
Não subirá o preço da carne de segundapôRTO ALEGRE, 10 (E.) --- o GOVÊRNo ESTADUAL ACABA DE FIRMAR, COMo ORIENTAÇÃO DEFINITIVA, NÃO PER
MITIR A ALTA DO PRÊÇO DA CARNE DE SEGUNDA, QUE SE DESTINA ÀS CLA,SSES PROLETÁRIAS E MENOS AFORTU
NADAS. DÊSSE MODO, A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELOS MARCHANTES Só ATINGIRÁ A CARNE DE PRIMEIRA, QUE
PASSARÁ A CUSTAR CR$ 3,20. ESSA RESOLUÇÃO SERÁ APLICADA, DENTRO EM BREVE, EM TODOS OS MUNICíPIOS.

Homenageruà
------ -- - - - - ---._- ----

Atentado contra
Rio, 11 6rp�!��!a2�� § (ii O·

Rosenberg
Estocolmo, 10 (U. P.) - O

dante do Brasil promoverá ho- rádio de Moscou informa que[e cem a cooperação do Minis-
tério das Relações Exteriores,

Alfredo Rosemberg, ministro
alemão para os territórios

uma grande manifestação à ocupados no leste da Europa,Grã-Bretanha, na pessoa de () ]trAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'l'A CA 1'ARI� A

seu pmbaixador, sir Noel Char- Proprietário e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES foi ferido por vários disparos
feitos, quando assistia a um

Ies. Esta homenagem, que terá
lugar no Palacio Itamaratí, I I

' desfile, no oéste da Ucrânia.

realizar-se-á por ocasião do Ano XXIX I Florianópolis-·Segunda-feira, 11 de Outubro de 1943 I H. 8938 A HUfar, não

���;j���;�i��:X::���i: Para o abastecimento da cidade do Vaticano se����oI��I�::�rr�7�:
simpatia à Grã-Bretanha, e I londrina, doravante os prefei-
particularmente à sua juven- Berna, 10 (U. P.) - Segundo I dentro .dos limites da cidade. Até

I ção
de água antes de abandonar tos das cidades das províncias

tude sacrificada nos campos informações chegadas da frente o presente, o Vaticano dependia a capital italiana. A eletricidade de Belluno, Trento e Bolzano

de batalha, foram convidadas italiana, o Vaticano se-prepara da água de Roma, porém acre- do Vaticano é proporcionada por dasqu: ����h� serdeverãotodas as entidades uníversítá - t proprio dit e esta' agi dr' 'd d t
-

dpara con ar com seu 1 a-s que m o api a- urna po erosa es açao gera ora, prestar juramento de fidelida-Tias e culturais, bem como re- abastecimento de agua, cons .. mente por temer que os fascis- estabelecida dentro da própria de a Hitler e não a Mussolini.

��������J��ft�c;:ovêrno e do
truindo_ para' ISSO um depósito tas alemães destruam 'a instala- Santa Sé .

.

Por esta oC8:sião �erão entr�- MORTE AOS BANDOLEIROR I A
--------- 20 a 25 divisões I_

gues ao embaixador �lJoel C,h�I- Londres, 11 ({T. P.) _ O

miniS-I
vanço para cercar Kiev Washington, 10 (U. P.)

lesas mensagens enviadas a ]U- tro do Exterior br itân i co, sr. An- O secretário do Departamento
ventude britânica pelos minis- thony Edcn, duranle a sua estada Moscou, 10 (U, P.) - Os exércitos soviéticos já coriquis- da Guerra, sr. Henry Stimson,
tros do Exterior e da Educa- cm Mosco_u, de,ver.á procurar r cso l- taram o domínio de inúmeras estradas e vias-férreas impor- declarou aos jornalistas que
cão e Saúde srs Osvald A _

ver as (llvergcnclas J'us.so-polol1e- tantes na margem ocidental do Dnieper, principalmente na as tropas alemãs atualmente,
.' .,. o ra

I sas. 'Sal icnta-sc que o titular do
nha e Gustavo Capanema, pe- Exter-ior "em mantendo, desde há zona de Kiev. A emissora de Moscou revelou que os russos na Itália, são calculadas em
10 reitor da Universidade do algum tempo, longas conferências avançam ao norte e ao sul de Kiev afim de cercar a capital da 20 ou 25 divisões, Acrescentou
Brasil, prof. Raul Leitão da

,'CO;11 ,(!,iVB1'S,OS .11l;ll1hro;s "cio go�êrn:) Ucrânia. Na�,�ltimll;s �oras, caíran� em poder das fôrças Iibe r- :'que o vm- Exército enfrenta
Cunha e pela Casa do Estu- j}O,O[,lS" eXlstm.lo. c:e1!.,. esperanç a tadoras SOVIet.I?a.s Inum,eras localIdades. habitadas. Outros com uma resistência sempre
d t 'd B' 'I

o
num acordo saí.i sf'atóri o ent.rea, �

an e .0 IaSI. Rússia e a Polônia. . despachos soviéticos sa�Ie.ntan� que ,:S forças ,.ussas estão in- maior, à medida que progride
<W'V. vestmdo s?bre a estratégica lmha ferrea qU�ll1e l\'Iogilev a rumo ao norte, pela costa orí-

9m��s
Orsh. e Vrtebsk. ental da peninsula.

f' .rDD�JrIlA
'

�Hlilj��*,/)c�,�'" I"�j Jt'1

NA8()(11, k��':
.

.

Washington, 10 (U. P.) - Revelou-se que o Departam 'n
to da Marinha está deixando de lado uma parte do programa
de construções de destróieres para escolta, afim de acelerar a

construção de barcaças de desembarque, das quais serão ne
cessárias milhares e milhares para as operações de invasão 1:1
Europa e no Pacífico. Anteriormente, devido à ameaça dos
submarinos no Atlântico, a construção de destrótres para "s
celta tiveram preferência nos planos da Marinha.

Comandante condenado ii morte
Estocolmo, 10 (United Press) - O jornal "Aftontiningen ,.

informa que o I comandante de um submarino alemão foi con-

denado à morte por haver deixado que sua tripulação dispa
rasse dois torpedos sem alvo determinado e regressar logo de
pois à sua base, alegando haver afundado um grande número
de navios aliados.

Roma será destruida
San Juan de Porto Rico, 10 (U, P.) - O ministro da Marinha

dos Estados Unidos, coronel Knox, declarou aos jornalistas que os

alemães reduzirão Roma a cinzas, tal corno fizeram a Nápoles .•

I ,

vaNão ao Rio
nem perca tempo e dinheiro

Compra e venda de imóveis - - administraçã; de bens
representações -- questões jurídicas, Cíveis, comerciais e crimi
nais -- legislação fiscal, social e trabalhista -- contabilidade -

informações sôbre situação e idoneidade comerciais -- cobran
ças. inclusive mensais -- registro de marcas e patentes, diplo
mas, profissões, etc. -- autorização para compra e venda de
minérios, pesquizas, legalização de jazidas, etc. -- legalizaçãode estrangeiros.

Informações sem compromisso:
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, SrA.Rua da Alfândega, 57-2' End. Teleg. INOTSA - Rio de Janeiro.

Falsificaram o pedido 4e demissãoRecife, 10 (D. ,N.) - Fato curioso acaba de vir a público,
envo�velldo um membro da magistratura dêste Estado. O juizde DIreito do interior do Estado, dr. Alberto Silva Falcão, ten
d.� requerido e obtido licença de seis meses, dirigiu-se para o
RIO, <:n�i.e se encontra atualmente. Aí foi êle surpreendido com
'a notICIa de haver sido demitido "a pedido» de acôrdo com I)

_:seu requerimento, encaminhado à autoridade competente. Ao
que .se informa, tratava-se de documento falso, não tendo o

m�g.Istrado solicitado exoneração do cargo. Como era natural,o JUIZ protestou, levando o caso à presença do interventor quemandou abrir rigoroso inquérito para apurar o responsável,esclarecendo a Polícia, mediante exame grafológico tratar-sede grosseiro embuste.
' '
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- e�tas rosquinhas

"\>�'" � feitas com o

,$:}�,)J composto "A Patrôa"
.' "/ �OM o COMPOSTO «A Patrôa- a Sra.
/

3 pode aprimorar o seu talento culinário,
l�; fazendo rosquinhas e outros quitutes...

muito mais deliciosos. Não contendo
C;;;;:;;:,i:<P umidade, o Composto «A Patrôa- evi-

ta que a massa fique empastada, prevenindo os «desastres» dos doces e bolos
mirrados, de má aparência e sabor.

Este composto é ex

celente, também, paráfazer frituras leves e

saudáveis, facilmente di
geríveis!

COMPOSTO

UM PRODUTO DA

* Poupando metais, o Com
posto «A Patrôa» encontra-se

agora também em caixetas
higienicamente pro teg idas.Swift do Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO- Segunda.felra, 11 d. Outubro de 1943
_'AW M'_.ll' • "'lU'fBSlIGI1'lQZd_�.=!J 1i�&:ueElU.I�_A\._"U'wc IM.&

d A NOSSA SECÇÃO;

�n�' � fllft. �nU� ;�:������I��::�o�D���
mais famosos relógios suiços" -1���D'�:����:��;"e�� .

e elegantes relógios NOHMA, de

I
braço. Além disso, reune outra,'; \ maior c�nsllrr:o, _ .

uma delicadeza invulgares. qualidades que o tor-nam o cam- Nao veto razao para ISSO •..

A propósito de LONGINES, rela- peão da sua classe: é anti-magriéti- Como não, se os Iuncio-
tau-nos o Snr. Cuorvoisier um Ia- co, resiste aos choques bruscos, nários vão ter aumento de ven-.
to' muito interessante, que põe em I póde ser usado mesmo debaixo dá- cimentos?!evidência a alta precisão dêsse ver- gua, porque 2, sua caixa irnperrneá-
dadeiro expoente de arte relojoei- vel o defende contra os efeitos da O PRA'l'O DO DrA
ra suíça. Detentor de 10 grandes poeira, da água e de qualquer ou- CREME DE COUVE-FLORprêmios conquistados em Exposi-I tro agente exterior; 'é luminoso,

I SEM CARNEções Internacionais, LONGINES permitindo ar leitura das horas em
acaba de bater novo "record" de' pleno black-out e, o que é mais im- Cozinhe em dois litros d'água,
precisão, Ievantando mais 30 prê- portan te. tem a garantia gravada I meia couve- fi ar.
mios na categoria ele relógios-pul- no próprio aço ela caixa. Ficamos :

A' t d - Ih _sei ra, dentre 35 certificados conce- vcr-dadeirarnente entusiasmados i par e,. oure, �m lima CD er

<lidos pr-lo Observatório de Neu- com as Iaçanhas do :\InDO. Exami-I de manteiga, mela cebola rala
chatcl, na Suíça. NInI> o que torna námos, em seguida" os modelos da, juote uma colher de sopa
ê;sse fr.ito mais expressivo é a par- NOl-t\lA c igual.mente sentim.os () de farinha de trigo e vá dei-
hc�llal'1dacle de que,. dentre os 2'01 esmero, o r-equinte e os cLIldad.os tand cbr f in hs b __

prcnu os cil arlos, 15 Io ram concedi- que represrntam essas harmorrio- o so . e a ar! a em tor
elos a: LONGINES portadores de' sas máquinas de medir o tempo. rad a o ca I do da couve- flor.
númer-os co.nsccul ivos de fabrica·! O Snr. Courvo isier, que nos pro- Tempere com sal e deixe co
ção.

. . I porcionará o prazer de conhecer zinhar. Passe a couve-flor pela- Isso !11"0Va, disse-nos sorrmdo, llHlll1eroS detalhes do ramo em ([lh' . .

! o �n:. CO�lrvoisier.' que qualqueJ: se .desta�a como um (:05 j)r�fissil)- peneira, Junte ao. caldo, e,pou
relógío saído da Iinh a LONGINES! nais mais competentes, rcurou-se, co antes de retirar do fogo,
é rigorosamcntc preciso o que nãol d�ixando-nos a DJgr�dúvel irnpr es- junte duas gemas. Não deixe·
deixa de representar a maior ga- sao da sua personalidade vibrautc, ferve: e sirva.
rantia desejável para os seus

feli-Irefléxo
da sólida organi.zação a

'

zes possuidores. que serve c ao qual devemos essa O PRECEITO DO DIA
.
Refer-indo-se cm seguida às qual-I magnifica oportunidade ele norte- Geralmente, o obeso torna-selidadcs do MIDO-MULTIFOHT, o; arrnos, dentre em breve, todas as também diabético. Eis tSnr. Courvoisier fez, com o reló- nossas atividades sob o signo da ou ra

gio que levava em seu pulso, uma precisão representado pelas mais consequência da obesidade não
curiosa demonstração. que nos famosas marcas de relógios suíços tratada, esse de caráter sério e
convenceu cle que o MIDO é, r eal- que a firma JACQUES PERRET & até funesto. Constitue grave.'mente, um relógio feito para o di- ClA, representa no Brasil. êrro adiar o início d t tnamismo ela vida moderna, um re- " ..

_ ,.._..__.._,.�__._,.._,...,___....................
o ra a-

Iógio que acompanha todas as ati- Prestígía O Govêrno e a� menta do «excesso de gordura».
vidades da vida moderna, e que classes armadas, _ ou ser'� SNES.
poupa trabalho ao seu possuidor, um "quinta _ colunlata". (I...pois se dá corda a si mesmo, apro-
veitando o movimento natural do 1). N.).

ESTADOO
Diárie Vespertino

Redação e Otíeínas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

para osASSINATURAS
Na Capital:

Ano Ci-$ 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

De passagem por esta cidade, es
teve em nossa redação o Snr. J. J.
Courvoisier, que aproveitou a

oportunidade da visita para, pales
trar longamente sobre os assuntos
que o trazem aio nosso convívio
por alguns dias.

IAnúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
bilíza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

A Turquia invadirá
a Grécia!

ANGORA - Por ARIF BEY
- (Exclusivo do CEC para "O
ESTADO") - Conforme todos
os comentários internacionais
a respeito da Turquia, infor
ma-se que invadiremos a Gré
cia a-fim-de cercar os exérci
tos nazistas que se encontram
no território do lendário e
multi-secular país. Se é verda
de tal informação, nem nós
próprios podemos dizer, pois,
a guerra sempre foi fecunda de
surprêsas, porém, nada diz que
isso possa se realizar, em vir
tude da atuação política e di
plomática do govêrno que, em
bora neutro e democrático,
nunca deu o aspecto de pensar
numa possível participação
otomana na guerra, visto que,
sua ausência dos campos de
batalha é muito mais eficiente.
O próprio Churchill quando
aquí esteve, afirmou a impor
tância que desfruta o povo tur
co nessa luta, a despeito de não
empunhar armas. Soldados não
são apenas os que carregam
fuzís ou metralhadoras, são
também os que levam enxadas
para os campos, os que vão pa
ra as indústrias, fabricar

uten-lsílios militares e os que traba
lham para o equipamento e

aparelhamento dos exércitos.
São os que estimulam e au
mentam o comércio exportador
para os paises que defendem a
causa da liberdade! Em todo o

caso, póde ser que as circuns
tâncias imprevisíveis concor
ram para a mudança dessa po
lítica e, então, amanhã os nos
sos batalhões .partam para a

guerra em busca da recupera
ção da paz e consequentemen
te da derrota das doutrinas to
talitárias.

_J
Disse-nos o Snr, Ccurvoisier que

a sua missão entre nós é dar desen
volvimento a um graude plano de
propaganda que a firma JACQUES
PEHRET & elA., representantes
no Brasil das três maiores fábricas
de relógios suíços: LONGfNES,
MIDO e NOHMA, organizou para o

sul do país.
Ampliando cada, vez mais a colo

cação dessas excelentes máquinas
em nosso mercado, cuja alta qua- A·

·

1
.Ao • ,

dlidade e pr�--:isão são muridialmen- VlO enCla e a prova: a
te conheddn, o plano de propa-
ganda a que se referiu o Snr. Cour- fragl·ll·dade nczistavoisier tem por finalidade colocar
ao alcance desta extensa região do
nosso território, relógios que já es- NOVA IORQUE - (De RO- se fez sentir em todos os países
tão sendo admirados em todo o BERT NORTON - (Exclusívi- do mundo. Ao lado dos líderes
Brasil como verdadeiros primores dade dOI CEC para "O ESTA- propagandistas do nacional
da tradicional arte relojoeira suíça. -'Illb, ") � Desde que o nazismo -socíalísmo.. agia ativamente a
Mostrou-nos, a seguir, o nosso

visitante o livro mostruário que o iniciou seus primeiros passos polícia secreta de Hitler, en-

acompanha nesta viagem. Pudemos, na Alemanha, apregoando suas carregada de "convencer"
assim, admirar os lindos modelos idéias, suas bases e o seu pro- aqueles que não se deixavam
de LONGINES, de impecável bele- grama, a primeira preocupa- seduzir pelas palavras dos ora
za e extraordinário requinte artis-
tíco; a variedade dos famosos re- ção dos seus dirigentes foi a dores nazistas. A violência
lógios MIDO-MULTIFOHT que pe- Instalação de uma polícia se- com que foi desencadeada a

las suas insuperáveis qualidades creta e vários batalhões de atividade da polícia secreta
no campo dos relógios automáticos, tropas-de-choque. Assim sur- alemã ultrapassou todos os li-
conquistou rápidamente a prefe- -

rência de todas as classes sociais giu a tristemente famosa"Ges- mites. O povo alemao viveu
do país, e, f inalmcnte, os discretos tapo", cuja bárbara atividade dias de verdadeiro terror, dian-

te das chacinas perpetradas
pelas tropas de assalto de Hi
tler. Foram retiradas tôdas as

liberdades, acabou-se com a li
berdade de imprensa e o Esta
do passou a controlar tôdas as
ativdades do indivíduo.A perse
guição implacável dos agentes
nazistas determinou o êxodo
dos grandes pensadores, dos
cientistas e de todos os gênios
alemães que procuraram refú
gio no estrangeiro. Inúmeros
foram ter à Inglaterra, cuja li
berdade espiritual lhes permi
tia viver livremente numa at
mosféra de paz e de dignidade.
O nazismo, para se ímpôr, ne
cessitou de lançar mão da vio
lência e da indignidade. Pela
fôrça e pela propaganda diri
gida, construiu o seu efêmero
império de sangue e miséria, o
que revela bem a fragilidade do
seu sistema político.

HEMORROIDES'rrifjr ,gff4 mAis - :
esn iSP€ClF/CO TRAZ,
ALIVIO IMéVIATO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe-,�cialmente para todos os ca-.sos de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres e OE

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das
ulcerações e varizes hemor
roidaís. A venda em toda"
as Farmacías em bisnagas-·
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

....
MAN_ ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt
ti '!11m! I II" li. i :m l!IlIII ilIIlIID

ESPERANÇAF"ARMACIA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeíras - Homeopatias - Perfumaria"
artigo" de borracha.

Garant&se a exata observância no receltnário médico.

PREÇOS ::MÓDICOS.

RAMOSALVAROColchõesGrupos estofados
reformam-se na

COLCHOARIA MODERNA
e CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

mendas sob medida, quer para colchões comuns,
quer para colchões de mola.Atençãov. S. deseja comprar ou vender,

casas, terrenos, máquinas, moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarregará do
assunto.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

Machado - 33 -' Rua Fernando
"

I VENDElll-SESE�AS agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

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

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

Casa SANTA. BOSA TAMANCARIA BARREIROS
>:- 1..

Diariamente recebemos novidaaes
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ,Mensagem do Rei Vitor Manuel aos Queriam sequestrar o Papa
talianos residentes em Portugal na, ::�f,����Op;l� ��ã:;j "Ti��n����c��sf���:d;l�;eU� ::�:

Lísia, 10 (Umted Press) -I larmadas italianas que perrna- po de extremistas fascistas se propunha a sequestrar o Papa
A lefção italiana nesta capl-] de fé a todos os italianos de neceram fiéis aos juramentos e levá-lo para lugar seguro "afim de impedir que os aliados"
tal aunciou que o rei Vitor I Portugal. Regressarei a Roma' que me fizeram. Da mesma o empregassem para fins de propaganda. Acrescenta que o pla
Manel enviou a seguinte men- com meu govêrno. Esta é mi- fórma, confortaram-nas as de- no, cujo autor era Farinacci, fracassou no último momento,
sage} aos italianos residentes nha firme convicção. Nesta ho- monstrações de lealdade feitas graças à intervenção dos alemães, que temiam a reação dos
em Itrtugal: "Não foi facil, ra grave confortaram-me com pelo povo sem excepção. Ven- católicos, tanto de dentro como de fóra da Itália. Os fiéis ita
devíc à falta de instalações seu apoio poderoso e amigo as ceremos contra todos os obstá- lianos temiam pela sorte do Sumo Pontífice, desde o dia 13 de
radiônicas neste pedaço li- valentes fôrças anglo-norte- culos que se nos opõem. Italia-I

setembro, em que as tropas nazistas isolaram a Santa-Sé. Os
vre (l, península italiana, en- americanas, bem como o pro- nos, tende fé em mim e no rumores sobre o "complot" passaram através da frornteira sui-
viar ma palavra diretamente cedimento de todas as fôrças meu govêrno". ça, apesar de estar esta completamente fechada.

aos alianos do exterior. Que- I
ro, aora, fazer chegar minhas I I
.�� uantas Pessoas Sofrem

ANIVERS . .mIOS
Passa hoje a, data natalícia' do

s. dr. Osvaldo Cabral, nosso ilus
te conterrâneo, que com alta, PI'O
íciência e não menor dedicaçáo
rcupa o cargo de diretor da Assis
Imcia Muni cipa l.
Membro da Academia Catari nc n

:e de Letras e do Instituto Históri-
10 e Gcogrúf ico de Santa Catariua,
.ncaminhou o seu labor intelectual

. I exploração dos filões r-iquissirnus
la nossa histór-ia regional, haven
lo-nos .iú dado vár-ios volumes COIl!'
)s frutos das suas bem sucedidas
»esqulss.s, através rias quais vai
Iesvendantlo cur iosissimos pano
-amas do passado.
Com sincero jübi lo, os que Ira- -------_------------------------

�a���H�:�lo�,7)s:;�=sl������en�I.1e apresou- Expulsos de KOlombangara e Vela Lavela Execuçoes em massa, na França*

I Nova Iorque, 10 (D. P.) - A rádio de Tóquio disse que as
Decorre h(l)� o Jani\'erls�llrl'io dia, fôrças japonesas evacuaram as ilhas de Kolombangara e Vela

exma. sra. viu va "eO\'e gl a ( e . ,- -

Sousa Cabral.
�

I
Lavela no arquipélago Salomao, segundo uma transmissao
captada pela comissão comunicações. Essa notícia equivale a

Faz al�os h(�.i� (:. nosso conterrú- I admissão de que cessou completamente a resistência organí
nco sr. Saul Ulisséia, que acab� de. zada nipônica nas ilhas centrais do arquipélago.publicar importante e alracnfiss i-. b

'1110 estudo sobre "A Laguna de
'1880".

Faa
r

da Maternidade de
Nossa Senhora

Eml!);)1 celebrou-se em todo ()

orbe 1:")" ccn l cnúr i o rio Concilio
de I�l�o DO qual foi, sob a di reçà i

do Pw Celestino, procf amnda :\L,
ria �I]lís,illla, :\fãe de ne'I�. con

Ir':i uheresia de ).'eslório, adversá
rio a divindade de Jesus. Pio X!
tl]Jnx'iloll ;) feliz ensejo para indi
car () mundo o sublime cxcmp lo
ds. :1.lJher bendil a entre (mias as

mull-rvs. l� Ela () simbo!o da di!.(
n idae l' d�1 su nl idurlc do mul rimô
nio al ól ico. I� Ela a Iulgcnt e E·:
trel: que deve norlear os pais nu

rdueçâo d()s seus filhos. Para. (fll('
i'ejalcmlJradn pare: sempre () in c
Iavc pr i vilégio ela ;\fãe de Jesus
prcsruvcu Pio X! se celebrasse to·
doses anos no dia 11 de outubro
a Fsl a da Matc r n idarle da. Rema ..

vcnn-ada Virgem Mar i a.
�- ..w�__-�.,.,.

II edo da prõpria
sombra

Brnu - (Intcr-Amer icanu)
"V( li cn Varicrland ". [orn a l de
Utrcht, reporta que o bem conhc
cid locutor ho landcs nazi Bl okz ijl

, csu recebendo cada vez mais car

I asamcaçadorns. Algumas delas são
· assradus por Bijl emans, que signi
Iic o "carrasco", outras são pro
Tenentes do escritório do "serviço

· sereto para a Holanda,". Uma
delas cartas contém a seguinte
pasagem : "Podemos muito bem
íruginar que voei'? gostava de saber
qum nós somos. Tenha pacienci.i ;

·

UI1 dia: o saherú. O homem que o

va matar pôde ser o leiteiro, o

b.tbeir;) oL1 mesmo' a daeí ilógra
f'a . i' o; prazer ser-á todo nosso ".
� __ "- __-.-..__w�

, ..

•
•

:I�ida Socialh.......411 •••••••'"

*
*
*

J.W. T.

,ç::)� 1l,,1/s.J,9-. P E R F E I T O!
_._'fI �-'J_O�) �.V�Produto científico paro embelezar os seios

Horrno Vivos n.> 1 para os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.O 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
A venda em Florianopolis nas Farmacias Moderna
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacia�
Sanitas e Odin - Em Itajaí: Farmacia Santa

Fazem a110S hoje:
Sras.: Hildegarde Pedreira, "iu·

va do saudoso patrício dr. Felipe I
Ped re i ra; Arucn ti n a Fcr.nandcs.]
Beatriz Ps-checo Gonca lves e Néllv
Scott Guimarães;

..

Sritas.: Antonieta Ramos Petrv,
Alviua :\Ioreira elos Anjos e ;\Iaria
de Lurdes :\laestri:
Srs.: L'haldo Brtsighell! e Jos e

Coruir-holli Júnior;
jovcrn : Pedrn Taulois ;
menina: Emir Rosa. 'Terezinha.

- e não o sabem I
* AXILOSE é o desagradável cheiro de suor que
provém, principalmente, das axilas. É causa per
manente de humilhações e isolamento -.traiçoeiro
obstáculo ao sucesso pessoal!

OBSERVE vocz MESMO, nos

cinemas, nos bailes, nos bon
des, em todos os pontos de aglorne
ração popular, o número enorme

de pessoas cuja transpiração fere
a sensibilidade dos QCI1" .is l E
cada uma delas ficaria/,urpresa
se alguem tivesse a coragem de
dizer-lhe tal cousa ...

Por Que Transpiramos?
A transpiração é um processo na
tural para eliminação de toxinas.

. Por isso, não deve ser impedida,
porém, corrigida no que apresen
ta de inconveniente - a Axilose.

Um Sabonete
Inteiramente Novo

Para isto os Laboratórios de Peso
quisas da Gessy criaram SALUS
- Novo Sabonete Protetor da
Saúde! Veja porque SALUS evi
ta a Axilose:

Desodorante e
Protetor da Saúde

A parte mais leve do suor se eva

pora, enquanto que a mais

SALUS Livra
de Preocupações

Evite a Axilose. Comece, hoje
mesmo, a usar SALUS, na certeza
de que a sua saúde, 'seu bem estar
e o seu êxito compensarão farta
mente êste cuidado!

pesada permanece sôbr e a pele.
Sem interferir com o processo
natural da transpiração _:_ pelo
contrário, auxiliando-o - SALUS

age de 3 modos:

1- DESOOORANTE ENÉRGICO· Com
bate o odor da transpiração.
Seu efeito permanece longa
mente, mesmo depois de desa
parecer seu odor saudável.
i - HIGIENIZANTE· Evita a fermen
tação dos resíduos porque seus

ingredientes antissépticos per
manecem na pele mais tempo.

3 • ASSEIO MAIS COMPLETO - Sua
espuma penetra melhor nos po
ros e os limpa profundamente,
removendo as impurezas de
modo mais completo.

12.000 estão encarcerados des
de a batalha da Franca. Até
IOde setembro último' tinham
sido deportados para a Alema
nha 75.0.000 franceses, 6 que
não atinge o total exigido pe
los nazistas e atualmente 200
funcionários civís alemães em
Paris ocupam-se exclusivamen
te em recrutar mão de obra
francesa para o Reich. Desde
15 de julho último 54.000 jo
vens franceses para escapar à
deportação uniram-se aos que
se ocultam nos Alpes e Piri
neus. Em vista disso mais de
200.000 cidadãos franceses vi·
vem "ilegalmente".

1,)

Argel, 10 (United Press) -

O Comissariado Francês de In
formações anunciou que, se

gundo notícias do "Quartel
General Secreto", o gabinete
de Vichí organizou uma gran
de batida policial contra os

"terroristas, degaulistas e es

querdistas". Acrescentam as
mesmas informações que mais
de 40.000 franceses foram
executados na França entre
junho de 1940 e março de ..

1943. Além disso há 80.000
franceses presos por ordem
das autoridades alemãs, entre
os quais figuram pessoas de
ambos sexos. Desses presos .,
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4 " IESTADO - 5egunda-feira. 11 ele Outubro de '943

.ansa O distinto público de Florialó�
-polis --de que acitba d� .. reeeser be··

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e easeaíras, Variado sortimento de sedas.
UIDa visita, se:m compromisso, á dA,-Exposição»

PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
Faça:m

Ditadura nao é
.....................................................................................m __�..mm..__���__..��� � ua__.a..�

regime político; é comêrcío t
São Paulo (POI' José Vilar San

I
exerce sobre êle. A vitória da divíduo se :sgueirar das tréva.s e I

Juan (Diretor de Imprensa do, Inglat:rra e �os, seus �l�a,dos de- pregar a dIta�ura como re�lme Ic. E. C. para "O Estado") _ Os: cretara a falência definitiva de para a salvação de uma naçao. o

exemplos fornecidos pelos regi-
i todos êsses regimes, abrindo pa- povo saberá. o que fazer com êle.

mes ditatoriais da Itália e da Ale- ra o futuro as melhores perspecti - As privações morais, os sotrimen
manha, pelas suas funestas con-

I vas de paz, de liberdade e de hu- tos físicos, a deficiência alimentar
sequências para a vida nacional,' �a?!dade para todos os povos e até a fome, a �ue foram, sujei
pela opressão em que vivem os civilizados. No mundo de ama- tadas as populaçoes da Itaha e

seus povos e pelas vergonhosas: nhâ, quando a humanidade esti- da Alemanha, permanecerão C,}-:
especulações exercidas pelos mag- ! ver livre da opressão e da tirania, mo ��emplo da ausência de fi-'Inatas governamentais, serviram : n�o ha,v�rá logar para os regúI:es 1 nal!d,��es políticas nos regunes di- .

para demonstrar na sua núa rea- dItatonaIs. E, quando algum :n- tat0nalS. I
lidade o comércio em que se ba- 16REJ I B ATI'Sr a

)
seiam êsses sistemas políticos. 0.5 li l! li
regimens ditatoriais pregados pe- Inauguraçio do Batistério
I d d I· Com um Cul to de Ação de Gra
os seus a eptos como mo e os. ças, realizar-se-á Dornmqo, 10 do
de honestidade e de reconstrução: c�rrente, à� 1,9,.30 hs, Cl. inaugu;a-

_

d" id di b '1' r çoo d o Bahsteno da Igreja Batista,
sao Ingl os Ia o icamente COfi-. à rua Alvaro de Carvalho, 4. Pre-
tra a bôlsa do povo, o qual, alge-! sidirá a solenidade o Pastor da

d I·
.

tê
.

d I' ! Igreja, Rev. Regifredo Sarno.
ma o pe a inexrs encia o rvre 3 v _ 3
pensamento e desorientado pela

.

passividade forcada da imprensa Camisas. Gra va t as , Pi i arnes
,

bri d
'. .

,

' Meias das melhor es. pelos me

e_ o .ng� o. a, SUJeitar-se a op�es'l nores preços, só na CASA MIS-
sao indiscriminada que o regime CELANEA - RUA Tra iano. 1::'

(JJ"ãiõliõ1fi1s1i"1 LÁ��;DT'::E;:o;t1!;Ct
I Sociedade Anônima . I C�!!l!�,�,�, �.,,�i��!!.�!S·

: maís do q ue o necessário. Nós abu-
100.000.000,00 samos da inesa, dilatamos o nHSSO

1.348.131.13S,50. f>�t[)}l1ago, forçun10s .o nosso fígado c
l'iPhl'Utt>t't'IIHI�. o nO�IjO cérebro.

:\Ia�, os IlCHllt'US (] ue COJllClU demais
11;'0 fica IH a;penas COJU o ventre
a vaut a.tatlo. As suas idéias passau.
ram hem a so'fI'f'r a 111 Huê ncia física
das ,tJj��:estôes laboriosas ,e. tornam-se
pesadas. Os .pens�Hnt"utos do comf lâo
pei-dem .a leveza e a elegância das
manifestações espirituais, par-a se ar
r-astarem penosamente, como n().nst.l·os
obesos. pelas dobr-as das cir-cunvolu
ções cerebr-ais.
Euri-etauto, nós não cometemos

apenas excessos na comida. Nós �o·
1110S 'tambétn Impi-ndentes, ]lOI'QQe te
H)O a manta dos disoursos depois das
l"f'lft'i(oõcs, Se .a u:Ol;."ia verbor-rasrta M'J
limiiássp a dlto� chjSlOSOS ou r5e cír
cunscrevesse a anedotas picantes,
IneROS mal; J)OJ:'quc, COJn boas ga r
:!:alhadas. tnl vez J'n'cilitásse,ll1os o tl'a·
balho dos nossos ÓI'![ãos fÜ.gesti vo",.!_
hlfcl{znl(�Tltt" não é isso o Que su: ..se
Of', Nós .nos e1111UlJ,1;t.l,U'l'anlOs. e, lH�S�

se estaüo iPl"tó"jco 'e apopléttco, de-
-

cidímos discuttr e 'pr-opomo-nos are·
sotvei- narta lllcds nem 11lenOS do que
os Jna2'llOS ,pl'oblellH1S da Iruman ida
de.
A jibóia., COJlIO anfmat, é rnuíto

mals concíencíosa do que o homem.
Pelo menos, não consta que algum
natm-alist a IJIInha sm-preendrdo algn
ma jibóia, depois de engnltr- uma pa
ca ou unta captvara, a' Jazer dis;cur·
t-iOS, pret�ndo solucionar, de papo
cheio, o ,probleUHt das jararacas ou
das 'cornis. que aind:t não consegui.
l'�lln .ftl�lg.Jleti7.;l'l' unI tico·tico pa'l'íI ()
seu almoço. nepois de \ml repasto
abundallt.e, Isegundo o depoinlento de
1H"SSOaS in�mspeit.a!':, a jibóia recolhe
se iii sua .insignifie-l'nt'ia e trata d{"o
f�zel' 'O seu quilo o uwis tranquila.
lHf"nte po.':<;;fvel. As jibóias, eonl CP't'·

teza, já sabem que :O período da di
gestão é contl'aindicado para se de·
senvolvel 'lualqu(")' esfôl"ç'o lnental.

G')'aça� ,a Deus, a lHl1nanidade Ia·
nlinta não ,sabp que nós COlnenl�
de-ulais t' nf"ll1 d.esconfia que, de bal'·
ri;-;a estufada, nos dan10s ao luxo de
Iht" tl'ac:at� Ias l'f"gl'as Ique deve Qbec1e:
cei', 1110 ·dia {'otn que conseguir levar
111n prato dE.' lentilhas pa)'a .a lllesa.
No tli:t {"ln Que d�cobrjl' que nó!';

1l0� costullHlnlos da.r itnpo'rtância de·
pois das l'efeÍ<'óf"s opíparas, ,il hUlna·
nida<1e. no nlÍnitno, nos aconselhará
:t aprendf"l' as })oas·)naneil'as co.n) as

jib6ias .

Capital , , , , __ , _. Cr-$
Fundo de reserva e outras reservas Cr$

Agências e correspondentes em todo o pa ís
EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

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

Dep. com juros (GOMERCIAL SEM LIMITE) .

Dep. Iímítados (limite de Cr$ 50.000,00) . __ , .

Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) _ .

.Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias eom retiradas tam-
bém de quaisquer importâncias),
com aviso pr-évio de 30 dias .
idem de 60 dias .....................................•...

2% ala
3% ala
4% a/a

3,5% ala
4% ala

idem de 90 dias , _ . 4,5% ala
Depósitos a prazo - fixo

por ti meses , , . 4% ala
por 12 meses 5% ala

COM RENDA MENSAL
por 6 meses 3.5% ala

II
pOI' 12 .4,5% a/a

r,g'l'RAS Jl>O'l'ECARIAS
As letras hipotecária's emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de

Cr$ 100,00, crs 200.00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem por ga
rantía: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RlESERVA.

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro
teias anuaí .. ,

I•
..
•
•

:

I9
•

:•
:•
•
•
•
•

Gerência ., _ , _ .. _ , . . . .. l6t4 •
TELEFONES: Contadoria .. , , _ . _ . .. 1114 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 de cada ano, estão isentos de quaisquer im-

•
postos, _ta_x�, selos, .contriouiçoes ou outr-as tr-ibutaçOss federais, estaduais

ii'u munIcIpais, de acordo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938 .

1 Preferem a quaisquer titulos de dívida quir-ografaria ou po>revilegiada e
. pOdem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CfUMINAIS E OUTRAS; - NA CONvERSA0 DE BENS DE MENOHES,
óRFAOS E INTERDI'I10S; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS
PELO BANCO.

São Inegociáv'eis em qualquer parte do território nacional e cotadas em
BOLSA.

Agências no Estado de Santa Catarina:
FLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZEIRO, l.'UBARIiO

E JUAFRA
EXPEDIENTE: Das 10 às 12 hor-as e das 14 às 15 horas.

,,"os sábados: das 9,30 às 11 ho,ras.
Endereço telegráfico - SATELLITE

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEIJ INDU�TRIAL-JOINVILI.4E (Marca regs!.)

BARÃO nE TTARAR1�

econom.iza-se tempo e

também ri EXATO
cortarido ou cosendo.'

W M. DIA��(laia,te-�R. {)JTlSf?lheiro Hafra. 8
o.K.snnno

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

p CABA DE RECEBER o

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

Rua Trajano, IS

Lá V. S. encontrará salas
-

de jantar, dormit6rios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

dinheiro'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'SUA '�()''RIA

Siga a voz da experi
-encic, Faça o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador, tôni-

, co, anti-doloroso, A Saude
da Mulher é uma garan-

tia contra certos sofrimen
tos que periódicamenta
afligem a mulher em
todas as fases da vida
na puberdade, na idade
adulta, na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

7 7
5

Iniciada a evacuaçao das crianças de BudapesteAngora, 9 (D. P.) - Um

despa-l'
. . . . . .

Os soldados italí anos, que se en-

cho procedente da Budapeste Infor- do mi+i tar c varres outros d ip lo- contravam em Budapeste foram in
ma que se iniciou a evacuacão de rnatas italianos n a capital húnga- ter-nados, porém os oficiais, uma

50.000 crianças da capital húnga- ra declararam que são partidários vez desarmados floram deixados
ra para o campo, em vista do pe- do rei Vitor Emanuel e do go vêr- em liberdade. Várías dezenas de
rig.o de ataques aéreos aliados. no do general Bacloglio. Acrescenta milhares de soldados italianos,
Por outro ln-do. o corr-espondeu- o despacho que o encarregado de surpreeendidos pelo armistício

t" da agência noticiosa Auatol ia, negócios italianos, que é fascista, nos Balcâs, foram desarmados �
em Budap-este, informa que o adi- os expulsou da embaixada. levados para a Alemanba.

EULlNA CALDEIRA e

PEDRO GOMES CALDEIRA
Rainha dos Estudanles
��.u�__� gn �

participam o contrato de ca

samento de sua filha GENY,
com o Sr. Ernest Rehmenklau.

(iEHY e ERNEST
noivos

Fpolis., 7/10/43"

;.

,"

�

luuito�

Concurso para a eleição da Bainha dos Estudantes promo
vido pelo Diretório Acadêmico do Centro Xl de Fever�iro com
o apôio de " O ESTADO.

'

Voto na senhorita .

Aluna do .

Votante ......................................................

NOTA: - Preencha com clan-eza o "coupon" acima e depo
sito-o nu urna existente no Cine Hitz, especialmente colocada para
esse fim.

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

�aste,
._./

muito 1)()UC()
tazendo suas compras na tradic'onal Re.m�lrc.ação :de pr.eços de, fim de ano da popular C fi �A DA URA

.

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

.a .w a. �na _

I De��:��o :,:����-:,do Milhares de crianças finlandesas
R' e8m(E)Forl!�le�a Estocolmo, (Via Aérea) -)transportes de retôrno das

i o, .
- 'OI d

í

sp ensudo Set mbro N
.-

di'
F' lâ di

I
das funções de representante da . � r=: a re,u.nH�.o o. co- cnanças para a m an Ia,

Com_is.sa'u de Mur i nh a Mercantc e míté �;ueco de aUXIlIO. as cnan-. ca!cula-se que mais de 8.000

del.l1ltHio do .cargo ele agente do ças fmlandesas, reallzada na cnanças permanecerão ainda
Loiri e Br�.,JlcjJ'() em F,0rtaleza o sr. cidade de Helsingfors, foi abor- I durante o próximo inverno na
Ernan i Castelo ela Costa. d d tã d trí

- IS' .

Em face de uma denuncia apre-
a a a q_ues ao a repa riaçao uecia.

s�nt�da r�cent:c'n.l('nte, pela Asso- dess�s cnanças, ,q_ue atu_almen- Atualmente é de capital im
ciaçao CO!llercJaI de Fortaleza, te VIvem na SuecIa, bem como portância que a Suécia aceite
a9'llela COl11lSS[íO instal�r()U inqué- as subsequentes providências as crianças finlandesas d -

]']10 para upurar as Irrocutarida-d'
, .

oen

des apontadas. Por interlllédto de e. enviar _para a Suecía as i teso Na Finlândia, há sómente
dois delegados seus nesta capital cnanças fmlandesas do;n�es, .Iugar para 730 crianças doen
a refenda ent idade cear-ense de- que se acham em sua patna. I tes e a necessidade de hospi
nun��úll a prática .ele .vá�'i::s irre- Já se passaram mais de dois taltzacào excede em muito es-
gularídades na distr ibuição de anos desde que a primeira t

>. • •

C di M
'

P d 1 praças em navios, para o trans-·· ..
a quantidade, afirmou o díre

re íto útuo re ia porte ele cargas origi.nárias ele For- cnanç� !I�lan�esa fo� enviada tor geral Gõransson. Atual
taleza, apontando como responsá- para SuecIa, disse o diretor ge- mente 2.313 crianças finlan-

Pronnetárros - J. Moreira & Cia. vel o r�presemtante da COll:is�âo ral do comité, Sr. Gõransson, desas' doentes encontram-se

O m'li"r e ma is acredítad � Clube de Sorteio d e Mer-
de Mar i nha Mercante Jl(1 relendo numa entrevista concedida ao S,-I,'· 513 d t

.

" u u ., v porto, o qual exerce, al i, também .
.'

na U!eCIa. es as VIeram

c�llj(lr:1:I14 (ln E .. ts do a Iuncão de azcnte do Loide Bra- correspondente do Jornal sue- durante êste ano. A maioria

Sort i·" nos dias 4 e 18 ele cada mês sHeiro·.. "'. .

co "Sven�ka D�!!bladet";, e, delas apresentam sintomas de

PRÊMIO M� IOR CR ,$ 6.250',00 Rece�ld� 3_ denunc'la,. por escrr- durante este perído, o nume- tuberculose. Torna-se por is-
to, a Con�llssao (le MaJ'J!1ha M�r- ro de crianças finlandesas na

' .

t
'

t t
Muitas bonílrcações e inscrições de pagamentos. cante designou o SI'. Heitor Savio, ,. ,so, necessano um ra amen o

Médico graus sUiperintendenle comerci a l do Loi- Suécia elevou-se para a�em de imediato afim de salvar estas

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
de Bra�ilejro, para apurar todas as 22.000. Dessas, aproximada- crianças, que precisam de hos-

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum- acusaçoe� f_ormuladas. Hegressau- mente, 10.000 voltaram para a pitalízação demorada alimen-
do da rmssao, que o levou ao Cea- Finlândia' mas cerca de 12 a t

- adl t
'

(lr� tuccuuuente. Não existe igual. Não reflita e não rá, o sr. HeitÜ'r Savio apresentou .'. açao sa Ia, e C.

duvi re um só instante. Cone-irra para o próximo o seu relatório no qual o acusado 13.000 cnanças. amda perma-
.

1 n ç' é considerado culpado, de acôcdo necem, aos CUidados de lares
s"rt'=>lo, eu 8 conança, Que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

com as conclusões do inquér:ito: particulares e hospitais na
Para o cargo de. agente do 1..0111e Suécia. Não obstante os fin-

Conserve bem na memória os dias lt e 18 em Fortaleza fOI nomeado o sr.'I dI{ Oscar Petterzzonio de Altuedd a que an eses. agora estarem tOI?an-
'�_����������������������������������o�c�upou duran� m�� tempo. do medIdas para ul�nores

PERFU1LlRJAS:
Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

_Pasta Kolinos .

.Pasta Alvidente .

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 BrilhaRte .

'. '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 .

Sabon.ete Carnaval, caixa .

Sabonete Noby, caixa .

Sabonete Madeira do Oriente, caixa .

Rouje Michel .

Rouje Narciso Vfrde .

Roujf'. Gessy .

Rouje ]\1adeira do Oriente : ..

Lnção Flamour .

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima .

.creme Rugol, pote .

Quina Petroleo San Dar .

I

6,00 j
5,90 I3,30
2,40
3,40
3,00
3,60
4,30
3,30
3,20
4,26
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 I

ARMARI�HOS
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 fustão p/solteiro .

Colcha veludo p/�asal .

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 .

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

I Linon em todas as cores, mt .

Zefir superior mt .

Luizine em tôdas as cores .mt : .

Crepon p/kimono, largo 0.8.0 mt .

Pelúci� fustão branca e de côres mt .

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

Toalhas lisas p/banho uma .

Toalhas superiores p/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 1,4tl .

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 .

Filá p/mosquiteiro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt ,

.

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, m.t .

Lingerie liso, mt .

Lumier, 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
5,5 -J

6,00
6,50
8,50

12,00
5,50
7,00
7,00
11,00
17,00
18,00
13,00
18,00
22,00
23,00
38,00
6,00'

20,00
3,00

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

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

Na rr e:ma base de' p-eçc.s, vendrmcs toc'o o r;o�so "stock", ccrn o único fim de s3ti�fazer a nossa tie[uesia, retribuindo, dêsfe medo, à preferência cr m que

�ômos semrre distinguid,os

\ 'Comprem, pois, na (ASA DAURA, e ganhe a diferença !
,Rua Felipe $Chmidt, 19 Fone 1601

I'

I
I

I
-I,

1'-
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IN D ICAD OR MÉ.D ICO........-_-• ..__-J"M _....._-••M. ........-..-. _ _ .. �__

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua 'Vitor IMeireles, 24: Fone 1447
--------------------------�----

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhli: diariamente das 10 às 12 hs:, à tarde, excepto aos

liábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUI�TóRIO: Rua João Pm to 11: 7. sobrado -,
Jo'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Continho, �3:

o BRONOUíTE
Os dos «novos alemães»
LONDRES (S: P: L) -- o SOL

I
.

DR MARIO WENDHAUSEN Foerster, Comissário alemâo para alemã, deve tratar de aprende-la o

.

I
as Províncias Polonesas, incorpo-!maiS rapidamente possi vcl,

(Diplomado pela Faculdade Nac, de Medicina da Un ívensidade do Brasil) radas ao Heich, declarou ultiana- As mães, que falam polonês com
Ex-interno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do mcn le, que para os "novos ale- seus filhos cometem uma infracãll

Departamento de Saúde - " -

I'
.

I :.

I) ibi I
'.

CLtNICA MÉDICA _ l\loléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO: I macs nao oram c r i ac os novos a l ci. cve ser pro; l( o o ensi no

Ilua Felipe Schmidt n, 38 Tel. 142G - RESID1!;NCIA: Rua Vi.sconde de Ouro direitos -- ruas só novos deveres. .d a língua polonesa às crianças: A
l"reto n_ 70 - Tel_ 1523 - HORÁRIO - Das 16 às 18 - :FLORJANóPOLIS: As "l ist as de cidadãos alemães" língua alemã deverá tornar-se a

não tiver-am por objeto al ribui r à língua pátria exclusiva:

OR. SAVAS LACERDA população maior quanti d ad e de HElLAÇõES COiVI POLONESES
Ex"interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços cartões de alimentação ou vesti- eH,da novato' cid ad âo do Hei eh

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr: Pereira Gomes (S. Paulo) menta. mas sómcnte .- dar-Ilhe a não pode manter contáto com os

possibilidade de intcgrar-se no cs- <poloneses e deve cortar relações
pírito alemâo ; dar-lhe o direito com as pessôas, que não estão in-
de tornarem-se verdadeiros ale- cluid as nas listas de cí du.dãos ale-
mães, mães:

Os- deveres dos "novos alemães" O n ovo alemão que tenha enc on-

são os seguinles: 1.1'05 ou relações secretas com p o-
Dos Serviços de Clínica Inf'anril da Assistência Municipal e Hospital PHOfBIÇÁO DO -eSO DA LíXGCA Ilon;)ses, deve ser .ex clu id o da so-

de Caridade •

ICUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS POLO�ESA ciedade alemã:

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 _ Fone lA06 Cada cidadão que se sente ale- Srnnente os que cumprem esses IConsultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horus mão e deseja Iprová-Io, deve falar deveres para com a sociedade ale-
RESIDENCfA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

I
sómcnte a lingua alemã. Cada p cs- mã e o partido hitler ista, podem

S RACO
sôa que fala cm polonês. seja qual ser considerados "alemães".

DR. RIA E FA Ilfô)' o motivo tornu-se culpavél p e- :0 p r-imciro dever elo novo ale-

. c�efe do _se,:viçO' (le Síl'ilis 110 Cen tro :,le Saúde - ,:':x:int"T1�o,: por cO�1Curso, �a rante : naçâo alemã:: Cada p,essôa I a1l,ãoJ -- é urna obediência céga ao

IA,slst,enCla Púbtica de Por-to .>\IegT", Ex-tntei-no de Clfmca lIIplhC'a t' ,GlJ1ecolog!3: que nao conhece ainda a li ngua Füehrer.
.AFECÇõES GENITO-URINÁRlAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE!

RAIOS INFRA·VERVI.ELHOS E UL'l'RA,\r,JOL}}TAS

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttal de Caridade
Clinlca médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTÓRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUVI'AS: Das 15,30

às 18 horas - RESID1l:NCIA: Conselheiro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS_

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

D ,
18 horas. Rua F. SC'llI id t, 46 g W

Guilherme, 33 - FO'\JE. l.U·IS ., •

INSTITUTO crfl'i•.JbIAGNóSTICO II I,ft,'.) .1'�S·'· ,ler.(o:) '$ I
DR. DJALMA ! �I. I

F"����,�"�,��,�'" i c { · r__UM 13 rA. ICom prática nos ho sp ítais europeus • .,
Clínica médica em g e ra l, ped-iat.r ia, doen.: As mais \ famosas músicas, com os mais ••ças do sistema nervoso, aparelho gen

í

to- • •
urinário do homem e da mulher : Famosos artí,tcs. :AS��;:� ��c���;o:::;a I'�l�:;� �:r�:�R�: i 'ULTIMAS NOVIDAO E S I�:�o��P�:i��:aed� c::P::;;:��e (:ãOS:;�� I:. Na �(RAD IOLAR» I:. I

Pública, pela Universidade do Rio de .Ia- ,.
nelro. - Gabinete de Raio X - Electro-

cardíografía clínica - Metabolismo ba- •• Rua Trajano, 6 :sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de 'fisioterapia - Laboratório de micrO's.: . :
copia e análise clínica: - Rua Fernando .....
Machado, 8: Fone 1.195: - F'Iorranõpolís.

_
' Batida a esquadra japonesaANToNIO MONIZ

I
Q. G: Aliado do Pacífico Sudoeste, 10 (D. P_) - Navios de

DE ARAGÃO gU,�rra no::te-americanos afundaram um cruzador e, doi� "des
tróíeres" Japoneses em um combate naval travado, a norte, em
frente à Vila La Vella. Outros dos "destróieres" nipônicos fugi
ram da zona de combate, porém ficaram avariados: O comu

nicado oficial declara que as perdas norte-americanas foram
moderadas:

Médico - Cirurgião -- Parteiro
FO'rmado pela Faculdade de Medicin� Ida Universidade de São Paulo, O'nde fOI

Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof: Alípio Correia Neto -----------------

(Primeira Cadeira çle: Clínica Cirú!'gica): DR AURbLIO Ror-l'U-,-LOCom prática na clmlCa gunecológlCa do • B
PI'of: Sila O: Matos: Assisten.te do serviç_o
ce partos do ProL Domingos Delascio no

·'Hospital Leão XIII":
Cirurgião do estômago e v!as, biliares,

intestinos delgado e grosso, tll'olde, runs,
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

CO:\TST.iLTAS: das 15,30 às
RESIDÊNCIA: Rua Mar-er-ha!

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\lINAL: estô

'mago, vesícula, útero, ovários,' apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hídrocele, ve

ricocele_ Tratamento sem dor e operação
de lIemorroides e varizes -- Fraduras:

aparelhos de gêsso, Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
BOI'ário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
•

-- Médico -

Ex-interno da Assist�ncia Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carga do Prof. Castro Araujo,

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

Atende diariamente às 11:30 ha. e,

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

Fone: 1067.

DR� REMIGI.Q
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Crf

anças em GeraL CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edificio Amélia Neto:

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas: RE·

SIDll:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

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

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qnalqn�

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antl2'O Larsro 13 de Maio)

DR.

Cirurgia e Ortopedia: Clínica e CIrurgia
do toa-ax, Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESID1l:N·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751:

DR. AGRIPA DE FARIÁ
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n: 7

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

Consultas diárias das 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possanle 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 Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

I esquina Felipe Schmidll:
Das li às 12 11rs., e das 14 às 17 11rs,

Telefone 1.475

A Estatística Mm�ar, destinada a

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

perfeita quanto possivel, do apare·
Ihamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôie é trabalhar CQn

tra o Brasil em perTa. tD. E. M.),

As autoridad'es responsáveis pela
fiel exe�ução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hop·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer inf_ormação, que cada in
formaute prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a _

.:uranca n.clonaL (D:. E. II.).

deveres

Faça isto ••• Ajuda a

. evitar os resfriados
Quando começar a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz irritado ... êsse
é o sinal de alarme da Natureza!
Providencie Logo! UseVick Va-tro-noí
-pingue algumas gotas em cada na

rina. Depois, repare com que rupidez
êle começa a atuar, estimulando e aju
dando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados.

';

•

CARTAZES DO DIA

c .....iS_
iN' •

1 que as despesas da Grã-Bre-
tanha Com a atual guerra

[até janeiro de 1943) são iguais
a 15 orçamentos do período an

terior à eclosão do conflito:

2 que a maior coleção .de ca

chimbos do mundo é a {:er
tencente ao Museu de História.
Natural de Nova Yoi-le ,

SEGUNDA-FEIRA HOJE

3 que, por ocasião do faleci
rnerrto de John D. Rocke

feller, ocorrido em 1937, suas

rendas pessoais orçavam, anual
mente, em 80 milhões de dóla
res.

HOJE

(IME

4 que os aborígenes da Aus
trália e da Tasmânia fazem,

com a seiva do eucalipto, uma
excelente cerveja.

5 que, no verão, os ventos so

pram da costa leste da Afri
ca para o nordeste. em drreçõo
à Asio; que, no inverno, tomam
a direção oposta; e que essa

descoberta -

a menção -- teve
consequências <extraordinárias
para o comércio maIitimo entre.
a Europa, a Africa e a Asia des
de o comêço da era cristã até
a descoberta dó barco a vapor:
os navios partiam, no inverno.
da India para o mar Vermelha
e dali regressavam, no verão,
sendo-lhes o vento sempre fa
vorável.

6 que, em 1600. a rainha Isa-
bel da Inglaterra. por uma

graça toda especial, conferiu aos

negociantes ingleses o direito de
comerciarem com a pimenta da
India, até então monopólio dos
holandeses; e que, 250 anos mais
tarde, os descendentes daqueles
nesmos negociantes depuseram.
oos pés .du rno outra rainha da
Inglaterra -- a rainha Vitória --,

a corôa do Império da Lnd ío ,

A's' 5, e 7,30 horas:
Robert Taylor, Mary Howard e Brian Donlevy

numa maravilhosa pelicula em "Tecnicolor" e que t�m por
cenário a propria natureza:

Gentil tirano
DOCUMENTARIOS BRASILEIROS N_ 1 (I_?FB).

SONHO DE CACHORRO (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: 300, 2,90 e 1,00. Imp: até la anos

(INE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Ultima Exibição do filme de ação ininterrupta, com Victor
McLaglen e Dorothy Lovett:

4 cidade da JiólvoraATUALIDADES TUPY N' 5 (DFB)
Preços: 1,50. (UNICO) . Censura Livre

Quinta-feira: HEDY LAMARR e JAMES STEWART em

Pede-se um marido

MACHADO & CIA.
AG1l}NCI';'S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - $.

Florianópolis
Snb-asrentes ..08 principais mUAiclploll do:

ESTADO

=-__.. ....l........�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOQOS,CALClO

ETC;
TONICO DO CEREBRO'
'fONICO DOS MUSCULOS
o. Pélidol. Depauperadol,
E''1otado" Anêmicos, Mãe.
que criem Magro" (riança,
rlquíticlU, r.c.beriio e toni-
ficllção gellll do olgeni,mo

co"? o

�a'"-�n, I
u' nYuBnOt
Ue D.N.RP: o: 199, da lÇl21

. /
/,
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Para evitar infeccões, use Gillette!, ,

Barbear-se com navalhas que servem a todo mundo é uma

imprudência imperdoável, pelo risco de perigosas infecções da
pele que assim se pode contrair. Não espere até ser também
atingido, para passar depois ao uso de Gillette - o método hi
giênico por excelência para o barbear diário. Com Gillette, é
fácil, rápido e econômico fazer a barba diariamente, sem o pe
rigo de infecções. Não hesite i Adquira ainda hoje o novo e

aperfeiçoado aparelho Gillette
Tech e passe a usá-lo com as le- f" '�;;';;;_._"'-'-,'-",-----...
gítimas lâminas Gillette Azul, aIJ ' O/LLfTTE DA' MESMO GOSTO
únicas rigorosamente assépticas.

A CAUJA t' UTA, E MAIS NADA:
/

"NAVALHA CONTAMINADA"!

Gillette

bombardeios Os

Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

jáPalermo (Sicília) - Os italía-I sistema social, econômico e poli
nos estão percebendo que mesmo tico da Itália esteve sob o Jugo
ser prisioneiro de guerra tem suas despótico .do fascismo.
compensações. Os ingleses e 05 Dia a dia a população civil vai
americanos na Sicília acham mui .. se acostumando com a presença
to facil guardar centenas de pri- dos soldados aliados e de boa
sioneiros apenas com meia duzia vontade trocam com um soldado
de homens. O segredo disso americano, amante de lembran
convem que se diga - está na ças, uma camisa rasgada por um

bôa alimentação e no excelente i
maço de cigarros.

café brasileiro que é proporcio- Na velha Siracusa, que sobre-jnado aos prisioneiros. viveu a tantas guerras, a vida
Antes da guerra existiam qua- I continua tão tranquila como dan

tro cafés-expressos em cada teso Esta cidade antiga tem gran
quarteirão da cidade de Roma. des igrejas, casas antigas feitas
E por quatro anos os italianos fo- de pedra com balcões esculpidos
ram privados do cafezinho; mas, e largas avenidas. A maior parte
agora, o SOrrISO ilumina-lhes o das lojas de Siracusa estão fecha
rosto quando descobrem o paco- das por falta de mercadorias e os

tinho de café na caixa de sua ra- restaurantes não têm comida pa
çao. ra vender. Quase que os únicos

Leva-se algum tempo para fa- lugares abertos são os botequins
zer com que êsses prisioneiros se de vinho, e isso a certas horas. O
abram e falem sôbre política, mesmo se dá com os salões de Imas os correspondentes junto às barbeiro. Um soldado que que
tropas aliadas parecem concordes ria cortar Q cabelo teve grande
em que os italianos não fazem se- dificuldade em fazer com que o

gredo do seu ódio e desconfiança barbeiro aceitasse o pagamento
para com o alemão. Os italianos de seus serviços. Somente depois
estão convencidos que perderão de uma longa cêna cheia de ges-

'

menos com uma vitória aliada do tos e de mímica de toda espécie,
que se a Alemanha ganhasse a o soldado conseguiu pagar o cor
guerra. te de cabelo e despediu-se do ex-

Sôbre o futuro será dificil fa- imrrugo com recíprocos cumpri
zê-los falar. Ambos, - Mussoli- mentos e muita cordialidade.
ni e Hitler - suprimiram a de- As 'crianças não têm medo de
mocracia de tal fórma que não nenhum dos soldados. Aparente
tem havido chance para as novas mente, os pais não lhes ensinaram
gerações se desenvolverem e cres- que as tropas aliadas são papões
cerem com as idéias de uma so- estranguladores que se devam te
ciedade livre. E' preciso lembrar mero

que durante vinte e um anos o

Fortes

Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

nlunica a mudança do seu

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

F"ARMACIA ESPERANÇAoferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente·- A SUA FARMÁCIAnome, idade, endereço e' err-

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642velope se 1 ado • para a res-
Posta. Entrega a domicílio
_._._-_-_....•.-.-_. .-_._---_-----......_._..-.--

,---____,;;;.__----."A Bandeira Nacional quando em prés- THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANYtito ou procissão, não será conduzida em
LIMITEDposição horizontal, e irá ao centro da

testa da coluna, se isolada'; à direita da Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:testa da coluna, se houver outra

bandeiO,
ra; à frente e ao centro da testa da co- Cr$ 1.200.000.000,00.Juna, doi� metros adiante da linha pelas b A ALMEIDA R Vid 1 R 19flernr.:J. frrrmada s , s .. concor'rer-em trp. Su - gente: L. ua I a amos,
,.",umais hanilAlr"o". (U ..,.,.eto-Iel n. 4.54.5,

'

_:Jle 1942; - Art. 18. N. 5)� ,--'-"-

NOVA DELHI, 8 (U. P.) -

As instalações ferroviárias de
Prome, na Birmânia, foram
fortemente bombardeadas pela
aviação britânica, durante a

jornada passada. Também fo
ram atacados os portos japone
ses de Teungrup e Kyauketau.

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto. um cálice do
excelente aperítívo KNOT, lembre
ee V, Sia, de acrescentar, ao agrade
ce... gentileza:ESTEE 1.4l'1-
BEi'1 o I1EU APEí11TIVO

l'REiJ/!.Elb!
"

UI"f P/lO/JUTO /)4 KltOTS.A.lltlJ. (011. é SE6UROS
, IT.I••'Aí �

40s sofredores

italianos bebem THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

café i

�.L

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDONIA
oferece·lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!
Muitos artigos serão rebaixados para

diminuição de stock.

pois, por pouco dinheiro, o que

muito moís l
Compre,

vale
Aproveite a nossa

oferla especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, 'bôlsos ,

cintos, bijuterias, novidades" etc. etc.

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

«O casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8
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A «Semana da Criança»Cnn l'ormc huviamos noti_ci�ldo,) do, (! Hino N�:ionu; l�C��1 bunda dr;,
teve início ontem, com u scsxao

SO-lll1LlSICa
da FOl ça loIICI,tI.

l cnr- realizada no salão do "Clube Do .pI:ogl'UnH� p8t'a 11<;.1:',,_ c�!nsta1'> de Agôsto " às 1930 l' a que 1'I1W VISlt", ao Asi!o de OI las. as �O�
, , "

l-f le na!scomp;"receram os ses. dr. TntC'!'ven-1 horas, p(:!' dc egaçocs � os ( I

101' Nerõu Hamos, desembargador I estabc']ecllnentos de ('nsl.no d� Ca
:'Iedeíros Filho, Prcsiden te do TI'i-1 pi tal, send(_! of'crccido as asiladas
hunal de Apelação, dr. Alvaro Mil- lima taça (1,(' guaranu. ,...len da Silveira, Presidente do

con-1
A conf'cr

ê

nc ia que devei Ia I,C8,hsclho Adrninistrr-livo do Estado C zar-se ilS 20 horas de .ho.le no Clube
D . .I ouqui Jll Domingues de Oli veira, 12 dc Agôsto, suhor-di naría ao ten�3.
Arcebispo Metropolitano, entre 011-, "Os deveres do� yms 'n,� prcv�nça�Iras autorldadcs civís, militares c I do abandono", l1a(: se ,e,lelua�a, por
cclcsiúsí icas e i númcras outras

pes-lhaver
o sr. dr. hcrcII.lo Joa') d�osoas do nosso meio social, a "Se- Silva Medeiros, que

_

dela sc en�ar
mana da Criança". sob o patrocín io rcgúr a alegado 1'<1Z0CS de Íl_;}!'çado Govê rn o do' Estado e da, Legião I maior que lhe impedem de fazê-Ia.
Brr.sileu-a de Assistência em Santa

".--------................._.._,.._.._-.._-_,._._......_�._..- ...-.Catari na.
Aberta a sessão, que foi prcsidld.r

pelo sr. Interventor Federal, foi
executado () Hino Xaci onal pelaespectativa, se bem que em ab- Lain), o quadro goiano desfez banda, da Fôrça Pública. L'sou cri-

l-I tão da pals.v ra o sr. dr. Severin oso uto nao comprometesse o inumeras investidas dos con- Nicomcdcs Alves Pedrosa, Juiz deencontro. I trários. Seu keeper é, sem ta- Menores, cujo discurso, aludindo -;:ll)Os bombardeadores, lutando vor nenhum, a mais impressio- profundo sentido social e hUl1la�l\�com visivel nervosismo, não I nante figura da turma e com- da cruzada em prol da crrariça, lo!
I b muitíssimo aplaudido.apresentaram as 1 a i tua i" provou categoricamente suas A aluna do Instituto de Educa-"costúras" no sistema envol- i brilhantes qualidades. Póde- çâo, senhorita Hcdi Rernig io devente que os caracterisa.

I
se dizer que foi o maior guar- Ül ive ira. proferiu em seguida uma

De modo geral, a vitória nos da-vala que até hoje pisou em saudação à criança abandonada, rr'-
sorrtu após ínt I FI . ,

Ii produzindo oportuna página elo n(�-enso e penoso ona.nopo IS.,. . " tável sociólogo e pedagogo bras i-trabalho. A Iinha média goiana Iimí- leiro sr. Fernando de Azevedo. AoOs goals da vitória foram tou-se à defesa, esquecendo-se terrninaa-, foi também calorosamen
consignados por Saulzinho e de alimentar a linha dianteira .. tr: aplaudida, encerrnmdo-sc, a ses-

B'
.

I' '1 sao, depois de novamente executa-ràulío, um em cada fase do a qua , por sua vez, pouqursst- ,...._...... ............-�_.._.....jogo. mo produziu. Telegrama tc:cebidoNo jogo de ontem, os VIS1- Serviu como juiz. o árbitro

I pelo sr. V. Gandi'ntantes atuaram em escala in- paranaense sr. Ataide Santos. O sr, Vasco Gondin, Delegado daferíor aos nossos, e isso de f'a- Os quadros estiveram assim ARCESP. recebeu o seguinte teleto nos surpreendeu, porquanto constituidos:
I grama: «Rio, 9. Sr. Vasco Gondin,

O conceito de que goza o fute- Catarinenses _ Adolfiinho, Delegado da «Arcesp», �Jorian?-b '1
. ,

"

. '
o

polis. -- Agradeço a genbleza doO goiano e realmente eleva- C!unes e Fateco, Beck, P�oco- telegrama com que se refere à mi-do. É bem possivel que o pró- pIO e Chocolate; Saulzrnho, nha palestra na Hora do Brasil,ximo encontro, que se realiza- Tião Nhonho Bráulio e Fili- em que externei com sinceridade
rá no dia 17, ofereça margern pinh�' meus pensamentos sobre a Arcesp

, .'
• e seus dignos associados, que tãoa que a rapaziada planaltlna Go�anos - �osalt, Cafelan- bons serviços vêm prestando aotire qualquer desforra. e Laín : Ferreira, Escobar e progresso do País Cordiais sauda-Possuindo um trio final ad- 'I'ataco: Cid Arí Vavá Navar- ções. {a} Alexandre Marcondes Fi-

mtrával (Mosarr, Cafelandia e ra e Piolho'
, ,

lho, Ministro do Trabalho, Indús-.

tria e Comércio».

Pelo «sco're» de a O
AgradecimentoVenhc, por êste meio, publica
mente externar os meus sinceros
agradecirnen tos ao iIustre clínico
sr. dr. Vítor Gutierrez. por haver
operado, com a maior perícia, a
nlÍnha espôsa, dando-lhe, em .se-,
guida., toda assistência médica com

o maior desvêlo , achando-se
.

ela
hoje completamente restabeleclda.
Fpolis., 11-10-43.

ALBERTO ROSA.

so soccer.
Êsse fato deu imponente

cunho ao espetáculo, que não
foi de modo algum empanado
por incidentes de maior vulto.

Como esperavamos, a vitó
ria sorriu aos nossos conter
râneos pela contagem de 2xO.
E esperavamos isso, não por
que os rapazes goianos não
fossem elementos de valor e,
portanto, capazes de todas as
possibilidades; mas tão sémen
te, por levarmos em considera
ção o fato de que o jogo era
efetuado em gramado extrema
mente conhecido dos catar í
nenses, os quais iam por em

ação os proveitosos treinos que
fizeram, gozando ainda deste
elemento de grande fôrça: o
incentivo da assistência.
Em verdade avaliando os ob- Sjetivos daqueles que organiza- « e

ram o nosso combinado e to-
mando em consideração as RIo, 10 (C. P.) - Numa ação movida pela Fazenda Nacionalpossibilidades técnicas e físi- do Distrito Federal contra a senhora Maria do Carmo Veloso Goncas dos jogadores locais, em çalves, o juiz Ribas Carneiro exarou o seguinte despacho: "Suste-sevista das belas exibições ulti-
mamente realizadas, acredita- a expedição do mandato, isto porque a certidão de divida, que ser
mos numa produção mais ele- ve de documento no peditório, declara tratar-se de uma multa im
vada. Foi assim que as barrei- posta pela D. A. L. Não sei que sentido têem essas misteriosas iniras, não tão temiveis, opostas ciais. Se fosse T. A. L. seria o "tal", mas assim tratar-se-ia de outra

I
pela turma visitante, foram COIsa.abatidas pelos nossos, à custa •

de i'ngentes sacrificios e em

RCEITR R PROPOSTA DOS EE. UU.meio de fases duvidosas da lu- II II IIta, sem que tivessemos absolu
to dominio territorial.
Momentos houve em que,

atuando com altos e baixos, re
pentinamente alternados, os
catarinenses davam a impres
são de que iam deixar o triun
fo em mãos dos goianos, isso,

�:r:���ojád=P���sod;av���mos Aniquilados os alemães em TamãNo entanto, defendendo o �
arco dos vencedores, Adolfinho Londres, 11 (U. P.) - Os alemães admitiram oficialmeu-
p o r tau - s e magnificamente, te que a "Wehrmacht" abandonou a península de Tamã, no

• •coadjuvado, de maneira efi.caz, Cál!-caso. Segundo revel�u a emisso�a ?e Berlim, os nazistas "ODS·lderado perdido o «SIqueira Campos»pela parelha de backs, Chmes. retIraram-se para a penmsula da CnmeIa, atravessando o es- U . .

6456 t 1-€ Fatéco, que souberam, bur-/ treito de Kerch. Os russos informaram oficialmente o fim da Rio, 11 (E.) ---:. N.Ot�?I?U-S�, l!H 7. Deslocava '. one a
lar várias investidas inimigas. Juta na península de Tamã, porém destacaram que tinham há dias, o encalhe do SIqueI- das brutas, desenvolvIa uma ve-
A linha média catarinense sido destruidas as últimas posições germânicas naquele setor .• ra" Campos" no litoralA do. nor- locidade de 13 milhas horárias,

composta por Beck, Procópio Assim sendo, segundo os russos, os alemães de Tamã foram te do país, em conseque�?Ia de média 126,67 metros de com
e Chocolate, esteve aquem da aniquilados e não puderam fugir para a Criméia. um abalroament? �om � CUla- primento, por 15,45 d� boca

bá". Durante vanos dIaS fo- e 8 71 de pontal, com acomo
ram empregados todos os es- daçÕes ,par� 258 passageiros_
fôrços para salvá-lo, sendo por Sua trip�laçao era de 127 !10-
último suspensos os trabalhos mens e �I�ha c0I?-0 comandan
por ter sido o navio considera-, te o capltao LOUIS �e.zzon.do perdido. I Contando-se os ultlmos tor-
Alguns tripulantes do "Si- pedeamentos, com a perda .do

queira Campos", que era .uI?- "Siqueira. Campos" � que e ?
dos melhores navios brasIleI- 32.0 naVIO do BrasIl que da
ros, já se encontram nesta ca- baixa forçada, � nossa tonel�
pital. Foi construido em 1907, gem sofreu maiS uma r�du�a.?
na Alemanha, e era um dos indo a perto de 140.000 mutlll-

• confiscados pelo Brasil em .. "zadas.

os goianos foram derrotados ontem
O anunciado cotejo futebo

listico, levado a efeito ontem,
no estádio Adolfo Konder, em
disputa do campeonato brasi
leiro, entre os selecionados ca
tarinenses e goianos, corres

pondeu, em parte, à espectati-
-va geral.

Foi enorme a assistência,
achando-se presentes o sr. in
terventor Nerêu Ramos (que
hasteou a bandeira nacional ao
som do hino pátrio, executa
do pela banda da Fôrça Poli
cial), numerosas autoridades,
a embaixada visitante e os
membros de influência do nos-

Londres, 11 (U.P.) - Bombardeiros pesados das fôr
ças norte-americanas atacaram, violentamente, a cidade
de Münster e importantes vias de comunicação ferro
viárias da Alemanha. Irdormarn de Londres que os apa;'e.lhos norte-americanos destruiram cen to e dois caças ale
mães, perdendo-se apenas 32 máquinas aliadas.

É mu DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PA.RA A. FA1I.ILlA.
Ji1 PAB.A A. BAçA.

............� �

Münster violentamente atacada

A.UXILIE A. COM-

Dr. Francisco GallolU
A Diretorta e Sócios do Clube

Náutico Riachuelo vão oferecer,
hoje, à.s 19 horas, um jantar .em
homenagem ao sr. dr. FronCls�o
Gallotti. Os que desejarem ader.lr.
po derco inscrever-se x:a lista eX1S

tente na Livraria Xavler.

DE TEM

IA T A 'f "

osse .. .�'" serIa o «[a]» ......

PESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTAOO o POPU·

LAR DEPURATIVo

Chicago, 11 (U. P.) - O sr. Francis Sayre, auxiliarespecial do secretário de Estado, sr. Cordell Hull, revelou
que a Grã-Bretanha, China e Rússia aceitaram a pro.
posta dos Estados Unidos para criar uma organizaçãoaliada para auxiliar a rehabilitação e fornecer alimen
tos e víveres para as vítimas da guerra.

DO SANGUE

PEllDLll1
'IIIRI[DII

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·
BElOS E DEMAIS

AfECÇÓES, DO
COURO CABELUDO. ;

(a) Dr. Rafael Bartolel'l
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