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CAIRO, 8 (U. P.) FÔRÇAS .. NAVAIS LIGEIRAS ATACARAM COM ÊXITO' UM 'COMBOIO
NAZISTA QUE NAVEGAVA 'EM ÁGUAS· DO MAR EGEU. FORAM AFUNDADOS TODOS ;OS
NAVIOS TRANSPORTES E AFUNDADAS OU AVARIADAS .AS UNIDADES DE ESCOLTA.
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---Dominam 08 russosAviões capturados.Argel, 9 (U. P.) - Os Alia
dos já apreenderam 692 aviões
do "eíxo" desde que começou
a invasão da Itália. Sómente
nos aeródromos de Pomigliano
e Capo di Chino, nos arredo
res de Nápoles, os Aliados cap
turaram 190 aviões do "eixo".
Quase todos os aparelhos apre
endidos eram máquinas de
transporte Junkers e Messer
chimitt de dois motores.

o
Argel, 8 (U. P.) - Já não

mais existe a "linha de defesa
alemã" do rio Volturno. As
mais recentes informações sa

lientam que foram batidas to
das as posições nazistas na zo

na de Cápua, dominando os
Aliados as margens do Voltur
no. desde a sua desembocadura
até vários quilômetros ao lés
te de Cápua.
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Novos feitos dos guerrilheiros I AtatIue a Bremen Prossegue o avanço do s· Exército
Londres, 8 (U. P.) - Os guerrilheiros jugoeslavos ocupa- Londres, 8 .(U._ P.) - O co- Argel, 8 (U. P.) _ ,A im- Roma. Revelou-se, também, nos

ram a cidade de Bijelo Polje no rio Lima e as localidades de mando da aviaçao dos Esta-
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. dos Unidos anunciou (1Ue as portante CI a e e apua, situa- meIOS em In orma OS que, :lpllS
IV:lukI .e.B.IJelma, em terras do Mo�te�egro. Outras Informa- "Fortalezas Voadoras",

<

escol- da na margem setentrional do atravessar o rio Volturno, o Quin-
ço:s ofICIaIS d? comando. dos guer.nlhelros ac�escentam q�e Itadas por Thunderbolt ataca- Volturno, a uns 25 quilômetros to Exército prosseguiu. avançan
fOI ocupada a Ilha de Lusínu, depois de encarniçada luta. CaI- ram hoje a cidade alemã de da costa, foi ocupada pelas for- do impetuosamente. na direc'io
ram em poder dos patriotas jugoeslavos 258 soldados eíxistas.] Bremen ça d Qui tE' cit angl d' N t
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Iniciaram a travessia efetiva do Dnieper ;:i::�;:r:2����d�::�:���ri;iLondres, 8 (U. P.) - Avdõ'es ale
de Kiev os russos atravessaram I na zona �e Perslavl foi e!etua- ram virtualmente derrotadas as mães voltaram a atacar a capital
o Dnieper. Sendo exata essa da depois de encarmçados fôrças do general Kesserling. Ou- br-itânica durante as primeiras

horas da noite de hoje. Entraramtras informações mais recentes, em acão, de maneira intensa, as

adiantam que os Aliados não só- haterfas anti-aéreas,
----------------

mente atravessaram o Volturno, IGatuno internacional
na zona de Cápua, mas tamLem.! Salvador, 9 (A. N.) - A po
dominam toda a sua margem me- Iícía baiana deteve, a pedido
ridional, desdfl aquela cidade até I da polícia de Sergipe, o súdito
a costa do Tl'rrerro. Os observa- à I e mão Erich Hagenburg,
dores aliados são de opinião que acu�ado de gat�nagem. inter-

A • _ nacional. O detido dedicava-se
as forças anglo-americanas estao a transações comerciais, ta-
em condiçóes de efetuar, agora, zendo constantes viagens em

rápida acometida na direção de todo o Brasil.

MOSCOU, 8 (U. P.) As fôr
ças soviéticas, que atravessa
ram o Dnieper, ao norte de
Kiev, estão ampliando ràpída
mente a cabeça-de-ponte e

avançando na direção dos su

búrbios setentrionais da capi
tal da Ucrânia. Outros despa
chos de Moscou (não oficiais)
adiantam que também ao sul

combates, durante os quais os
russos destruiram completa
mente a poderosa defensiva
alemã. A travessia do Dnieper
foi feita sob a proteção da noi
te, apesar do violento fogo dos
canhões nazistas, colocados na

margem ocidental, que eram
orientados pelos foguetes lumi
nosos. Protegidos eficiente
mente pela artilharia pesada
russa, que silenciou inúmeras
baterias nazistas, algumas uni
dades russas atravessaram o

rio em pequenas embarcações
ou, mesmo, a nado. Enquanto
isso, eram estendidas as pontes
de pontões pelas quais passou
o grosso das fôrças soviéticas.
Em todos os restantes pontos
da imensa frente de batalha de
1.600 quilômetros, que se es

tende desde o Báltico até o mar

notícia, as fôrças soviéticas
que avançaram ao norte e ao

sul de Kiev estão realizando
uma operação de envolvimento
em grande escala, que poderá
significar a destruição de vá
rias divisões nazistas. Salien
se que a travessia do Dnieper,

üH�Londres, 9 (U. P.) - A emissora de Berlim informou que Hitler
se entrevistou ontem, em seu Q. G., com vários dirigentes naz istas, en
tre êles, Naurnann, Speer, Doenitz, Ley, Midch e Hirnmlcr. Acrescenta
a informação que, durante a entrevista, Hirler recapitulou concisa
mente os acontecimentos da guerra, chegando à conclusão de que o po
vo alemão [amais poderá perdê-la, se conservar o espírito demonstra
do no campo de batalha e na frente interna. Segundo a referida emis
sora, Hitler declarou: "Golpearemos em todas as partes e jarruais des
falec'eremos até que o nosso objetivo tenha sido atingido. Tende nos

VoOS·S'o,s corações, firune e ir'rernovível, a crença de que, se nossa vonta
de não decair, esta. guerra tenminará com grandiosa vitória alemã".
Hitler esqueceu-se porém, de admitir que os alemães estão recuando
já, há muito tempo, seja na frente russa seja na zona mediterrânea. E,
além disso, parece ter-se esquecido de que os alemães já não golpeiam
mais ni,nguetl1l� e servem, apenas, para ser golpeados duramente pelos
combatentes das Nações Unidas. •

Onde nascerá um novo Brasil-
Rio 8 (A. N" - Em sensacional entrevista concedida aos [ornais

locais, ,� ministro João Alberto declarou que a exploa-açâo do 'Planalto
brasileiro é mais importante que a própr-ia Coordenaçâc, acrescentan
do: "Para ali se voltam todas as atenções, porque dali surgirá riovo

Br-asil. Todas as r-acas, e reli giões ali se encontrarão, sem distinção,
pr-edominando o elemento nacional. Suas riquezas minerais e vegetais,
que são fabulosas, serão exploradas ao extremo. Nascerão cidades gi

Azov, os russos realizaram no- gantescas com gr-andes centros índustrâais e estabelecer-s'e-ão f'aceis
vos avanços I igações €>Intre o .norte e o sul do pads. Preparam-se grandes levas de
r....- .....-_....- ...-:.....-•••- ............-.-...........- ......JI colonos em todos os Estados do Brasil, rumo ao 'Planalto. A expedi

cão, que comecará a 'executar esse gigantesco plano, já percoreeu 120

Estagl·araP na RAL' quilômetros e :enconüa-se a 100 quilômetros da região do Roncador.
I' Prosseguindo declarou que na recente viagem que fez até 00 rio das

4 F· I
A

d· t d d· R' 8 (A N) P t· Garcas por via aérea, notou que a expedição estava desor-ientada,
ln ao la- a poo o e pe Ir paz

10, ..
- or mo IVO quase p.erdida no meio das florestas, A1Ji'rou�lhes, então, m'�as do alto

de sua próxima viagem à In- do avião e as demais indicacões necessárias ; e os expedicionários re-
Londres, 9 (U. P.) - A Fi nlândia está a ponto de entrar em ne- glaterra, afim de fazer estágio tohtacam a rota certa.

..

gociações diiretas com a Rússia para f'inmar a paz. Segundo observado- na R. A. F., deixou o Comando Sôbre a carne, declarou o coordenador que a sua escassez no mo

res neutros bem informados, a Ftnlândía tomar-ia tal atitude, em vis- da 5a Zona Aérea o coronel monto é devida à r-estr-ição das matanças. É prefer-ível que se tenha
. pouca car-ne agora, a não ter nenhuma em 1944. Sinão se restringisse'la da vitoriosa ofensiva russa na direção dos países bálthcos e, também, aviador Sá Earp. Ficou respon- a matança, em 1944-45, estaríamos completamente pr-ivados de carne;

devido à próxima conferência tripartite adiada de Moscou. Ao que pa- dendo pelo Comiando dessa Zo- Termieiamdo, disse que no próximo ano a situação da caorne será de
!I'eiCe, uma delegação finlandesa odev,erá seguir, amanhã, para EstocoI- na o oficial do mesmo pôsto abastança, a ponto de pernliotir larga exportação do prQdu�o.

ã 0:"' :ãO.er.',U:das
as

negOCia1çó.e; codm
as auiborildades soviétioo.s. Bento

RibeirEo. , • ludou a quadrilha I Equiparados aos
H IDlCla lVa· es a e novo COlO Ir xerclto r��V�eI�z:::;o8.J,��i�uq?� brasilelres

.
o chefe do governo Japones,

oposta pelos naz�stas. Recorda-se �cia de impetuoso ataque lançado gen�ral Tojo, reorganizou. seu

que, durante a Jornada passada. Iipelos nazistas, o qual foi repe- governo.
a situação das fôrças aliadas che-llido pelos reforços e pda artilha� -A-m-e-a-c-a-m---C-O-r-I-a-rgou a ser cfítÍca,_....en{ consequên- ria da esquadra britânica. Moscou, 8 (U. P.) As

avançadas russas, no setor se
tentrional da frente, na dire
ção da Estonia e Letonia,
ameaçam dividir as fôrças ale-
mãs, entre Leningrado e Ne- Atenção I � desp.� com !"
vel em dois grupos isolados;'

• cmema pode .ar tI-
,

,. . l'ada com a venda de papel velho.s�gundo a,s ultImas mforma- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo •

çoes reCebidas. Rua Francisco Tolentino. 3.

Rio, 9 (A. N.) � O ConselhO'
Nacional do Trabalho decidiu
que, em face da legislação tra
balhista, são equiparados aos
brasileiros os estrangeiros, ca
sados com brasileiras, que te
nham filhos e residam no Bra
sil há mais de 10 anos.

Argel, 8 (u. P.) - As tropas
do general Montgomery· voltaram
a efetuar novos avanços depois
de repelir todos os contra-ataques
lançados pelos alemães na zona

do rio Biferno. ao norte de Ter- R I
-

t ·t
..

t Itál·moli. O Oitavo Exército britânico
.

ec amaçoes errl OrlaiS coo ra a Ia
d Londres, 9 (U. P.) - Revestem.,se de grand·e insi,SItência as reclla-encontra-se, novamente, e pos- mações territ'olI'ÍaJs contra a. litália, mas os Es'i'ados Unidos e Grã-Bre-

se da iniciativa da luta, limitan- tanha - pode-se afirmar - ma'nt'êm firmemente sua posição de que
d I d f essa e&pécie de problemas não será tratada antes do término da guer-o-se os a emães à e ensiva. ra. Acredita-s'e que os r�pres'entruntes i,ngleses e norte�americanos fÍor-. Deve-s� destacar, entretanto, ser marão e.g·s,a po,sição <JlUando se reunir a Comi'ssão do Medi.te.I'râneo. A

• A • RIús,s·ia ai'nda não d,eu a cOlnhec'er sua opiniã'Ü sôbre ês�se assUlnto, .lnalS
reslstenCIa

.

d h de, e crer que se oipon ·a a· i,scuti-l,o durante a guel'lra.
_ Exorfação ao povo finlandês

a manobra da propagamla alema M'Úscou, 9 (U. P.) - o IPre&1d'ente da Repúbl1c� Sorvlié1tj,ea FilUla'n-·
desa da Caorel.ia e vice-pres1d,ente do SUip'rel1110 SovI,et da U. R S. S.,.
sr. Oto Kus·sineln, !'Jill' artigo publi.cado, pelo órgão "A Guerra ·e as

Nova Iorque, 8 (U. P.) - Fo- cou. As sondagens de paz, feitas confusão entre as principais po� 01:a,sses Trabalhadoras", exmta o povo fi,nlandês a derruhar os gover-
ram repelI'das, catego'rI'camente, I

.

t hdA' I' d A d' nantes fascistalS e por fim á guerra. Conf,jamos - diz - em que G po-pe os naZIS as, acompan a as pe- tenclas a Ia as. cre Ita-se, en- po fi,nlandês temba fôrça e valor suficiente para manter Ulma luta deci-
as novas propostas de paz ale- los rumores procedentes de fon- tretanto, que a categorica respos- siv,a, de,rmbando o regime dos age.ntes nazistas e redimindo-se de sua

mãs, feitas por I'ntermédio , dos t
..

b I' d d I I infortunada gue,rra contra a União Soviéti,ca. É esta uma que·stão dees elxlstas so re paz em separa- ta a la a esmante ou comp eta- lwnra para o povo finla,ndês. O intere.gse mUJtuo dos doi,s povos. exige
representantes dos países neutros do, parecem· destinar-se unica- mente a manobra da propaganda gamntias de que a Einla!lldia não voltaTá a rep'eHr s,eu perfido ataque
�m Washington, Londres e Mos� mente a criar um ambiente de nazista. ao territólrio soviético e que, no futuro, o povo finla,ndês viverá em

relações amistosas e não hostis com os grande povo sorviMico".

sumamente tenaz a

Desmoralizada

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A�SINATURAS
Na Capital:

Âno C.$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr' 0,30

No Interior:
Anl} Cr' 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrâto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

A direção n::S'se responsa-

I
bilisa pelos conceitos emiti
dos nos artigos a.!sinadoll

Incidente com o
ex-deputado Videla

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Ecos & Netícías
Encontra-se franqueada ao pú

hlico car ioca, na, sede da Associa
ção Brasí lei ra de Impr-ensa, uma

exposição de Iotografias de guer
ra hr itànicas, em que figuram in
teressantes aspectos das campa
nhas aír.icanas que cubmdnarum na

eliuninaçâo do domínio fascista no

Oorrtinente Negro. Essa exposição
permanecerá aberta pelo espaço de
15 dias, sendo que, dado o cará
ter atraente e informativo do ma

terial escojhido par a ser apresenta
do, é considerável a afluência de
visitantes aos confortáveis salões
dia conceituada associação.
Trata-se, sem dúvida, de uma

magnífica coleção de instantâneos
em que f'icaa-am gravadas cenas

curdosas, e, ao mesmo tCiIl1IPO, su

gestivas das árduas carnpa nh'as
reabizadas com o maior êxito pelos
exércitos britânicos nas selvas e

areias da- Aínica, e onde soe regis
traram 'a'],guns dos mais br-ilhantes
feitas miúítares desta guerra.

Comunicam-nos do Ministério da
Educação, por intermédio da Agên
cia Nacional:
"Tendo em vista um comentário lpublicado pejo Correio ela Manhã.

de 30 de setembro, relativamente à
cobrançai de taxas de inspeção, a
Divisão rio Ensino Secundário jul
ga indispensaveJ esclarecer que,
de acôrrlo com o artigo 87 do de
creto-lei 4.244, nenhuma taxa pode
recair sobre os alunos do curso se
cundário.
Assim sendo, é de todo indébita

- e deve ser considerada grave ir
regularidade dos estabe Iecirn entos

- ai cobrança a seus alunos da ta
xa de inspeção que continuam sn

jeitos, conforme solução já dada
pelo sr. presidente da República
em processo referente ao assunto.

O pagamento dessa taxa consti
tue despesa dos estabelecimentos
fiscalizados qui. dela, se cobrem -

CÔÍ110 das demaC;>s - com as anui
dades pagas pelos alunos, aos quais
nenhum outro pagantento pode ser

exigido.

o PENSAMENTO DO DIA
«Há só uma garantia segura ,.

para a virtude das mulheres: a ,

feal dàde». - Séneca.

A ANEDOTA' DO DIA
HITLER - Mas para que

quer você o Goebbels e o Goe
ring ?
TURCO - «Negoçc> , Hitler s- .,

I «negoço». O Go ebbel s bra "fazê»
cabo de canivete IT\lJ.i'ta borrita
e o Goering sabunet e- ,bra,fu-
mado. '!.'.

n
o PRECEITO DO DIA

A obesidade, quando não é
tratada com oportunidade, é

seguida de doenças do figado,
oâncreas, coração, et�. �Uf�
tem excesso de gordura deve
tratar-se, sem perda de tempo.

SNES.

O ministro das Relações Exterio
res recebeu uma carta, dos srs. AI-

o PRATO' DO DI.'\
DOCE DE AMEIXAS COM

DAMASCOS
Retire os caróços de 150 grs.

de ameixas. Escorra os damas
cos, junte as arneixas, adicione
casca ralada de meio limão,
250 grs. de açúcar e água que
os cubra apenas.
Deixe ferver até amolecer as,;'

frutas.
Adicione, pouco antes de ser'�

vir. um cálice de rhum.

ESTAO
LUTA

iUXll;AN�O IA
l�BEiDADE

Quando V.S. já não encontrar à venda um novo

fogão ou uma lanterna Coleman, lembre-se que
êsses productos estão presentemente ajudando a

fornecer comida quente, calor e luz aos Soldados
ria Liberdade, que lutam nos quatro cantos do
mundo, para O bem de V.S. Estamos cerro s de que
não lamentará êsie sacrifício passageIro.

Depois da guerra haverá productos Colemao
ainda mais modernos e mais perfeitos. Entretanto.
faz ernos tudo o que podemos para abastecer os
distribuidores Coleman com as peças necessárias
à boa manutenção de seus productos Co leman,

Sempre que precisar de peças e reparações v;siter
o distribuidor Coleman mais próximo de sua casa

Reprrs ..nianies :

L. W. MORGAN & elA LTDA.
Rua Benjamin Constaut.. 51 - l.0 andar - salas 9 a i2

Caixa Postal 343l - Teleíoue, 2-2206 r São Paulo

PELA

Buenos Aires, ,(Via aérea)
- Um comunicado da chefia
de polícia informa que um co
missário e um sub-comissário
compareceram à residência do
ex-deputado radical Arturo
Poblet Videla, a-rim-de efe
tuar sua prisão, por ordem su
perior. Em consequência de
uma investigação realizada no

Minístéri» da Agricultura, apu
rou-se a participação do depu
tado Videla em certa opera
ção de venda, pela qual rece
beu meio milhão de pesos. Ês
te fáto determinou a ordem de- Atualmente, mais -de quinze milprisao. Ao tomar conhecimen- veículos estão trafegando com ga-
to .da presença dos funcioná- zogênio no Brasil. No "Estado de
rios da polícia, o ex-legislador S�o PaulO,. c:irculam mais de. 10

. sacou de sua arma fazendo mil, No D�StI=ItQ. Federal, r-
o registo

doí dí '. I acusa a existência de 2.79;:> veículos
OIS isparos, sem conseguir dêsse tipo. No Rio Grande do Sul
atingir os policiais, tentando funcionam mais de mil.

'

fugir, em seguida, no que foi A utilizaçã? de. tais aparelhos
impedido. Preso o sr. Vide] vem sendo difundida em quase to-

.

.' . '... .a dos os Estados, merecendo que se
tentou SUICIdar-se, dísparando destaquem ainda Par-aná Santa Ca-
dois tiros no peito, sendo in- tarína, Minas Gerais e Rio de Ja
ternado em estado grave em neiro.
um hospital.

.

Notícias agora chegadas do Acre
dizem que no dia 30 de setembro
p. p. caiu sôbre a cidade de Xapu-
ri violento furacão, seguido de '=;;;;;;;;;;;:::;;:;:;:;:==;:==================pesalda chuva. Várias quarteirões';;
res1dencias ficaram danificados, I

SE�AS

Os bacharelandos da Faculdade
de Cí õncias Politicas e Econômicas.
00 Hio de Janeiro comunicaram ao

Departamento Estudantil da Liga
da Defesa Nacional que acabam de
escolher o nome do corom el Alci-
des Etchegoyen para paraninfo da

cides da Rachai Miranda e Augusto. desmoronando-se algumas casas. turma de economistas dêste ano.

Rodrigues, organizadores de uma Não houve vitimas pessoais, tendo A secção estudantil da Liga con-

exposição de arte moderna hrasi- o govêrno municipal tomado as nc- cratulou-se com os seus colegas da- ,

leira em Londres, como contribui- cessárias providencias para aux i- quela Faculdade pela escolha do
ção ao esforço de guerra da Grã- liar ;JS famílias desabrigadas. ex-chefe de Polícia para patrono
Bretanha. da turma, sal ientando que "a ho-
Essa exposição de arte moderna Anuncia-se que os soldados dos menagem ao inimigo número 1 da

brasileira ai primeira a ser realiza- Estados Unidos serão providos de quint;-coluna traduz o reconheci
ria em Londres, incluirá cerca de um uniforme reversível - verde monto dos estudantes democratas
150 trabalhos, escolhidos entre de um lado e branco do outro. O ao S�lI grande e sincero amigo",
aC(U el es C(U e j á figu rararn em expo -

-:;;;;;:;;;:===============:::======;;;:======:';;;=:;;;;=;;;:;;;;;;;;:;�I'sições internacionais ou permane- ..

cei-am nos museus norte-america
nos de arte moderna.

Está sendo desenvolvida, atual- O ministro Osvaldo Aranha
l1!en.te na capital paulista, por ini.- aplaudiu a iniciativa e se dispôs a
ciativa da Delegacia de Jogos, n- receber os seus quadros, determi
gorosa campanha cootra IlndIvlduos I nalndo que sejam ex,postos ao púcontumazes frequentadores de sa- blico no salão da. Bibliotéca, do Pa
Iões de billla,res da cidade e que lácio Itamaratí. Em solenidade es

fazeI.TI apostas e�ll <;linhei�o na,s pecial, o sr. Osvaldo Aranha fará
partIdas que dIsputam, vIOlando, a Sir Noel Charles embaixa:dor da
assim, os dispositivos legais. De há Grã-Bretanha a, e�tre<1a dessas te-

. n�uito, vprios saJões-,de-bilhares da lws, em cujo 'número ;e ell1lcontram
cldade v�m se convertendo em pon- obras já expostas em museus ame
tos predIletos de reunião de ele- ricanos.
mentos nocivos à sociedade, moti
vo pelo qual os investigadores rec
ceberam ordens severas de inten
sificar o policiamento nos referi·
dos locais.

Nestes últimos dias vêm corren
do pela cidade de Maceió verdadei
ra enxurrada de moedas faJsas.
Essas moedas, de um a cinco cru

zeiros, são introduzidas em cir
culação, sohretudo, durante à noi
te, aproveitando-se os deshonestos
das sombras do "black·out" par
cial a que vêm sendo submetida.
aquela capital. Sómente em um dia,
a Companhia de Bondes elnviou à
delegacia mais de 150 cruzeiros em
moedas falsas.

A interventoria federal da, BMa
acaba: de enviar ao Cooseliho Ad
ministrativo do Estado um projeto
de decreto-lei âutorizando o govêr
no do Estado a adquirir um terre
no à Companhia ImoJbiliária da
Ba.í.a para ser doado aJO Mill1�stério
do Trabalho, que nele construirá
um restaura'nte popular do Serviço
de ,As,sistência e Previdência So
cial: O terreno em apreço, que fica
na cida:de baixa, ,no bairro comer
cial, está s,valiado em 220 mil cru·
zeiros.

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANT.I. BOSA
.

Diariamente recebemos novidaC1es
RUA FELIPE. SCHMIDT, 54 - FONE 1514

� _- _••-_..- •••-_..-.-..-W'

verde será usado no deserto, nas

selvas, em Ioceis onde predomina
essa côr ; c o branco destina-se às
regiões nevadas, A tonalidade ver

de escolhida confunde-se não só
com a vegetação, mas, até. com a

areia do deserto. O tecido é imper
meável e resiste ;110 vento, É Teve.
na ra :;IS zona.s tropicais. Nas regiões
Ir lrs, 'os homens serão providos de
roupas de lã.

e guarde' dinheiroImportante fábrica procura vendedores ativos nas

Capitais e no Inte:rior, dando adiantamento de
.. comissão, Cortas diretamente à fábrica.

Caixa Postal, 2286. São Paulo.

Venda folhinhas

------------------------------------------------�---------�.

A lobiliadora
(,;.'

;_.

Retrigerqção eDl geralSorveteiros-Refrigeradores-Bo leões-Frigoríficos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-;-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria

BATTISTOTTIl_ S.
Rua Felipe Schmidt, 34 -_ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLRIANOPOLIS - SANTA CATARINA

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

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

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

.

TAMANCARIA BARREIROS I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Para extinguir o «mercado negro» O ESTADO Esportivo:Vlda S�ocl:Jlil: Porto Alegre, 8 (K) - Vare-necidas, diariamente, a todos __

• U U. jistas desta capital procura- os interessados por íntermé-
C t

-
-

·C"oo••cu •••••••: ram a respectiva entidade de dio da Associação Comercial a arlnenses x Goianos
classe afim de tratar sôbre o de Varejistas. Fiinalmente, amanhã, no gramado da F. C D., em di�uta do cann-

·,8ra.Dr. "Tere"li Ramos
"mercado negro", o qual vem Ainda ficou estabelecido que peonato brasileiro de f'uteból, readizar-se-á o cotêjo das seleções cata-

11 se refletindo sôbre o custo da esta receberá, também, diaria- r inense e goiana.
vida na cidade. mente, determinada quantida- Sem dúvida alguma, podemos atlrmar que o espetáculo prende-
A diretoria procurou, então, de de feijão, açúcar, sal e ta- rá a atenção dos meios esport ivos locais, pelo preparo que apr esen

os chefes dos setores de Preços rinha, afim de distribui-la en- tarn os p elejantes, como, também, pela r-esponsahilidade de que se

e de Abastecimento da Assis- tre os retalhistas socios ou não acham imbuídos por defenderem o prestigio do Iuteból, de seus res-

tência Regional da Mobiliza- socios. pectivos Estados.,
ção Econômica, afim de estu- A Assistência Regional da Os jogad ores comter rân eos, atuando BM CASA e sob o incentivo
dar uma fórmula capaz de evi- Coor�en.ação da Mobilização [da torcida lO, cal, certamente contam com maior fôrça moral; mais os

tar tais manobras, surgindo, Econômica recebeu ordens su,- goianos contraporão a êsse fautor psicológico a sua Iama de jogadores
daí, uma solução para o caso. periores para terminar com o de granrlcs recursos técnicos.
Assim, será facultado aos "mercado negro". Entre as pe-. Esses aspectos contribuem para dar à peleja de amanhã o máxi-

varejistas adquirir as merca- nas a aplicar contra os infra- mo inlerêsse.
dorias de que necessitem me- tores figura o fechamento da Para animar a pugna, os Laboratórios Goular-t, do Rio, ofereceram
diante requisição, uma vez firma faltosa, a exemplo do o prêmio de Crx 200,00 ao jogador que abrir a contagem da l.a rt!e. Cm

que o fornecedor queira cobrar que vem sendo praticado no torcedor prometeu a cada um dos jogad ores goianos a sorna ele Cr$
além da tabela oficial de pre- Rio de Janeiro. 200,00, se o seu quadro fôr o vencedor.
ços. As requisições serão for- Segundo l1'OS imf'or.m.arnnu, o dr. Aderbal Ramos da Silva d ará um

IPrl,min
a cada integrante do nosso selecionado, se êstc consegui r a vi

tória. O sr. Antônio Salurn, por sua vez, r-eserva um brinde palra �
k eepcr que mel,ho,r atuação tiver. .

Por equívoco do redator da nos'

"sa secção "Vida Social G. antecipá
m.os ontem a notícia do aniversá
.rio da exma. aro , d. Beatriz Pe
derneir.. Romos, que, em verdade,
hoje decorre.
Fazendo esta retificação, apro

veitamos o ensejo para apresentar
à incansável presidente da Legião
Brasileira de Assistênda os res

peitosos parabens do "Estado".

ANJ\'ERSARIOS
A data de hoje será bastante

orata à imprensa brasileira, pGis
ela mo.rca o aniversário de Mário
de Miranda Valverde, que há três
anos vem dirigindo a União Jor
nalística Brasileira. Em três anos

de atividades jornalísticas e publi
citárias, aquele ilustre conÍrade
S'Oube conquistar em cada um dos
jornais disseminados por essa

imensidão de país, um amigo e

um colaborador. A'a congratulações
..que irá receber na data o aniver
;sariante, aquí jurrto.m es as nossas.

Festeja hoje o seu aniversário o

sr. dr. Guilherme Xavier de Mi
r{lnda. alto funcionário do Minis
tério da Agricultura e tesoureiro
-do Inst. Brasil-Estados Unidos.

Decorre hoje a data natalícia da
�xma. sra. Maria das Dôres Bar
.bosa, espôsa do sr. Moooel Alfre
do Barbosa. comerciante no Es
·treito.

Faz anos hoje a exma. S1'a. viu
·

170. Jandira Pirath Manso Muniz.

o dia de hoje ma,rca o natalício
da exma. sra. Matilde Daura Jor
qe.

Nesta data, passa o aniversário da
exrno , sra. Rosalina Tolentino.

A gentil srita. Dorotí, filha do
-..-sr. João Fraga, faz anos hoje.

Transcorre nesta data o aniver-
· sário do sr. cap. Aldo Fernandes,
digno oficial da F. P. E.

A srita. Sílvia Soares será hoje
· n1uito felicitada por motivo do seu

natalício.
--�

Passa nesta data o aniversário
do sr. Altamiro Costa.

Passa amanhã a data natalícia
-do jovem Valdir Lamarque, traba
lhando atualmente na MConfeitaria
Chiquinho".

Festeja amanhã o seu aniversá
'rio a exma. sra. Suzanna Azevedo
Koerich, espôsa do sr. Celso Koe
rich, comerciante nesta praça.

Clnbes:
De há muito que a sé de do Lira

vem reclamando sérios reparos, de
n1aneira a poder continuar brin
dando os seus associados com um

ambiente distinto s agradável. Nes
se sentido, a Diretoria recem-eleita
v.em en�dando sérios esforçoil a

fIm-de, sem grande desperdicio de
tempo que venha prejudicar o seu

programa social, realizar todos os

n1elhoramentos de que o Clube ca
rece. Podemos informar, asssim,
que já foram iniciados os traba-

ESMALTE
PARA UNHAS (:UT�'X

Comeu, hoje mesmo,
" usar Ciaex. Suas
miios serão semprealvo
de admiraçiío geral !
Veja êstes novos tons :

BLACK RED
SUGAR PLUM
GrNGERBREAD
SHEER NA TURAL
HU1NKS
GADABOUT
RUB/

'NEM�TODOS. ,

til""
1.1 I••

MULHER E MODERNA!

1 que George Bernard Shaw
declarou há pouco a um jor

nalista australiano que vivem
no Império Britâ.nicomuito mais
homens de côr do que homens
brancos, e que é essa a razão
pela qual êle nunca se sentiu
com dw-eito a ocupar uma ca

deira na Câmara dos Comuns,
o que, na sua _�inião, consti
tuiria uma «us'fIPação racial».

3

Foi presa a «Santa
de Coqueiros»

2 que foi depois de Napoleão
lU tê-la preferido para SUCl

residência de verão que Biarritz
se tornou a mais famosa cidade
balneária da França.

Nos dias de hoje, a mulher ocupa
lugar proeminente em todos os

meios - tanto no lar como nos

negocios , . . Mas ond� quer que
esteja, será essencialmente [e
rmruna. Suas mãos devem desta
car-se sempre formosas. Não há
melhor maneira de o conseguir do
que usando o Esmalte Cutex - pa
ra uma manicura perfeita. Usando
Esmalte Cutex, a Sra. verá que:
• É mais fácil de aplicar
• Dura mais
• É encontrado em todos os úl
timos tons da Moda.

• É mais econômico
• Não desbota

Há tonalidades Cutex para todos os

gostos e ocasiões. Veja-os e use os

que mais se adaptem ao seu gosto,
realçando a sua sedução pessoal.

3 que aatigamente erCl permi-
tido fumar nas igrejas; e que

êsse costume foi reprimido por
urna bula do Papa Urbano VIII,
em 1642, que o proibiu por cau
sa do ruido provocado pelo pi
garro dos fumantes, que re.

boava intensamente na$ naves

durante a missa.

4 que alguns técnicos do «Na-
tional Physical LaDoratory»,

de Teddington, na Inglaterra.
inventaram um aparelho para
recuperar as pe'luehas partí
culas de rádio que se perdem
frequentemente nos hospitais
em que se fazem aplicações da
quele metal no tratamento do
cancero

5 que a montanha mais alta
da Africa é o Kilimanjaro.

cujo pico está situado a 5.650
metros acima do nível do mar:
e que, da base até o pico, po
de-se sentir naquela montanha
todas as temperaturas do mun

do, desde a tórrida até a gla
cial.

CompPli na Cf! SA MISCE
LÁNEA é sabei ecollomizar:

São Paulo, 9 (A. N.) - Noticias
procedentes (b cidade de Mari li a
i nformaun que a polícia local "e

solveu deter a conhecida "Santa
de Coqueiros", a respeito da qual,
tempos atrás, os jor n a is cariocas
estamparam amplas reportagens,
rf'ferindo até "milagres" seus.

DESFEITA A LINHA
Moscou, 9 (U. P.) - As fôr

ças soviéticas ampliaram em

grande escala o seu domínio
na margem ocidental da parte
média do Dnieper. Estão che
gando constantemente à fren
te de luta novos refôrcos so
viéticos. Na península de Ta
man, foram aniquiladas as

fôrças inimigas e os russos

ocuparam os pontos básicos
que se encontravam em poder
dos alemães.

Ilha libertada
Londres, 8 (U. P.)-A emis

sora da Jugoeslavia Livre
transmitiu a seguinte infor
mação dos guerrilheiros: "As
nossas fôrças de marinha de
sembarcaram ontem na ilha
de Lussijn, a qual foi comple
tamente libertada dos inimi
gos depois de violenta luta. Os
nossos homens capturaram,
no desenrolar das ações, 259
soldados e oficiais, e apodera
ram-se de grande massa de
apetrechos bélicos.

Alemães nos Balcãs
Londres, 8 (U. P.) - Segun�

do dados conhecidos dos obser
vadores militares, as fôrças
nazistas nos Balcãs, conside
r-avelmente aumentadas desde
a capitulação da Itália, somam
umas 15 divisões - número
esse em que está incluida a

guarnição das ilhas do mar

Egeu. Ademais, têm o apoio de
três divisões bulgaras que
ocupam parte da Macedonia.
Antes da capitulação da Itá

lia, se calculava que a guarni
ção dos Balcãs era constituida
por umas 5 divisões alemãs e

20 italianas, mais ou menos.
Entre as fôrças nazistas que

operam contra os guerrilhei
ros, figuram as tropas de as

salto selecionadas "Prinz Eu
gen", compostas por elementos
alemães, croatas, rumenos e

de outras regiões centro-euro
péias.

Est::rm�:n:ãe d�la:I:::ãO a \E�t��e�� (!�gJ�terE!"Farmácia Santo Antônio". na rua porta-voz oficial checo. ref'e
João Pinto. rindo-se à versão sôbre a che-

i�:·-;:-·�:-;':;:�:·;��--�:"""·��:;;::;:' gada de fôrças checas à Ju-
do salão de dansas, por outro de goeslavia, declarou que carece
finíssimas "parq�étes·, bem corno de veracidade; pois, não há
outras obras a sorem inauguradas tropas do seu país no Oriente
em próximo grande baile. Resta- Próximo, porquanto todas elas
nos, pQis. aguardar o término des-
sas obras, para que possamos ver foram, há dois meses, transfe-
o clube da rua Tenente Silveira

I
ridas para a Inglaterra.

reabrir seus salões à sociedade fIo-
r.ianoyolitana, continu�n.do na rea-

80-NUS DI!: GUERRAhzaçao das suall magnlflcos festas. IS;;

Fortaleza, 9 (A. N.) - Che-
o Brasil Recreativo Esporte Clu

be. do Estreito (João Pessoa), rea

liza. amanhã, a partir das 18 ho
ras, um saráu dansSlnte.

União dos Varejistas de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinária

De ordem da Diretoria, convido a todos os srs.

associados para a Assembléia Geral Ordinária, a

realizar_se no dia la dó corrente, em primeira con

vocação às 9,30 e em segunda às la horas. para elef
ção da sua nova Diretoria.

Secre tortc , em Florianópolis, 8 de Outubro de
1943.

MANOEL DONATO DA LUZ, l° Secretário.

6 que o jôgo de «basketball»
foi inventado, em 1891, pelo

professor de educação física Ja
mes Naismith.

Fruiu osa visita do
presidente

Hi o, 9 (A. N.) O corres-
poridente do vesper-tino "O Glo
bo", em Porto Alegre, informa
que o presidente Vargas visitou as
obras da ponte intet-naciorial de
Libres - Uruguaiana. O presiden
te foi informado de que os traba
lhos -tí nham s id o interrompidos di
versas vezes em consequência da
falta de cimento e outros mate
riais. O chefe do govêr n o ordenou
que fossem intensificados os tra
balhos afim de que a. pon te fique
concluída quanto antes. Vis itando
o poslo de higiene, o presidente
teve conhecimento por intermédio
dos médicos do abuso de certos
laboratórios na venda ele a],glln�
proclut()� ()<; (IUais por essa razão
não se achavam ao aka'nce çlo po
vo em geral. O intervent'or nesse

sentido informou que estava estu
rlando a criacão dUlll laboratório
junto ao Departamento Estadual
de Saúde, palra atender o público
de poucos recurs'os.

garam, por via aérea, os pri
meiros bônus de guerra no va

lor de 500 mil cruzeiros.

De vàrias racas
Argel, 8 (U. P.) - Informa

se que entre os prisioneiroF.
feitos pelo Oitavo Exército, na,

Itália, há elevada proporção
de combatentes não alemães,
inclusive alsacianos, checos,
polacos, e,slovacos e eslovenos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTE ALUNO SuspensoBuenos Aires, (via 'aérea) - O
. Departamento de Informação e Im
prensa da Presidência da Repúbli
ca deu a. conhecer um comunicado,
segundo o qual foi suspenso por
cinco dias o jornal vespertino, des
ta capitel, "Notícias Gráficas", por
haver "rcincidido na publicação,
apesar ele advertido, de elogios ao

diretor do mesmo, que, como é do
riomi 11 i o pú b I ico, se encontra deti
do por propala r rumores falsos e

tendenciosos" .

Garganta. Irritada
Friccíone este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas-
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

DR . ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSüLTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - À tarde, das :1 às ti.
Rua Vitor [Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
·Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerf'eiecarnen to e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSU'L1'AS - Peia manhã: dIariamente das 10 às 12 hs .• à tarde, excepto aos

sábados, das16,30 às 18 horas - CONSUI,TóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

«'one: 1.461 - Besídênctar Rua Presidente Coutinho, �3.

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

H:x·interno do Serviço de Ctín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA l\lÉDICA - Moléstias Inter-nas de adultos e crIanças. CONSULTÓRIO:

Rna Petípe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426 - RESID1l:NCIA: Rua Vi.sconde de Ouro

Preto n. 70 - Tel. 1523 - HORÁRIO - Das 16 às 18 - FLOIUANóPOI,IS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviço!!

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

DR. BIASE FARACO
l'hpfe do Serviço de Sífilis do Centr-o de Saúde - .Ex-Inter-no, por concurso, da

Asststêucia Pú.hlrca de Porto Alegre, Ex-interno de Clinica }Iédica e .pinecologia ..

AFECÇõES GENITO-URINÁRlAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE:
RATOS INPRA-VERMELHOS E ULTRA,VlIOLETAS

CO:\SULTAS: das 15,30 US 18 horas. Rua F. Scimidt, 46
RESLDÉ��CIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carga do Prof. Castro Araujo.

do Rio de Janeiro.
Vi as u rtnarte s - üceracões
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde; das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone: 1067.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

A vida na Bélgica ocupada
Nova Iorque (S. B. A. L.) - consideração do país. Para que

Os belgas ainda conseguem fu- um funcionário ou autoridade,
gir do território ocupado. Não por exemplo, que tenha pro
há nada mais trágico nem testado contra um crime ale
mais consolador do que o tes- mão, apareça na lista, é ncces

temunho que trazem consigo. sário que o protesto tenha si- I
Seu testemunho é trágico, do concebido em termos SUfi-1porque, desgraçadamente, con- cientemente fortes para expôr

firma as informações recebi- o seu autor a' represálias. I
das sôbre os sofrimentos do Quanto aos membros do movi
país oprimido. Depois das vi- mento secreto, devem ter a seu

tórías dos aliados na Rússia e crédito dois ou três alemães
na África, o terror alemão se ou meia dúzia de fábricas sa

agravou ainda mais. Mais de botadas.

��::�:�:b�!r.:;:� r'·Cõ����5����R��··1 ����iFg;��l�����������ljt���ii���:f.:;::::nazistas detêm três ou quatro / -.
, / nados relativos ao ano de 1941 � Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

mil patriotas, tomam como re-

!
Capital Realizado Cclr·� 9.000.000,00 ..�.,

de Caridade
féns duzentas ou trezentas ví- Reservas, mais de 59.000.000,00" ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
Umas e fuzilam, pelo menos, Responsabilidades assumidas.............. c-s 4.748.338.249,78 CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2ü _ Fone 1.40'5
uma centena ..Em um país de 8 Receita..... .. o-s 34.198.834,90

�
.

C I I 10' i" ! 1 t· 1" IA
. orisu Ias (as as L, c (as L, as o rruns

,
tívo em 31 de dezembro Cr$ 91.862.598,37 D}'S·[D 'NClA I) "';1 I I G '11 5 F 783milhões de habitantes ja qua s·

.

t n" E : tua 1> arecna ui ierrne, . <onc
. ,- lI1LS roo pagos .... ,. . . ..... . ..... . .... .. c-s 7.426.313,52 ..

se não há famílias enl que o I
Bens de raíz (prédios e terrenos) ...... ... Cr$ 23.742.657,44

�pai ou o filho não tenha sido DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anrsio Massorra.

deportado ou encarcerado. Mi- Agências e sub-agências em todo o ter rítór ío nacional. _ Sucursal no
•

lhares de estudantes fugiram Uruguái. Reguladores de avarias nas princtpa ís cidades da América, Europa !para o campo, .preferindo ex- e África.

pôr-se a cruéis privações, a

1
AGENTE EM FLORIANóPOIJIS

�l
.trabalhar para a Alemanha C � M P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Te]egr. "ALIANÇA"Enquanto isto, as autoridades SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME'
alemãs proíbem o uso da pa- NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL DR. SAULO RAMOS
lavra "deportação", sugerin- n. -..-_-..-.��J"_.-..-�_._._._. _.."._._. - - •• Especlniista em moléstias de senhoras -

do trocá-la por "o envio de
trabalhadores" ou "a obten

ção de trabalho para os ope
rários belgas

" !
Ás vítimas da Gestapo,

acrescentem-se as da. fome.
Muitos belgas vivem de sua

ração cotidiana de 225 gramas
de pão e 500 gramas de bata
tas - estas, quando não se

suspende a sua distribuiçào, o

que sucede frequentemente. _\.

ração teórica de 30 gramas de
carne, ôsso incluso, na reali
dade, quase nunca é entregue,
Nas cidades e nos centros in
dustriais, grande parte da po
pulação morre de fome. As

crianças estão de tal modo de
bilitadas, que não têm fôrças
para rir nem chorar.
Apesar dessa t:'agédia, os

belgas fugitivos trazem o con

sôlo de um espírito de resis
tência inquebrantável e de
uma fé céga no futuro. A im
prensa clandestina não se tem
todavia queixado da demora
na libertação. Uma grande
parte da população esperava,
sem dúvida, ser libertada em

Hl43.
Ultimamente, porém, apare

ceu nas ruas da Bélgica a últi
ma zombaria contra os ale
mães: 1944-1918, eram as

cifras misteriosas que os bel
gas escreviam nas paredes,
nos postes, nos trens. Era uma

simples recordação aos invaso
res de 1914-1918; os núme
ros de 1944, somados separa
damente, davam 1918.
Talvez a derrota da Itália

faça renascer novas esperan
ças. Entretanto, os heróis que
diàriamente arriscam a vida
em luta contra a Gestapo, que
com a greve, a sabotagem e o

assassinato, combatem contra
o agressor, fazem-se esta per
gunta: "Somos dignos dos es

forços que são feitos para li
bertar-nos ?"
Alguns periódicos clandesti

nos publicam listas de honra,
com os nomes ,(em iniciais)
dos patriotas que merecem a

..
Partos.

-
ALTA Cn�URGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
110 PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

r-Icocete, Tratamento sem dor e operação
de Hernorroldes e varizes - Fracturas:

aparelhos de I:"êsso. Opéra n08 Hospttaís
de Florl>.nópolis.

"raça Peretra e OUvelra, 10. Fone, 1.009.

HorárIo: Das 14. às 16 hor-as, díartameate.

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDOH.IA
oferece-the por

Médico - Cirurgião - Parteiro
F'o rrnado pela Faculdade de Med iclna

Ida Un iversidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
CIrúrgico do .Prof. Alípio Correia Neto ---------------

(Primeira Cadeira de Clínica CIrúrgica). DR AURvLIO ROTU--LOCom prática na clínica ginecológica do • L
Prof. Sila O. Matos. Assistente do ser-viço
de partos do Prof. Domingos Delascío no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras f;
partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião
•

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas. de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

",elipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SID�NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela MaternIdade

de FlorIanópolis
Atende chamados a qualqne=

hora
Praça da BandeIra, 53 - sob.

(Antllro Larao 13 de MaIo I

A Estatística Miliiar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 011

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperaçio.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil e·m perra. (D. E. M.),

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítaís europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho gen ito
urinário do homem e da mulher

Asslste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad íolog'ia ClÍnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Espe.,iali7.ado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electra

careliografia clínica - Metabol ísmo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros-.
copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. -ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

preços de liquidação
todú a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixado:; para
diminuição de stock

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale m.uito :mais 1

Cirurgia e OrtopedIa. Clínica e CIrurgia.
do torax. Partos e doenças de senhnras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESIDÊN
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

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

Consnltas diárias das 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteira
RAIOS·XAproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roupí n'hos para crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, .novidades, etc. etc.

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

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica o Pneurno-torax artificial.
para o tratâmento 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: Hua Deodoro, 3

I
esquina Felipe Scbmidlt

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

As autoridades responsáveís pel.
fiel execução das Estatísticas Mm ..

tat:es podem exigir, sempre que ho"�
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informaçio, que cada hl!�
formante prove o que declarou, N
má-fé eonstitue crime contra a ....
II:llcanea nael9naL (O. E. H.).

«a casa que mais vende e melhor atende»

8-Rua Trajano- 8
..................................am....-.m....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-'Bainha dos Estudantes
�,--------------------------�
,\ Concurso para a eleição da Hainha dos Estudantes, promo

vido pelo Di rctúrio Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
o apôio de " O ESTADO.

Voto na senhorita .

Aluna do , .

Votante .

.:-,rOTA: - Preencha com clurcz a o "coupon " acima e depo
site-o na ur n a existente no Cin e Ritz, especialmente colocada para
esse fim.

,8'�••••_••••� ee .,. _...

MA.I!' PE�AI)O DA 'R·A·F' E ·U·SAAC·
COn 8INAT>OS

I'IUM FUTUR""O DQOXI MORAIO 0<1, ·LUI'r ......AFH· REClÔNrEnENT';
SO&QE LO,..OQES 501'!oQ� COL()NIA

AViÕES � ��
� 1000

AVIAP9RES �CADA SIM BOL.O
.:5060• �ooo

AERODROMOS drâ60
PESSOAL DOS �AERO�II�110S \'!l
CADA SIr-tBOLO �O,OOo·00000

BOMBAS /_AREMES'
SAOAS 1500 T.

.

�,

Editorial de «La Prensa» sobre os

'l.t<preparativos militares do Brasil»

I RETRATOS

túmulos

AMPLIAÇÕES de retratos a

crayon, pastel e oleo. Retra
tos em porcelana. inalte-

ráveis para túmulos. Betra-
tos esmaltados para jo ias,
Foto-estatuetas em madeira.
Mármores e granitos. Irna-

gens e bronzés para

Representante: BELARMINO CORREIA GOMES-1
Rua General Bittencourt, 183 - FLORIANÓPOLIS

Impressionado pela coragem
Londres, outubro - (Intera

liado) - Sob o título "Viven
do entre os Corajosos" um co
laborador da edição de Liége
do jornal clandestino "La Li
bro Belgique" dá as suas im
pressões sôbre um campo de
aprisionamento alemão na Bél
gica.
Diz êle: "Foi uma revelacão

Ver o espírito de exaltação que
prevalece entre os prlsiouetros
cujo único crime é o patriotis
mo. Vi uma, longa procissão
deles a caminho do páteo .Ia
prisão e fiquei confortado por
seu poder orgulhoso. Andavam
em coluna por um, com passo

firme e certo, e uma distância
de diversos metros entre cada
homem. Fiquei impressionado
com a aparência varonil e de
cidida que apresentavam. E�n-.
tre êles marchando COmo se
estivessem em parada encon
travam-se rapazes de cara li
sa, homens mais velhos e al
gumas barbas brancas, Esta
vam todos estreitamente vigia
dos por seus carcereiros para
que não se comunicassem uns
com outros; mas apesar disto
viravam as cabeças e piscavam
para mim, ou faziam discreta.
mente sinais de V com os de-
dos" .

ADQUIRA BILHARES

SNOOKERS E CARAMBOLAS DA MAIS
ALTA PRECISÃO

• Plano de pagamento a longo prazo em

pequeninas prestações.
• Equipamento das mesas o mais completo

possível, inclusive lustre para iluminação
e marcador para 4 jogadores.

• Bolas coloridas da mais fina qualidade.
• Tôdas as matérias primas empregadas

são 100 % nacionais .

Completa linha
de acessórios
em «s to ck »
permanente.

J. O. MATTOS PENTEADO
Rua da Conceição,475 - End. Teleg. «JOMPE» - Tel. 4-9174 - S. Paulo

DISTRIBUIDOR:

TENHA JUIZO

Peça ao nosso agente mais próximo, um orçamento para montagem com

pleta de seu salão, ou fornecimento de mesas avulsas.
Buenos Aires, (u. P., por via tiva de combater pela liberdade,

. aérea) O jornal "La Prensa" pu- a democracia, o direito e a deie- -

• -- ---- --------·---1 -,---'-----------

blica um editorial intitulado "Pre- sa do continente. Impressões co- ; : famintos da

!::�:�o:::::;�'�:��::�;r��·��� :�:i��;e::r�::::e ::���i;i:: _:1 ���$\C O/.iii,� _:1 «�n«!Ys.'!ut�r�dep��neral Eurico Dutra, de que será meses no país vizinho, coincidem riIrti'• " riíijiI A. BEERS, correspondente da,

:ienviada uma força expedicioná- em destacar a importância do ar- : : Agência" Aneta" especialmen-
'" • C (-')LUMB IA • te para Interaliado - Os ho-ria brasileira à zona de batalha. mamento, ou, mais propriamen- : ..t... _ : landeses vítima do sistema al i-

"Como é de imaginar - diz -: te dito, do material bélico de que • • mentar da Nova Ordem, que
d

. . I

d •• As f ••.a notícia pro UZlU Impressão no já ispôem as forças armadas. mais amosas mUSicas, 'com os mais • debilita paulatinamente as na-

povo brasileiro, que não tardou brasileiras e ao qual deverão 50- : famosos artistas. : ções conquistadas com o fim de'
em expressar profunda satisfação mar-se novas remessas, de acôr- • / • evitar seu resurgimento, decai

d : ULTIMAS NOVIDADES •• fisicamente, devido a varras
que experimenta ante a perspec- o com os conventos existentes". • •

N A O A
razões. A falta de alimentação: a R' DI L R : tem para a infância conse-

: ( , » : quências de vida ou morte, e
• •

: Rua Trajano, 6 •• isto o demonstra a mortalida-
• • de causada entre adolescentes

: ...:. no ano de 1941, que supera em

43 por cento a do ano de 193n.
É deplorável, mais ainda em

se tratando da infância, mas
não deixa de haver outros mo

tivos, a debilitação sistema ti
ca de que é objeto o outrora.
fqrte povo, holandês.
A geração jovem não se acha

em melhores çondições, pois
as crianças sofrem mais pela
falta de alimentos, dos quais
não recebem o mínimo. Se dei
tam com fome e se levantam
com mais fome, ainda, resulta
que não estão aptos a fazer
exercícios em virtude da falta
de energias, sendo por tanto
vítimas do sistema alimentíci.o
imposto que, metodicamente,
debilita as fôrças de nações in
teiras.

TEM SrFI LlS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I :::iI !! fJ1:&1 r:JA -SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, O Baço, o Coração, o Estômago, OR
Pulmões, 8 Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos,.Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e Iaz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradável"
como um licôr

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

da mesma origemFf\LAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re
que o tenho empregado, em comencam-no como arma de
os. casos �� indicação apro- íacll manejo para o públlcopelada (81f11l8 em varias de no combate â sifllis, qualída
suas manifestações) os resul- 'dell que Irequentemente a
tados têm sido satísfatortos, orovelto no Ambulatorío da
pois são rapídos e duráveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu

IGREJA BATISTA
Inauguração do Batistério

I
Com um Culto de Ação de Gra

ças, realizar-se-á Domingo, 10 do
corrente, às 19,30 hs., a inaugura
ção do Batistério da Igreja Batista,
à rua Alvaro de Carvalho, 4. Pre
sidirá a solenidade o Pastor da
Igreja, Rev. Regifredo Sarno.

3 v. - 3
--------------�-------,�

Atencão...

V. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas, moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Precure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, ries -

ta cidade, que se encarrego.ró do
assunto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



também é E'l(ATO
cortando ou cosendo.'
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Espionagem à retaguarda russa
MOSCOU, 9 (U. P.) ---- UM PERióDICO RUSSO INFORMOU QUE OS ALE
MÃES INTENSIFICARAM A ESPIONAGEM NA RETAGUARDA DAS LINHAS
RUSSAS EMPREGANDO JOVENS FORMOSAS PARA OBTER INFORMAÇÕESDE IMPORTÂNCIA MILITAR. o ALUDIDO JORNAL RECOMENDOU QUE SE

AUMENTASSE A VIGILÂNCIAs

A França é nossa Aliada e nossa AmigaA França não é uma nação que bertação Francês, como órgã'Ü re- "O povo soviético não oferece
precise de um guardião; nem é prescntatlvo de torios os interêsses discursos, nem "comités" ... , nem
11111a creação necessitada de ama se- i franceses e "Iider' de todos os conselhos para curar suas fcridas.
ca. Esta; nação é um soldado feri- combatenles da V'rança em lula O povo soviético ajudar a França de
tio: não pede conselhos, mas re_1 centra a Lirrun ia hitler is tc, é uma outro modo. Noite e dia extermina
clama pensos para os seus, ferimen-,I nova prova de amizade de nossos os carrnscos da França. Divisões
ots e precisa de um fuzil". dons povos, ambos lutando pela que onlem cruzavam as ruas de

,'� com essas palavras que sc iui-I Liberdade. Paris, estão, hoje, enterradas cm
ci a o artigo do escritor soviético "Os amigos se afirmam nas ho- Orei e Kharkov".
Ilva Ehrenburg, inlitulado "Reco-Iras de c udvcrsidadc. Em todas as Ilva Ehrl'lll!Jurg conclue assim:
nhecimento escrito com

sangue"'lpartes
do mundo, discute-se o fLI- "i'lão foi com tinta, mas com san-

O referi cio artigo contém ainda, a turo da, França. Enquanto isso a guc que firmamos o nosso rcconhc-
seguinte declaração: "O recemhe-I França cstú sangnundo!... cimcn

í

o i .a França é nossa aliada e

cimenlo soviético do Comité de Li- nossa amiga".

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é O nome
dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
externas, uso-se o H E M 0-
V I R T U S, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atencão o tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peça-o ao

Dep<>Stmio: CAIXA P. 18U (UM
OITO-SETE-QUATRO). S. Paulo.

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

Is baixas do

VENDEM-SE'
3 bungalows novos sitos à

Avenida Rio Br anco; 4 lotes à
rua Esteves JUOlOf, entre a Av.
Rio Branco e a rua Joinville;
1 lote sito à rua Joinville; dois
sobrados sitos à Praça l5 de
Novembro, ns. 10 e 22; dois
sobrados sitos à rua Tiradentes
n. 44 e esquina da Travessa
Ratcliff: um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos
e 40 lotes à rua Bulcão Viana,
em João Pessôa e uma chácara
com casa de madeira, à mesma

rua; um bungalow e 36 lotes
em rua proxrma ao balneário
da Ponta do Leal, junto à praia
e beneficiados com luz elétrica
e água corrente; um terreno
com 40 lotes próximo ao Morro
do Geraldo. fronteiro ao cami
nho do cemitério de João Pes
sôa , com ótimo poço e duas
casas de madeira; uma magní
fica propriedade em Biguassú,
com três casas de residência e

comércio, chácara, pasto, etc.;
a granja Santa Helena, a dois
quilômetros de Biguassú, com

70 cabeças de gado, cinco en

genhos, grande lavoura, arrozal
de irrigação, 10 casas para ren

deiros, mil pés de nozes de
Lguape; uma limousine "Ford"
1938, com chapa de aluguel n.

1.507. - Para mais explicações,
com o proprietário à rua Te
nente Silveira n. 37, ou com o

dr. Leoberto Leal, à avo Trorn
powshy 62.

Rio, 8 (A. N.) - O ministro
ia Trabalho concedeu mais 30
dias para que a Comissão in
cumbida de estudar o plano da'
construção de sedes próprias
das Delegacias Regionais do
Trabalho em todos os Estados,
apresente o respectivo projeto.

().K.5TUIUO

santo do dia
João Le;onardo,

- Confessor

Afun�:rx��a:ltaViOS A fonte do mallí)
Londres, 7 (U. P.) .......:. Mais Rio, 9 (A. N.) - O corres-I Sde 6 navios mercantes eixistas pondente dum vespertino 10- •

foram' torpedeados e afunda- cal em Porto Alegre, informa
dos pelos submarinos britâni .. ; que os varejistas fizeram de
cos, que operam em águas do I claracões à "Folha da Tarde",
Medit�rrâneo. Segundo reve-l re�po.nsabilizando. parte do co

LONDRES (Do C. E. C. pa- de 20 anos foi o prenúncio de lou amda o Almirantado,

on-I
mercio de atacad!stas pelo el�

ra "O ESTADO" - A memo-] que os aliados estavam defini-
I
tros 2 navios nazistas foram va�o custo d?s generos de pri-

rável campanha da Sicília Ie- tivamente de posse da iniciati- torpedeados. ��l�_��ec��lda_�_e_. -_

vada a efeito pelas valorosas va das operações. O número de
tropas do 80 Exército Britânl- prisioneiros - 200.000 - diz
co, pelas fôrças norte-ameríca- bem da importância dessa
nas e canadenses e que cul- campanha. Entretanto é digno
minou com o desmoronamento de nota que entre êsses 200 mil
de um falso regime politico im- prisioneiros apenas figurem 6
plantado na Itália havia mais a 7 mil prisioneiros alemães.
..............-_••..,..-..-.- _-.-_ -...... A tática usada na Sicília pelas

tropas nazistas foi a mesma
usada na África e na Tunísia e
em todos os teatros de guerra
onde lutavam ao lado das fôr
ças italianas. Estas, por deter
minação do Comando Alemão
que exercia sempre o Coman
do Supremo das Fôrças do "Ei
xo", constituiam sempre as

fôrças de cobertura para qual
quer operação estratégica das
tropas germânicas. l!lsse o mo
tivo da grande diferênça entre
os prisioneiros italianos e na
zistas.. Na Sicília estavam
aquartelados de 60.000 a 70.000
soldados alemães, dos quais
cêrca de 30 mil foram mortos.
Entre os dias 5 e 17 de agôsto
a RAF destruiu ou danificou
306 navios de todos os tipos.
Nêsse mesmo período de tem
po, o inimigo teve 32 mil mor
tos e 502 canhões destruidos
ou capturados. De 10 de julho
a 12 de agôsto 1.013 aviões do
"eixo" foram destruidos, sen
do capturados ligeiramente
avariados outros 598.

•

{(eixo»

Mais 30 dias

Nasceu numa aldeia perto de:
Lucca (Itália). Seus pais deram
lhe uma esmerada educação. A
pesar-de seu· ardente desejo de
ser sacerdote, submeteu-se à von

tade paterna e foi aprender o ofi
cio de farrrocêuticc. Após a mor
te do pai, começou, com 26 anos
de idade, os estudos necessários
Para o sacerdócio, nos quais se

distinguiu de tal forma, que já nn

quarto ano foi ordenado Eacerdo
te. A &1e, pouco depois, se iunta
ram alguns jovens. Co.m estes pôs
os fundamentos da Congregação
dos Clérigos Regulares da Mãe de
Deus. cuja atividade transformou
os costumes dos habitantes de Lu
ca, »elembrando ê>les o fervor dos
primeiros oristãos. Isto suscitou o

João muitos inimigos. Parecia que
sua obra estava destinada a se

perder. Entretanto, S. Felipe Neri
interpôs a sua influência, e a as

sociação poude entregar· se à pro
pagação da fé. Nosso santo servia
de conselheiro a muitos Bispos e o

próprio Papa encarreg.ou·o de rrrís
sões dificílimOlS. Morreu em 1609.
Pio XI escreveu seu nome no ca

tálogo dos santos, na Páscoa de
1938.

S. Francisco de
Borja, Confessor

Francisco, quarto duque de Cân
:Ha, nasceu aos 28 de outubro de
1510, no castelo de Gândia lEspa
nha). Pais piedosos velavam sobre
a sua mocidade ajudando-o a pôr
os fundamentos de sua futura san

tidade. Ingreesou no serviço da.
côrte de Carlos V., onde conservou.
intacta a sua pure2l<l, a·pesar-do
ambiente pouco favoravel às virtu
des. Foi la: também que êle se co

sou com D. Leonor de Castro. Ven
do, ao pé do túmulo da impera
triz a inconstância das cousas

dêste mundo, resolveu servir uni
camente a Deus. Nisto não mudou
nada a sua nomeação pIara Vice
Rei da Catalunha. E a morte de
sua espôsa lhe deu a liberdade pa
ra ingressar no estado eclesiásti
co. Fez se jesuita, sem entretanto ..

já poder retirar se de todo dos rie

gôcios. F'Icurrdo finalmente, livre
de suos obrigações mundanas, foi.
para tocios o modelo acabado do
religioso humilde e ativo. Foi por
isso nomeado superior dos jesuitas
na Espanha. Em 1565, foi eleito
Geral da Companhia de Jesús. O
Popa S. Pio V. confiou-lhe missões
dificeis na Espanha, França e em..

Portugal. Voltando para Roma e

caíu gravamente doente e entregou.
sua bela alma ao Criador no dia..

I de outubro de 1572.

em Si�ília

J\;1 T RSCapitão Quirino Bento e famí}.i�, Gustavo Cos�a[ausente], Dario Cunha o famILlo [ausentes], Joao
Alcântara e família [ausentes] e Ondin:l G. da Cos
ta e filhos [ausentes) convidam o seus parentes e

amigos para assistirem à. missa de sétimo dia, em
.

t
- à alma de seu saudoso irmão, cunhado e tio BRAULIOln ençao , 1 b d d fei aCOSTA, falecido no Rio de Janeiro, e que sera ce e ra_ a segun a� .

r
:

d i 11
., de S Francisco às 7 horas. Por esse ato rehglOsola ,nalgre]a.' 2v-1confessam-se eternamente gratos. .

--�--
_.-- ----- ------------

CARTAZES DO DIA
HOJE SABADO HOJE

CIHE
A's'

Don Terry, Léo Carrillo

Início

5, 7 e 9 horas:
e Marjor ie Lord no filme de combate
ao Ns aisrno :

A iuga de Hong-Kong
do mais vertiginoso seriado com Kent Taylor, Irene

Hervey e Ralph Morgan':

Guerra aos Gangsters
SABARA' HISTORICA (DFB)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. até 10 anos

CIHE «IMPERIAL»
A's 19,30 horas:

Um filme sensacional e eletrizante com Walter Huston,
Virginia Gilmore, John Carradine, Walter Brennam e Mary

Howrd:Enlre O Uruguái
O Brasil

Uruguaiana, 8 (A. N.) O Mi-
nistro das Obras Públicas do Uru
guai submeteu á apreciação cio
Presidente Getúlio Vargas, o plano
para a construção da ponte in.ternacional l igan do a cidade hrasilea
ra de Caraí, a cid ad e uruguaia li"
Artigas. A ponte lerá a extensão
de seiscentos melros e o seu custo
será orçado em seis milhões de
cruzeiros devendo os tr-abalhos ft
car a cal:go dos governos hrnsilei-

() segrêdoCIDADE DE LAJES (DFB)
CAMPEÃO OLIMPICO (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preço único 1,50. Impr. até 14 anos

Amanhã-Odeon às 2, 4.30, 6.30 e 8.30 horas:
O tecnicolor com Robert; Tavlor , Brian Donlevy e Mary

Howard;

Gentil

e do pantano

tirano
ro e uruguaio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I s � � � � ! � ti 1���:at��;:��si���L.�n���ã;;���v�:�:��e�o���OITO ELEMENTOS TOMICOS: êles um professor, acabam de ser explicou que tinha sido levada a

,l\RSENIATO, VANADA. fuzilados pelos alemães. Os qua- um hospital onde fôra vacinada.
TO. FOSF O� OS. CALelO tro foram condenados pelo Tri- Às perguntas da família belga, a

ETC, bunal militar alemão em Mons, menina respondeu o que lhe ha-
TONICO· DO CEREBRO acusados de terem ajudado os viam dito os alemães:"" Fôra va-

TONICO DOS MUSCULOS aliados. Até agora não se conse- cinada contra a enfermidade rus-

O. Pálido.. D.pIUP.,.do" guiu saber a identidade do pro- sa
"

. Três horas mais tarde, a me-

E.qot"do" Anêmico., Mã.. fessor; sabe-se apenas que tinha nina começou a queixar-se. Pou-
Que criem Magro), C,ilnçat setenta e cinco anos de idade e co depois, paralizaram-se-Íhe as

rw quíliclI, ,eCltb.,êo • tonl- que se chamava Dehu. pernas e os braços e a menina
ficcç';o 9·,·1 do org .. nirmo S b d d d N ha e-se que outros ais patrió-: per eu os senti os. ove oras

com O
tas, Dieusette e Bourseaux, pere- depois da visita ao hospital, mor- I

ceram vítimas de máus tratos no ria a criança. No braço, uma
----.-------------_,,-----------

campo de concentração de Ham- mancha vermelha indicava o lo- FARMACIA ESPERANÇA
n N �Y. rr '99, da Hl21 burgo. Os dois tinham sido pre- cal da injeção venenosa. A SUA FARMÁCIA

:"':1!IICIlI�_"__''''''''''';'''''_'__ sos em junho de J 94 J . Todos êsses crimes, assim co- Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Ao mesmo tempo chegam no- mo o ernprêgo da tortura para Entrega a domicílio

tícias de Bruxelas sobre o assas- obter confissões, fizeram o cbje-
sinato, por elementos nazistas, to de um comunicado oficial por
de três mestres, um deles ex-con- parte do Govêrno belga no exí
selheiro municipal de um dos lio. Por intermédio de seu Mini.:;
bairros da capital. Os três haviam tério de Informações, em Lon
pertencido ao partido social-de- dres, fez saber que "de acôrdo
mocrático. com os termos da declaração fir

O boletim oficial belga, publi- mada em Londres, em J 3 de ja
cada em Nova Iorque, dá os se- neiro de J 942, pelos represen
guintes detalhes, obtidos de di-j

tantes de nove países aliados, en

versas testemunhas sôbre o as- tre êles a Bélgica, o Govêrno r_,e1-
sassinato de uma menina judia, ga reclamará, no dia da vitória,
de nove anos de .idade. A menina a entrega dos culpados de todos
fôra recolhida ,por uma família os crimes contra a população ci
belga quando ps alemães inicia- vil, para seu castigo sem nenhu
ram a perseguiçao aos judeus. ma piedade. "A responsabilidade
Um dia, apresentaram-se dois alcançará tanto os que os tenham
alemães que levaram a menina, ordenado como aos seus execu

prometendo devolvê-la depois de tores e a todos aqueles que, de
interrogá-la. Com efeito, duas qualquer' forma, tenham partici
horas mais tarde, estavam de voI- pado nos mesmos".

n O I
Ue

lhelr� da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em ..mil.vel gesto. um cálioa do
excelente a.peritivo KNOT, lembre-
se V. Sia, de acrescentar} ao agrade
cei a gentileza:E$TEE 1.41'*1-
BFl'1 () I1ElIAPEJ1ITIVO

f'P..Ei'J/I.ET(J.l
" lfíIéJ :J�t� I(//'1 PIXlOUro DA K/fOTrA.IIII)••COI1. é SE6UROS I
� ITI••'-I�I _

PERFU1IARIAS:
Leite de Colônia ..

'

r-
.

Leite de Rosas,
'

.

Pasta Kolinos .

Pasta Alvidente .

Pasta Odol .

Pasia 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 Vrrde .

Rouje Gessy .

Rouje Madeira do Oriente .

Loção Flamour .

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima .

Creme RugaI, pote .

Quina Petroleo San Dar .

r THE LON�;-: LANCASHIRE INSURANCE C;;-�w_�
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
c-s 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

----------�----------�--�����==���========:=====�-==-----------------.----------�-�--�--------------------�----�--------------��----�--�-----�=====��=�.�

(]ompre muito, porem, gaste muito po��éo'
fazendo suas compras na tradicional Remarcação de preços de fim de ano da popular CASA DAUR./.· : -

,

COMO VERDADEIRO BR1NDE DE FIM DE ANO. OFERECENIOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REB/AlXADOS:

Na n esma base de preçor , vendemos toe o o nosso "stock", com o único fim de sa ti.sfaze t a nossr
sôrnos sempre distmg Ji.dos

Comprem, pois, na (ASA DAUI) A t-Rua Felipe Schmidt, 19
.. ,

6,00 I
5.90
'3,30
2,40
3,40
3,00
3,30
4,30
�,30
3,20
4,20
'3',00
_?,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 I

ARTIGOS DIVERSOS
Cobertores Cinza 9,80
Cobertores p/bêbê de 7,50, 10 e . 12,00
Colcha fustão p/casal 28,00
Colcha fustão p/solteiro 20.,00
Colcha veludo p/casal 08,00
Guarnição de Renda p zquarto (7 peças) .. '45,00
Tecido p/cortína, mt '. . . . . . . . . .. 4 2,50
Tecido p zcorttnas, art. fino, largura 1,40 de. 9'

10, 12 e
, J.- I

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt r-; •

Tecido p/colchão, mt ' .

Tecido p/colchão, largo 1,40 -nt '
.

ARJIARINHOS
Sombrinha de seda e linho ' ..
Sombrinha Chamalote .

Sombriliha pymoclnha .

Sombrinha p zcriança .

Tapete de veludo p /quarto .

Cortina dê renda
'

:

Lamina Gilete Azul 1/2 duz .

Camisa Socega Leão p/homem .

Camisa Socega Leão pyrapaz .

Jogo de couro pyrapaz .

Jogo de couro p/homem .

Blusas Swing de 10, 12 e .

Camisas Sport branca ..- .

Camisa Sport branca, art. tino . , , .

Camisa Sport Creme , .

Maletas Escolares
'

.

Pasta de couro .

Malas de Fibrolite de 24, 28 e , . I •

Capas felpudas p/bêbê , .

Casaquinhos felpudos p/bêbê .

Lã Linda, novelo .

Este cluno ha?f.li teu-se em a's.
crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,

rrllll�_

direito comer
cial, correspon
dencio, em sua

casa com estes 4 livros especialisados que
dispensem o professor p� ser de uma Iocih
dode jamais vista. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidovel! Peço'
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera.
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem c/aro. Os preços sôo modicas e em pe
quenas prestações, Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se'
habilitará em 4 a 6 mezes, tenda direito, no fim do curso, o
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com o lei bem cloro, poderá comprovar a suo alto habilitação.

\f
I
!

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

24,00
�5,00
4,30
6,00
5,50

10,00
14,00
14,00
12,00
�4,oo,
25,00
5,00

18,00
35,00
18,00
8,50
1,50

f Lin.on em t?das as cores, mt
-

Zefir superIOr mt '

Luizine em tôdas as cores mt /
.

Crepon p/kimono, largo 0.8D mt .. t
.

Pelúcia fustão branca e de côres r' 't""'"
TToallhhas l�/rosto, de 2,00, 3,50, r. L�O �. � : : �,
oa as isas p/banho uma. ..'

.

Toalhas superiores p/banho r
.

Tecido cordoné p zcuécas mt" .rma .

Opala lisa, de 3,80, 4,50, 5/ ."
.

Opala estampada, de 5,00 ,)0 e .

Cretone branco, largo 1,4f , 6,00 e .. ,.;
.

Cretone branco, largo 2/ � m�
.

Cretone branco, largo J 20m t···········Cretone de côr, larp 2, m .,
.

Cretone de côr, lar' ,- 1,49 .

Cretone Finíssimo g. 2,00 0·············Cretone Fihíssirr ' largo 2,0 .

Guarnição pintr .0, larg., 2,20 mt .

R dã d 11" .ida picha uma .

en ao e a, dã o p 'vestido mt .

Filó p zmosqt ;0 a I

Tecido Cub' .nteíro. largo 4,50 mt .

ano, mt
.

3,50
·3,50'
3,50

,

5,50
, 6,00"
6,5(}

, 8,50
12,00
5,50-
7-,00
7,0(}
11,00
17,00
18,00
'13,00
18,00
22,00
23,00
38,00
6,00
20,00'
3,00

SEDAS E RAYONS:Tafetá'
Tafetf liso, mt

.

Líng " Xadrez, mt
.

Lur erie liso, mt
.

Tr �ier, largo 0,90 mt
.

( .ifetá Moíre. mt
.

livré liso, mt : :.

Sedas estampadas, dez. AmerIcano (mm-
do), de mt. 14,00 16,00 e 18,00

15 or d t 14,00, Seda Lanile, art. pesa o, m .

�;' )� Givré superior, mt i�:��Fustão de seda, mt 15,00J,50 II Seda listada p/vestidO, largo 0,90 mt .

9,00
. r<tribt;l'ndo, d êss e medo, à preferência C( rn que

1 tregues1a, �

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

ganhe ii diferença !
Fone t607

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�!����J. p�� }n�!!�(n�!�dre�. (J.!�la!o�[_ Q!�hr��n���..!�l�� �m��í��·!X�t:,!�;���� ;J;�����,����çoes colhidas em tontes ride- tenso. o movimento no MInIS- soas a � �a me� e e, di':' .o�ma- botarem, nas próximas semanas, a iniciativa da luta, das mãos dos;
di

.

dl Assem tér d F' t rl tuzuê das o mllllstro Japones lrlglu-se ,.
.

O
. .

d N Z· hIg_naS lll. Icamlpqute a -I A81J,1O d� ."x efIOr por ugues. dir�tamente p�ra a séde da lega- eXd�trcltos rZuss�s. d cotmentad?r. mlhtar o «lheue urltc er», qt�e ::.'bléia Naciona or uguesa se

j
em ISSO o.ram enviadas - d

.. d f" t
e I a em uz-rque , es acou eXIstIr certa serne angQ en re a re IrQ

, gao, epolS a ccn erencrc , en re- 1
-

t 1 f t d D' 1
- ef t aram na...

reunirá hoje em sessão espe- comunícacões especiais aos di. ando-se'õ, tarefa de ueimar 01- a ema a �a ,na ren e o meper e a que os a .maes e u

. . . , .
'

.

g
Óo- t;

q
t frente OCidental em março de 1917. Deve-se destacar, entretanto, que..

cíal para o.UVlr ímportantíssi- plomatas lusitanos no. exte- guns ocumen os � separar ou ro�, Q situação agora é mais sária porque em 1917 os alemães rec.uaram.

d I
-

d
'

E
.

que foram conduzidos de automo- . - . ,
,

. d' - d dma ec araçao. o governo.. m ·no.r. 1 E' h' E .

f em coridíções rrru i to favoravelS, e sem gran e pressao a parta os

algumas esferas se acredita _

ve , ,!lara A

a spab a. ssas �n �r- Aliados. Isso não está acontecendo agora, pois os nazistas que fogem.,.
I

maçoes vemfcorro lorar asbconJec u-
têm sempre em seus calcanhares os combatentes soviéticos, que não-

na possíbílídade de um esc a- ras que se ormu am so re a gra- Ih d- ,

recimento quanto. ao estado- Madrí,.9 (U.P,) -. O primeiro mi- vidade da situação nipo-lusitana, _e_s_a_o_u_m__m_o_m_e_n_to_d_e_t_re_g_u_a_, _

-de-coísas reinante em Portu- nistro Ol\veira Salazar e o repre- que poderá terminar em declaração O terror em Creta- A .entante (i.i�lomático japonês em de guerra entre Portugal e Japão,gal e o Japão. A esse respeito Lisboa discutiram acerbamente du- ou, pelo menos, na rotura das .

se. recorda que o sr, Salazar rante a conferência, que manti- relações diplomáticas entre os dois' CaIrO, 8 (U. P.) -:- Fontes
recebeu, ontem, em audiência veram, ante-ontem. Nos círculos paÍlles. fidedignas informam que os

privada, o representante diplo- bem informados de Madrí salien-
. Sou�e-se: em círculos dip�on:á· alemães' eliminaram 500 pes

mátíco do. Japão. Outras infor-
ta-se que a reunião durou duas bcos flded�gnos, que o. s.r. Oh.veua soas em sua maioria habitan-horas, trocando os confer'lncistas Sala2K1r afirmou ao mtníatro lapo- ,

.
'

mações dizem que. esta manhã palovras violentas. Os dois inter- nês que pOl·tugal irá à guerra, se tes da aldeia de Hamyra, em
a capital portuguesa foi teatro locutores separaram-se"ruscamen_ o Japão não retirar, imediatamen- represália às ações das guer-
de intensa atividade. te, sem se apertarem as mãos. te, as suas farças de Timor. rilhas gregas nas zonas de

-

B I· t t
..

t A
Víanno e Heirapetra, em Cre-

Madrí, 8 (U. P.) - Infor- er Im pro es a JUO o a O·nOra ta. Acrescenta-se que sete al-
ma-se que teve início a evacua- li deias foram incendiadas e to-
çao de famílias da capital por- Angora, 9 -U.P.- O govêrno alemão acusou, em termos enérgi- mados como reféns 850 habi-
tuguesa. cos, a Turquia, de não ter agido como potência neutra durante com- tantes, tendo-se estabelecido,bates travados na zona do Dodecaneso. A nota nazista afirma que a-

T" . ademais, nova "zona proibida".
Madri, 8 (U. P.) _ Comuni- urqula perrnãtãu aos aviões britânicos sobrevoarem o território turco, �<I'''.''__ _-__ _ ____

ser procurar impedi-lo, por todos os meios ao seu alcance. Ademais ,. _

cam de Lisboa que o. ministro. acrescentaram oe germânicos que os turcos permitiram, também, que
da Guerra de Portugal requi- oficiais britânicos viajassem ern pequenas embarcações entre a Tur
sítou todos o.S automóveis de quia e as ilhas do Dodeecmeso, recentemente ocupadas pelos aliados.

Até o presente, não foi divulgada a resposta da Turquia à nota depropriedade particular. protesto apresentada pelo govêrno nazista.

Ataque repelido"
LONDRES, 8 (U. P.) - Os

defensores da ilha Sumi 'repeli
ram um ataque lançado, em
grande escala, pelos nazistas,.
durante a jornada passada. F'oi
o que informou a emissora do.
Cairo.
.

Eleicão diréta é a
fórmula democrática,

\

Nova Iorque, 8 (U. P.) -

Notícías de Portugal, veicula
das pela rádio de Vichí, indi
cam que a prolongada confe
rência realizada ontem entre o
sr. Salazar e o. representante
díplomátíco japonês verso.u
sôbre a o.cupação da ilha de
Timor pelo.s, japoneses. Acres
cep.ta a info.rmação. 'que, logo
em seguida, o. sr. Salazar con
ferencio.u co.m o. ministro. da
,:arã-Bretanha em Lisboa.

o aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As P!�soas que não ouvem
bem, que sOI�:-om de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a
inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimen
tando Parmint,
II"•••••-.-.- -.-.- - -

• ....-w

PELA DEMOCRACIA
Fo.rtaleza, 9 (A. N.) - Foi

fundado. aquí o Comité de Li
bertação. Demo.crática, que co
memorará a queda de Ro.ma
com grande passeata. Dia 12,
será instalada a Sociedade dos
Amigos da A�érica,_' co.m uma
sessão. so.lene no Teatro. Jo.sé
de Alencar.

Rio, 9 (C. P.) - Em Belém ....

a última sessão do. Conselho.
Estadual 'de Estudantes, ofe
receu notas surpreendentes •.
Na ocasiao da apresentação
dos nomes que compõem a

VI'nhO "reosot!ldo chapa a ser eleita
A p�la vo.taç�

O b Ih "�IL�EIRA�' indireta, os acadêmicos de dI-

erru aram 142 apare os alemães Grande Tónico ��i��o ��l���:�a%����, d����
Londres, 9 -U.P.- Durante os ataques efetuados ontem contra ,._................w......w............,.._.......-.-........J' fórmula idealmente democrá

Bremen e Vegesack, as "Fortalezas VoadorasD e aparelhos "Liberator· Proeza de um sub tíca- Por 29 votos contra 22,derrubaram 130 aviões de caça olemães. Além disso, os aparelhos
aliados de escolta abateram outros 12 aviões nazistas. Os Aliados per- marino polonês' foi aprovada a chapa apresen-·
deram, por sua parte, 30 aPli1relhos. Londres, 9 (U, P.) _ O esta- tada pela eleição. indiréta .. E�
SÕ·FR-E

...

DE-·CA:·-"'iI�ã-;�-d:'S"-�';;�-;ii;s:-;·�� do-maior naval polonês anun- ��alac�edeJ[C��es��, d�r��lOr�
Catedral: 6, 7. 8 e 10 horas. ciou que o submarino nacional

t· d
.

ta-o toman
TARRO E NA-O Novena: às 19 horas. "Dzik" torpedeou e afundou, re Irou o. recm o, n

-,

ho�a�. dias da semana: Missa: às 7,30 no Mediterrâneo, um grande do parte no resto da reuniã��.
OUVE BEM ? Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas. navio. de abastecimento ale-

• Hospital de Caridade: 6, e 8 horas. 8 oficiais partiram
8 K�I:'���imo Coração de Maria (Parto): mão e um outro de tamanho.'

Rio, 8 (A. N.) _ Ém avião
Igreja de Santo Antônio: 7 e S horas. médío. militar norte-americano, par-Igreja de São Sebastião: 6,30 horas. TUdo. indica que tenha tamIgreja de Santa Teresinha: 8 horas.

.

-

tíu na manhã de hoje, para os
Lgreja da Conceição: 7 horas. bém ido. a pique um grande t dAsi.lo Ir-mão .Ioaqutm: 6 horas. t tEstados Unidos uma urma e

hoGrains.ásiO: 5, 6, 7,30 (só alunos), - 8,3'0 .navio transpor e e um pe ro-
8 oficiais brasileiros, sendo 7

leiro. Essas ações foram reali- -

Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas. majores e um capitão, que vao
Capela do Abrigo de Menores: 7 horas. zadas em Córsega.(todos os dias). fazer estágio de 11 semanas no
Trindade: Matriz: 8 horas. Ad,·t t 'cano. EsTrindade: Chácara dos Padres: 8 At

- I espesa com o eXerCi o nor e-amen 1.
-

horas. ençao . cinema póde ser ti ses oficiais futuramente parti-João Pessôa (Estreito): 7,30 horas. roda com a venda de papel velho d"
,

.

cI·pal'a···o. no corpo expe,lClOna� ,"Barreiros: 9,30 horas; dia seguinte: Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.

�
7 horas. ..

São José: 7,30 - 9_,3_0_hw_a_s. R_ua Francis(.o Tole_n_t_in_0_,_3,, flO. .
, �

TOMEM

Madrí, 8 (U. P.) - Notícías
recebidas de Lisboa adiantam
que o. ministro. da Guerra deu
ordem aos garagistas de Lis
boa para que reservem espa
ço suficiente afim-de receber
veículos blindados de diversos
tipos.

FRACOS e

AN�MICOS

LondreaB (U. P.) - Nas es
feras bem informadas desta
capital acredita-se que Portu
gal está na iminência de de
clarar guerra ao Japão.

PARA
E C Z

FER(DAS,

l

I

l..TJo.ndres, 8 (U. P.) - Po.rtu
gal vai' declarar guerra ào. Ja
não... Bssa no.tícia, até agor?
nãQ co.. '1firmada, está circulan
do insi& tentemente, desde as

primeira�' ho.ras da tarde de
ho.je. Nos . meios bem info.rma
dos, acredit. a-se que haja mui
to exagêro. \ lessa. afirmação,
emh9ra sejam mUlto. tensas as

relações entre. Po.rtugal e o.

Japão, desde a o.cupação. de
,Timor pelos japo1. leses,

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

................, .

CongoleD.� - Tapetes .

·Stores .,- Passadeiras

E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRA 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Lídice brasileira
Rio.,9 (A. N.) - O interven

tor do Estado. do. Rio. mando.u
elabo.rar belo. plano. urbanísti
co. destinado. a transfo.rmar a
lo.calidade de Parado. numa lin-
da e próspera cidade., co.m to.- noivosLondres, 9 (U,P,) -- Mussolini resolveu criar \ 'lm novo juramento, do.s os requisitos da civilização.. Fpolis., 7/10/43'" "A Bandeira Nacional quando apare-

para ver se as coisas melhorarn para o seu lado. • <;egundo o texto do Em J'aneiro próximo., Parado. ceI' em sala ou salão, por motivo de PeJIo

Juramento, Mussolini pretende um mel'o-termo ent� 'e D!us e o paga- niões, conferências ou solenidades, tlca-
o' - sera' o.fI'CI'almente denOml'nada rá estendida ao longo da parede, por de-·

pism,o hitlerista, E' o seguinte o teor da novo invê. nç?,o do«duce»:' traz da cadeira da presidência ou do lo-·

«Cre�o em Deus, senhor do céu e da terra, em sua Jwo 'bga e y�rdade, Lídice, numa cerimônia a ser Camisas, Gravatas, Pijames cal da tribuna, sempre aclm!l da ca1M!ea'
e crelO na ress'!lrreição da Itália atral'çoada, Crel'o em �. "Cussohm a arn irradiada para o mundo. intei- Meias das melhores, pelos me- do respectivo ocupante e colocadà, de'
,�, modo que o lado maior do retângUlo'nossa vitória, As armas, italianos, c:;ontra o invasor», Ato

' que parece, ro.. Co.mo. se sabe, trata-se da nores preços, só na CASA MIS- esteja em sentido horizontal, e a es-
o «credo» do «duce» não adiantará nada, principalmente porque os

LI'dI'Ce br"'SI·leI·ra. CELANEA _ Rua Tra'ano 1_") trela ·isolaifa em cima". (Decreto.lei 'n.
l't I' 'd e alem-es ,� 4.54'5. de 31 de Jnllio de 1942: - Art. 1fi1.a lonas consl eram como invasores não os Aliados e aim o.

• 0_, , --:-
-----------

S b' II aos sábados. talharim fresco de sêmola e ovos

1'..O erana (produto de primeira qualidade)
DURANTE 'A SEMANA ••• Pães frescos, três vezes por dia!'/

das «INDUSTRIAS MORITZD

INGLESES
Chã e café,

�. menores pre�os I na

li A MOD"B"'LAR•
................................. � .

IDUSS'�.,linesco

I

NUNCR EXISTIU IGURL

Cirurgiões brasileiros
Rio, 8 (A. N.) - A-fim-de

participar no. Segundo Co.n
gresso Pan-americano de Ci
rurgia, como representante do
Brasil, seguiu ho.je para Bue
nos Aires o.S pro.fesso.res Alfre
do. Mo.nteiro., Antônio. Caio. do.
Amaral e Fernando Ribeiro..

MACHADO & CIA.

FORAM A MOSCOU!
Estocolmo, 8 (U. P.) - O

correspondente do. jornal "Al-
lehanda", em Berlim. repro.- Lo.ndres (S. P. L) - Os a,le- .
duz info.rmações jo.rnalisticas mães empreenderam a liquida
procedentes da Rumânia, se- ção. do. ghetto. de Bialysto.k, o.n
gundo as quais o. "premie de o.S judeus ofereceram dura.

o o. ministro. do. Exterio.r resistência, como. aliás o. fize
Sarajo.glu (da Turquia) se di- r�m em Varsóvia. Os co.mba
rigiram para Mo.sco.u, afim-de tes pro.longaram-se durante.

,

assistir à co.nferência tríplice alguns dias. Entre judeus pri
A info.::"mação não. fo.i co.nfir- sio.neiro.s no. campo. de co.ncen
mada, po.dendo. ser destituida tração. em Trembelinka, arre
d veracidade. bento.u um mo.tim, em meiados'

de Ago.sto.. O fo.go. aceso. nas
barracas pro.pago.u-se, incen- �
diando. to.do o. campo. A maio.
ria dos judeus conseguiu esca

par. A rádio. po.lo.nesa SWIT'
faz um apêlo. aos polo.neses.
afim de que auxiliam ·o.s ju�
deus em sua resiStência na lu�
ta contra o.S alemães, abrigan
do. aquêles que co.nseguirem.
escapar.

Revolta.m-se judeus
contra os alemães

APARELHO'·
. para jantar,

O maior sortimento!

A:G:8Ncu...s JD REPRESENTACOJC8
Caba.... - 37:"'Rú ,Jolio PiDto - I.

JI'IorlaD6poU.
8ub-aeeatN 1l0l! princlpaJa mUlcfplOll 110

ESTADO

GENY e ERNEST

I

EULlHA CALDEIRA e
PEDRO GOMES CALDEIRA

I
participam o contrato de co·
samento de sua filha GENY,
com o Sr, Ernest Rehmenklau.

o «credo»

ADQUIRA na "A
Fabricacão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


