
Apresentaram-se numerosas enfermeiras
RIO, 12 (A. N.) ---- À DIRETORIA DE SAÚDE DO EXÉRCITO APRESENTA
RAM-SE HOJE NUMEROSAS ENFERMEIRAS, QUE SÃO AS PRIMEIRAS A IN
TEGRAR O QUADRO ESPECIALIZADO, QUE PRESTARÁ SERViÇOS DE AS
SISTÊNCIA AOS HOSPITAIS MILITARES DAS FÔRÇAS BRASI LEI RAS EM
ATUAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE GUERRA, QUADRO ÊSSE QUE SERÁ ORGA
NIZADO PELA ENTIDADE MÁXIMA DOS SERVICOS DE SAúDE DO EXÉRCITO.�

,

Dia da América Os baíanos vão
, RLo 12 (A. N.) - Promovida
pela Úga de Def'e�a Nacional; rea
lizou-s,e .na manha de l�o.1e ,Junto
ao 'Il1onumen,to que I;ilmbohza .a
união dos povos amerrcanos, sr

tua do na avenida Presidente Wil
son, expressiva solenidade ?ome
morativa da data do descobnmen-
to da Amár-i ca. O monumento es-

tava lindamente or-namentado com

flores naturais e bandeiras das

nações america'nas, Ano XXIX

o
Rio, 13 (A. N.) - O correspon

dente de um vespertino carioca
em Salvador ímf'orrna que o general
Dernerval Peixoto, falando à im
prensa d al.í sôbre a par-t icipação
dos baíanos no corpo expedicioná
ri o, declarou: "Estou satisf'eí to e

acredito ,que toldos os patrícios
também o estão, por ter sido esta
Região designada para, de acôrdo
com suas possibilidades, fornecer
tropas para o corpo expedicionã-

H. 8940 l
rio.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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I Florianópolis-Quarta-feira, 13 de Outubro de 1943 I
Portugal cede à Inglaterra as bases. dos Açores Os J:�C��,Ol� (Ua��ira� oe�te d��!!�nchtr}�!!�!
Washington, 13 (D. P.) - mundo aguarda um pronunciamen- do, e, a rainha Leonor de Portugal.,'e alemães estão empenhados em sangrenta batalha. Também

E d
. 'to de Portugal em face da agressao I ACamara nao ponde esconder o ' �. .

b 1 d
.

t idO Departamento de sta o ll�- i nipônica com a ocupação da ilha tradicional bom humor inglês, nos acessos de Gome!, _KIev e Víte sr aum.entou e in ensi a-

formou que os Estados Dnl-. de Timor, no Pacífico. No entan- quando Churchill citou a data dês- de a luta entre germamcos e russos. Acredita-se que os russos

dos aprovaram o coruvemo, pe-: to, como O efe}to imediato da ocu- se acôrdo : ? ano de Q-raça de .,' estão em vésperas de obter novos triunfos decisivos, represen
lo qual a Grã-Bretanha utílt- pação dos Açores, pelos AlIado�, 1374! É, assl�, uma aliança multi- tados pela ocupação de importantes cidades ao oeste do Dnie-

,

'd A
A I se fará sentir na campanha anti- secular e, m31S' uma vez, renovada, .. .

Vít. b k tá 1zará o arqUlpéla�o os çores submarina no Atlântico, é a Ale- 600 anos após, pelo atual govêrno per. Revelou:se, alU�� .oflclalmente, que I e ses, a ao a can-

para o estabelecImento de ba-I manha que o ato que do govêrno português. Churchill entrou nos ce dos canhoes SOVwtICOS.
ses aéreas e navais, afim-de- J de P?rtugal �tingi.rá. mailS. de. per- pormenores das alianças anglo-lu- Moscou, 13 (D. P.) - Na 1inhao� C t d 01.Proteger a navegação aliada. to. Ainda hoje, Berhm atr ihuiu a sitanas, d and o a lealdade, e 3lTIl-

do Driieper aumenta de l·nten�i.da- O a e gas IDaI boatos dé agências noticiosas bri- zad e portuguesa rnais uma vez
,

. tânicas e norte-americanas a "su- posta à prova em horas de extre- de a batalha pela. posse de Kí ev. Rio, 13 (A. N.) - A propósito
Ldndres, 13 (D. P) - DIZ- posta" cessão dos Açôres à Grã- ma gravidade C0ll110 as .qu� o mu�- Os russos tambem._aI ermpregam das declaracões feitas pelo pre

se em círculos autorizados que Bretanha; e, em seguida, acresceu- do esta vlven{�o. O prrmeir o mi- grand�s I.nassas e avro es e t.an_:Iue.s, I sidenrte do Conselho Nacional de
á quipélag.o português dos tau:

"s.,e.
isso fÔ. sse certo, seria um nistr o Ohurchill, a propósito, e111- tud? ll1dlc�,nldo. <;rue a reslst�n�la

I
Petróleo, sôbre o aumento das co-

ao r
.

d caso que colocaria os Acôres nos pregou estas palavras: "A lealda- nazista esta atingindo seu Iimite tas de combustível aos automóveisAçõres c/h.egaram navlO.s- e
hor-izontes das considerações es- de do .govêrn,� português par a com final. Dentro

.. d.e quarent� e oito de praça e aos caminhões, o "Glo-
guerra aliados, condUZIndo tratégícas". A expressão e um tan- sua aliada hr itân.i ca JamaIs. arre- horas, os

SOVI�b
os .eleverao de- bo" informa com segurança que

fôrças. I to vaga mas encerr a um ponto- feceu nas horas mais sombcias la, sencandear a ca,)lOa final pela pos- o aumento é ele 40%, vigorandode-viSita' bem claro. guerra". Antes de terminal' sua de- I se da cidade 'opriamente dita. até a próxima quarta-feira, dia 20,
O

' claracão, um membro da Câm.ua . Todo o setor de Kiev a Kremen- quando será fixada a tabela de
Londres, 13 (D. P.) Lnodres, 13 (U. P.) - Aa fazer perguntou se o acôrdo em questão

I
chung, que fórma o núcleo central 5-0% para. autos de praça e cami-

sr. Churchill anunciou que sua declaracão na Câmara elos Co- não seria considerudo, pela A 1l:- da resistência alemã na linha elo nhões.
• tos tnacredttáveís e malévolos. muns, sôbre a cessão dos Açôres, manha, como al�o �e hcstíl idad e de Dnieper, está pr estes a desmoro

Portu al vai ceder imediata- Churchill refer-iu-se, d� iní?io, ao Portugal. Q prrmerro ministro, nu nar, pois. o,;; r�lss,oS. querem esma-
g

b
' ais tratado anglo-português firmado entanto, nao achou oportuno res- gar a resistênci a mnruga [ustamen-

:X��::nt:Ss no�sesA������a;ara ���.':'�: �=:�:.�.:..:���:� -��:..��:.... "r. I ��as, o;��lcf�a�le���isfiC;��:�taram
uso

.

d�ll Ingl�te;ra. �e;�:�i� i Da batalha' do Volturno a Roma i
LondrES', 13 (D. P.) _ '�'\ B. B. C.

ChurchI , O acor O es �e Li<::- 'informou que os allemães estão de-
do entLre °ds gov�rnofs t O deu_Londres, 13 (U. P.) - Soldados anglo-nol'lte-americanos moUndo e i,ncendiando a cidade üe
boa e on res nao a e a

d d h'
,.

d'.

d
-

t gu'esa da e alemães continuam empenhados, es e a vanos las, em GomeI, afim-de abandoná-la. B:l- chos de Argel acrescentam que a
se]o a naçao por u v

• ,

d C' d' V lt ..

f
-

d
t l'd d "no con- encarnIçada batalna ao ,norte e apua, na zona o rIO o ur- seia-se a no-tIcia em 111 ormaçao :l. artilharia a.liada está canhoneando

�anter J;leu r��"
a e

no, Informações fidedignas salientam que as fôrças aliadas COl1- emissora moscovita. as posições.tmente europe .

seguiram avançar, a despeito dos ferozes contra-ataqlj.es lan- -------------------------

13 (D P) - O sr. çados pelas fôrças blindada.s do marechal Kesserling. Os Cd,- Elas acompanha' ra-o nossos soldadosC:u���[I�Sdeclaro� �ue portu-I,nhões aliados e, ei:xi�t�s estão empenl�ado� em violento duelo, '.

gal manterá sua soberania nos

r
cujo resultado deCIdIra a b1�al�a_d_O_\_O_lt_u_r_n_o_._,;__-----

\

Rio, 12 (A. N.) - Durante o dia de :hoje, prosseguiu a

A.çôres e que as fôrças pritâ- Lond�es, 13 (U. P.) _ Os

ll't'loFUgiU de casa e está afluêucia de numerosas enfermeiras, 'procurando inscrever-se
nicas serão retiradas logo que dos estao-se prepara.ndo para co-

n ftAF no quadro especializado que prestará serviços de assistência
, .

so 1 meçar a batallha de Ro-ma, que de- a '" . . .

d f
A •• '.

se tornar de�necessarlO o u.. ..: a sorte dai luta, Ina arte mé- Rio, 13 (A. N.) - Info�marl11 de nos hospitaIS llulIaíres as orças expedIclouarms brasileiras_
das bases eXIstentes naquelas c�dlra ,. f

_ Pt' n

•

Curitiba para um vesperh.no local Como uota dig'na de reg'istl'o, verificou-se a apresentação de
'lh dIa da Itaha. In IOrmaçoes au onZ,I-

que um menor filho de familia de muitas enfermeiras esh'ang'eil'aS, 'notadamente inglesas, [no}'-1 as.
d

.

t tão che . .

d
.' 'd l'das elxam en rever que es -

orIgem JU! a,Ica, nasCl. o a 1 e 111a- te-amel'Ícànas e fraucesas, aquí radicadas. Eutre ,as enfetrmei-
L' b 13 (D P) - Em gando, continuamente, reforços pa-, tricuJa?1Ü no 3° a.no d� Colégio

ras estrang'eiras, que se alH'eseutaram ihoje, conta-se uma,
.

IS .oa, . '1
.

"s' I" ra ais tropas do Quinto Exército,' Sanl Blch.Jer, um d!� fugIU d.a casa

edItonal, O ]orna O ecu _o . paterna. Sua blTIlha, depOIS de l'ussa, uascida em Moscou, e que se encontra !no Bra:sil desde
, congratula-i'e com�a populaç�o, atualmente emlP�nha,do nal ba.taJl�a I muit�s investigaçõ'es'" veio a sab�r 1921.

I f t de ter sido cumpndo do Voltunno e Colore. Acredtta-se' que ele estava em Londres. Vence
pe ? f at? .

t O programa I que uma vez atravessado o Voltur-
I
ra todos os "1ests" da tecnollogia da

satis a onamen ,e �", dI" aprendizagem para ingressar na

relativo à defesa civil, cujas no, em gran e esca a, começara ,a i RAF. 'E entrou a comunicar-se re-

disposições superiormente de-I batalha pela posse de Roma. A �a-; gU1larmente cOl:n. s'eus pai,s, �end,o
t

.

d pelas autorl'dades dio de Argel, controlalda, l?elos Alta-I as úUimas nohclas as maIS auspI-
ermma as

I
. - I •

•

d f turo- demons- dos, ,em un,la de suas transmlsso, es I
ClOsas para sua carrellra

.

e u

competentes sao uI?a ,. de ho'e elestacou ser iminente uma' Sloldado do ar, pois, mUlto breve,
traça0 de que o paIS esta mte- .J,. , I espera estar voa,ndo e ataca'ndo os

grado nas necessidades e rea-, ofenSIva al:ada para quebrar as dv alemães, COll(ra os quais sempre

lidades da hora presente. O fesas alemas que protegem Roma. sentiu ódio.

!�;::���i;ik�:!}}l�S��;i Os japon,eses degolaram um aviador. aliado
'> _ Waishi.,ngton, 13 (U. P.) - O D�- ,sa a�titude contrast.a com a

assuIlH-l
um ayIador aLIado pelos Japoneses

"
T

_ Po,rtilJ: a1 partamento de Estado tornou pu-; da em casos antenores, em que os C?ll:sl�ltue_ nova prova, da fal�a, deLondres, .13 (d�' ��� Bretanha
g
e bJico que os ESltados Unidos res- J japoneses se orgulharam de seus clvl'l'lzaçao dos, dmedsl_llO's, da lquepeoi�paz a serVIço "_ -.' '

bT
- .'

inalmente os
. peor que se po e uer e es, ,

p,ortanto, das Naçoes Ullldas, �s P?n�a'. 1 �zarao �nm d 't
CrImes. isso lhes dói. Acrescentou que o

suas excelentes bases aéro�navaIs OhCl'3lIS j.aPdonesel� d
que

N ecaPGlu�- povo nor-le-ame.ri,cano iá está ti-
i '11 dA' A importan ram o aVIai ar a I'a' 'o em ova l�

1 U P) O' , . d'
.

i(as I �a� os ço[es. .

I' � ,

O d talnento acresce,ntou W,ashington, 3 (. .
- rando a cons'equel).cla� o que slgn -

te declsao do gove,rno lusltano fOI ne.
. epar d t t presidente Rooseve�,t declarou aos fÍlCa essa "Uemonstraçao da ba,rba-

.

1
.' m'nistro que fOl aopr'esenta o um pro es o . ,

rununc13da pe o pnmelro 1'. T',· t a os casti,cros im- jorá13!lista,s que a decapitação de ndade japonesa.
\Vinston GhurchilJ. Logo apos a a oqmo, con.r ".

d· 1
-

d 'd f'rmado en- pos'to's aos aV13d,ores .no-rte-al.11enlVU gaça-o o acor, o 1, , .•

d d t' do se
t 'd

.

o' o primeiro canaiS apnslOna os, a ver 1I1 ' -,re.os OIS gov,ern s, 't d barbaria contra-
ministro Salaza,r ,cQ.llifirll1ou que que �ss,es. a os ' e :' .

as tropas britânicas já ha'viam rios as leIS de guerra, senam vm-

iniciadü o d'esemba,rque n'as refe- gados.
ridas ilha's. Pelo arcôrdo fi.rmado, a .

13 (U P) _ A R _

Grã-Bretanha ,compromete�se a re- N�v� Iorque, .

_

.

d G
e

.tirar suas tropas da'quelas bases, parhçao .de Informaçoes ,e
d u�r

uma vez ternlÍinada a guelrra. Por- ra annnCliÜU que a prop�ga,n a latu aI o,r ,sua v,ez tornou expres- ponesa. se fechou n? maIs. comp e

saga ' s�u desejo d� manter a neu- t� mtülsmo a respeIto da lillfo,rhatraUdade no clontinente europêu. ç�o do ql,l,a�tel gene,r�1 �ac �rtA u.r
A transcendental de,cisão do go- sobre a ultj.l�1a �.trocI a e mpom
vêrno l,usitano é sem dúvida, um ca: a dec�p.lrtaç�o de �]m, d.vladd�grande gesto Cl{,j' as re,p,ercus'sões aliado. prl\sl(�n.eI.ro·D �a\ 10a 'nl' " . . - T'

.

a AgenCIa ameI e 1-
não escapam naturalmente a vlsao OqulO.' ;- r me-
dos governantes portugueses. É presa jaip?ne�a nao Ize�ad�da E.'an.unciada jUlstaimente quando o nor refel'enCia à bal'ban a e, S

o Oitavo Exército
Argel, 13

.

�D. P.) _ Os comba-
tentes do Oitavo Exército britâni-
co conseguiram avançar em inúm3-
ros pontos da frente de Termoli,
no malr Adriático.' Outros despa-

Rio, 13 [A.N.] - A primeira enfermeira voluntária inscrita para
seguir com a f8rça expedicionária brasileira chama-se Berta de Mo
rais. Tem 23 onos e desde muito cedo dedicou-se' à enfermagem, E'
natural da cidade de Parnaíba, Estado do Rio.

At
- I!\ despe�a com � I O desenvolvimentoençao . cInema pode ser tI _

rada com a venda de papel velho. de Sao Paulo
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francist.o Tolentino, 3. Washington, 13 (D. P.) - "São

Paulo é a cidade do mundo que
cres.cemai.srapidalm.ente ... Foiês
se o tHuITo de lum artigo do senhor
Be.njamin Nahm, di,ret'or da Comis
são de Compns dos Estados-Uni
dos, que recentemente visitou o

Brasil. Salientou o articuli'sta que
a pqpulação de Sã,o P,aulo aumen
,tau de 571 mil ha'bitantesl em 1920,
para 1 milhão 330 mil em 1940.
:E:sse aumento, de cêrca de 21 %, é
supe.rior ao que se 'Observou em
Los Angeles, Det.roit, Cihicago ou
Nova Iorque. Em 1920, ,exi'sltiam
apenais 59 mil e 800 casas na c,api
tal paulista; mas, agora, 'existem
140 mil. A produção industrial por
sua vez aumentou de 2 biliões e
918 milhões de cruzeiros em 1935
para mais de 6 biliõe,s de cruzeiros
em 1940. Além di,sslo, São Paulo é
a capital do Bs,tado que produz
mai,s café, algo'd.ão e é um dos
maior,es cen.tros f,rigo:ríficos elas
Américas.

o Papa não sairá do Vaticano
Londres, 13 (U. P.) _. Hevelou-se que um emissário especial ale

mão aconselho-u o Papa a abandonar o Vatica,llo ,e refugir-se em Lich
tensteiin. Segundo consta, o representante de Hitler explicou a Sua San

tidü!de que a Cidade Santa, possivelmente, não deixa,rá de ser atingida
pelos efeitos da guerra, durante a batalha de Roma. Mas, o Papa recu

SOll tenui'!1lantemente n sugestão do envia,do nazistca, destacando que

está resolvido a: permane'cer no Vaticano, mesmo que a capital italiana
se converta em imenso campo de batalha. De qualquer forma" essas duas

informações, uma de origem aliada e outra procedente de fontes eixis

tas, deixam entrever que ambos os iaidos estão cogitando da ba,taUla de

Homa, que, tudo i'ndica, devera tl'av
..
ar-se nas próximas semanas.

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos ÓrJ,l:á08 de Estatística MI
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
g08 do Brasil, a lei é imIe:dvcJ.
'D, E. 11.)-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA SECÇAO
o ESTADO

Diário Vespertino
o discurso do ministro da guerralANo discurso que pronunciou J

r
um grande pais democrático fu- �O PIENS�ENTOl DO Di IA'• J... . . " , llUll0r oe um lomem (e ses-

agradecendo a homenagem do ban- bcrania nucroriais, eomo m.nguem lhou, e ? .ela Fra�ça. Porem, na senta anos é quase sempre o ref'le-
qucte que lhe foi oferecido, o mi- sequer tentou abdicar por COll1()- França, falo governo, foram as xo triste cu feliz da sua vida" -

n ist ro da Guerra leve oportun ida- disrno ou covardia do nobre direi-I tendências fascistas de Pétain, de E. About.
de de externar impressões de to de ser soldado quando a Pátria Weygand, de Dar.lan que se apr o
sua recente visita aos Estados Lni- em perigo exige o sacrifício do ci-II voltaram de uma hora suprema de
dos. O general Dutra não escondeu dadáo ", O testemunho do ministro I crise para vibrarem um golpe po
o seu entusiasmo pelo esforço que dai Guerra corrobora, assim, num Iil ico racionário, justamente por
lhe foi dado verificar ainda naqui- caso concreto, e mais uma vez, a que se consideravam muito mais
lo que constitue segredo militar, verdade tão preciosa à comprccn- ligados ideologicamente a Berlim,
pois, conforme disse, nada se lhe são do regime democrático, isto Roma e Madrid do que a Londres
ocultou, "Tudo ali, falou o mi.nis- c, que a liberdade ele pensamento e ou Washington,
tro, respira organização de gUCIT'l, de opiniões jamais constituiu obs- Os povos livres, os povos arnan

governo e povo, índustr-iuis e Iina n- túculo à união naclonal nos 1Il0- l es da liber-dade vão ganhar esta
cistas, políticos e cientistas, puhli- mentos de pcr;». Pelo cuntr.u-io. guerra. A filosofia política que nhô.
cist as e magistrados, opcrúr ios rias i O que no curso rlcs!a guerra se sairá vitoriosa desta guerra serú, Não há comida bastante?
fábricas e homens do campo, po.,' r-ornpruva é q-rc n::.I1I. a Inulutcrru pois, inspirada nesse supremo

va-I
.

- X�I1l, A

c.omicla
bastante, têm,

I E t I t, 1 1 I 'tO 1'1' -l rl N- XJm, xinhô.br cs e ricos cerraram-se as máos ' nem os "s ar os 01< os ·ln.:r<im ar e ICO: a I reruaue. ao vamos
_ É bem cozida?

abafando di ver-gene ias pessoais c I necessidade de tornar-se ami-r!e- acreditar certamente que teremns _ Xim, xinhô, bastante bcm.
se uniram numa frcnle única .lc mocrúticos nos seus processos in- então atingido a perfeição. Longe - Então, com um milhão de dia
espírito ofensivo, invulucravcl :1S ternos para fazerem a guerra, a disso, Mas há motivos para acredi- b05, por que querem vocês matut

f I P' 1 11'- t l'b I -l t' '1 os cozinheiros?corrupções do mando e ganho, COl�1 que oram provocar os. ais (e ar que a I crc alie era vencir o
_ Num xi xabe () ((U stú erndo

o sacrifício da. cansa comum". Eis berdarl« eruun os Estados Unidos mais uma, batalha, embora muitas non; comida num fica lá eJJ1 baixo
aí desenhado o espetáculo de urna antes da conflagração, e país de li- outras venham por ela ainda a sei sí

á

sempre subindo.
verdadeira união nacional, de que herdade continuam os Estarias Uni- t ravadas. O PRATODO DIA
provém! aliús a forçar C0111 que os elos no curso da conflagração. O ("Diário de Notícias", do Rio de Salada de beterraba - Tome be
Estados Unidos se agigan laram na único caso desta guerra em que .Janeiro). Ierrnbas corte as folhas dcixnnd.

apenas com poucos talos e leve-a.'
ao fogo com água fervendo e sa I
Depois de cozidas descasque-as

corte-as em rodelas e tempere-a:
com azeite, vinagre, s:1rl e pimenta
Coloque-as na travessa, cnf'e itr

com "bouqucts" de agrião, coloque
('VOS cozidos à volta e espalhe p01'
cima cebolinha verde hem picada.\

Os originais, mesmo

i
blicados, não serão

dos.

A direção não se responsa
hilf za pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

defesa da cansa uli ada e dcmocrá- __ oe'!l .

-P-Ou'-co-b-ac-al-b-a-Pu"'; �:.�;���:�:;:�:�;�:':L�',::��'�:::��,I Banco do Bras)-)Lisboa, 12 (D. P,) _ Termi-I rl� .li.�erd�dc, l�i:�e. �_ gcn,e,l�al D�-IInou a campanha de pesca do li a. An!e� da aól essao, p�lS ele Ir-I.bacalhau na Groenlandia e I berrlade, (llve.rsa_s eram ali as

cor-r·!Terra Nova, sem que se per-] r:ntes, de oP.IJlJao .sobr: a gUe�Ta.
desse nenhum navio portu- Todavia, sof'rida a Jnoml,navel

�fe,n-Iguês, sendo a pesca muito sa de Pear l Harbor, pais da liber- I
abundante. dade, a ningucm foi negado o de-! Capital ,,, , .. """ ,, . , .,' '" .. Cr$ 100.000,000,00

cf I t I I I Funlio de reserva e outras reservas , Cr$ 1.348,131.138,50Os barcos portugueses tive- ver e u ar pe a ronra e pe a' so-
Agências e corresponelentes em todo o país.

d
.

h ital ;1ram O apOlO o naVIo OSpI a ................-.-......-..................-..-........._.....................�. EXECUTA TODAS AS OPEltAÇõES BANCARIAS
"Gil Eannes". JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
Apesar dos esfôrços dos últi- DE TIJUCAS

r'mos anos para aumentar a Edital de praça com o prazo de
pesca do bacalháu, a constru- 20 dias

ção e armação de muitos na- o Doutor MaUl-llo da Costa Co irn
vios bacalhoeiros novos, não bra, Juiz de Direho da Comarca de

foi passiveI pescar senão 370 I Tljuc.as,
Estaelo ele Santa Catarina,

'1
.

t·
A

d 50
na forma ela LeI, etc., etc.

mI qUln aIS, cerca e por Faz saber aos que o presente edi-
cento menos da quantidade! 'tal com o prazo de 20 dias virem ou

necessária ao consumo nacio-! elele conhecimento tiverem, que, a re

nal. qnerimento elos interessados, o Ofi
cial de Justiça dêste Juizo, ou quem
suas vezes fizer, trará a públiCO pre
gão de venela e arrematação, no dia
4 ele novembro, próximo vindouro,
CIlJ fr',nt.e do E: c! ifício ela Prefeitura
Municipal elesta cidade, às 10 horas,
(,8 imóveis abaixo declaraelos perten
centes ao espólio ele João Batista
Schmidt que 8ãn os seg'uintes: LO
'TE N. 1 trinta e um metros de terras
ele frente com dois mil metros, mais
ou menos, de fundos, sitos no Major,
fazendo frentes na Estrada Geral co

·fundos com quem de direito. extrema
pelo sul com quem de direito e pelo
norte com Teodoro Kammeres e a

área de 63.800 1112. no valor de cento
e noventa e um cruzeiros e quarenta
centavos (CRS 't!H,40). LOTE N. 2
Outro ten'eno sitc: no lllesmo luga.·
com trêis metros de terras de fren
te� com duzfmtns e cincoenta ditos
de fundos, frentes no Rio Tijucas e

fundos na Estrada Pública, extre
mando ao norte com quem de direito
e sul com terras que foram de Gabriel
de Sousa Nunes, a área de 750 m2.
no valor de cincoenta cruzeiros. E
para qne chegue ao conhecimento de
todos, mandou passar o presente edi
tal, que será afixado no lugar de' cos
tllme e publicadO na Imprensa de
Florianópolis, na fórma da Lei. Dado
e passado nesta cidade de Tijucas, O daos 2 dias do mês de Outubro de 1943. gran e]<�lt, Rodolfo Luiz Hüchele, Escrivão
que o dactilografei e o subscrevi. Londres (B. B. C.) - Numal pa,
(ass.) Maurillo da Costa Coimbra, lestra ao microfone da BBC, Mar
Juiz de Direito. Selos a final. Está gery Perham evocou em traços mn
conforme, O Escrivãq, Roclolpho L1liz

gistn'is a extraordinária figura liaBüchele

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINllTURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

não pu.
devolvi.

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

I

lhelro da ilustrlLQil.o ...cima. oflno_
lhe, em o.mável gesto, um cálice do
excelente aperitivo ,K NOT, lembr&
88 V. Sia.. de e.crescentar, ao agrad&o
oe. a gentileza:E$TEE 1.411-
BEi'1 O I1EU APEiUTIVO

I'nED/!EltJ!

VENDE�I-SE

II/'f pl/ODUrO DA KI10T lA./I1D. COn. é Sé6UROS
, ITJ•• '4..í ....

F'ARMACIA

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.

TIMANCARIA BARREIROS
:.-_......_ '

Livingstone.para a frente pela insalubre África
Central, enfermo e os pés dolori
dos; com CJue marchou através do
'I"' hoje , , HoM<irr, e NY,",I.n� I San U u e n o I

CONTEM

Sociedade Anônima

a/a

A ANIllDOTA DO DIA
Um oficial canadense foi encar

regado ele escoltar uma companhia
de "coolies" chineses. A bordo do
transporte, houve uma briga, entre
os "coolies" e os cozinheiros. Os
"coolies" queriam matar os cozi
nheiros. O oficial intimou o chefe
da revolta:

- Que há.? - perguntou ele. A
comida não é bôa?

Comida muito bôu é, xim, x i-

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AGl!::�CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

com juros CGOMERCIAL SEM LIC\>IITE) " .. ,., , ..

limitaelos (limite ele Cr$ 50.000,00) ,., ".

Dep.
Dep,
Dep.
Dep.

2% ala
3% ala

o PRECEITO DO DIA
No tratamento da obesidade, de

vem ser levados em con tal sexo, idn
de, pêso, r.ltur a, tipo morfológico.
natureza de trabalho e condições
orgânicas do doente. Isso import.t
dizer que tal tratamento há de va
riar conforme o indivíduo e lem
uue obedecer a diretrizes cientifi
cas e racione.is. SNES.

o Mucus da
Asma Dissolvido
RapidamenteOs ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,minam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a cil'cnlar
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques, Desde o primeiro dia começa a de.a
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessaria é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra
pidameüte e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Mendae o A�a;:n�;.m

populares (idem ele Cr$ 10.000,00) .... 4%
ele aviso prévio (ele qualquer quantias com retiradas tam-

ALVARO RAMOS

bém ele quaisquer importâncias).
com aviso Dl'évio ele 30 dias , .. " ,.. ..,.

ielem de 60 dias , , ,.,."., .. ,.

ielf'1l de 90 dias ,. . , . ,,, . ,

3,5% ala
4% ala

4,5% ala

4% ala
5% ala

3,5% ala
4,5% ala

CIRURGIÃO·DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Depósitos a prazo - fixo
por 6 meses , , , , . , , .

por 12 meses ,, , .. ,.

COM RENDA ME�SAL
por 6 meses

por 12 meses

LE'l'RAS IPO'rECARIAS
As letras hipotecárias emitielas pelo BANCO DO BRASIL, elos valores ele

Cr$ 100,00, Cr$ 200.00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e CrS 5.000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

São emitidas ao prazo máxirn,o ele 20 ano� e liquieláveis por via ele soro
teias anuais,

Seus juros ele 5% ao ano, pagáveis par meio de cupCles, ele 6 em 6 meses,
em 31 de janeiro a 31 de julho ele caela ano, estfro isentos de quaisquer im
postos, taxas. selos, contribuições ou outras tributações federais, estaeluais
DU municipais, ele acõrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 ele janeiro de 1938.

Preferem a quaisquer títulos ele elíviela quirografaria ou jyrevi!egi ..ela e

poelem empregar-se: EM FIANÇAS Ã FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRDlINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENOHES,
óRFÃOS E INTERDI'l10S; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES
TAÇõES DOS EMPRúSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS
PELO BANCO.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos. -

Rua Trajano, 12.

•
•
•
•
•
•

:
•
•
•
•
•
•

:
:..
I•
•
•

iGerência ' , ".................... 1&14 •
: TELE_FONES: Contadoria " '....................... 1114 :................., --_ :

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePluperldo.,
E.qotldol, Anêmico., Mãe.
que criam Magrol, Crilnçll
raquíticII, receberão I toni-
ficação g.rll do org.nhmo

I co"? o

i SanguenolI Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

São ,negociáveis em qualquer parte elo território nacional e cotaelas em

BOLSA.
Agências no Estado ele Santa Catarina:

FI,ORJANúPOLlS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZEIRO, TUIJARAO
E MAFRA

EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e ela,s 14 às 15 horas,
Aos sábados: das 9,30 às 11 horas.

Enelereço telegráfico - SATELLlTE

explorador. "Livingstone" - disse
ela - "acredita"a em delicadeza, e

para a compaixão e o

cristianísJlJO' de ca-da um".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IEcos e Notícias I
o advogado da Prefeitura de

Goiania, :E:dison Hermano, denun
ciou às autoridades policiais cêrca
de trinta proprietários de açou

gues daquela capital e do bairro de

Cannpinas, por se terem declarado
em greve, paralizando o f-orneci
mento de carne verde à população
local. Essa atitude dos açougueiros
é um protesto contra as r-esoluções
da Municipalidade, determinando

que a, matança de reses seja efetua
da na madrugada do dia em que
tiver de ser entregue ao consumo

público. Os açougueiros foram de
nunciados como incursos na lei de

Segurfllnça Nacional, pois deixaram
de cumprir dispositivos legais, con
trariando, até, mesmo, a própria
Constituição Federal, que regula o

dissídio coletivo.
.. pr � r:1'f�

A Polícia baiana também já imi
ciou a "campanha da, repressão à
mendicância". Cêrca de 30 mendi
gos de ambos os sexos foram pos
tos na "banheira" e em seguida
cÜlndllZ'idos para o xadrez da Dele

gacia Auxiliar. O sr. Antônio Ma
tos, titular da mencionada delega
cia, tomou as devidas providências
que o caso exige. Falando à repor
tagem, disse ,que os mendigos serão
interhados num campo agrícola, e

os inválidos postos num conserva

tório público. Novas diligências
prosseguem.

Filosofia de secos e molhados
Será o homem um ser sê

co?
Não respondemos, à

queima roupa. E passamos
a enumerar mentalmente
uma série infindável de ra

zões, que nos vêm tumul
tuadamente ao cérebro, pa
ra justificar a nossa formal
negativa.

Se o homem jôsse um ser

sêco, gostaria, naturalmen
te, da sêca. Mas o que se
observa é justamente o con

trário, isto é, que o homem
considera a sêca como uma
verdadeira calamidade. Ade
mais, o nosso próprio orça
nismo é formado pOT uma

respeitável quantidade de
água, tanto assim que um
cidadão convenientemente
deshidratado e reduzido a

pó pode ser metido sem

grande dificuldade numa
caixinha de rapé.

O homem, portanto, que
precisa constantemente de
uma certa quota de água
para formar os seus tecidos,
não póde ser consiâeraâo
como ser sêco.

Então, será o homem um
ser aquático?
Sem receio de errar, po

demos responder também a

esta pergunta pela negati
va mais cortante. E justifi
camos imediatamente o nos
so ponto de vista com argu
mentos decentes, que po
dem ser, por isso, reprodu
zidos, sem receio, por pes
soas de moral inatacável.

O homem não é um ser

aquático, porque não gosta
da chuva. E fica resfriado
quando molha os pés. E pre
fere vinho ou cerveja às re

feições. E cria sapinhos na

barriga, quando bebe água.
Se o homem não é um ser

sêco, se o homem não é um
ser aquático, que diabo de
coisa é, então, o homem?
Ou será que o homem não

Ié nem uma nem outra coi
sa? Ou será que é as duas
coisas ao mesmo tempo?
Mas neste caso será um an

iibio, como o jacaré ...
Ah! Como é horrivel ra

ciocinar-se nos dias de chu
va! ...

BARÃO DE ITARARÉ

Gentil Vieira Borges
e

Ana Maria d'Avila Borges
participam a V. S. e Exma.
Familia o contrato de casa
mento de sua filha Sônia IIcom o Snr.

Nilo Fett Ohlweiler. II

OUo Ohlweiler
e

Rosa Fett Ohlweiler
participam a V. S. e Exma.
Família o contrato de casa

mento de seu filho Nilo
com a Senhorita
Sônia D. Borges.Um vespertino da capital paulis

ta" publica que foram presos, no

Tendal único de Carnes, os mar

chantes Mário Bonagura, Pedro Bo
nagura, Manuel Ribas, Frederico
de Luca e Francisco Pedaci, W1C

praticavam o câmbio negro. Saâien-]�-----------------------------
ta o jornal que há mais de dois me

ses os açougueiros se queixavam
dos marchantes, acusando-os .íc
vender além do preço fixado nas

tabelas. Com a prisão, ficou des
mascarada a manobra, que vinha
prejudicando enormemente os

açougueiros e a população de São
Paulo.

O Ministério d� Agricultura vem

dando grande impulso à avicultura,
principalmente no nordeste do pais,
onde é dos mais intensos o esfôrço
ele guerra, no setor da produção.
Ainda agora, a Comissão Braaileiro
Americana de Gêneros Alimentícios
vai remeter, rnun avião especiaâ da

Fôrça, Aérea dos Estados Unidos,
200 leghorns de alta postura, do
Rio para a base de Salvador, na

Ba[a.
Serão feitas duas viagens para a

remessa daquelas aves, que irão
desempenhar papel importante no

abastecimento de um grupo de sen

tinelas vigilantes do litoral léste
brasileiro.

Completou, no dia 10 do corren

te, o 117°. aniversário de sua fun
dação o "J 01'1111'1 do Comércio", do
Rio de Janeiro. Em todas as fases
dessa longa existência" o tradicio
nal matutino carioca, constituiu
sempre um órgão autorizado e

prestigioso da opinião' conservado
ra, destacando-se pela austeridade
e ponderação dos seus pronuncia
mentos e pela amplitude dos seus

serviços informativos.

SÔNIA e 'NILO
confirmam

Bom Retiro e Porto Alegre, 26-9·43

Estanislau Makowiecky
e Senhora

Ievum ao conhecimento de
seus parentes e pessoas ami
gas o contrato de casamento
de sua filha Célia com o sr.

João Boaventura.

Artur Boaventura
e Senhora

têm a satisfação de pur tíci
par aos parentes e conheci
dos que seu filho João con

tratou casamento com a srita.
Célia Makowiecky.

JOÃO e CÉLIA
noivos

Fpolis. e' Indaial, 9·10·43

populares, por preços mais acessi-I Oveis, criando isso e a notícia de
uma grande safra 'um ambiente de
salutar espectativa.

Nota-se absoluta falta de selos de S. Eduardo, rei ela
consumo no Estado das Alagoas, Inglaterra
determinando uma situação vexa- Nasceu Educrdo na época em que

na Inglaterra reinava o terror es

palhado por bandos selvagens Pou
co após o nascimento foi levado
para a Normandia onde foi edu
cado. Como não quisesse subir ao

trono pelas crmús, foi chamado
pelo povo para ocupá-lo. A pri
meira coisa que fez foi cercar-se

fiscal do Tesouro em Pernambuco de ministros católicos. Querendo
•

esteve no Rio, tratando de suprir os nobres do reino que se ccacsse

O Instituto de Aponsentador ía e as necessidades do seu Estado. ,'escolheu uma donzela de raras vir-
tudes. Foi êle guem reconstruiu a

Pensões dos Bancár ios vem de B'l d ���������������������������.::::::::=' D'? bro
aSl ica e S. Pedro em Roma. Foi - Oi

abrir, pelo espaço de trinta dias, _la, _9 de. :e�em ro findo, na, es- cognominado de confessor e pa1 C bconcorrência para a construção de tação felTovlana de Paulo de Fron- dos pobres. Faleceu em 1066. lu e 15 de Outubrodezoito casas residenciais palra os tin, Linha do Sul, Estado do Para-
---------

seus associados, no bairro de Bre- ná, explodiu um vagão carregado NOVA REF.ORMA
tas, na capital baíana. de dinamite, no momento em quo Rio, 12 (A. N.) - O govêrno

chegava à aludida estação o trem nomeou uma comissão para refor-
E t t I f'

. ,. Para a festa comemorativa do 22° aniversário, a Diretoria
de passageiros. Pereceram várias mar os < s aí u 'os (OS uncronarros

dezenas de pessoas, havendo, tarn- Púbhcos e elaborar o Código Dis- a tenderá, DO Cl ub e , ped i do s d e cc n v it e s especiais para foras
cip l inar dos Servidores Públicos e teiros, sàmente até o dia 15 do corrente às 20 horas. Não se

bérn, numerosos feridos. o Reaulam enbo de Processo Admi -

did�

-

rao aten 1 os pedidos de convites para pessoas residentes n
Apezar da grande distância, que nistrativo. Capital

a

separa Paulo de Frontin, de Ca-
Legl'sla'�o ae"rea Florianópolis, 12 de outubro de 1943.

noinhas, o estampido provocado
'

,-

pela explosão foi tão terrível, que Rio, 12 (A. N.; _ O ministro da
A DIRETORIA

foi ouvido naquela cidade catari- Aeronáutica comunicou ao chefe
rio Estado Maior da Aeronáutica
que designou uma comissão para
apresentar o ante projeto de orga
.nizacâo das unidades aéreas e o

regulamento inter.no para os servi
ços gerais da Aeronáutica.

tória para, o comércio e a indús
tria. A imprensa de Maceió comen

ta essa situação, dizendo que o Es
tado não foi contemplado por oca

sião da recente remessa de estam

pilhas para o nordeste. O delegado

nense.

cia paulista. Os meliantes, que são
•

Imformam do Rio Grande do Sul chefiados por Herriani Cesa.r Mou-

Perigosa quadrilha de ladrões
acaba de cair nas malhas da poli-

que a safra de arroz do próximo
ano superará em muito a do cor

rente ano, Foram plantadas cem

mil quadras. Haverá a maior co

lheita já registrada no Rio Gran
de. A perspectiva, portanto, é que
haverá abundância dêsse produto
cuja exportação para, o estrangeiro
será rllmitada. Como se sabe, há
dias foram criados e lançados nos

Dmcados dois novos tipos de arrea

o melhor êxito, estando um sem

número de mendigos sendo reco-

lhidos aos asilos e diospitais, onde
vêm recebendo o tratamento ade
quado. De outra parte, grande

nú-I----·-----mero de menores abandonados, THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
acha-se internado nas escolas de LIMITED
correção, aguardando medidas de Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
ordem policial, de combinação com I Cr$ 1.200.000.000,00.
o juiz de Menores, para solução le-' Sub-Agente. L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

gal da situação dos mesmos. !

ra, vulgo "Rolomann", atuavam na

quela capital há já algum tempo,
tendo os seus roubos atingido mais
de 50, mil cruzeiros. Um detalhe
curioso é que êsses perigosos ami
gos do alheio possuíam veículo
próprio para transporte do produ
to dos seus assaltos.

A canjpanha contra a mendícan
ela da cidade de Fortaleza obteve

santo do dia
DIA 13 DE OUTUBRO

.'

\

!ürA' /)EFlfdA:-'ro'JIIJrIV� .�
", m;ld�';;:::: P::;�i��:çoes co I ..' mun-

das reais VIVIdas no
.

.
. áo - eiS o

do da Imagtnaça
. nas horas

que proporCIona, ,

'um des
" lazer qua quer

.._'
e

'que assinalam o

���!���.,�4:r:�1�j)J;�Ajem , d�
da melhor serie �SR.OMANCES POLlC.I:publicada até hoje no Bras i,

o ÚLTIMO CASO DE ·fRENT,. E. C. BenUey
UM ENIGMA PARA DOIDOS. Patrick Quentin
A MORTE NO NILO, .. , ... , Agutha Chrfst ie
O GRANDE CASO DE FRENCH F. WiIls Crofts
A MORTE DANSA NA RUllÂNIA v. W. Mason

-;;-lIVRARIAS, OU PElO -s;
EDI�õES DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andradõs, 1416 - Porto Alegre-R. G. do Sul

Rainha dos Esludanles
........__.... mE .. a. �9

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, promo
vido .pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro com
o apôio de " O ESTADO.

'

Voto na senhorita .

Aluna do .....................................•............••..
Votante

.
NOTA: - P�'eencha COll� cla'l:eza, o "coupon" acima e depo

site-o na, urna, cxisten te no Cme Ritz, especialmente colocada para
esse fim.

Fundado em 1921
AVISO AOS ASSOCIADOS

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor 1esús doS
Passos e Hospital de Caridade convida aos irmãos. médicos e exrnos
famílias e fiéis em geral, para assistirem à missa, que manda cele
brar, na Ig,eja do Menino DQus, às 8 horas do dia 17 do corrente
em homenagem a São Lucas, Padroeiro dos Médicos.

MEDEIROS FILHO, Provedor
4 v. -

W'_-_ -.- -_ "
...._- .�.a -.._._ -.- � .., -.-.- -.- _ _ - _-_
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%:..'lstOU, há meses
as

,: do Rio� re- blic�.ru, os a cuta da renda pú- (,,, M LI:A '4: �

�
�

�ue alguns industr.a .mformaçao de Ora
_ •• _ ..- - - - -- Fundada em 1870 - Séde: B A I A

�ae estavam alimen�als do pa'oo ver- que a' �h�ga_ de Natal a notícia de INCENDIOS E TRANSPORTES
ç.a de conseguir . ando a esperan_ con I.nslstencia dos banqueiros
trila em Natal a ll:Pla�Jtar ii jOg'a- Of'ic�:flIlU vencer e que o jôgo foi

I
Dados relativos ao ano de 1941

atmosfera im' p. oveItando.se da Ê
mente consentido ali, Capital Realizado '" . . . . . . . .. Cr$ 9.000.000,06

sempre, .por o�:e.c!sa, qUe se cria iss�' realmente, de lastimar que
Reservas, mais de Cr$

59.OO0.0OO'00�)de govêrno. Re �I:O de mudau(:as a c s:,ceda. Mais' que antigamente, C .JJ!S� Responsabilidades assumidas. . . . . . . .. . . . . . . .. Cr$ 4.748.338.249,78

=. não vacilo:ls rando tais ho.'1_ ce {Ital norte-�riograndense pare- f_L(!
Receita " . ... . ..... . . . .. . .. . . . .. . .. .. . Cr$ 34.198.834,90

entao, em mal1!Ífest:quele matutino, (Ie"� ��=cer.., '«gora, condições que I
Ativo em 31 de dezembro o-s 91.862.598,37

ii� em que os mesn;o': :ua co�"; _ilif Il�.é:dl:'imd pouIPá-}a ha �emelha�tle.i<TI-11 que o consumo anual de 10-
� ����tr:: :a�:o�P;�cii'�'�' ��;.�.����)"'''''''''''''''''' g! 2�'�!�'�;':!

nlassem. A ca "t I e,i$ Hlian· e rei a e: e a e, oje, em u broa ranjas nos Estados Unidos
-

op ...,

d. e do Norte. J'amPI. a do Cr.,não con- análise, uma praça-de-guerra; seu
DIRETORES: - Dr. Pamf ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franclsee

�f1 ars
- é, uma média, de 70 frutos «per

agelo. Peque'n'll. 'd c.?r .� Rio Grau- nome não é mais uma designação' copito».
de Sá e Anísio Massorra.

modestos e mori
CI a nhecera êsse da nossa geografia doméstica: pro- Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucureal no

Jlort.ava as nOI'ta�er ,,':tJe, de hábitos jeta-se internacionalmente, como o Uruguái , Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa

d 2 que, a principio, era o co- 'f
cassInos, Com .dvuI!' ra os, não com- trampolim que tanto facilitou o chimbo o meio de fumar'

e A rica.

roleta, do "J No . das ruidosas dos salto aliado na costa africana e o que mais condizia corn ;o gôsto
AGENTE EM FLORIANóPOLIS �

qu.er outCil as degradações dai consequente domínio do Mediterrâ- europeu; que só nos fins do C A ]\I P O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n, 39 �
nenas ,d� oacarat" ou de qual-I

neo. século XVIII introduziu-se na
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" "I

do pr;; --,em.esj- dessas engenhosas ma- Quando Natal vive êsse grande E SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAI', BLUME· ��

,
T uropa o charuto; e que, na

� rI'.'" delapidação do

dinhe.irll
i momento histórico; quando sua po- Alemanha, corneçou- se a fabri- NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL •

JXlmo. pulação �_, sobretudo, sua mocida- cor charutos em 1788, e na In-
l.

v' de tem os olhos voltados para a
"" _ _ _·_· w__- .".._.__w .-l

glaterra, apenas em 1840.
Aão fora difícil ao último inter- defesa 'do solo pátr-io, de que. <TIa

Iento r manter êsse .estado-de-co i- expressão já usua I, é sentinela
I 3 que o territó�io inglês da

sas, que resu tava, antes de tudo, avançada; eis que 'o jôgo se dispõe Rodésia, na Africa, é assim
do próprio ambiente social e eco- à sua obra, mais que de rui na fi- d

, enominado em horne rmqern a
nôrnieo da capital potíguar. Os ba- nan.ceira, de demolicão moral. John Cecil Rhodes, famoso es-
toteiros em vão quiseram instalar- Conf'ranae-uos essa constatação. d� ta isto e banqueiro britâ.nico do
s� no grande hotel edificado pelo "Esperávamos - conclue o "Diá- século XIX.
govêrno: êste proferiu conservar rio de Noticias" - que as novas

fechado Q prédio, por alguns meses, investidas dêsses empresários da
por falta de quem quisesse arren- disso lu cão de costumes fossem re

dá-lo, sem uma cláusula permitiu-I pelidas,' como sempre haviam ,sido.
do a exploração do jôgo mos salões Enganamo-nos, infelizmente".

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

MINISTtRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

Concurrência p1í,blica para construção ele 1t1n l)1'édio e clepencU'ncias pa·
Ta a séâe do D. N. P. M. em Cresciusrui, SUL Oatarvna.

I. De ordem do anr. Representante do Departamento Nacional da Pro
dução Mineral, faço público que, no dia 26 de outubro de 1943, até as 18 ho
ras, serão recebidas, na Secretaria do Departamento em Cresci uma, Estado
de Santa Catarina, propostas para a construção de um prédio para séde do
D. N. P. M. em Cresci uma.

Os interessados poderão obter, a êsse respeito, todos os esclarecimentos
de que necessitarem quanto a especificações, plantas, etc. no escritório técni
co do D. N. P. M. em Crescíuma.

II. Cada proposta deverá ser entregue em dois invólucros, sendo:
l0) Invólucro fechado e lacrado com o sobrescrito: comprovação de

idoneidade de (nome da firma do proponente e contendo:

a) registo de contrato social ou da f irma individual no Departamento
Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital;

b) estatutos em original ou Diário Oficial em que se acham publica
dos, uma aprovação e registo, quando forem sociedades anônimas legalmen
te constituidas, de acôrdo com o decreto-lei n. 2.627, de 27 de setembro de
1940.

c) Diário Oficial com publicação do decreto autorizando a funcional'
na República, quando se tratar de firma estrangeira;

d) quitação de impostos sôbre a renda, municipais, estaduais, reue
rais, sempre as últimas;

e) certidão de que trata o parágrafo lOdo artigo 33 do regulamento
anexo ao decreto· lei 11. 21.291 de 12 de agosto de 1931 (2/3);

r) prova de haver engenheiro responsável pela fi rma de acôrdo com

a legislação em vigor;
g) os construtol'es ou engenheil'oS apresentarão as quitações dos imo

postos municipais, estaduais, federais e sôbre a renda, bem como referên
cias sôbre a sua idoneidade.

20) Invólucro fechado e lacl'ado C0111 o sobl'escl'ito: proposta (nome
idoneidade de (nome da fil'ma elo proponente) e contendo:

Proposta em três vias, sendo a primeira devidamente selada. com o pre
ço global das obras determinadas no projeto, em algal'Ísmo e POI' extellsO,
acompanhada de uma relação pormenorizada dos serViçOS a sel'em executa·

dos, com os respectivos preços unitários, também em algal'Ísmo e por ex

tenso.
III. Recolhidos os invólucros referidos na cláusula antel'iOl', em pre·

sença dos interessados que hajam comparecido, serão abertos os invólucros
relativos à comprovação de idoneidade.

Julgada a idoneidade dos concorrentes, serão então abertas as pl'OpOS
tas das firmas consideradas idoneas.

Submetidas a aprovação, a firma vencedora deverá caucionar Ullla im-
portância de 10% do orçamento. . .

Cresciuma, 6 de outubro de 1943.

lo.- José Gon�alves MatlH'1t$, Resp. pelo expedjel1te da Seç!'etiwil\

Televisão a servico
da políCia

N10va Iorque, (United Press, por
Via aérea) - De agora em diante, Wayne
a polícia desta cidade utilizará os I

serviços de lima instalação espe-
ci al de tel ev isão para encontrar
pessoas desaparecidas. A partir do
próximo dorni ngo, serão irradia
das fot1ogral'ias de todos os ausen
tes sem causa conhecida a mais de
85 comíssariarlos, afim de que os

oito mil policiais do serviço diá
rio observem as fisionomias das
pessoas procuradas. O comissar-io
Lewis Valentim e declarou que será
essa a primeira a13licação da tele
visão ao sc,rviço policial do Esta
dos ljni,dos, e acrescentou: "Che
gará o dia em que a televisão se

rá empreqadfl em todos 'os traba
lho's policiais".

4 que, até pouco tempo antes
da Primeira Guerra Mundial,

três quartos de todo o carvão
queimado nas fornalhas dos
vapores de todo o mundo eram

produzidos e vendidos pela In
glaterra.

5 que a pequena República de
Cuba, nas Antilhas, produz

mais açúcar do que a Alema
nha, a França, a Rússia e os

E'Stados Unidos conjuntamente.

6 que a introdução do arroz

na Europa deve-se, não aos

gregos ou aos romanos, mas aos

árabes; que, na Antiguidade,
nem na Palestina nem no Egito
se conhecia o arroz; que as fon
tes históricas egípcias ou cal
dáicas não se referem a êle,
ocorrendo o mesmo com o Ve
lho e o Novo Testamento: e que
a cultura do arroz só penetrou
no Egito com os árabes, os

quais, atravéQ da costa norte da
Africa, o introduziram na Espa
n_ha Meridional.

NARIZENVl"'t��;-JV �--
Bastam umas gotas •.•

e V. S. pode respirar!
"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

traí as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun

dial para aliviar resfriados nasais.

..
-

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

Unimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

A'encão"

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

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

Rua Trajano, 15

MACHADO & CIA.
AG�NCT.b.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. }tua Jollo Pinto - li.

Florianópolis
81lb'lI.Irente. 11.08 principllÜl mu:aJefplOl do

l í::;TAPO

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

DO DIA
HOJE QUARTA-FiIRA HOJE

CINE
A's 4,30 e 7,30 horas:

Morria e Virginia Dale num filme alegre de ambiente
estudantil

Por partidas dobradas
Uma maravilha em «tecnicolor», com John Wayne

e Betty Field:

O m�rro dos máus espíritosMISSAO MILITAR CHILENA (N&c. DFB)-

GUILHERME TELL (Short.)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 220, 1,50 e 1.00. Imp. até 10 ano:J

CINE (CIM.PERIAL"
A's 7,30 horas:

Ultima Exibição da sensacional história do célebre BILLY
THE KID, em tecnicolor. Com Robert Taylor, Mary Howard

e Brian Donlevy:

Gentil tirano
DOCUMENTARIOS BRASILEIROS N. 1 (DFB).

SONHO DE CACHORRO (Desenho)
Preços: 1.50. (UNICO). Censura (Imp. 10 anos).

5" feira. no ODEON: Hedy Lamarr e James Stewart

Precisa-se de um marido
em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Fogos deWi,�:,�i"�����,"
mi � �r � � � � [' I�i II lll;do�n:�I�eso;BfO��)SC�e --;;r�:iC��le��� transforma-se em cinquenta estre-

scmpenharn papel importante. Nu- Ias lrrilharr-os, calda uma das quais

.

ma reportagem translnnaitcil�Oanarlecedne- deixa seu rasto ,_le fumo, como um

temente no serviço corneta.

BBC, Geoffrey Grigson f'alou da vi-
Um sem-fim de artifícios de Isita que fez ai urna fábrica situa-

grande utilidade na guerra. Mas
da num lugar afastado, dedicado

que não podem ser fabricados sem
ao que chamam "pirotécnica mi-
litar" para o exército, Mari nha e

Aviação.
Os fogos artificiais de guerra.

são mais br-ilhantes ainda que (JS

cle tempo de paz; c o que surpreen
de, é sua. extraordinária variedade.
Há sinais vermelhos de grande lu
minosidedc, usados pelo Exército,
que se lançam eom um morteiro e,
ao chegar a uma altura de duzen
los e cinquenta melros, pegam fo
go, aparecendo uma estrela verme

lha que desce len tarncn te ao azul
do céu, deixando um rasto de fu
mo cinza. Há outros sinais verme

lhos e verdes que servem para
guiar os aviões em seus movimen
tos durante a noite. Há foguetes
que sobem até uns trezentos me

ros e, depois, deixam cair peque
no par-aquedas vermelho, para
aprenrlizagem dos artilheiros da
defesa passiva. Há os grandes fo
gos de bengala que vão caindo
lentamente, sustidos por paraque
das de algodão, e que servem para
iluminar Essen, ,Hamburgo e Bcr

Ilim durante os bombardeios. I-Ft

I os foguetes e sinais de socorro da
l Mat-inha. Cm dêsses fcguetes na-

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

(ASA MACEDÔNIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
todé.i a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados. côres firmes - e a

que preços convidativos!

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito mais!

Perfumarias. roupinhal> para crianças. bôlsas,
cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

«a casa que mais vende e melhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

risco, já que os materiais que se

empregam são alinda mais sensi
veis que os altamente explosivos.
Graças, porém, às precauções ado
tadas na f'áhrica, a percentagem de
acidentes é mais reduzida que mas

outras indústriais.

I Grupos estofados
reformam-se na

COLCHOARia MODERNa
Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

mendas sob medida, quer para colchões comuns,
quer para colchões de mola.

3 - Rua Fernando
Camisas, Gravatas, Pijame.s

Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano , IJ

actuam de accôr
do com as leis n�

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

PILULAS DE BRISTOL

e Colchões

Muitos artigos serão rebaixado;; para
diminuição de stock

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

Machado - 3
Os órgãos da Estatística Militar

têm apôio legal, quando 'l1timam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
'tlentos. (D. E. M.).

Aproveite a nossa

oferta especial!

S E �,A S,I

padrões maravilhosos. finíssim5" acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaoes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

'Compre muito. � gaste muito P()UCO
fazendo suas compras na tradicional Remarcação de preços de fim de ano da popular CASA DAURA

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

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 Brilhante .

Tricofero de Barry .

PÓ Madeira do .Oriente .

PÓ F'loramye .

PÓ Gessy .

Pó Coty .

Esmalte Cutex -
.

Odol Líquido .

Sabo-iete Lever, Lifebuoy e Gessy, caixa ..

Sabonete Dorly, caixa .

Sabonete Carnaval, caixa .

Sabonete Noby, caixa .

Sabonete Madeira do Oriente, caixa .

Rouje Michel ,
.

Rouje Narciso Verde .

Rou]« Gessy .

Rouje Madeira do Oriente .

Loção Flamour .

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima .

Creme Rugol, pote .

Quina Petroleo San Dar .. : .

6,00 I
5,90
3,30
2,40
3,40
3,00
3,&0
4,30
3,30
3,20
4,20
3,00
3,30
9,50
7,00
6,50
6,00
6,50
6,00
3,30
6,00
4,80
4,00
3,90
1,50

19,00
4,50
6,50
4,50
6,00
14,00
22,00
4,40
11,00
8,00

AR]'IARINHOS
Sombrinha de seda e linho .

Sombrinha Chamalote .

Sombrinha pymoclnha .

Sombrinha p zcríança .

Tapete de veludo p zquarto .

Cortina de renda .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz
'

.

Camisa Socega Leão p zhomem .

Camisa Socega Leão pyrapaz .

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 zbêbê .

Lã Linda, novelo .

ARTIGOS DIVERSOS i
Cobertores Cinza '

.

Cobertores p zbêbê de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/casal .

Colcha fustão pzsolteiro .

Colcha veludo p;'<;asal .

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

Tecido p z'cot-tlna, mt .

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

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt .

Tecido p/colchão, mt .

Tecido pycolohão, 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

r Linon em todas as cores, mt .

Zefir superior mt .

Luizine em tôdas as cores mt .

Crepon p/kimono, largo 0.8-0 mt .

Pelúcia fustão branca e de côres mt .

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

Toalhas lisas pybanho uma .

Toalhas superiores p zbanho uma .

Tecido cordoné p zcuécas 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 1,4@ .

Cretone de côr, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt .

Guarnição pintada p zchá uma .

Rendão de algodão p/vestído mt .

Filó pymosquíteíro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt .

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt .

Lingerie liso, mt .

Lumíêr, largo 0,90 rnt .

T�fe�á .Moire, mt .

Gívré liso, mt , .

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

Seda Lanile, art. pesado, mt .

Givré superior, mt .

Fustão de seda, mt .

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

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

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

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

Na mesma base de pr eçcs, vendemos todo o nosso "stock", cem o único fim de satisfazer a nossa treguesia, retribuindo, dêsse modo, à preferência com que
sôrnos sempre distinguidos

Comprem, pois, na CASA DAURA, e ganhe a diferenca !
Rua Felipe' Schmidt, 19 Fone '607
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Em busca de

Esportivo

fabulosos tesouros subterrâneos o pres. Vargas em
Porto Alegre, 12 (A. N.) f,.. capital gaúcha despertou hoje

para levar a efeito uma das suas grandiosas festas. Desde cedo,
observava-se intenso movimento por todas as ruas centrais, em
bandeiradas e engalanadas, para receber, com uma das maio
res recepções aqui registradas, o presidente Getúlio Vargas.
Á medida que ia passando o tempo, nos momentos que ainda
faltavam para a chegada do avião presidencial procedente de
Pelotas, o movimento das ruas da cidade ia aumentando, es
tando a rua dos Andraclas, que é a via principal, completamen
te lotada. Sentia-se que o povo portalegrense . ansiava por
aplaudír o chefe nacional. Pode-se dizer que a população por
talegrense em pêso estava presente. Quando o avião presiden
cial aterrissou, a multidão, que se encontrava no aeroporto,
rompeu em calorosas aclamações, erguendo vivas ao presiden
te Vargas e ao Brasil.

Porto 'Alegre
Rio, 13 (A. N.) - Quando Mar-I trabalhos preliminares. Os aludi-. mas que neccssár i arnent e terá um

ti llJ Afonso Sousa - o Arar igboia dos "exploradores" pcnebrararn I pon to de parti da. Outros resp i ra-
- lançou os f'un d a.men tos do al- pela aludida entrada, mas, tive- douros serão explorados futura-

d cl aruento de índios, que, anos de- r arn de retroceder, minutos após, mente, esperando desvendar-se o

p o is, foi elevado à categoria de porque a respiração se lhes tor- mistério depois de outras tentati
Vila Heal de Praia Grande, hoje n ou injpossí vc l c eles quase paga- vaso Resa a lenda que aquelas ga
Niterói, os padres jesuítas, que r am com a vida a sua lemeridade. lerias escondem fabulosos tesou
acompanhavam o valoroso chefe Prosseguir na exploração, sem cer- ros. Daí a justa curiosidade popu
Iripun i ruó, construír-am uma cape- teza de encontrar algum respira- lar em tôrno da aventura de João
la consagrada a São Sebastião, no douro, era quase suicídio. Apesar I Erich Menezes e Raimundo T'ava
alto. duma col.in a. A capela foi rc- do p rimeír o insucesso, verifica-Il'esde Sousa, aventura que conta
construid a várias vezes, no d ecor- rarn a ex istê.ncia de uma galeria, \ com o apôi o das autoridades lllU
rvr dos anos que vão de meados cuja extensão não pnd em precisar, ní cipais de Niterói.
do século XVI até nossos d i as ; e

hoje é a rel iqui.a número um de

���'�I(�li{e���n��O;�I�l���� (!�I�tae_��á qet�� Ataque aos depo'sitos nazistasos jesuitas fizeram cavar em tôrno J.
do velho templo verdadeira rede Londres, 12 (U. P.) - Inúmeros populares italianos, de
de subterrâneos, alguns dos quais várias tendências políticas, armados de Iuzfs e granadas-de
vão até o bairro de Santa-Rosa e à mão atacaram os depósitos de víveres e roupas dos nazistas
Praia da Bôa Viagem. Ni nguern R' d t it S dc J f ':l

'

conhece a nlanta dêsses subter rú- I em oma, urante a ·n,OI e. egun o ln ormou a emissora (e

ne os. Várias tentativas já se fize-I Roma, os rebeldes foram dominados, depois de violentos en-
ram no sentido de lhes desvendar contros com as fôrças da polícia. Dos amotinados, seis foram C�TARI�ENSES E GOIANOS í Juventus jogará contra um E.le·

.

I I· f 'f AI�Hla n ao se apagara de todo, o cionado local.() segrer o, mas, toe as ln rutí eras. condenados à morte e executados imediatamente, e os restan- .

I 'I' b li
.

A I T
. scnsacion.. p rc 10 pe O IS,tICO de. -- Preparando-se para o Cam.gora, porem, os senhores .roao

t f d d
' . -

t d lt di' 'I
. ,

E�ich Menezes e Haimundo Ta- es oram con ena os a pnsao e ao pagaluen o e nlU as r e riommgo U timo, e ja nos encontra- peonato Brasileiro, a seleção pau.
vares de Sousa, com o auxílio de 20 mil liras. lllOS em vésperas do 2° e último lista realizará hoje, à tarde ri.
uma turma de bombeiros e outros jogo, entr-e as seleções acima,. �lll goroso exercicio de conjunt�. O
operários da Limpesa Pública f'lu-

M d ?
disputa do campeonato b ras ileiro «onze» bandeirante treinará obe-

minense, estão empenhados na U ara' a atitude argentina de futeb��, .. . .. I decendo à seg,;,-inte constituição:
empreitada de devassar o lendário - No PI Ime II o. embate a vitór-ia Oberdan, Beghomene e Osvaldo;
l abifin to subterrâneo. Aqueles ex- Buenos Aires, 13 (LJ. P.) __ Nos círculos bem informados locais sorriu aos catarinenses. Aguarde- Zezé Procópio, Zarzur e Noronha'
ploradorcs iniciaram o trabalho, mos �g.om o prélio doo dia 17, que Cláudio, Canhoto, Leônidas. Rem�acredita-se que a nomeação do general Farrc}, para o posto de vice-prc- Ice (I I t P d 1entrando por uma das bôcas da ( I Ira qua o concorr-en e que e ar a .

rede suhter rünea, existente a pou- sidente da nação, representa o refôrço da ale liberal do go vêrno do ge- os ganchos enfrentarão ou então .- O selecionado mineiro já se
-------- --..- --- ncral Haruircz. Segundo os mesmos informantes, é possivcl que a Ar- "a, lllelho:' rias tres:'. .

encontra concentrado em São Lou-

fi
: gcntina venha acora a tomar decisão efetiva ao lado das demais nações I

O selecwnad? goiano, fomos in- renço.
•.

'"
.. ...

.

I
formados, preliará com denodo -- Regressou hoje, para Joinvile,

V.d S
·

I·
arnerrcanas no que se refere as potências do "eIXO". Deve-se destacar, pela vi tória. O "scratch " catari- o esportista Rubens Lobo, presi-

I a oCla: entretanto, que êsscs comentários foram feitos não-oficialmente. O nel:se por sua, v�z, jogará oom e�n- dente do veterano América e da
•

I
novo vi ce-pr-esident c acncral Farrel está acumulando também a pasta

í

usiasmo, para sair-se bem e conf'ir- Liga Atlética Norte Catarinense.
: : I da Guerra.

'",
mar o ioso de domingo último. -- O Santos excursionará domino

••••••••" .
Fomos informados de que os di- go pr6ximo à cidade de Baurú,

r igcnt cs da seleção goiana" solici- onde deverá medir forças com o
taram da C. B. D., a designação de Noroeste. .'"

um árbitro paulista para atuar ii -. O técnico Jorge Lima (Jos€ca),partida de domingo próximo; mas, assinou contráto com o São Paulo.até o presente momento, ainda não -- O Santos está interessado em
foi designado o juiz para este eu- conseguir o concurso de Itl.verni_,contro. zagueiro do Libertád e da seleçãoPrometemos, porém, trazer o pú- paraguaia.
blico esportivo �e "O Estaçlo", in- - O médio gaúcho Brandão assi
fOI;m.ado do. árbitro escolhido, em nou novo contráto carn o Palmei
cr?l1J�:S vindour-as. (Waldir da II ra�, de S.ão Paulo, recebendo 40Oliveira Santos). rníl cr'uaerros de «luvas»N. H. - � árbitro e�coll:i�o pela -- Barrios, a mais nova' aquisiçãoç. B. D., �OI O conhlecldo JUlZ pau- do São Paulo, estreará contra o.
lIsta J fmelro. Ipiranga.

Sal a 80 centavos o quilo
-- A diretoria do São Paulo pre·ra. Campeonato carioca miou o .técnico Joséca com a im-

NOIVADOS Porto Alegre, 13 (E.) - Em nota fornecida à imprensa, Hio, 12 (E.) - Com a rodada de portância de 20 mil cruzeiros.
Contratou casamcnto. com a

5e-1
a Assistência Regional da Coordenação da Mobilização Econô-: dom�ln�o, a. última do torneio de va-- Chico Pret? e �abiá, q�e atua·

nhorita Luisa Demo, fIlha do sr. mica informou que o sal de procedência argentina que acaba pr?flSSWnms, passou a ser a se- m no. Cormthlans, fIrmaram
Luis D�Jl1o e de d. Vitória Heinaldi .. .': gmnte a classificaçã,o final dos comprc:mlsso com o S.P.R,
DA 'd t 'd dI' de ser Importado, fOI tabelado, nesta capItal, pelos preços S8- ceYllcorrentes ao campeo t

. -- Soo Paulo 13 Iniciandocmo, reSI en es na CI a e c o ,
'. 'd f' d"l ", \. na o cano- . _

. .

-:
Tubarão (S. Catarina), o engenhei-I gUlntes.

sal nlOI 0, In o, em sacos e tnnta qUI os, ao vareJI",- ca do corrente ano. o tornelo Sao Paulo-Rlo, o Vasco
ro topógrafo João p,�lf!no de An- ta, saco, Cr$ 20,50, e, ao consumidor, quilo, Cr$ 0,80. I 1.0 lugar, campeão, Flameng?, �a Ga;ffia jogará amanh� com o

drade, Ohefe ria Dlvlsao (le Bens I No interior do Estado os preços supra serão acrescidos da� CO'll1 28 pontos; 2.0 lugar Flullll- �lmeLras. O quadro carloca deve-
Patrl·lllo.nl·aI·s ria DSI'Ila (II" Benefi-I

" . . A' "I nense com ?ti lJOntos' 3 ° I.Llcrar ra chegar, aqui, hoje, pela manhã.
. '-', despesas de transporte e outras Ja fIxadas pela Asslstencla Re- - '. -

-

,.. '1 "N d ". ,.

Clamento do Carvao, da Compa- .
Sao Cnstovao, com 25 ponto,s; 4.°

I �A omlngo, dla 17, sera reahzado
nhia Síderúl'<1ica Naciona.J, naque-· glonal. : lugar, Vasco da Gama, com 24 p'Ün- o Jogo entre os quadros do Fla-
la Cidade. ,o. ,.. I O sal nacional cQ�tinuará a ser vendido pelos preços cons- to.s; 5.° �ugar, América: com 2� mengo e do Corinthi�ns. O. cho·

- A gentIl sonta. Celta, fJ]ha do tantes da tabela padrao datada de 30 de julho último. IPontos; ti.o lugar, Bang�l, com 1ti Ique _entre o ca�peao do Rlo e o

sr. Estanisláu Makowiocky, _contra-I' Em outra nota a Assistência Regional diz que a exenl- pontos; 7.° luga,:, empatados, Bo- ded�ao Paulo e�ta mc:'rcClõo p'!ra
tou casamento com o sr. Joao Boa-, . .' _.. �

-

A tafo'goo e MadureIra, com 14 pon- � �ct' 24. �erelra Pelxoto sera o

venlura. I pIo do que fOI feIto pela Coordenaçao da Moblllzaçao Econo- tos; 8.° lugar, Ca,nto do Hio, COlll «!r_b!t:0 .,!-o_ J�g�O_ de quinta.feira.
_ Com a graciosa srita. Sônia, mica do Rio de Janeiro, e atendendo a circunstância de nos 11 pontos; e último, Bonsucesso,

"� 'h� __""""·_",,"-_"". ___

filh.a do sr. G�ntil Vieira Borge�, acharmos em vésperas da nova safra, foi temporáriamente ex- com 2 pon,to?:, .". " At - I A despem com o

reSIdente na Cidade de Bom H,,:tJ- l'd d tabelamento a batata inglesa. Quan!o a
..

1 aça EflclencHI, a ençao . cinema póde ser ti-
ro, contratou casamento o sr. NIlo C UI a o

•
' colocaçao 101 a que segue: - LU t'ada com a venda de papel velho.

Fett Obhveiler. I C /I. SA ....ISCE F It
r 9 lugar, Vasco da Gama, com 221 Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.

cos metros da i'greja. Grande Illulti-
'A

Comprai na 1: LU

a am notlcla� pontos; 2.° lngar, Flamengo com Rua Francisco Tolentino, 3.
dão acompanha curiosamente os . NFA é saber economizar: I) 205 pontos; 3.° lugar, Botàfogo,

Argel, 13 (D. P.) - Persistill, com 198; 4.° lugar, Flumine,nse,

O CU'mulo da selva.- .:::llr,-a nazI' n.a tar,de de olüem, a falta de n�tí- com 193; 5.° I LlIgar, Améri,ca com
_ U Clas sobre a marcha das operaçoes 177 'e 6.0 lugar, São Cristóvão, com

Londres, 13 (D. P.) - Os nazistas mostram, mais uma vez, ao Dlllil- em �o,da a f�e�1te i'�aliana. O CO-1166 IPontos.
• • • • • T lllunlcado ofICIal relere-se apenas João Pinto center-forward d'Ü

do a sua selvaJana, destrUlndo, Implacavelmente, a localIdade de No-
a atividades da artilharia tanto S- C· t' -' f

.

t'lh .. b
, . . . _.

.

I'
, ,ao ns ovao 01 o a,r I, ell o a -

vomesto, na Jugoeslavla, em represaha pela a,çao dos guernllelros ser-
J nos setores do Quinto como do soluto do certame de profissionais,

vios. Novomesto foi destruida pela "Luftwaafe". A eirlade, aniquila(la. Oi.ta.Y� E�ércitos. Os meios ext_ra- com 26 goals; seguido, por Ademir,
totalmente pelos nazistas, tinha uns 40 mil haJbitantes a.ntes da guerra.' oflcI.als. v_em nessa tregua �elatl.va do Vasco, com 22; Peracio, do Fla-

. . .
.

. - . um lIlChClO de que lIma acao aha- lllElll"'O e Husso do Flulllintmse
Os alemães dlstnbUlram volantes anuncwndo que destrLllrao outras C:l- da de "rande nver"adura rumo bO

,

14"
.

-

I
.

I d d f'
,

l' I
" e", am os com .

dades e executarao grane e quantlc a e e rI" ens, em represa la PI" a, ao norte, está em vias de realiza- O clube que alcançou maior nú-
audalCiosa luta dos guerrilheirns jugoeslavos. ção. mero de tentos foi o Vasco, 64

goals, seguido pelo Sã'Ü Cristóvão,
com 59.

o ESTADO

�����S�I���I� Mar i a ela GlÓri.a i Cresce o domínio dos guerrilheirosMedeir-os Dutra, esposa .clo sr. H_el- Londres 13 (U. P.) - Os guerrilheiros jugoeslavos 'játor Dutra, faz anos hoje, moí ivo _ .'. .

pelo qual, deverá receber muitas estão dominando a parte ocidental de Zagreb e a localidade
Iel icitaç ôes. de Zumberak, última oposição forte da capital da Croácia ain

da não ocupada pelos soldados do general Tito. Na zona de
Sumerak, os patriotas derrotaram fragorosamente os "usta
chis" croatas, que lutam ao lado dos nazistas. Revelou-se, tam
bém, auto. vzadamente, que os patriotas do general Tito pene
traram na localida;de de Slanka-Men, do Danúbio.

Faz anos hoje o sr. d r. Artur
Costa Filho, seoretário da Viação,
Obras Públicas e Agricullura.

Completa hoje o s,eu 1°. aniver
sário o menino Ge,raldo, filhinho
do sr. rir. Manoel Pedro da Silvei-

Semana da Criança

Tiro rápida
Porto Alegre, 13 (A. N.) - Her

mano Wolf venceu o campeonatl)
estadual de tiro rápido.

Conforme es,ta:va anunciado, rea
lizou-se ontem a conferência, do
sr. dr. Polidora Ernani S. Tiago,
Presidente da Sooiedade Catarinen
se de Medicina, como contribuiçüü
à "Semana da Criança". O salão
do Clube 12 de Agôsto, onde se fel
ouvir o ilustre facultativo, est::;;va,
cheio de pessoas represelll,talivas
dos meios sociais e intelectuais des
ta Capital, achando-se pre'senltes J

representante do sr. Intervent()l'
Nerêu Ramos, tenente Ar.ruda Câ
mara" seu oficifd-de-Gabinete, o sr.

rlesembargador Medeiros Filho,
Presidente do Tribu,nal de Apela
ção, todos os Secretários de Esta
do, o repres'entante do sr. Prefeito
Hogério Vieira, sr. Manoel Ferreira
de Melo, e outras altas autoridades
civís, militares e eclesiásticws.

O tra,balho do sr. dr. Polidoro
Ennani Santiago versou sôbre "Os
menores aleijados" e foi ilustrado
com projeções luminosas.
A assistência aplaudiu com longa

salva de pa:lmas a excele'lllte confe
rência, do ilustre Presidente da So
Ciedarle C. de Medicina.

TIPOGRAFO

Em partida «revanche» disputada
ontem, à tarde, na cq.pital paranà
ense, o Juventus, de São Paulo,
venceu ao Atlético por 4 a O, ten
tos de Ferrari (2), Teléco e Zali.

-- Domingo próximo, o Ipiranga,
de São Paulo, estreará em grama
dos paranáenses enfrentando o con

junto do Curitiba.
-- Hoje, à tarde, em Curitiba, o

,

FILHA I MAE! AVO I
Precisa-se de bom oficial.

Tipografia Brasil, Rua Tira,
dentes, 10. Não estando em

condições, é favor não se apre·
sentar. 3 v.-l VáriasTodas devem usar a

r.11rr.r.rsUiFji I: t:.\I Para após-guerra·Ri'Ü, 13 (A. N.) �- ESltão-se rea
lizando os últimos estudos CllI tcir
no do a,nte"pl'ojeto da n'ova lei de
imigração e colonização, em que se

estabele.cem as diretrizes ela t Jli
tica i'migratória do Brasil j'Í para
apÓls-gtJier,ra.

,

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

i!;f��!�:J.i;I�l�!�!:!�l!i: PI('Ia11,,111R :�::::D:::E
FLUXO·SEDATINA encontra-se .,:. .::

.... :., .. .' .' . : ..... : .::.
.

..
: .:,.' .:. :�. .,::.

MÃE em toda parte.
'

.. , :.:: >: :' ..;. :;.:.,: (:':. .' ., .-. .> .::.::, .: ::;:::, ::: :/:
,TÓNICO 'CAPILAR
POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


