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REQUINTADA PERVERSID
LONDRES, 14 (U� P.)\_-�- DESPACHOS'DE MOSCOU INFORMAM QUE OS
ALEMÃES OBRIGARAM OS CIVIS'RUSSOS ,ArCOLOCAREM ...SE NA PONTE DE
NOVODNITZKI, E FIZER'AM-NA 'IR PELOS ARES, CAUSANDO A MORTE: DE

VARIAS'CENTENAS DE 'HOMENS E MULHERES�

•

DE

Vão para Maracá
Salvador, 14 (A. N.) - Segundo

Mineiros soldados

o
Quem sonegar informações ã Es

tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
serâ julgado, militarmente, como

i..nimillo do Brasil (D. E. M.) .

determinações do govêrno, segui
rão hoje para a cidade de Maraéá
25 suditos alemães, acompanhados

-

de suas respectivas famílias, ali
devendo ficar sob vigilânqia en

quanto durar a guerra. São todos

êles ex_tripulaJnrtes de navios ale

mães confi�cados pelo govêrrio fe
deral no porto de Maceió. Esses
alcmães achavam-se internados nc

Vila �1ilitar, há mais de um ano.

Londres, 14 (U. P.) - Winston
Churchill repeliu decididamente na.

Câmara dos Comuns a sugestão de

que se deixe sem efeirto o recruta
mento de mineiros de carvão e que
se dê baixa aos que estão nas fôr
ças armadas, afim-de-que trabalhem
nas minas.o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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governos de Londres, Washington
I
orgulhoso em poder marchar, COI!1-

e Rússia tomaram conhecimento vosco, até à inevitável vitória".
da nova posição do govêrno ita- __

liano. Aceitando a cooperação ati-' Londres, 14 (U. P.) - Devido à
va do govêrno de Badoglío na guer- situação interna da Itália, não 'Se

�a c?I?-tra a Alel1J�nha, C,�illCe?eram acredi:ta que a sua nova posição de
a Itália a categona de naçao co- co-beligerante venha beneficiar de
beligerante". Na declaração con- modo apreciável o poderio das tro
junta, expedida pelos governos de pas aliadas que combatem os ale
Londres, Washington e Moscou, r e- mães. No entanto há a as'sinalar
gista-se a promessa de Badoglio de pelo menos três 'fautores de reai
submeter os destinos da Itália ao iruter-êsse criados pela declaração
pronunciamento do povo, uma vez de-guerra à Alemanha: regulariza
que os alemães deixem seu terri- se a situacão da esquadr-a italiana
tório._ A atitude do govêrno italia- em poder ·dos Aliados; estimula-se
�o, nao altera. os 1�mos do arm�s- a resistência dos patriotas e do po
ÍlClO recem-,flrm3j!,l't}_ com os ,AlIa- vo, em geral, em todo o terr.ítór!o
dos. Estes so po�rao ser reajusta- italiano sobretudo no norte onde
?os. à luz do auxílio que ? govêrno a s.abot�gem contra 'ÜS naZÍ'stas au
italí ano

°
esteja em con�hçoes. de menta; e, finalmente, leva-se ao

prestar a cansa das Naçoes Unidas. povo a convicção de que o Rei es-
-- tá, de fato, disposto a colaborar

Londres, 14 (U. P.) - Na men-

I
com os Aliados eliminando-se

sagern de Badoglio ao general Ei- qualquer dúvida' que porventura
�en�"owelr,,, diz o chefe-do-govêrno existisse sôbre a sinceridade des-
ítaliano : O povo fttahano sente-se ,sa cooperação. '-----------------------------------------------

Londres, 13 (U. P. - Urgente.) llimite� da imaginação humana, f,?i
_ Às 15 horas de hoje, a Itália se

I
em Nápoles, A heróica população

declarou em estado-de-guerra con- dessa cIda?'e, que, durante serna-

tra a Alemanha. nas, exper-imentou toda so:te de
-

tormentos, cOOiperou energ'Icamen-

Argel 13 (U. P.) - E o scguin- te com as tropas anglo-norte-ame
te o te�to da comunicação remeti- rica/nas na tarefa de expulsar os

da pelo governo ita�ia,�? ao �eu odiados alemães. Italianos! Não

embaixador em Madr i : ?xcelen- haverá paz n.a Itália, enquanto um

cia: O govêrno de Sua �Iaj'estade o só alemão se encontrar em nosso

Hei vos instrue no sentido �e vos solo, Ombro a ombro, devemos

comunica,rdes com o ornhaixador mairchar avante, com os nossos

da Aãemanha, em Madri, a,fjlll!�de- amigos Estados-Unidos, Grã-Breta-

J�e���s�,;rl�[;n��so r���trg�:rn� �g:� ��I��:s.e Ó���s ��e�eJd��se��� A""IA,essa-O das bases açorl·anas aos allilladosintensificados atos·de-guerra, ,?o- [arn as trepas italianas - nos Bal-
.

,

metidos contra ítalianos, pelas for- cãs, nas Jugoeslávia, na Albânia,
cas armadas da Alemanha, a par- na Grécia - devem lutar contra L d 14 (U P) A idio Consti

í

ind ti dAI id 1 '
"U>

H 011 res,
.

. .
- ra 1 1 ue am a uma garaln la ,] ran la, OUVI o pe o vespertino 'O

Úl' das 15 ho.ras do dia 13 de outu- os aI.emã,es, até o último homem! Berlim anunciou que o govêr.no ale- segurança para as linha,s de comll- l.Ioho" sôbre o gesto do govêrno
bro de 1943, a Itália está em esta- Muito em breve, o govênw que Dlão expedirá, pro::avelr:l�nte ama- nicações aliaduls, o que facilitar,í português que cedeu os Açores aos

do�de-guerra com a Alemanha. presido estará completo, afim-de- H.hã, uma declaraçao ofICIal a res- a abertura de outra frente na EIl- Aliados, declarou: "Nós brasileiros
(asls.) PIETRO BADOGLIO". que 'possa cons,tituir legí/tima ex- Tleito do acôrdo anglo-,portuguf�s, rop,a, ,Porém qualc,lner out.ra, CO<llS"- lo govêrno que interpretai os senti-Pressão de govêrno democrático, I t· 1 I d d d d ddando a con lecer suai a l'LUC e, re a- qUCllCIa epen era

_

a ahtll e a, mentos do povo vemos com aplausosArgel 13 (U. P.) - É o seguin- Na ltália ,serão convidado a coope- livamente ao mesmo. A emIssor,l Al�m�nha em relaçao aJ Portugal, e crescente confiança a decisão de
te o tex'to da pr,odamação dirjgida rar os repl"escmtantes de todos os acrescentoü que é algo prema,tura paIS este que se prepara para qual- Portugal de se incorporar ainda
ao povo da 1táHa pdo marechal partidos polític'os. Os atuais ajus- a satisfação reinanté na Grã-Bre- ([ue�' eventualida,dc. que em pa,rte, na defesa da civili-
B3Idolgli'Ü: "Na decl3Jraçãü de 8 de tes não criarão obstáculo algum tanha e Estados Unidos, pela muto- RlO, 14 (A. N.) -- O chanceler zação.
s'etembro de 1943, feita pelo �o- inal:ienáv,el ao diróto do povo ita- rização concedi,da por P.or,tugal pa-
vêrno que presido, para anu?-,clar liano de escolber sua própria fór-

ra estabelecer ba,ses navais e aé- ft II
'

I-
II>. -

que o coma1ndante-chefe das forç�s ma ele govêrno democrático. quan- I'eas nos Açores, pois as vantage,ns a la com O governo que QUiser,anglo"nolrt,e-.amerlilcanas do Me�I- do a paz fôr restaurada. Italianos! estraltégicas concedidas ficam COl1- �n ,
terrâllleo havia a,oei;ta;do f

o
. aormrdIeS- ��l��r��o,l'����d�eo h:i �n:o;��R�ud� trabalançadas pelas medidas pre- Nova Iorque, 14 (U. P.) --'-- A Itália voltará a ser integrada, no seio

tido solicitado por nos, 01 ' -

ventivas pelo Reich. d
_ _

nado às tro:ç,as italiana� que .
de- tarefa de anunciar, hOÍ'e, dia 13 de as naçoes nao-agressoras, pelos Aliados) que não pretendem impor-lhe

m assma outubro, a decla,ração de guerra à nenhuma forma determinada de aovêrno. FOI' o qIle ·a,fIo,rmou o Sllb-sl'-pusessem as amas; piore,
-

I 4 U P) O
' � -

�ou�se que estiVles,sem prepara,�as Alemanha. Nova. orque, 1 ( .. jornal cretário de Estado, sr. Adolf Berle, e monme do presidente Hoosevelt,
Para repeUr qualquer a.to d,� VlO- --, '.

_

"New York Times" 'publica um
f 1

Jêncià contra elas, partlsse ê},e de Londres, 14 (U. y.) - AcredIta, Jditorial sôbre o acôrdo para ins- a,o a ar perante o Conselho Halo-americano do Trabalho. Nessa deda-

ual uer origem. Mediante uma se, <,lue a �leclaraçao de g�'e.rra a aiação de bases aléro-navais na ração, está subtendido que o novo govêrno, que nãü poderá ser fas

�cãoq;silncr.an:izada que cla,rament.e Itaha s.urgm de �onversaçO'es �n,tre zuna <!os �901'eS o qual diz: "O cisia, surgirá da livre vontade do povo italiano. O sir. Atdolf Berle em

"1. dens prevI'la'1Tlente bm- Badogho e os ooma:ndantes nllhta- lato nao so encerra ooorme van-! 'd d t
' , '_ ._

,
_.

ceve ,a as 01'"
.

."', I' 'd
.

1 I 'd' t ' AI' d ' segUI a, es acou ser necessana a. reorg3'lllZaçao das UJl1wes trabalhls-
xadas' paI' alguma aJ.ta autOrIdade, res, alIados, durante conSI' erave ,agem llne la. a paI a os Ia os, I

.. , , .

ais fôrcas alemãs forçaram allgUJl11as pe�I?do .de tempo. Exp:essa-sle. que '01110 também terá consequências tas na taha aflm-de-que os operanos possam da,r ai sua opinião quanto
das ,fi,'ôssas unidades a desarmar-Iongmanamenrte

se haVIa pro}et�- políticas e estrangeiraIS de alcance ao novo govêI'no.
se €\Il uanto na maioda dos 'casos, do fazer com que a_ mesma COIllCI- illundial. A vantagem imediata re- ----------------

__

ef�tuaÇam ataques d,éfini.dos contra: di.sse com, a ocupaçao de �oll1a e o ;ide no fato de que o acôrdo póde
as nossas tropas. Entretanto, a ar- 'restabeleCl'll1,entos ela caplt,al como cOl!!stirtuir um "tiro de misericól'-
',' e a ferocI',dade alemãs! séde do governlo de Bado,glIo. Acre- ,lia oontra a guerra, submariil1a,rogancla , . t ,'d d' l'�das 'lt' H'tl f"não se detiveram. Já pudémos :p,re-

I dJta-�e que as au Oll a, es a la
,

Li Ima arma em que I er con 1 i'.

'senciar alguns ex'emplos efetIvos c.ons,lderam que o fato_ de se ve�I- ............_-,.._._•••_....._..._......._-_......_._-_.....

de sua conduta, de abuslo de poder, fI,car a�ora a. ?'e�l,�raçao pode ajU-
Mais de 1 milhão semde s.a uear e violências de toda dar a mten�I,fJ.caç�o, do forte sen-

class,e qpel'pretada.s em Catânia, timento anÍl-germ�llleo ,em to,da a registro civil
enqua�.to eram êloes ainda nossos Itália, o qual Ill?Utb_l.tave,I�1e�te IUo, 14 (A. N.) _ Noticia um
aliados Os incidentes mais se,}va- avtJil'tou em co:ns'equencla das .VIO- vespertino que, segundo foi rev,õ

gens c�n�ra nossa população iner- lências pratica/das -pelos naZistas
lado of1cialmente, existem no Bra

me v,erifi,caram-s,e na Calábria, nas em Nápoles e outras pa�tes d,a ,pe- si] mais de um milhão de adultos
Apúlias e na zona de Salell'lno. Não ní.ns'llJa. Na� esf.er_as dlp!o:matIcas sem registro civíl. Da� a iniciativa
obstallté, issü, onde a ferocidade se diz. que a POSIÇ�O da �taha C�'�10 tomaela pelo govêrno, em rec,entetdo jnimjgo ultrapassou todos os clo.b�hgerante eqmvale a de al-

elecreto do chef'e-do-govêrno, sim-

êõõ·g·ÕieuDs:ÍãPeieS·�-l i�i��:�!�:�?lf�:!��i�
Stores - Passadeiras I NM!,CI���', �4�U lÓq�t�

i

i......., .

(
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Londres, 13 (U. P.) Ccntinúa a insistir-se, mos círculos bem in-: guem que está lutando contra o

d d it I b itànica estar iminente a declaração de guerra I mesmo Il1lmI�O COmlll?1,. sem ter
forma os a capI a I'I ,

_ , , , plena categoria de aliado" ° Nos
da Itália e a Alemanha, Essa declaraçao, a ser divulgada oficialmente, I círculos bem informados adianta
hoje ou amanhã, será feita pelo Q. G. Ali�.do do general Eisenhower. se que ::t decla,r�ção d,e guer�'a não

Segundo consta, o general Eisenhower esta aguarelando apenas o Ir:O- o,olocapa a HaJ.Ia de. Badoglío na

.... � declaração do estado-de-guerra entre o gover- situação de plena aliança ou den-
mente oportuno Para a

."
. tI'O da categona de membro das

mo do marechal Badoglio e Ber-lim, afll1�-de _tIrar os melhores prove�t�s Nações-Unidas, posto que, teor ica-
políticos, possíveis dêsse fato. A comulllc�çao de guerra entre a Itaba l1?ente, a ItáFa .co�1Íil1ua sendo co;;-

a Alemanha anzista deverá ser feita" simultaneamente, em Argel e siderada I 111111 igo .derrotado
_

�e
mas, por outro lado, a declaraçãoLondres. sôbre a co-beligerância seria o re

conhecimento oficial de que a Itá
lia está agora lutando contra a Ale
manha, junto da Grã-Bretanha e
Estados-Unidos.

Washington, 14 (U. P.) - A Ca
sa Branca informou que os senho
res Roosevelt, Churchill e Stalin
dirigiram uma mensagem de f'eli
citações à Itália, pela declaração
de guerra ao Terceiro-Reich.

'

Washíngton, 14 (U. P.) - Os

dio de Tóquio anunciou que ontem
contraÍu matrimônio, no palácio Iimrperial, a prIncesa Teru Higelo,
de 18 anos de idade, filha mais ve

lha do imperaldor Hiroito, com ()

príncipe Morhisiro Highasi Runi,
filho dum general japonês .

APARELHOS INGLESES,
para jantar; chã e café

O maior sortimento I Os menores preços! na

A MO])El-�AR

MÁOUINAS PARA MADEIRA
VENDEM-SE

Plaina 4 fàces de 400 mim, "OUo", com intermediária
e demais pertenées e Desengrossadeira de 600 mim,
"Otto", com interlnedi{tria e demais pertences I) Ser
ra de fita de 800 mim, "Otto" • Máquina combinada
Tupia, Serra Circular e Furador, "Ouo", com inter
n""dif,dn e demais pertences @ Lixadeira com polias
de alumínio, de cinta, marca "Raimann", estrangeira
• Desclnpcnadeira de 400 mim, marca "Teichert &
Sons" • Máquina travadeira para serra de fita, marca
"OUo" ti> Máquina para amolar facas de plainas, mar
ca "Otto" de 60 mim O Máquina de soldar serra de
fita, marca "Ouo" ., Motor elétrico de 20 I-IP., 1.100
r, p. m., com rolamentos de esféra marca "Hitter" com
reostato ClI Máquina para venezianas, marca "Raimann",
estrangeira 0 Torno de 10" para madeira • Máquina
para amolar serra de fita.

VER E TRATAR NA
Rua Guaicurús N.o 602 - São Paulo

,
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lo ESTADO
Diário Vespertino
Redação e Oficinas A,"/'
rua João Pinto n.O 13 IT�l. l022-Cx. postal 139 .

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$ 80,00
Cr$ 45,00
Cr$ 25,00

I A núncios mediante contrato

Os' originais, mesmo não pu.

I
hlicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I dos nos artigos assinados

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

Ano
Semestre
Trimestre

mM!u. IRPFRnmw..��'

MenorES abandona
dos e delinquentes
Sob esta epigrafe pronunciou a

Dra. Maria Pavão V. Bassewitz uma

conferência, realizada sob o patrocí
nio ela Liga de Defesa Nacional, no

Salão nobre da Biblioteca Pública de
Porto Alegre.
A oradora estuelou detalharlamente

o problema em foco e condimentou
seus válhiosos pontos-ele-vista com ci
tações ele juristas especializados no

assunto, tanto estrangeiros como na

cionais.
A autora, que visitou o nosso Abri

go ele Menores, quando ele sua estada
com a caravana de estudantes de
d íretto, nesta cidade, teve a gentile
za de declarar, em sua conferência,
que, daquela visita, lhe nasceu a idéia
de aprofundar os conhecimentos sô
bre o árduo problema bio-social da
Infànc ia abandonada e deliqüente
Cumulou sua bondade com as de

clarações, que me apraz reprcduztr:
..Modelar é êsse estabelecimento de
triagem, no vizinho Estado de Santa
Catarina. Sua localização não pode
ria ser melhor. Fica situado nos ar

redores de Florianópolis, à beira-mar
e, ao mesmo tempo, abr igado dos ven

tos pelos morros da circunvizinhan
ça. O edifício consta de um pavilhão
central, com 4 pavimentos, ladeado
por dois de menores proporções. Pos
sue magníficos campos para a prátí
ca de esportes. Ao penetrarmos na

quela casa, sentimos desde logo uma

impressão de vida e alegria. Além
das diversas oficinas, possue pátios
cobertos, para que as crianças pos
sam brincar nos dias chuvosos; mui
to bem montados gabinetes: médico.
dentária; farmácia, capela, em suma,

todos os requisitos indispensáveis ao

fim a que se destina. Não é favor
conferir-lhe o qualificativo de moder
níssimo" .

O govêrno do Estado está de para
benspor todas essas realizações, flue

tanto têm repercutido na alma dos
catarinenses, enchendo-os de legítimo
orgulho.

O éco de tão popu ar governo ja
transpôs as fronteiras do Estado e em

,toda a parte tem criado admiradores
entusiastas, por tão notáveis empre
endimentos, que, por si sós, falam
uma linguagem mais eloquente do

que os demais títulos de benemerên·
cía.

I. R. E.

fiIIIII-------

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O, Pálido,. Depauper.do.,
E'Ciotedol, Anêmicos, Mie,
Que criem Magrol, Crienç"l
uquític... rcc.belio G toni·
ficação ge,,1 do orgenÍlmo

COI?? O

Sa ngue n 01
Lia. D.N.8.P. R' 199, de 1921

.1 Pétain morto em duelo 1 BALANÇASDE TODOS OS TIPOS
PARA

TODOS OS FINS

.. ,.; .... ' ,

Berna - (Ridden Barthe - (Exclusividade do C. E. C.
para "O Estado") _- De acôrdo com notícias recebidas da

França, o marechal Pétain teria sucumbido em consequência
de um duelo contra um patriota francês, o qual teria acusado
o velho marechal de estar permitindo que os alemães apagas
sem completamente a chama de liberdade do povo francês. Se
gundo as mesmas notícias, o patriota francês, ex-combatente
da guerra de 1914, teria servido como ajudante civíl no govêr
no de Daladier. As contínuas concessões de Pétain aos alemães
teriam induzidos êsse democrata da velha guarda a desafiar o

marechal Pétain para um duelo, no qual, um dos dois não de
veria sobreviver à vergonha do sacrifício da França, vilipen
diada pelos invasores nazistas. Ésse duelo, realizado numa ci-

.

dade do centro da Franca, foi assístido apenas por alguns
amigos pessoais dos doi� adversários e, conforme as notícias
recebidas, o marechal Pétain teria resultado gravemente fe-

I rido. Indubitavelmente. os nazistas procurarão encobrir a no

a tícia da morté do marechal Pétain a-fim-de impedir que o

povo francês se atire em completa revolta contra o invasor,
pois, é sabido que Pétain continúa sendo o único freio imposto
aos desejos de reação e vingança do povo francês, o qual, não
esquecendo as valorosas campanhas levadas a efoito pelo ma

rechal, ainda respeita a sua autoridade.

MOO. 3425/26
Tipo especial, extra reforça
do, em ferro fundido. Capa
cidade, 500 e 1000 quilos.

MOD.3425/26
BALANÇA DE PLATAFOR
MA PARA ARMAZEM

Existem balanças
COSMOPOLITA de to
das as capacidades,
de todos os tipos e

para todos fins.
MOD.3380

BALANÇA DE PLA
TAFORMA PARA

ARMAZEM

Outros afamados produtos
COSMOPOLITA I

Banheiras - Fogões
Aquecedores - Válvu
las automáticas para
descarga - �iaterial
para encanamentos.

Em ferro laminado, com barra
de marcaçõo em latão polido.

*
Orçamentos mediante indicações:

capacidade, dimensões da plataforma

.,

Prodllo de SERGIO, lRMAOS & elA. LTOA. - RI3 Sampaio ,"oreira, 247 - S. Paulo

NOSSA SECÇÃOA

nao sucumbirá facilmente

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

.

o PENSAlfENTO DO DIA
"O homem de palavra é ordlnà

riam ente o que menos fala"
:\Iarqucs de Maricá.

A ANRnOTA DO DIA
PERDE-GANHA

ç_;;;.;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;_;;;q;:.;:._::, O pin to r - É meu LI ltimO q u: 1-
dro! "A marcha sôbre Roma"!
--r Mas êles estão "recuando" ...

ALV ilRO RAMOS O pintor: Pois é O "A marcha à

Nova Iorque (Por Maurice

cl1all-1
nossos golpes contra o inimigo.

. ré"!

ller - (Exclusividade do C. E. C. Devemos precaver-nos contra I)S CIRURGIÃO-DENTISTA O PRATO DO DIA
.iara: "O Esta,do") - :\'0 momento 'nsgotávcis recursos de astúcia, i R V' M' I PEIXE COM :MACARRÃO - To-

�'1l1 que as democracias adquiriran l aprimorado espírito de dissi- i ua ltor eue es, 18 me um peixe de carne branca cor-

I te em filés, tempere-o com sdl, pi-
) domínio absoluto de todas as opc nu!ação e a requintada selvaia- menta, coentro e caldo de Iímã.i,
'ações militares conlra os regime" 'ia (lo ditador alemão, tão farta- passe-o em farinha de trigo, depois
otalitários, começaram a surgir .uentc empregados desde 1933. De- em ovos batidos e frite-o. Á parte
-m todos os recantos do globo, pre- vemos duvidar da sua aparente de- faç!l em molho de: manteiga, der-

ensos profetas e ill(j"i n110s pronos- cadência, para preservar-nos de
� etida, duas gemas, um pouco de
leite, sal e pimenta e por último

icando a queda do ditador nazista .lesagrudávcis surpresas. O espiri- queijo ralado.
rara os anos de 1943, 1944 ou 1945. lo de agressão e de tirania encar- Cozinhe o macarrão em água e

Não quero dizer com isto que seja nado por Hitler somente perecera sal, escorra a água, passe�o em
•

1 ti -, d I' I d I d manteiga, misture quei] o, coloque
mpossrvci a concrc izaçao (essas quan o é" rca ir a e crue a guerpa o peixe ao redor, regue com o mo-

irof'ecias. Sabiamente, o primeiro Iôr levada aí
é

o coração da Alema- lho e sirva ou sirva o macarrão a

ninistro Churchill preveniu I) Ilha e os sofrimentos dos povos in- parte depois de levá-lo ao f'ogo.
.nundo sôbre os perigos constitui- "adidos Iôr infligido ao povo na-

N- b
r

det d
O PRECEITO DO DIA

los pela for-mação de crenças cujo zista. Então, poderemos fazer pre- ao a I a ura Muit�s vezes, à obesidade que
.itiruismo exagerado possa prejndi- visões, pois o moderno Atila não r-ão fOI tratada, segue-se o apareci-
cal' o desenvolvimento de todos os mais se levantará da poeira, aonde sem «Darlans» n.ento, na vesícula biliar, de areias

esforços da humanidade para <1 Iôr atir-ado pelos soldados da de-
p pedras (cálculos}, cujas conse-

,
.

.

E II'
Londres - (Por Charles Sisrnon- quências são desagradáveis, dolor�-

mais rápida conclusão do conflito. n�ocI aC13. _

os seu� n�e acres
_

VI-
I di) _ O desmoronamento do I s�s e senas. O tratamento da obe-

As possibilidades existentes de que gílantes serao os proprros alemães, I ,. " d �'dade, oportuna e bem or-ientado
. .,

.

eixo vem se processan o atravez evit tã I'
-

.

;'
o principal responsável pela heca- os quais, desiludidos pelos nefas-. I

VI a ao gralVe comi) Icaçao. SNES.

tombe mundial pOSS[JI terminar os tos resultados do nazismo deseja
de acontecimentos surpreendentes

CASA MI
.

_

II ..'
-

l'
.

-

e bem expressivos pela sua signifi- SCELANEA, distei-

�,eelmISdabiassOlUp.rtaemm�nt�eramente, não de- ra� C? ner _a vmgança pe as suas
cação política .. A prepotência, a buidora dos Rádios R. C. A.

, u u. amenisar os proprras maos V' V' 1I' lirania, o despotismo nunca encon- ictor, avu as e Dsicos.
traram acolhida unânime no espi- Rua Trajano, 12.
rito dos povos, eis porque, sempre
tiveram como epilogo inevitável Q

reação e o descontentamento. E

impossível dominar os individuas
assim como extrair dêles o senti
mento ele independência. pessoal.
As manifestações de repulsa multi
plicam-se nos casos que temos vis
to. E palra evidenciar o contraste

vejamos se numa Inglaterra pode
ria surgir um Darlan ou um Bado
glio. Nunca I Nas verdadeiras de
mocracias, o homem vive sua li
berdade, sua independência, sua 80-

beranda, sem opressão e sem cons

trangimento. Na ditadura a vida é
um carecere !

Hitler

VENDE!I-SE
agora a pr�ços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSAO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

quantidade. Poqom. se os melhores preços da praça.
Tro.tar à rua Conselheirs Mafra, n

' 41.

TAMANCARIA BARREIROS
I --------'"--�--"._-

SE�AS Quando a.lguém, tal COlIIft 6 fÍII'Mo
lheiro da ilustraçl!.o a-címs, ofereCEll'
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente a.peritivo KNOT, lembr&
S8 V. Sia. de acrescentar. ao agrad&
oei a gentileza:ESTEE TA11-
B.FN O NEU APEDITIVO

PREDIJ.ET(J!

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

Casa SANIA ROSA
Djariamente recebemos novidaóps

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 Vf1MODuro DA KI10rS..4./IfO••C0I1. é U(í(J1JOS
. IT/.,'AI

-
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avisa o distinto público de Floriuló
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
Ternos'

Fcçcm
. de tropicais, linhos,

.

brins e
uma visita. sem

PRAÇA

..

comprormsso,
QUINZE N. 11

,

a

INDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1441

easeuíras .

SEJA SUA PROPRIA

A Cia BRASILEIRA de Celulose,
Papeis e Cartonagem, não a mesma
com semelhança de nome: Cia. NA
CIONAL de Papel e Celulose e que
ultimamente esteve em litígio com o

govêrno do Paraná. A Cia. Brasileira
de Celulose, Papeis e Cartonagem,
tendo de início satisfeito todas as
ex igêncías legais a que estão obriga
das as Empresas desta natureza, ad
quirindo preliminarmente por com
pra, contratos e compromíssos legaes
todos os elementos úteis e necessá
rios ao seu posterior e regular fun
cionamento, na realidade da sua pró
xima produção, enquadrou-se assim,
pela sua honestidade e capacidade de
organização dentro da ordem juridi
ca, no seu legitimo lugar de desta
que entre as suas congeneres que se
formam regularmente e honradamente
trabalham pela grandeza do Brasil .
dentro da Ordem e Progresso da sua
mais vasta produção econômica. As
suas Ações no valor de 100,00 inte
grais ou com 20% de entrada e 8 pa
gamentos mensais de 10,00, teve a fi
nalidade de ASSOCIAR ricos e po
bres de todas as classes sociais a

grande riqueza da indústria da Celu
lose e do Papel nacional, na colabo
ração unanime do programa renova-

I d t· t
dor do preclaro Presidente da Repú-

pas or �ven 'IS a blica pela "integral" emancipação
li econômica do Brasil. A Cia. BRASI

LEIRA não é porta:nto a mesma comRio, (V. A.) - Pelo juiz coronel

I
de Dorso na cidade de Campo nome semelhante _ Cia. Nacional de

I
Teodoro Pacheco ofi julgad o no Grande, Mala Grosso, se recusou, Celulose e Papel que, possivelmenteT. S. N. o pastor adventista Tns- formalmente à execução de um regular ísada pacificamente a sua si-

I
saku Kanad e, denunciado no pro-j serviço interno do quartel, alegan- tuação dentro da ordem juridica, de-cesso n. 3.206, originaria ele São do que assim procedia por pertcn- vidamente legalisada volte as ativiPaulo; por ter pregado, entre os cer à seita rc ligiosa Adventista do dades das suas operações. A nossa
a�IYentis�Hs cm �Iarilia, .a, desob�-! Sétim.o . Dia, e que �o i ngressar grande riqueza da indústria de ceI di.enci a as autor-idades CIVIS e 1111- nas Iile iras do Exército tinha ple- lulose e papel, para o nosso formidálitares, quando dessem ordens pa- no conhecimento do choque qU€ vel consumo do País e a enorme co
ra trabalhar aos sábados. restrltar ia elo do.gma de sua reli- operação especialmente para a AméApós os debates, o juiz conde- gião com os regulamentos milita- rica Latina oferece vasto campo denau o réu a três anos de pr isâo, Ires, lendo sido, ao ser sorteado. exploração pelo trabalho honrado degráu médio do art. 3.°, inciso 20, I esclareci.do e industr-iado pelo pas- muitas outras Companhias que vedo decr-eto-lei n. 431. Num elos tor Tossaku Kanade, de nacionali- nharn a se organísar, devidamente le-:consider-andos, diz o magistrado d ade japonesa e ministro adven- galisadas, sem precipitação no con
que o soldado sorteado Antônio de tista, sôbr e o modo de proceder junto da Cooperação Nacional. Seja-Sousa, do 3.° Grupo de Artilharia. pCl'ante as autoridades mili,tares. mos entretanto.: precavidos em ex i-

MINISTE'RIO· DA AGRICULTURA g ir-lhes as "credenciais" da sua apre-
sentação. É o que o mais apurado' ra-DEPARTAME'NTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL cíocin ío indica. Estejam pois tran-

Concurrência pública para construção de unt préclio e dependências pa- quilos o povo de minha terra, os
ra a séâe do D. N. P. M. em Cresciuma, sta. Catarina. meus conterràneos. Não ha contusãoL De ordem do snr. Representante do Departamento Nacional da Pro- nem pessimismo. Sejamos bem

dução 'Mineral, faço público que, no dia 26 de outubro de 1943, até as 18 ho- brasileiros. Sejamos sempre otírnis
ras, serão recebidas, na Secretaria do Departamento em Cresciuma, Estado tas plo futuro grandioso da nossa Pá
de Santa Catarina, propostas para a construção da um prédio para séde do tr ía, colaborando com entusiasmo peD. N. P. M. em Cresciuma. la sua maior produção economica. Os

Os interessados poderão obter, a êsse respeito, todos os esclarecimentos vossos capítaes, reservas e econômias
de que necessitarem quanto a especificações, plantas, etc. no escritório técní- invertidos nas Ações da grande in-
co do D. N. P. M. em Cresciuma. dústria de celulose e papel nacional

II. Cada proposta deverá ser entregue em dois invólucros, sendo: será largamente compensado �com a
10) Invólucro fechado e lacrado com o sobrescrito: comprovação de

I
valorisação constante dos vossos titu-

idoneidade de (nome da firma do proponente e contendo: los (ações) e distribuição anual dos
a) registo de contrato social ou da, rírma individual no Departamento devidendos (lucros .. E a Cia. BRA-

Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital; SILEEIRA de Celulose, Papeis e Car-CLíNICA MÉDICA b ) estatutos em original ou Diário Oficial em que se acham publica- tonagem se acha nesta excepcionalRua João Pinto n. 1 dos, uma aprovação e registo, quando forem sociedades anônimas legalmen- 'posição de destaque, em vos oferecer
Tel, 1461 te constituidas, de acôrdo com o decreto-lei n. 2.627, de 27 de setembro de muito breve tão promissoras garnn-Homens e Semhoras - Moléstias 1940.

. tias. Comprae hoje mesmo as suas
Médico - Cirurgião - Parteiro Nervosas - Moléstias MentaIs c) Diário Oficial com publicação do decreto autorizando a funcionar Ações que constituirão =empreFormado pela Faculdade de Medicina

I Consultas diárias das 3 na República, quando se tratar de firma estrangeira; documentos de créditos constante-da Universidade de São Paulo, onde .fOl horas em diante d) quitação de impostos sôbre a renda, municipais, estaduais, feue- mente valor ísados e negociâveis emAssistente por vários anos do Ser-viço r .

rl tíCirúrgico do Prof. Alíp!o Cor�eí!l �eto l'alS, sempre as u Imas; qualquer época, entrando para o qU2,.(Primeira Cadeira çIe. Chn!ca Clrurglca). DR AURÉLIO ROTU-LO I
e.) certidão de que trata o parágrafo 1° do artigo 33 do regulamento dro dos seus associados.Com prática na chmca gmecológica do • anexo ao decreto-lei n. 21.291 de �2 de agosto de 1.931 (�/.3); Precisa-se de Agentes pas pyillei-Prof. Sila O. Matos. Ass1stente do se.rvI�o

M 'd' C". Part
. f) prova de haver engenhell'o responsável pela firma de acôrdo Com pais cidades do Estado e Con'8tore:3��g���� t'eforofII�,?mingOS Dela�lo no e ICO - uurglao - euo I a legislação em vigor; nas cidades de Biguassú, S. José, Pa-Cirurgião do estômago e v!as. bllia!,es, R A lOS X _ g) os construtores ou engenheiros apresentarão as quitações dos im- lhoça e Florianópolis, para trabalharintestinos delgado e grosso, tlrol?-e, nns, Moderna e possante instalaçao postos municipais, estaduais, federais e sôbre a renda, bem como rewrên- na base de Comissão. Exige-se refe-���f:e ehfr����aD;;:;���c��e's��g���;le� de 200 MA. cias sôbre a sua idoneidade. Tências e carta de fiança. Pedidos departos. Diagnóstico. precoce .da .tuberculose. 2�) Invólucro fechad� e lacrado com o sobrescrito:

.

proposta (nome Ações e demais esclarecimentos ::sConsultas, Das 9 à.s 12 horas nu pulm.onarl ulceras gastr:cas e dUQ- IdoneJdade de (l1on;e d.a fil-ma do pr?po�ente) .e contendo. 51'S. interessados queiram dirigir-seCasa de Saúde São Sebastião. denaIs, canc.er d.e-. estom�g0, afe- i Proposta em tres ViaS, �endo a pnmel�'a devldament� selada, com o pre- pessoalmente a séde da Inspetoria aOpera na Casa de Saúde ções das Vias biliares, nns: .. e�c.; ço global das obras determ2nadas no prOJeto, em alg�nsmo e por extenso, rua Felipe Schmidt n. 41, das 9 ásSão Sebastião Aplica o Pneumo-torax artIflCiaJ i acompanhada de uma relaçao pormenorizada dos serviços a serem executa- 12 horas ou por correspondência apara o tratamento da Tuberculose· dos, com os respectivos preços unitários, também em algarismo e POI' ex- caixa postal 185.
'

HELENA CHAVES SOUSA Pulmonar -:- Tratamentos ��der-I tenso. . "" "
,

" , , Inspetoria da Cia. Brasileira ?9nOS e efIca.zes desta mol�s!Ja III. R.ecolhldos os ll1VOlU?lOS I efelldos. na cl::usula antellOl: er,n pi e· Celulose, Papeis e Cartonagem, Flona.Completo g.ablllete de EletncIdade! sença dos mteressados que haJam comparecido, serao abertos os lllvolucros n6polis 12 de Outubro de 1943.médica: Ondas curtas e ultra-cur-ll'elativos à comprovação de idoneidade. '

TRAJANO J REGIStas, Raios Infra-Vermelhos e Raios Julgada a idoneidade dos concorrentes, serão então abertas as J;lropos-
.

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia

.,
tas das firmas consi.deradas idoneas. Pre8tlg.la O GOTêrno fJ ."Consultório: Rua Deodoro, 3 Submetidas a aprovação, a firma vencedora deverá caucionar uma im- classes armadas, ou BfJr'B

I
esquina Felipe SchmidJI: pOl'tância de 10% do orçamento. . ,

"I ) J " (T._Das fi às 12 hrs., e da� 14 às 17 hrs, I Cresciuma, 6 de outubro de 1943. um qu nta· co uu .ta. \III'l:elefone l.476 "(Jsd (JQn�«l'/)es Matheus, Resp, pelo e�lledie:qte �I\ Secretarill 'I!. 11,1.

DR. NEVES

.. 1

,. Ha sofrimentos que
'fazem envelhecer. E as

Senhoras. que dêles pa-

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so-

frimentos. que sào evitáveis.
Use A SAUDE DA MULHER.

MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfeíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSU�TAS - Pela manhã: dlal'lamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto D. 7, sobrado -

I·'one: 1.461 - Residência: Rna Presidente Coutinho, �3.

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

B:x-lnterno do Serviço de CIÍJl1ica Méd"ica do Professor Osvaldo Oliveka, médico do

Departamento de Saúde
CI,INICA MF.DICA - Moléstias intcrnas de adultos e crtanças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe SchmJdt n. 38 - 'I'el. 1426 - RESID1!:NCIA: Rua Vi8conde de Ouro
Preto n. 70 - Tel. 1523 - HORARJO - Das 16 às 18 - FLORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leôn ielas Ferreira e ex-estagiário dos Serviço,

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereía-a Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospttal de Carldad.,

Clinica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,311

As 18 horas - RESID1!:NCIA: Co,lselheJr" !\Iaf.,,,, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospita 1

• de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vital' Meireles, 2(j -- Fone 1.40-5
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7R3

DR-:-CÍASÊ FARACO
Chefe do Serviço de Sífilis do Centro .lc Saúde - .E";-interno, pOI' concurso, da

Assistência PúbTlca de Porto Alegr-e, Ex-inter-no de Clínica �Iédica e :Ginecologia.
AFECÇõES G:t:;NITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS I",FRA-VElRIVIELHOS E ULTRA,VlIOLElTAS
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scírn id t, 46

RESIDl1::NCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FON"E. 1.648

DR. SAULO RAMOS- INSTITUTO D�-DIÃGNÓStICO
CUNICO

DA. DJAlMA
MOELLMANN

DR. AGRIPA DE FARIA

Especialista em moléstías de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e!ltô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tnmores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Uemorroldes e varizes - Fracturas:

aparelhos de Itêsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereíra e Oliveira, lO, Fone, 1.009.
HOl'ário: DaJ!I 14 às 16 horas, diariamente.

For-mado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

;l!nica médica em geral, pediatria, doen
'as do sistema nervoso, aparelho gen ito

urinário do homem e da mulher
\ssiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Radiologia Clínica com o dr.

.v.Ianoel de Abreu Campanario (São Pau
'o). Espec íalizado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neíro. - Gabinete de Raio X - Electra·
.areítografta cl!nica - Metabolismo ba
-al - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de m+cros
'opia e análise cl!nica. - Rua Fernando
v.Iachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Lx-interno da Assist�ncia Municipal
e do Serviço de Clinico Cirúrgica
Q cargl!l do Prof. Castro Araujo.

do Rio de Janeiro.
t Vias urinárias - Operações

Consult: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente às 11.30 hs. e,

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

Fone: 1061.
DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO
DR� REMIGIO Cirurgia e Ortopedia. Clinlca e Cirurgia

do tos-ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Dió
r!amente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e CrI·

ancas em Geral. CONSULTóRIO: Rua

l<'eUpe Schm!dt - Edlficlo Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SmlllNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

ENFERMEffiA OBST1l:TRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
,

de FlorianópoHs
, Atende chamados a qualqUM'

hora

.. ,Praça da Bandeira. D3 - 8ob.

·�,"4AU'Q. _LarP J' dt *')

decern, o sabem muito bem.
Taes sáo as irregularidades
no funcionamento do deli-

Regulador, tônico. anti-dolo-
rosa. o poderoso remedia

cado organismo feminino.
como excessos. faltas. pe-

traz no nome o resumo de
suas vrrtudes A SAUDE DA

nodos dolorosos. que tornam
certas fases do mês um pe-

MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar.

,
.;

A SÁUDE DA �fULHER
Camisas, Gravatas, Pijames

Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Tr a iano. 1 �

Os órgãos da Estatística Milita.
têm apôio legal, Quando "ntim am
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
'bentos. (D. E. M_).

Condenado um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;

pai que matou o filho nazista
Londres - (Por Jan Bolsen Episódios como êsse são fre·

- (Exclusívídade do C. E. C. quentes nos países ocupad s

parai o "O Estado") - Numa pelos nazistas e na própria
das últímas operações dos "co- Alemanha. A educação Imprí
mandos" britânicos contra po-I mída pelo nacional- socíallsuo
sições nazistas na Noruéga, à infância européia inclue o

numerosos prisioneiros norue-I desconhecimento de todos os I

gueses foram libertados pelos sagrados deveres de amor fi
valorosos soldados brttânicos, lial. Os jovens adolescentes
após a destruição de todos os são ensinados a efetuar severa
objetivos militares alemães ..fiscalização de todas as atíví- OEntre os prisioneiros norue- dades dos seus pais e denun
gueses libertados, figurava um ciá-las às autoridades; quando
homem de meia-idade, o qual, existir a suspeita de que as

preso na véspera do ataque mesmas sejam dirigidas con

britânico, havia sido condenado tra o regime nazista. Frequen- S. Calixto. Papa e
ao fuzilamento para o dia ime- temente, as simples simpatias. má rtir
diato. O prisioneiro libertado naturais de cidadãos france-, s. Calixto sucedeu a S. Zeferino.
havia sido acusado de assass> ses, noruegueses, poloneses, IRecons�ruiu a Basílica de.S; !Mario

. . .
,

.

b I I Transtlbre. Fez um cerrrrtêz-ío que
mo �o seu rílho, porque este SU.IÇOS ou

_

e gas pe os seus conserva seu nome para sepultarfanático nazista havia denun- aliados, sao condenadas com a os mártires e seu predecessores.
ciado O pai às autoridades ale- pena máxima ou, então, a In- E� _seu tem�o _

não �ouve perse

mãs, como simpatizante dos ternação indefinida nos cam- gUlçao aos Crlstaos, pOIS, �lexandre- Severo se mostrou benevolo com

�liados. pos de concentraçao. eles. Porém, certa vez, o-povo, na
ausenda supliciou muitos cristãos
entre êles S, Calixto, Depois de
ser açoitado, atiraram-no de um

edifíciof e, não contentes com isto,
o lançaram a um poço com uma

pedra amarrada ao pescoço. Isso
se deu 'S!! 227.

<-

Aviões porta-submarinoss. Paulo (C. E. C.) - Sen- às .bases inimigas, com exce
sacíonal é a notícia veiculada lentes possibilidades. Uma vez

por um jornal britânico, se- realizado o seu objetivo, o

gundo a qual, um inventor es- avião porta ....submarino desce
cossês, teria descoberto um ria nas águas próximas ao sub
aparelho capaz de permitir mersível, o qual submergindo,
que os modernos e enormes viria colocar-se sob o hídro
bombardeiros aliados possam aVIa0, para que êste o com
transportar, sob sua fusela- boiasse, de regresso à sua ba
gem, pequenos submarinos de se. O valor estratégico dessa
bôlso. Voando sôbre a superfí- nova arma de guerra é incal
cie das águas, o avião deixaria culável, pois dado o valor ofen
livre o submarino, a semelhan- sivo da arma submarina e po
ça dos atuais aviões torpedei- dendo a mesma ser utilizada

lros. Os componentes da equi- em qualquer setor, com a má
pagem do submarino seriam xima rapidez, abre novos ru-

f

acomodados, no momento do mos para a futura guerra na

lançamento, em poltronas pre-, val. Segundo revelou o referi
sas por poderosas mólas, a- do jornal, essa inovação escos
fim-de evitar os naturais trau-I sesa mereceu a melhor aten
matísmos decorrentes do cho- ção dos peritos militares bri
que: com o mar. }j'Jsses submer-: tânicos, os quais acreditam
"Jiveis, naturalmente com limi-' possa a mesma ser utilizada,
tado raio de ação, seriam uti- muito brevemente, contra as
lizados nos mares próximos fôrças navais do inimigo.

Gentil Vieira Borges
e

Aha Maria d'Avlla Borges
pdrtioipam a v. s. e Exma.
Fómilia o contrato de casa

men to de sua filha Sania IIcom o Snr.
INilo Fett Ohlwetler, I

Otto Ohlweiler
e

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

mento de seu filho Nilo
com a Senhorita
Sôrríc D. Borges.

SÔNIA e NilO
confirrnam

Bom Retiro e Porto Alegre, 26-9-43

Estanislau Makowiecky
e Senhora

leyam ao conhecim.en to de
seus parentes e pessoas ami
ga. o contrato de casamento
d. sua filha Célia com o sr.

J060 Boaventura.

Artur Boaventura
e Senhora

t�m a satisfação de partici
par aos parentes , conheci
dos que seu filho . .,ão con

tratou casamento com a srita.
Célia Makowiecky.

JOÃO e CÉLIA
noivos

Fpolis. e Indaial, 9-10-43

Clube 15 de Outubro
Fundado em 1921

AVISO AOS ASSOCIAreS
Para 8 festa comemorativa do 22° aniversário, a Diretoria

atenderá, no Clube, ped idcs de cr D\ i' e s especiais para foras
teiros, somente até o dia 15 do corren te às 20 horas. Não se

rão atendidos pedidos de convites para pessoas residentes na

Capital
Florian6polis, 12 de outubro de 1943.

A DIRETORIA

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

A Mesa Administrntiva do, lrmnndade do Senhor Jesús doS
Pallos e Hospital de Caridade convida aos irmãos, médicos e exmas.

famílias e fiéis em geral, pcna assistirem à missa, que manda cele
brar, nn Ig.teja do Menino Deus, às 8 horas do dia 17 do corrente,
em homenagem a São Lucas, Padroeiro dos Médicos.

MEDEIROS FILHO, Provedor
4 v. - 1

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
.
.

Entre,a a domicílio "

1 que existem milhões de pes-
soas que ajuntam tocos de

cigarros para fumá-los; que há
milhares que recolhem tais re

síduos para fabricarem novos

cigarros; e que há, ainda, um
número considerável de indi
víduos que ajuntam o fumo na

quelas condições para vendê-lo
a empresas industriais que o

transformam em inseticida.

dos Esludanles

2 que há, nos Estados Unidos,
cêrca de 30 milhões de bici

cletas em tráfego.

3 que, nas plantações de arroz
das Filipinas, compete aos

búfaios a tarefa de fixarem
com as patas as sementes do
cereal lançadas à terra afofqda.

4 que, se forem tomados em

volumes iguais, o. mel pesa
71% mais do que o açúcar e

contém 32% mais de açúcar do
que o próprio açúcar.

5 que, enquanto os Estados
Unidos, com apenas 20 mi

lhões de católicos apostólicos
romanos, possuem quatro cnr

diais -- os arcebispos de Nàva
Iorque, Boston, Filadélfia e Chi
cago -- o Brasil, cuja popula
ção de cêrca de 50 milhões de
indivíduos é quase toda ela ca

tólica romana. conta com ape
nas um cardial -- o arcebispo
do Rio de Janeiro.

�__ __mm..m...__..__ """�

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 ..................................................••..
Votam te .....................................................•

NOTA: - Preencha com clareza o "coupori" acima e depo
site-o nai urna existente no Cine Ritz, especialmente colocada para
esse fim.

6 que está provado que o ar

frio da noite é menos pesado
que o ar quente diurno; e que ,

se derretermos um quilo de
g�lo, a água resultante pesará
mais dum quilogramo, porque
nela se oculta a energia do ca

lor da fusão,

NACIONAIS

-------

Livros fiscais não mais em uso
Porto Alegre, (V. A.) - Um au- publicada no Boletim Semanal n. 81,

x il iar da fiscalização _ em Gramado que é de 5 anos, não pode o contri
formulou a seguinte consulta à F'is- buinte se negar a apresentar os Iívroa
calização sôbre Vendas e Consigna- de seu estabelecimento para serem

ções: devidamente examinados. Não prece-
"Tendo verificado que alguns con- de a alegação de que o livro de Ven

tribuintes que já possuem o segunilo das à Vista, não mais em uso por es

lim-o de Vendas ii Vista negam-se a: tal' com sua escrituração completa,
apresentar o primeiro, alegando que tenha sido queimado ou extraviado. A
o queimaram; ainda esta semana um alegação é infantil e demonstra que o
contribuinte a quem exigi a apresen- contribuinte não consegue compreen
tacão do primeiro livro que havia ter- der os seus deveres para com o Esta
minado em 31-12-942, para ver ífícar do e que, até prova em contrário, de
se estavam registradas vendas cons- ve ser tido como sonegador e que pro
tantes de notas que tenho em meu cura ocultar a sonegação praticada
poder, vendas essas anteriores a com a recusá sem fundamento. As-
1940, declarou que não poderia apre- sim sendo, deve o fiscal intimá-lo,
sentá-lo porque o queimara. Por esse por escrito, a apresentar os livros,
motivo consulto-vos como devo pro- não importando que declare os ter
ceder no presente caso". queimado. Se no prazo estipulado não
Foi dada esta resposta: "Não há forem êles apresentados, cabe ao fis

dispositivo regulamentar que permi cal lavrar o auto de infração para que
ta o contribuinte negar a apresenta- o contribuinte possa apresentar sua

ção de livros sob a alegação de esta- defesa, e, possivelmente, os livros
rem êles com sua escrituração com- que.por engano, julgara ter queima
pleta e já manter em uso um novo do, livrando-se, talvez assim, da mul
livro que apresente' ao fisco. Enquan- ta prevista para o caso de embaraço
to não prescrever o direito do Estado

I
à ação fiscal, que é de Cr$ 1.000,00 a

exigir o imposto sôbre vendas e con- 2.500,00".
signações na fórma da decisão n. 460,

I Grupos estofados e Colchões
reformam-se na

COLCHOARIA MODERNA
Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco
mendas sob medida, quer para colchões comuns,

quer para colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

3 - Rua Fernando Machado - 3
-..__ , ==_ � !II__,_.,..�_ 'õiR """' ......

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANT
LlMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.'

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'

santo do dia CARlAZES DO DIA
QUINTA·FiIAA HOJEHOJE

CIHE
DIA 14 DE OUTUBRO

Pecúlio. pagoo «Centro Social de Aposenta
dos e Reformados de Santa Cata
rina» pagou à viuva do sócio da
quela associação mútua, sr. Can
tídio Alves de Sousa, falecido a 2 '
do corrente, o pecúlio deixado pelo
mesmo.

MACHADO & CIA.
AG1!INCIb"S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua Jollo Pinto - 5.

Florianópolis
Sub·agentes nos princlpais muatcrptos de

ESTADO

As autoridades responsâveíe pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
t.al"es podem exigir, sempre que hoe
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ..

�araD,., D'C19DIL (D. 1ll. II.),

A's 5 e 7,30 horas:
Será necessário pedir um marido, ou êles aparecerão a09

montes? Vejam que resposta nos dão Hedy Lamarr e James
Stewart, na finissima comédia:

Pede-se um marido
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x3 DFB)

QUANDO O TRIANGULO TINHA 3 PONTAS (Desenho)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. até la anos
-------------_-

CIHE «IMPERIAL"
A's 7,30 horas:

GRANDIOSO PROGRAMA DUPLO
Wayne Morris e Virginia Dale num filme alegre de ambiente

estudantil :

Por partidas dobradas
Uma maravilha pelicula em «Tecnicolor», de John Wayne,

Betty Field e Harry Carei em:

O morro dos máus espíritosMISSÃO MILITAR CHILENA (Nac, DFB)
GUILHERME TELL (Short.)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: 1.50. (UNltO). Censura (Imp_ 10 anos).

Domingo no ODEON - Charles Boyer, Ginger Rogers, Henry
Fonda e Rita Hayworth em:

Seis destinos
<

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer

cadorias do Estado.
Sortphi8 nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonílicacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens . por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre iDcontinpnte. Não existe igual. Não reflita e não
du.i,1e um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha ootíança, Que, quando menos esperar, a

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias l§ e 18

duração da
assunto de

-

guerra nao
Interêsse

Londres -- (General Edward
G. Seltou --' Exclusividade do dos os povos é o esmagamento
C. E. C. para "O Estado") - definitivo da praga totalitária.
Dispersam-se atualmente as O despreendimento e a renun

melhores atenções para um se- cia de todas as suas comodi

tor cuja importância está lon- dades atestam a sofreguidão
ge de merecer a mínima preo- com que perseguem êsse alto

cupação por parte dos respon- objetivo. A oportunidade e a

sáveis pelos nossos esforços sabedoria com que Churchill
na aceleração e no desfecho da declarou: - sacrifiquemos
trágica pugna entre as fôrças hoje tudo quanto nos é caro

do Bem e do Mal. Trata-se de e precioso para termos ama

prognosticar, quanto durará nhã a certeza de poder desfru
ainda a presente guerra! A tar indefinidamente, todas as

realidade dos sofrimentos im-I alegrias que nos proporcionam
postos à humanidade pelos too,

as nossas nobres institui
talitários desde setembro de ções... ", traduzem fielmente

1939, os milhões de vidas ceí- os anseios de todos os povos.
fados pela voraz máquina de I Os gloriosos sacrifícios dos

guerra nazista e as atribula- soldados da democracia desau

ções sofridas pelos povos cujo torizam essa dispersão de nos

território constituiu e constí- sos pemsamentos. O que írn
tue ainda um vasto campo de porta é ganhar a guerra, é der
batalha, reprovam tristemen- rotar os regimes de fôrça e de
te êsses devaneios cerebrais. O opressão é fazer o mundo re

quanto ainda durará a guerra gressar à éra de paz e de pro
não interessa à Humanidade! I

gresso que nos foi legada pe
O interêsse primordial de to- los nossos país!

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

CASA MACEDÔNIA
ofereceelhe 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 mnis l
Compre,

vale
Aproveite a nOSS8

oferta especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlse s ,

, cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

,

e
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� Não dei:x.e que p

tâneos e
. síduos cu
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a enve eça

de maquilhagem Conserve a

mente. d oorematura usan o,
P
ele limpa .e, f.resca� Sabonetebanho dla.no, de preciosoSFeltO '1

.

per-Gessy. H braslelra, .

61eos da ora
finas essênclrfumado �m Y vivifica a pe.e

naturais, [ess r as funções v i-

lhe aleta " porqueseJ? é economlCO ren-taiS. E .

ta espuma e

..luz mUl
prou .

de malS. SABoNEtE
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------ ----------

VENDEMaSE 10 VALOR DO NOSSO DINHEIRO
São Paulo (Por Jfime Soares --I atravessa t-odavia nos dias de hoje

(Exclusividade do�. E. C. para "O i uma situação financeira das ma/is
Estado") - Ê auspicioso, sob to- Iisongeiras. Naturalmente, torna
dos os pontos-de-vista, o fato de o se necessário reconhecer a contrí

papel-moeda brasileiro, não obstan- buíção que as indústrias e o co

te a grave crise que o mundo atra- mércio brasileiro emprestaram à
vessa, haver-se consolidado firme- consolidação e valorização dru nos

mente no mercado mundial e an- sa moeda. Ao explanar a situação
tever, para si, continuas e premis- financeira da Grã-Bretanha, o mi
soras, valorizações. Ê auspicioso, nistro das Finanças daquele pads
principalmente, porque numerosos ressaltou a promissora situação do
países, arrastados à voragem da dinheiro brasileiro, o que necessá
guerr-a, já por naturais instintos riam ente constitue o reconheci
de agressão, outros por submissão mento internacional da estahilizn
aos países mais poderosas e final- çâo financeira do país. Entretanto,
mente os que foram obrigados não devemos deixar-nos invadir
a empunhar armas na defesa de na- por otimismo que nos póde ser pro
lurais ideais de liberdade, encon- judicial futuramente, pois, antes
traan-se atualmente diante do es- de atingirmos a méta final deste
pectro da inflação, O Brasil, ar- conflito, teremos ainda de enfren
rastado à guerra pelo covarde aten- lar sacrifícios de tal forma, que
tado de que foram vitimas os seus deveremos congregar todos os nos

navios mercantes e, por conseguia- sos esforços a-fim-de preservar o

te, sem haver tornado previamente l1'OSSO sistema financeiro dos na

as necessarias precauções para a turais perigos proporcionados pe
salvaguarda dos ínterêsses do seu las grandes contendas mundiais.
sistema econômico e financeiro,

3 bungalows novos sitos à
Avenida Rio Branco; 4 lotes à
rua Esteves Junior, entre a Av.
Rio Branco e a rua Joinville;
1 lote sito à rua Joinviíle; dois
sobrados sitos à Praça 15 de
Novembro. ns. 10 e 22; dois
sobrados sitos à rua Tiradentes
n. 44 e esquina da Travessa
Ratcliff; um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos

e 40 lotes à rua Bulcão Viana,
em João Pessôa e uma chácara
com casa -de madeira. à mesma

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

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

70 cabeças de gado, cinco en

genhos, grande lavoura. arrozal

II de irrigação, 10 casas para ren

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

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

dr. Leoberto Leal, à avo Trorn
powshy 62.

A criançaAs más ações da criança - que
despertam tão amargas idéias sô
bre a natureza do homem em al
guns ,psicólogos - pode dizer-se
que são mecânicas ; instinto de
iunitação, habilidades. estúpidas,
precocidades artificiads provoca
das pelo exemplo, entusíasm o III e

cãnico, estímulos gínástdcos, simu
lação de infames competências
sentido artístico rudimentar, licão
bem aprendida porém nunca bem
compreendida. Sua inocência es

candalizada, prostítuida, envene

nada, desviada, feita pedacos, fei
ta tiras, feita frangalhos, feita mu
Iambos nauzeabundos... contudo é
inocência porque em tudo é igno
rância! A fome, o abandono, a or

fandade, a miséria, os máus tratos,
os máus exemplos, enfim todos ês
ses males conjugados, não são su
ficientes nem bastante poderosos
para arrancar à crianca sua beati
tude, seu milagroso equilíbrio e os

carinhos do Divino Mestre.
Xl 11.1 �.

DIA 23
Grandioso baile de aniver-

sário. - Apresel'l.tação do

CROONER da orquestra. -

Inauguração do assoalho
�

do salão da da.nsas:·-
i
�"
'li
!

•
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Acentua nazistase a retirada-

LONDRES, 14 (U. P�) ---- INFORMAM DE/ARGEL QUE SE ESTA ACENTUAN
DO A RETIRADA NAZISTE;EM TODA'A FRENTE DE LUTA:,Q'QUE INDICA
QUE OS ALEMÃES PRETENDEM RECUAR PARA NOVA LINHA DE· DEFESAS

SITUADA AO SUL'E LÉSTE DE ROMA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

��cm�J�u��e� fô��1,�!i�c�!�up,�'v�n�n�nil�p�� :o��t'n�rl� ,,�!�c! I����i[�d���Cg�,��!d������f�;��n�soviéticas estao lançando o ataque pelos russos. i niana. I Estado") - Foi tão grande a in- dia, pais sem recursos defensivos,
decisivo para a ocupação de Kiev. !

-- I versão cios acontecimentos no Pa- enfraquecido pelas dissenções in-
Informações fi��dignas salientam I ��S.COll, 13 (C. P.) --, .As fôrças lH(�scou,?3 T�U, P.) - Ao

..

norte I cif'ico, que necessário é reconhecer te�n�s e mal amparado pelas insti-
que os russos .J� se encontram a I soviel icas, que atacam 1�ICV, prú-) da, cidade ue Kiev os russos ja. che- ,

o dedo da Providência no Ia,t.o d� tmçoes democráticas da Grã-EI e
menos de 3 quilômetros ao norte e cedentes da margem or-iental

d01
garam a Ostrov, de onde

aVlstam!
haver sido erguida uma barreira a tanha, De atacantes, os nipônicos

ao sU,l da c�pital da Ucrânia,

qu.e II
Dnieper, já dominam a .importan- o célebre mosteiro Perschsrkaya invasão dos bárbaros orientais, pe- i

P3.ssaram
a atacadas, e hoje, con

lambem esta sendo atacada fron- te ilha de 'I'rukhanov, situada 3 Lavra. . . la índia, pais cuja soberania este- i templam, importantes, o avamço

:l�'�l�;;�le o�:;��al,t�:�,n:�s:l��s AC��� I' 'a····s·�·ea8c
..

uo·lQ)aOGr·O·a801··1111·a·�n··çeGta·.·Cl>f)alJl·nG·g··I�o$ore·l·u··S··3·· �:en!o��oSn�ri�leei:�I�l:�l!i:s ��s 1���� II ��� te���i:iO i�l�o�����!�����cu��r����\dita-se que o tríplice ataque SOVH> .' _
.

Os indianos compreenderam o pe- quista custou aos soldados do Mi·
ti co sôbre Kiev terá como resul- -.. . rigo, que, covarde e sorrateiramen- kado grande número de sacrifícios
tado a rápida ocupação dai cidade, I Lisboa, 14 (U. P.) - "Os acontecimentos atuais provam, te, se aproximava de suas frontei- e sofrimentos.
que foi parcialmente destruida pc- mais uma vez, a fidelidade da secular aliança de Portugal com raso Os exemplos fornecidos por .-_-.".,_---�
los alemães. I a Inglaterra e atesta a lealdade tradicional de Portugal em Si'llgapu�a, :i�ipin��, índias Ho�an- Não ouve bém-- face de seus compromissos internacionais". Essa declaração desas, Birmânia, Sião e Indo-China,

Mo�cou, 13 (U. P.) - Segundo I foi feita à United Press pelo embaixador do Brasil, sr. João fizeram com que todos os indianos por causa doa en:],ssora de. Moscou, os nazistas I Neves da Fontoura. O diplomata brasileiro acrescentou que o compreendessem a verdade e ho-
continuam retirando-se de Kiev

I embaixador britânico visitou a embaixada do Brasil para co- nestidade dos estadistas britânicos, catarro ?
para escaper ao cerco que está municar a assinatura do acôrdo anglo-lusitano sôbre os Açores. sôbrc a necessidade de unificar e -

armar a índia, a-fim-de resistir ao

Se V. S. sofre de aturdimento catarral
ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca
tarro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa
bel' que essa tão aborrecida afecção de
saparece prontamente com o simples tra
tamento, durante alguns dias, de PAR
MINT, o qual poderá adquirir em qual.
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiração se torna mais
facil e desaparecem, graduaimente, os
zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
"I sonolência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difi·

culdade de ouvir e o desprendimento do
muco nasal na garganta são outros sinto
mas que índícam a presença de catarro,
o qual deve-se combater com o tratamen
to de Parmint .

EXPERIMENTE ESTE REMÉDIO

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRA

ataque de surpresa dos sanguiná
rios japoneses, que não tardaria a

produzir-se. Encerradas as opera
ções contra a Birmânia, os solda
dos nipônicos não hesitaram em

atacar a Indiai, com redobrado vi
gor e selvajaria. A heróica rcsis
tência oferecida pelos indianos,

I firmemente apoiados pelos corpos
�_...-.,... ..-.......- ...----_._--�

At"nça-o I A despesa com o
... • cinema póde ser ti

:-.e .,•••••••e•••: J .
roda com a venda de papel velho.

• ta DR lAU RO 'DAURA Compramos a Cr$ 0,40 o quilo,
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Tratamento especial.izad o das afecções do Aparelho Genital Feminino. \,

TrO(8 de pr.sloneuos: : Tratamento n.,IOderno d a Btenorrag ía Ag'uda e Or-onica, sob controle en- Mcrrogam índia portuguesa. 14
••880.se, eH•••S" cl'OSlX1P1CO (URETR:JS -- COPIA) de laboratório. Aparelhagem elétrica para os (U P) -- ProsseGuem sat[s,fató-bratamcntos espeo.a lãzados, .• . '"

.

A�IVERS -RTOS I D.IATER\fIA
--

I:\TFRA-VE.'RMELHO.
r iarnente os preparativos para a

.l A
: . ,.. CO�S�LTAS: Di�1'ian;en(e das 15 às 18 horas. troca de prisioneiros aliados e ia-Transcorre hoje o aniversarro do COl\SU�T6RIO: . r", adentes. 14. FONE: 1.663. poneses apesar da tensão existen-

'1
' . .._ RESIDENCIA: 'I'ir'aden tes, 7 (Sobrado) t t' Portuz I J

_

A Precisa se d dnosso 1 ustre patrício sr. cirurgiao-
.

e en re ar uga e o apao. cre- - e uma, que ur-

dentista Anterior Morais que há dita-se nos círculos autorizados 10- ma em casa. Ordenado 80 cru-

:�:i:�+:�:�!:�:i.;:���;'·��, s:�; BIR E ARMBZEM O D I [ NTr �:g:fl������ls�:����Çg:!e�â�e����� :::rOtá. Praça. Pereira e O�i.V�ii
O aniversariante, que exerce ::IS RIiP V. Meireles, 11 n [Inferioridade naval VEND�M-SE ��a. aJ�;:rúdr�

.

funções de fiscal federal junto ao

d
fi grca Nacional. Tratar na r edaColégio Catarinense, é, também, OS Japonese"

-

d "

jornalista de amplos conhecimen- PETISCOS - Roll-mops -- Herrings - Pickles - Cama -l1 çao o Est;;,do", V. - 1
tos do métier, embora, não esteja rões recheados - Sandwichs -- Cebolinhas - Ovos de Londres (B. N. S.) - O corres- VENDE SE'

,.

d
al t

.

id d .

h f d P 1 P E poridente do "Evenirig Star " põe -
u a maquma e

atu men e em atíví a e. taln a uma as - erni - asteis - mpadas"'
'

- caldo de cana,
"O Estado" apresenta-lhe as mais Salame _ Peixe frito, etc. etc.

em foco a esmagadora superiorrda- de 3 cilindros de ferro, acorn-
cordiais saudações. de naval ?OS aliad.os s�b:,e os jap0- panhada de carro com 4 rodas

neses, arpas a redlsposlçao dos na- e tólda. Informa se na gerê _

Os gue·rrl"lbel"ros nallntenso ataque vios·da ,esquadra britânica. Com

aleia
do «Estado·. V �1frota ita.liana em seu poder, a ln-

-

Esfove'"0".8 Argel, 14 (U. P.) - As fôrças glaterra necessitará de menor nú- P
aéreas aliadas a,t.acaram, intensa-

I
FRACOSt l-mero de navios no Ocidemte - e

Londres 14 (U. P.) _ Os o'uerri- n��n. e, onten?, .a's msta a90es ferro- ANf"MICOS,
_

'" Vlartas de Clvltta-Veochla, e Vasto prosseguiu o cornespo.ndente - .�e I:.
lheiros jllgoeslavos estao comba- i na zona de Roma. Foram também bem sej31 necessário manter cuid:i- TOMEM
tendo tenazmente em Dispesoil1, na bombardeadas pelos Aliados as po- dosa �vigilância sôore as belonaves VI'R"O Creosot!ldoEslove',nl'a, e em outros I)Ontos da s. ições. de artilharia do ini.migo nas I

-

L
II u

- a emas ocu tas nos "fjords" cla "SILVEIRA"JUlJoeslávia. Informações a,lüoriz]- lmedlaço'es de CercemagglOre.
� ,.,...".._.,_,..", -� Noruega.

�;:m�:s Ll�1:��:�a��1Ii������o;�leésp�� TIPõ�GRAFÕ---·� do
AO:�:�ts:,e�êen��a p���: d� e!���� ..u u �::�d. Tónico

cialmente, para os setores de luta Precisa _ se de bom oficial. dral britânica bem poderá fartaI e- infar'-c-� -ãíianct-onâ-Cfáde Susak, Karlovac, Zagreb e Do-, Tipografia Brasil Rua Tira- ceI' a decisão da esquadra japo,nc- _A proreça_o à i,nfância de.sv,alida
lmj, onde estão concentra,das gran-

I

dentes la Não' estando em! sa de evitar a bata,lha, depois. das rr��oe ques,taob de .PUfI? sentlmenta-
, .

I . , I ' mas 'o ra lntte 1gente de de-
A menina, Alciomar, filha do sr.

eles forças de patriótas do general condições, é favor não se apre- esmagadoras �errotas q�e Ja 50" !esa. social; imperativo mora'l de
Fridolino Rosa, faz anos hoje. Tito. Isentar, 3 v.-'l freu. Com efeIto, "os Japoneses I JduSitlç,a,. e que traduz uma aS/piraçãopodem ser levados ai maiüer SU::IS e 111aIOr cultura .

..__....__....._.- ..... ..............._ ......__..... unidades mais pesadas a salvo nas
A cria:nç.a priva:d� do la.r pater-

----mo ' . no e cedo Jogada a lI!clemeincia da

'.1 suas propnas bases, tal como a sort'e, é uan ser fraco .'
.

S L'J (4 T
--r:""!!. It'1' f " ' _ , que por SI

\, , � T f.l 'N r)I
a.la ez. - so, nao pOde sup,rir-se.

...t-\. L i J _ l.d 1 '\_ __
Não se deve, porém, admi,tir que A �,oi�diç�o ,cJ� amparo por quem

todos os navios britânicos disponi- de t!l,rel�o, 1111!1:'0,e-se. ç Es�ado e a

Con�ém oito elementos tônicos .... Naçao nao fugü'am a esse l.mperio-veIS se��111 enVIados dIretamente 50 dever. O Estado Naoio,nal pode
Fósforo, Cálc· 0, Vanadato e

ao PacIflCo. O correspomdent,e su- con�a,r entre suas be,nemerênci:as a
gere que a, esquadra da índia será decretação do Código de Menores'

SUI-ç�-Brasil Arseniato de reforçada para o próximo ataque à e a_orga�iza.çã� do serviçn de pro-U S
'

dO t cr·
.

, teçao à mfancla abalndonada.
Está sendo esperado, por estes O 10, e c· reta",u�rda Jaipon�sa via Burma e É à figura [por todos os títulos

dias, no Rio de Janeiro, o preclaro na Chma e Malaia. benen;lérita de Melo Matos, primei-
diplomata sr. Henry Vallotton, re- Os Pálidos, Depauper&dos. Das bases avançadas na fndia e ro Jmz de l\fenor'es do Distrito F€-
centemem:e nomeado para o rele- Esgotados. Anêmicos, no Ceilão poderiam palrtir opera- deral que se devem, em gra,nde
vante pêis+.:o de enviado extraol'- M

-

f'b
. parle, os resultados colhidos nes,te

dináTio da Suiça junto ao nosso agros, Mães Que Criam, çoes an 1 ias sIncroniza,das com o campo de ação so.cia].
govêrno. C rirl.Oças Raquíticas rece· avanço terrestre., Sem dúvida, o Em vista de o Departamento
O novo representante helvético I berão a tonificação geral primeiro objetivo de semelhante Nacional da Criança ter sage,rido

será, de certo, recebido com as do organismo com o ofensiva seria Singapura _ cond- a idéia de se comemorar de modo
:mais altas expressões de apreço, . eS'Pecial a criança abalil'do'nada,
pois o povo bI'a.sileiro já se acos-

nua ° correspOlndente. Com essa julgo de justiça e 'opor,tuno pres-
tumou a vêI' na pequena, mas

glO-1
base vital em mãos dos ailiados, o tar, àquele grande aipÓ'stolo da cau-

r\osa República da Europa Central, ata,que às p0�ições Í<:limigas mais sa, a singela homena'gem de deno-
uma nação modêlo, onde o espío próximas do Jllipão seria grande- miná-lo, por atonomá'sia, - o pai
l'ito dalnoc:rátict' atiJ\l1iu invejável I I t f 'l't d da infância desampanda.
À".onv91vimontg, ,1""' ....._,.... ..... --- ... ,::. men e lleu jl. ll, 1, R, �,

(OlINHEIRA

A data de hoje assinala o trans
curso do aniversário natalício do
nosso distinto conterrâneo sr, dr,
Biase Faraco, figura de merecido
relêvo nos circulos científicos e so

ciais de Florian6polis. «O Estado»
apresenta-lhe, por êsse motivo,
cordiaHssimos parahens.

Muitas felicitações receberá hoje,
pela passagem do seu dia naltalicio,
a srita. Hda de Oliveira .

FeStteja hoje seu natalício a srta.
Anastácia Siríaco Ralafa,tas.

Faz anos hoje o sr. José Pereira
de Carvallho,

Instituto Histórico
À9J horas do costume, reune-se

hoje o Inst. Hist; e Geogr. de San
ta Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


