante

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,: eetô-

mago, vesicula, útero, ovários, apêndice,
tomores, etc_ - CIRURGIA PLASTICA
(;10 PERtNEO - Hérnias, Wdrocele, Vil< Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospLtais europeus
Clínica médica em geral; pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urimário do homem e da mulher
Assiste, �l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad:ologia Cl!nica com o dr.

Manoel de Abreu Camparra'l'io (São Pau-·
lo). Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de .Ja-Dr. Newton L. d'Avila

- Médico --

neiro. - Gabinete de .Raio X - Electto-
Ex.interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carga do Prof. Castro Arauio,

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias Operações
-Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

caràiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Labo.ratório de micro&
copia e análise clínica. - Rua Fernando
l\'i:achado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis'�

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Cllnlca e Clrurgt&
do torax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESID:mN·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Semhoras - MoléstiaaDR. ROLDÃO CONSONI

Médico -- Cirurgião -- Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de. São Paulo, onde fOI
Assistente por várIOS anos do ServIço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ----------------

(Pnmeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DR AURvLIO ROTU-LO,Com prática na clínica ginecológica do • r..
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço

'

de partos do Prof. Domingos Delascio no Médico - Cirurgião - Parteira"Hospital Leão XIII".
R A I O S XCirurgião do estômago e vias biliares,

lntestinos delgado e grosso, tiro ide, rins, Moderna e possante instalaçãopróstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, de 200 MA.varizes e hérnia. Doenças de Senhoras E;
partos. Diagnóstico precoce da tuberculose
Consultas, Das 9 às 12 horas nu pulmonar, úlceras gástricas e duo-

Casa de Saúde São Sebastião. denais, câncer do estômago, afe-
Oper-a na Casa de Sadde ções das vias biliares, rins, etc.

São Sebastião Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

I
esquina Felipe Schmielrt

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 brs.
Telefone 1.475

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBST1l:TRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende cbamados a qnalque'!'

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob,

(Antll!'O Larlro 13 de Maio)

A Estatistica Mm,ar, destinada a

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 trabRlhl9.1' f'(',n

tra o Brasil em perra. (D. E. M.),

As autoridad'es responstveis pela,
fiel execução das Estatísticas Mm
taEes podem exigir, sempre que bon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada IB�
formante prove o que declarou. �
má-fé constitue crime contra a ...
'{uranea nadond. (D. E. III.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� o !eSTADO - Quarta-feira, 6 de Outubro de 1943
_�'L

�, ...

Vão sér encarados melin�rosos problemaspara poder, mantendo-se cornpla- tor ial es�,all�'Pado ny .órgão do Oq
ce ntementc ii margem dos accntc- tavo Bxérc.ito Bntanl,co,. o qu..al se

cimerulos, ver os liberais, socialí s- lamenta de que 0,5 exércitos aliados
tas e intelectuais í.talian os serem não possam agora peqUls-Jta�', .os
assassi-nados. Por êsses fatos se de,- �quipalllentos de sua .no',:,a alia
ve c o nsi derar que agora ocupa um da", enquanto que ?S italianos re

posto de pref'erência na lista dos co rrem a toelo �) genero de. cxpc
criminosos da nossa era". Quanto d ient es para eVI�ar o câmbi o mo

a Badoglio, diz o "n.e�'nolds nelário estabelecl,d? pelo cOlllan?o
Xe\\'s": b "car-nl c ci ro" da Abi ss i- aliado para a !ta:la.. O eelltor.lal
n i a , que não se absteve scqu:

_ lamb.ém faz l'e[eil'l:ncIa ao
_ cf:lt,Oulilizaeão de "ases venenosos, nao depr-imente, que esta questão exer

ee encontra J1I�lito atrás do sobera- ce sôbre o moral dos so�el.ados an

no i,lÚlico". A urgen te necessidade ·glo-no.rte-an.J.Cl'lcanos, cUJos, C0111-

de que se adote politica d ef'i n irla panherros foram l.llOI:tos, ate há
também ficou esclarecida pelo ed i- pouco, por balas Italianas.

Londres, 5 (U. P.) - (Por Melf
Ie D. Werner) - A comissão do
l\1rcdi,terrâneo, cuja primeira reu

nião deverá ter lugar num f'ufur o
próximo i n ici arú nova fase nas

relacões' enlre as Nações Unidas,
ao receber em seu seio os repre
sentanles russos, franceses, britâ
nicos e norle"amel'icanos, além ele
ter que enfrentar um agudo pro
blema como seja reconhecer o go
võrno do marechal Bacloglio. Se
<fundo os observadores londrinos,
�e esse prnblema chegar a solução
am istnsa , ler-se-á estabelecido 1111,

pudrâc para a e:spécioe de cnl abo
racão que (JS ali ad cs devem pro,
c urn r na c o nf'crênc ia iripartite e,
mais lard c, nas negociações ele
paz. l�'isc problema é considerado
como altamenle "explosi \'0". A
cnm issâo deverá tratá-lo com ex
t r-e mn carinho. T'iu violento edito
rial, oxl a rupu do no "Hcvnolrls
Ncws", dirigido cOI1I'ra o rrgillle
do rei Vilor Xlanucl e Barloglio. é
bem uma um ost ru dos obstúculos
a scrr n: en fredlDr!os relas ruem
bros do ref'e ri d o comité. Ad ern»is,
as prcocnpurões da i mp rnnsn bri
túnica quanto ú "c o-bc l ivcr ânc in '

'i tal i aua, desde que teve lugar a cri
lr-ev is l n Ba ]Dglio-Eiscnhowcr, po
<lerão influir seriamente no anda
mcnlo dos trabulhos, Ao recordar
seus violentos ataques ao "caso
Dar lnn ", o "Reynolds News" diz
que o rcconhccirnen lo dum regime
na Itúl ia, encabeçado por Vilar
Manuel, será verdadeira "catástro
fe política". Acrescenta que o "rei
Iacil.itou a carreira d c Mussolini,

r --·COMPÃNiI�ÂiIÁNçÂ··-DÃ-IWÁ;'-·�:� Fundada em 1870 - Sêde : B A í A �� IXCENDIOS E TRANSPORTES �..':O; Dados r-elativos ao ano de 1941

� Capital Realizado CrS 9.000.000,00"
.. Reservas, mais de ' .. '. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. CrS 59.000.000,00 >

..
'

� Responsabilidades assumidas. .. . . .. . . . . . . . . ... . . . . .. Cr$ 4.748.338.249,78
';r . Receita . '. ,.. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. CrS 34.198.834,90 �� Ativo em 31 de dezembro c-s 91.862.598,37 ..
.. Sinistros pagos .... .... . . . . . . . . . . . . . . . .. CrS 7.426.313,52 ..
� Bens de raiz (!)l'édios e terrenos) CrS 23.742.657,44.
;r DIHETORES: - Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco '.
< de Sá e An isio lVIassorra. �.. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucureal no .'> Uruguái. Heguladores de avarias nas prin'cipais cidades da América, Europa "

�..
'

e Africa. �AGENTE EM FLORIANóPOI.JIS .... CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schrnidt, n. 39 �� Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" �O; SUB-AGE0JCTAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAÍ, BLUJ\IE- /� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL /� <........,.__. __..._.._-_.._ _ _.._.--_ .

,} Inspecionando Tanques ,,'

7

t
No Forte Knox, no estado de Kentucky, o general de divi- 'Isão Eurico Gaspar Dutra, ministro da guerra do Brasil,
inspeciona o motor de um tanque. Com ele, no momento

) em que o mecanismo e explicado, estã? seus ajud��tes de j,ordens, que o acompanham em sua viagem de visita aos
.

centros belicos e acampamentos militares dos Estados I
Unidos. /'

- .� -

c-'

UM DISCO DO BOMBARDEIO DE BERLIMLONDHES - (8. B. N.) - Uma u-espondtarn, não menos Iamüiar
i rt-adi açào feita pela BBC, de um mente. Só quando o metralhador
disco gravado sôbr o Berlim, a bor- de cauda teve ele abater o avião
d o de um dos "Lancasters" britâ- alemão, ,e dois homens falaram em

I nico que bombarclelaram a cidade, conjunto, quando o capitão per
causou profunda impressão, - de- guntava por detalhes, é que r ea
claram os comenladores lonclrinos. firmou a sua autori daõe, com uma

O disco fornecia os detalhes da branda admoestação: "Não falem
conversação enlre o comandante e

a tripulação, durante os momen

tos críticos, quando as bombas
eram Iiber Las (incl'ive a de duas
toneladas), e quando o "Lancas
ter" foi atacado por caça noturno
alemão, que foi abatid-o 'em cha-

-ao mesmo tempo, rapazes".
FÓI'a disso, ais instruções para

fugir ao fogo anti-aéreo, para li
bertar as bombas e estabelecer a
róta para a volta, foram todas
emitidas em tons calmais e não Ior-

lhe, em oruável gesto. um cálice do
excelente aper-itdvo KNOT, lembra.
se V. Sia. de o.crescentar, ao agrade
ce. a gentileza:E�rE.É 7.41"1.
P,ê�1 (J ]'fi/U APERITIVO

Pi1ED/J.EitJ!
�!JI""IIII'.!""!!'II

U/'II'POO{)TO {lA KI10TfA./IYO .•CO/'7. f SE6UROS
____ =Lil'.I••U.. iI _

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

MACHADO & elA.
AGIi:XCI";'S E REPBESEl\'TACõEA

Caixa postal - :17. Rua .Ioão Pinto - 5.

Flodanópolls
Sub-agentes vos principais munlc!lllo. do

ESTADO
�-�,.,."._ ..�

.. _- .......� iOs órgãos da Estatística Milita!
têm apôio legal, quando "ntimam
o produtor e o vendedor a mostra.
o que possuem em seus estabeleci
'I1entoB, (D, E. M,),

Compre muito�

mais.
Por detrás dessas vozes comrmsmas.

De tudo, o mai,s impressionante e amistosas, podem�se disceTnir
era .a maneira simples e calma co- reservas de energi,a que os ale
riJO se porÍtãvalll ás --:ãvlid"cires bri- mães, em absoluto, não conseguli
tânicos. O comandante clava or- ram igualar, quando ele,ram início.
uens e fazia perguntas numa voz à lu.ta de vicia e morte com a Grã

I calma e familiar; e, os tripulantes Bretanha .

muito P()UCOfazendo suas compras na tradicional Remarcação de preços de fim de ano da popular CASA DAURACOMO. VERDADEIRO BRINDE DE FIM DE ANO, OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADOS:
PERFUMA.RIAS:

Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

Pasta Kolinos .

Pasta Alvideate .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever .

Pasta Acotylarsan , .

Talco Ross ,., .

Talco Malva, pequeno .

Talco Malva, grande ,

Baton Michel e Flamour , .

Baton Tangos e Zande .

Loção Brilhante .

Tricofero -de Barry .

PÓ Madeira do Oriente .

PÓ Floramye , .

PÓ Gessy .

PÓ Coty .

Esmalte Cutex .

Odol Líquido .. ,
.

Sabonete Lever, Lifebuoy e Gessy, caixa ..

Sabonete Dorly, caixa .

Sabonete Carnaval, caixa .

Sabonete Noby, caixa .

Sabonete Madeira do Oriente, caixa "

Rouje Michel , .

Rouje Narciso Ve.rde , ..

Rouje Gessy .

Rouje ]\1adeira do Oriente .

Loção Flamour
.

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima ,.,
.

Creme Rugol, pote .

Quina Petroleo San Dar : .

6,00 I
5,90 I3,30
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

ARl\'IARINHOS
Sombrinha de seda e linho ,

Sombrinha Chamalote .

Sombrinha p/mocinha .

Sombrinha p/criança , .

Tapete de veludo p/quarto .

Cortina de renda , .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz .

Camisa Socega Leão p/homem .

Camisa Socega Leão p/rapaz .

Jogo de couro p/rapaz .

Jogo de couro p/homem .

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 ,
.

ARTIGOS DIVERSOS.
Cobertores Cinza., ,.

Cobertores p/bêbê ·de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/casal .

Colcha fust.ão p/solteiro , .

Colcha veludo p/casal .

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, 1,40 mt , .

Tecido p/colchão, mt .

Tecido p/colchão, largo 1,40 mt .

Na mesma base de preços, vendemos todo o nosso "stock", com ° único
silmos

R Vomprem, pois, na CASAua Felipe Schmidt, 19

39,00
29,00
15,00
8,00
24,00
25,00
4,30
6,00
5,50

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

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

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

r Linon em todas as cores, mt .

Zcfir superior mt .

Luizine em tôdas as cores mt .

Crepo':. p /kinw:lO, largo 0.80 mt .

Pelúcia fusLão branca e de côres mt .

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

Toalhas lisas p/banho uma .

Toalhas superiores p/banho 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 mt . " .

Filó p/mosquiteiro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt , ,., .

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt , ..

Lingerie liso, mt .

LUTh1ier, 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 .

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
3,0()

7,00
8,00
9,00

16,00
12,00
10,00

18,00
14,00
16,00
10,00
15,00

fIm de satisfazer a nossa freguesia. retribuindo, dêsse modo, à preferência com
s �mrre distinguidos

DAURA, e ganhe ii diferença !
Fone '607

;-

que
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«Os olhos do Exército britânico» .II.aLIIR
1�IRI[aIR

CONTRA CASPA,
QUEOI DOS CA
BELOS E DEMAIS

HECCOES DO
COURO CABELUDO.

Londres, 6 (U. P.) - Pela primeira vez, foram revelados
pormenores do avião secreto, que tem sido empregado em to
das as frentes corno "os olhos do Exército britânico".

Trata-,se do "Taylor Auster-I-Il", monoplano de asas baixas, que
desenvolve a velocidade máxima de 400 quilômetros por hora.
Este aparelho pode decolar em apenas 45 metros e meio, po
dendo elevar-se à razão de 280 metros por minuto. É muito
bem armado e blindado. Sua defesa contra os caças inimigos
depende da capacidade que tem de executar pequenos círculos
em vôo, manobrando de todas as maneiras e tornando-se :lS

sim um alvo difícil. Foi experimentado nas campanhas da Tl;
nísia, Sicília e Itália.

Ecos

PREFEIT 'RA DO MUNICíPIO DE
f1:'oRIANóPOLIS

& Netícías Terror nezísts na Holanda
Londres, 6 CU.P.) -- Mais 19 holan

deses, em sua maioria, estudantes,
foram executados pelos nazistas.
O correspondente do diario «Social
Demokraten», em Berlim, revelou
que os patriotas foram acusados
pelos assassinatos do tenente gene
ral Hendrich Seyfardt, doutor Fol
kert e outras personalidades nazis
tas de Amsterdão. Alguns dos
acusados foram responsabilizados
por diversos o.tos de sabotagem
contra o esforço de guerra do Reich.

IPIRANGA x PAULA RAMOS
Frustrada dos

o cativeiro

pro:'::l:���{J�f���:rD:nin13_1Novos Trelorçl�s paraçào e gramrle entusiásmo, o torneio \ ermo Iaberto de basquete, promovido

pel:1/Federação Atlética Catar lncnsc.
•

l� a seguinte, a classif'icaçâo gc- Londres, 5 (U. P.) - Des-

I, aI, dos clubes coricor rcn tcs ao re- pachos oficiais de Argel adian-
fendo certame:

. tam que as fôrças do Quinta10 logar - Barr iga Verde "B". "
.•

com 4 vi tórias. Exército do ,g�nelal Clark, de-
2° logar - Liceu Indusí rial, com pois de considerável avanço,

3 vitórias e uma derr-ota, penetraram em Montesarchío.
3° logar, - 14°, Ba:\alhão d� Ca- Os combatentes do Oitavo

çadorcs, LIra T'enis Clube e Espor-I <'." b itâ
.

tt' Clube Florianópolis, eom 2 VL- EX1elclto fI anIco, por sua

túrias e uma derrota, cada um. parte, desembarcaram novos
4" logar - B�,:se Aérea, com der- refôrcos em Termoli e recha'�'

ro���s'l B" \T I "A" çarmu diversos contra-ataqu-
,

;) oga,r - arnga el"( e , dI' t
.

com 5 derrotas, lança os pe os naZIS as. V

avanço aliado nessa região
T<?,RNEIO ��ER,!O DE VOLE[ prossegue, a despeito da enor-

,bs, a classlfIcaçao geral �Ios gre- me resistência inimiga e ape-
J11lOS concorrentes ao tornelO ahe!'- d d l'

- •

f"·
to de voleibol, organizado pela I

sar as ema IÇOS nas VIaS el-

Federação Atlética Cata'l'inense: reas de rodagem efetuadas pe-'
1° logar - Barriga Venle "B", 'los nazistas.

com 3 v i ótr ias. .-........-.-••_• .-.-..._- ......_-.-_-.-........
- ....._

2° loga,r - Lira Tenis ,Clube,
com 3 vitórias e uma dc.rrota.

30 Jogar - Base Aérea, com 1
vilória.

40 logar - Ubirahm, com 1 vi
tória e 2 derrotas.
5° logar - Liceu Inc!Llst,rial, com

2 derrotas.
(iO logar - Barriga Ve,rde "A",

com 3 derrota,s.

EM SÃO PEDRO
No domingo último, o "Barro

so", elesta capital, foi disputar em
S. Pedro ele Alcântara uma partida
de fnteból com o clube "Primave
ra", daquela loc:aU,dade.

Seu quadro era o segu,inrbe: Al
,clinho; Alirio e Chavinha; Lang,
Vinioius e Pequeno; Nicolá'[]I, Man
eio, Aci, Nilo e Moacir. l,nf,elizmen
,le, foi der,rotado pelo score de 5 a
zero.

O quadro do Primavera, vence

dor, ganhou ao taça oferecida pe,lo
sr. Celso J(Joerich, propriletário da
"Casa Sant'Ana", desta capital.
Era a segui nle a constituicão da
equip,e: Viro; Ivã e Vitor;'Nioo l,
Russo e Nico II; Gervásio, Orlan
do, Batista, Paulo e Cels,o. Os go
leadores foram Batis,La (2), Orlan
do (2) e Celso,

O centro-avante Batista
uma medalha oferecida
sargento' rádio-telegrafista
Alves.

A Comissão Promotora, da Festa
"Noite Primaveral", levada a efei
to no s�,lão elo "Clube G de Janei
ro", em beneficio da ig,reja (em
eonstrução) de "Nossla Senhora de
Fátima" e "Sanla Teresinha", do
distrito de João 1'e5sola, vem por
êste meio exter:nar os seus 111e],11O
res agradecimenlos ao sr. Alípio
Castro, presidente, e aos demais
membros da diretoria dalquele Clu
be, pela gentileza com que ateude
ram a todos os desejos da referida
Comissão. Agradecem, outrossim,
ao sr. Trajano iVIa,rgarida, pela
poesia que compôs pall"a ser reci
tada; ao sr. Manoel Cruz, à sua,
exma. esposa e à el. EH Mafra, que
ensaiaram as sritas. e mCll1i11as pa
ra tomalrem parte no festival, às
qllais, bem como às suas famílias"
são extensivos os mesmos agrade
cimentos.
João Pessoa, outubro 1943.

A 'Comissão

A direção da Estação Experi
mental de Trigo, em Curi tíba, ape
nas durante os primeiros quatro
di as de 3'ttÍ,vlicla'de, já .dís tribui u mu

das ele hortalicas num total de três
mil novecentas e quarenta e cinco.

Entre as comemoracões ele an i
versário da Sociodad.c Brasilei ra
de Autores Teatrais, houve uma,
altamente s ign ifí cativa 'Pela sua
delicadeza. Diretores e sócios ela
presbigicsa socicd ade quiseram
render homenagem aos consócíos
fa1lecidos. For-am então segunda
feira, 27 de setembro, justamente
na data de aniversário ela SBAT,
ao cerni tério de São João Batista
depositar flores no túmulo ele João
do Rio. E desse modo foram pres
tadas homenagens aos presidentes
Falecidos, aos autores e aios críti
cos, pois Paulo BarreLo (João- cio
Rio) não só presidiu os destinos
daquela sociedade, c.o1110 foi autor
aplaudido e cr-itico de renome.

.

Atencão I � despose com �
,

• c rrrerrrcr pode ser ti
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 O quilo.
Rua F'rcncisco Tolentino, 3.

'

Reunião da Diela
Nova Iorque, 6 cu. P.] -- A Dieta

japonesa vai reunir-se mais uma
vez em sessão extraordinária, no

próximo dia 25. Segundo informa
ções retransmitidas pela emissora
suiça, o imperador do Japão con

vocou a reunião da Dieta a pedido
do seu gabinete. Não foram forne
cidas outras informações, desta
cando a rádio de Tóquio que se

rão tomadas importantes decisões.

Washington, 6 [U.P.] -- Os Aliados
dispõem, atualmente, de um nú
mero muito J;naior de navios pe
troleiros, como consequência do
êxito da campanha anti-subma
rina. Foi o que afirmou o presi-

Foi assliruado O oontrato com a dente Roosevelt numa entrevista à
Panair do Brasil para o pro],oncra- imprens�. O chefe do govêrno x;or- F�amengo X Bangúmento, até Iquitos, da linha aé;'ea te-amerlcano destacou, em segulda, RIO, G (A. N.) - A direcão téc-
Manaus-Benjamim Conslant. O 110- b t d M d' A

'

que a._ 0
__

er ur.a o e lt.er.ra,neo à n, i ca .elo Flamengo iniciou 'os prc-vo trecho abrange as ,escalas de
-

1 d I� navegaçao a '�. a permIhra que paratn'os para enfrentar o Ba,ngú,Let�cia, na CoJô'l11bia, e Pebas e possa ser ubhzada uma maior domingo próximo. É o último
Iq;mtos, no Perú. O pr,olongamelnto quantidade de petróleo britânico compromisso elo FlamenO"o no
tem a extensão de 401 quilÔmetros. ' . .

Ad
"

C
no prOXlmo OrIente. iantou ain- campleonalo carioca. A mesma eli-

001 essa I1gacão, as] inhas de d 'd t d f. _. a o preSl en e que a i iculdade retorja inioiou também entendi-
aVIaçao brasiIeira se articulam de tr t f' ,.

"

anspor es 01 a umca razão mentos com as autorielalCles poli-com a rêde peruana e com.as cÍlr- da utilização, preferente, do petró- ciais para elonseguir que esse últi
cuIas d'o Pacíficc�: naquela cidade. le.o norte-americano e não britâ- mo jogo do Fllamengo seIa disputa-
P nlc� para atender as necessidades do el]]] seu estúdio, ficando o púnr ato do ministrü da A'elro,núu- bélIcas das Nações Unidas. Com a b1ico ap'eaa's localizado nrus arqu'itica foi aumentado para 14 o nú- diminuicão dessa dificuldade, dimi- bancadas (le ciment.o ar'l11aldo. O

mero de médicos estagiarias na nuirão os fornecimentos de petró- quaelro social dleseja prestrar hrome:ease Aérea de São Paulo conforme l�o norte-americano, o que ímpe- ,I]a,gem ao quadro. ele profissiona'ispropôs o comalndante d� 4a Zona d,rá nova restrição no consumo lem sell próprio campo, caso den'o-

A�...é.r.e_a•. .... .;.;d�a�g�a�so�l�i;:n�a�n�a�A�m�é:.;r�ica. te ao Bail1gú.

Segundo, informações di vulga
das pela Imprensa baiana, irrom
peu nos municípios de Gercrnoabo
e Cícero Dantas, no norcléste baia
no, UI1� �'urto do mal ela raiva, que
vem d izirnand o os rebanhos bovi
nos locais. Foram so licitadas pro
vidências às autoridades compe
tentes. preço do salo

De acôrdo com a indicarão feita
pelo presidente da Corndssão de Di
visão Administrativa do Estado ao
Conselho Nacional de Geografia o

município de Rio Branco, �10 E;ta
do de Pernambuco, passou a deno
minar-se Arcoverde.

Resolução .n , !J
o Presidente ela Comissão Mu n ic ipa l

ele Preços, no uso elas atribuições que
lhe foram conferielas pela Resolução n.

S, ele 20 de setembro último,
RESOLVE:

baixar a seguinte tabela ele preços para
a venda ele sal nesta capital:
Sal grosso ele qualquel' proceelência:
Atacadista - saco ele 60 quilos - Cr$

4S,00;
Varejista - quilo - CrS 1,00,
Snl moido ele qualquel' proceelência:
Atacadista - saco ele 60 quilos - Cr$

50,00;
Varejista - quilo - Cr$ 1,10,
A presente tabela entrará em vigor na

elata ele sua publicação, revogaelas as elis
posições em contrário,
Florianópolis, 5 ele outubro de 1943,

Rog'(;l'io Vieil'a
Prefeito

Foi instituicLo O Ensino Normal
Rural e Profissional Agrícola para
toelo o Estado de Goiaz. O inte;r
ventor assi'nou decreto nes'se sen
tido, o quall visa a preparacão de
eoapatazes para a lavoura e" admi
Q1 i s,tra,d,ores para os servicos de
agricuHur,a. O ato governâ,mellltal
autoriza o Depar,tamento ele Educa
ção a organizar cursos com duracão
mínima para os profes'sores que' secleslinam ao interior, bem C0l110 es

t�lclar a prronta adoção de medidas
'Visando atender às necessirlaeles
das populações rurais nas diver
sas zonas do Est,ado.

Petroleiros aliados
O presidrelute da Repúb1ica assi

nou deereto"lei, elevando para 70
o efetiv,o de primeilro tenelüe mé
di cos na Aeronáulica.

SANGTJENOLContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados, ..

Esgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam,

I
Crianças Raquíticas rece-
berão a tonificação geral

do organismo com o

,--------;-,,-----

a fuga
Melbourne, 5 (U. P.) - Os japoneses tentaram desespera

damente fugir da ilha ele Kolombangara, aproveitando-se de
densa escuridão da noite. As fôrças aéreas aliadas, presseutí n
tindo a fuga, atacaram e afundaram as embarcações em que o

inimigo tentava abandonar mais uma ilha do arquipélago das
Salomão. Foram. afundadas 40 barcaças e uma canhoneira. Si
multaneamente, aumentou a pressão aliada sôbre as posíçõ '5

terrestres nipônicas em Kolombangara, cuja siutação se está
tornando insustentável.

, A �

nipomcus

Iam- para
Moscou, 6 (U. P.) _' _ Um diário editado nesta capital diz, a

informar sobre a última fase da libertação da margem oriental do
Dnieper, que as unidades móveis russas cercaram certo número de
fôrças inimigas e milhares de civis ucranianos, que estavam para ser'

conduzidos ao cativeiro. Nas aldeias libertadas foram encontrados.
numerosos cartazes, nos quais os alemães ordenavam que os ele
mentos da população, compreendidos entre os 10 e os 60 anos de
idade, deviam abandoná-las e atravessar para a margem ocidental
do Dnieper. Os homens que estivessem nas aldeias advertia a

.

ordem - seriam considerados "partidários do inimigo" e tornar

-se-iam passíveis de execução.

FOT��
SCORE DE SETEMBRO\

532

Ultimas esportivas
(crônica de Pedro Paulo ,Ma<':�lado)
Sâo José, in cguvclmcnt c UlII;l, das

ciclades c<llar;!1el1scs 011l�'� ') I:SP"I"-
te' vai nrogrcrtmdo rupidamentc,
gl:_1�'as aos esforços �"l abnegação
dos � C'w; filhos, recebeu, clonu nno
último, �1; visila do conjunto Iuí e
bol ístico Paula Hr.mos E. C., desta
I�apil�:l, que ali roi a-fil!\·de "('a'li-
2�:[, uma pnr l.i da com o Jpir:lnga
F. C.

CI:H'O tC!1I(i'� contra 11111 :t 1':1\'01'
do clube local. foi o qur acusou ')
')1:1( urd ".

'

'A vi lúr ia do Ipi ra nga foi justa e

m ort ('1(!:1. pui-, os seus I upuz cs sou
bcr.un rurupr i r excelente "pcrf'or
mnncc", rcafirrnundo, m.us urna

',c,', :) prestígio que o '\ÜIlI,)geneo
rsq:1:J" râo joscfcnse desfruta cnt rc
" po v« csporli vo Ilorian opuh tnuo.
i)llilll'O ao Paula Ramos - pode-

1110S acentuar - esteve Irrccouhc
cível e não repetiu as suas exibi
c õcs au.tet-io rcs. Mas soube ser um

i,,r]versúrio leal, ;pois na') perrn itiu
q:JC' () seu poderoso antagorusí a ilo
n.inass« o gramado. Seus ar l.i lhr-r
ros r que foram infelizes nos .urc
ma tes ;lO reduto final.
,\ partida decorreu dentro ele

11111 ambiente da mais estrilai cor
dialidade. A disciplina c o cava

lheirismo cios [ogadores foram dois
fatores decisivos que muito contri
Luiram para o brilhantismo da tar
de esportiva,

Os quadros pisaram no tapete
verde .assirn constituidos :

Paula Ramos: - Tatú, Luiz e

Bcos ; Or-lando, Miuela e Agcnor ;
Car i on i, Pacheco (Luiz), Dutra" J0-
sé Freitas (Fornerol1i) e �{andico.
Ipi ranga : - Pclaruha, Dinarte e

Biguá; :\1atos, Luiz e Toureiro; Bo
tinha, João, Augusto, Brito e Ne
]l em.
Os tentos cio vencedor foram

consignados por Augusto (2), Bri
to (2) e João. O único ponto d')
'.-eneido foi conquistado por C"'
rioni.
Serviu eomo juiz o ,sr. Ca,rlos de

Campos HaJllIos (Leléco), que tev,e
ótimal arbi lragem.

A preliminar
Foi deveras impressionante a

exibiçã.o elo "onze" secundário do
Paula Ramos.
Vencendo o seu adversário por

1 x 0, o ,Paula Hamos quebrou,
destarte, a invencibilidade do COI1-

jUl1lo loca,l, o '([ue há muilo não
�'contecia.
A embaixada: do Paula Ramos foi

chefiada pelo SI'. capitão-médico
dr. José Rosário de Araújo, 'seu

presidente.

TOl\US CABRAL
O sr. Tomás Cabral, dinamico

tezourf'iro elo Figueirense, também,
serú eleito para o Conselho Deli
berativo do C(u�.-ido gremio dos
cll'lções pretos.

AGRADECIMENTO

Várias

É MAlS QJJE UM
NOME, E UM
8IllBOLOI
�

l"ODEROSO AUXI
LIAR NO TRATÂ.

UNTO DA

A C. B. D. comunicou à Federa
ção Goiana de Desportos que o

arqueiro Mozart não poderá tomar

parte no campeonato Brasileiro de
FutebóL

-- A partida Goianos x Catarinen
ses será dirigida por um árbitro
local.

-- Embarcará amanhã, para Curi-
tiba, a delegação do Juventus, 4'
colocado no campeonato paulista
de 1943. O conjunto juventino rea

lizará tres partidas _ na capital
paranàense, devendo medir forças
contra os esquadrões do, Britânia,
Juventus e Atlético.
-- Teléco, centro-avante reserva do

Corinthians, reforçará o «onze» do
Juventus na sua excursão ao Pa
raná.

-o A tabela do Campêonato Bra
sileiro marca para o próximo do
mingo, os !!eguintes cotejos: Santa
Catarina x Goiáso, Amazonas x Pará,
Maranhão x Piauí, Sergipe x Ala
goas e Rio Grande do Norte x Pa
raíba.

-- Realizar-se-á, hoje, à noite,
na capital paulista, à «Passeata
da�Vhória», promovida pela «tor
cida» uniformizada do São Paulo,

recebeu campeã<!l paulista de �943.
pelo 2° COmprai na CP. SA MISCE-Alberto LÁNEA é saber economizar'
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