
Trágico vaticínio
Washington, 15 (U. P,)

Aviões de bombardeio japoneses
atacarem a ilha, de Attu, nas alcu
tianas, sem causar danos. É êste
o peirneiro ataque dos nipões àque
la ilha, depois de junho, quando
os norte-americanos a ocuparam.
Enquanto isso, a emissora de Tó
quio fez um trágico vaticínio sôhre
a esperada batalha das ilhas Gil-
bert, importante posição da rota ��do Japão. Disse o rádio japonês .. "'"
"A próxima ação dos norte-amet-i-
canos será contrai ais ilhas Gilher t.
Haverá aí formidável batalha na-

val, que decidirá a sorte do Japão
ou dos Estados Unidos".

o F080 DEVORA A CIDADE DE OOMELMOSCOU,14 (U. P.) -.- GOMEL ESTÁ,E�f CHAMAS! INFORMAM DE'MOSCOU QUE OS NAZISTAS ATEARAM FOGO ,À
CIDADE, . QUE, .TUDO O .INDICA, JÁ COMEÇARAM A ABANDONÁR. AS FôRÇAS RUSSAS, QUE INVESTEM. SôBRE GO
MEL, :JÁ SE ENCONTRAM A UNS s OU 5 KMS.· DA CIDADE. ACREDITA-SE' EM MOSCOU 'QUE OS RUSSOS PENETRARÃO
AINDA HOJE EM GOMEL, CHAVE DAS COMUNICAÇõES ENTRE OS EXÉRCITOS ALEMÃES QUE LUTAM NO NORTE E

NO SUL i DA .RúSSIA.

ti têm razão! ...
Cairo, 15 (U. P.) - Os mem

bros do govêrrio jugoeslavo prefe
rem não contar com a entrada da
Itália na guerra ao lado dos Alia
dos. É que os jugoeslavos difieio]
mente cOHl[pl"eC!nldem a hipótese de
ma,rebar ombro a ombro com a

Itália, quam do até bem pouco tem
po era a Jugoelávia U1l},a �as mai�
res vítimas da truculência nazr

fascista. A propósito disse um fun
cionário [ugoeslavo : "Os [ugoesl a
vos ainda 'lcÜlntel11lplam as sepultu
ras de seus entes querádos, 1110rt,0's
nas garras fascistas".

o
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Impedir a agressão e preservar a paz iMensagerm da sra,
Washington, 15 (U. P,) - Depois da atual guerra, de.ve- DarcI Vargasrá existir uma autoridade internacional com poderes para rm- Londres, 14 (U. P,) - Será lida

pedir qualquer agres-são e preservar a paz e.m _todo o mun�o'l hoje, à noite, aos grupos imterna
Essa sugestão foi apresentada pela sub-corníssào de Relaçoes I clonais femininos em serviço na

Exteriores do Senado,. devendo ser discutida pelos senadores Grã ..Bretanha uma mensagem da
dentro de três semanas. A sugestão da comissão do Exterior senhora Darci Vargas, durante
destaca que os Estados-Unidos devem unir-se às nações livres uma reunião na Casa-da-Holanda,
e soberanas para estabelecer e manter uma autoridade inter- em comemoração da Semana do
nacional capaz' de impedir a agress�o e preservar a paz. . Brasil.

Mac Arlhur agradece
a Deus

Q, G. Aliado no Pacifico Sudo
éste, 15 (D. P,) - Revelou-se que
dois dias antes do ataque contra
Rabaul, o general Mac Arthur, em
entrevista concedida aos corr-es
pondentes, mamif'estou que tinha
acumulado todos os aviões dispo
níveis para êsse ataque, acrescen
tando que "se Deus me ajudar, tal
vez logremos resultados extraord i
nár ios. Se tivermos êxitos, isso se·
rá o fim da base japonesa de Ra
baul". Depois da operação, Mac
Arthur declarou que o ataque ti
nha constituido decisiva derrota
para o inimigo, num dos pontos
mais vbtais, "Urna vez mais,
declar-ou, - a sunpr esa foi pr edo
.mjnante. Rabaul foi verdadeiro
centro principal f10 esfôrço aéreo
avançado inimii.'J. Creio que que
brámos a espinha dorsal do ad
'versá rio. Deus, o Todo Poderoso,
abencoou uma vez mais as nossas
ar-mas" .

Se não, os carros
estragam.se

Rio, 15 (A, N.) - o Conselho
Nacional do Trânsito acaba de su

gerir de novo ao Conselho Nacio
nal do Petróleo que conceda uma
cota especial de gasolina destinada
à conservação dos carros partícu
lares em todo o Brasil.A Divisão Azul volta com calças pardas... Atenção I ctne:�P;�dec�: tiO

Londres 14 (U. P,) - Consta nos meios bem informados britâni- roda com a venda de papel vel�o.,
, . '

I Compramos a Cr$ 0,40 o qu ilc.cos qne a "Divisão Azul" espanhola Ioi r-etirada da frente .0rIenta e Rua F'rcmcísco Tolentino, 3.
todos os seus componentes regressaram à Espanhm Acrescentaram os

doclar-antcs
.

que êsse contingente espanhol não voltará a ser utilizado Gildone ocupadacontra os russos. Se essa notícia, fôr verdadeira, acredita-se que haverá,
E Argel, 14 (U. P.) - As tropas

ai partir de agora, melhor entendimento entre a Gr,ã-BrCtan�a e a s-
aliadas ocuparam a localidade de

panha. Deve-se destacar, entretanto, que, segundo }.�fOl:maçües 1'1lSS3S" Gildoil1:e; �mp?rtla,nte entroncamento
"D' '.- Azul" es,panhola foi quase totallnente amiquilada na frentc

I fe:rrOVIaflO situado a 15 .kms, ao
a., lVIsao. . , , '1 retirada dos restos das dizirna-] oeste-de Gamhetta e a 13 kms. ao
or ierítal. Diante disso, e possrve que a

. .

jléste de Vüchíatro. Gild.one está si-
das fôrças espanholas não signifique nenhuma quebra dos sentimentos tuada na estrada que 'U:J1oe Foggia a

de Franco em face de Hitler. . RQlJla...... ,.� Mais de cem âp'arelhos em açãO- Sulreli os nazistas pesadas perdas no rio Vulturno tu=u!'�:��:"u:�ql! �L�!U!"�:.d::mobO�i;'::i���. uk��n:.'�:Argel, 14 (U. P.) - As fôrças _rosas fôrças acre�itando-,se _

que, )'tlrada constante, sell�1, a menor tré- tuado na região meridional da ilha de Bou!Jainville, Inúmeros caças
aHadas atravessaram o rio Vol.tur- I brevemente, os A�lados �s:ar�o em

I g�a capaz de pernu,tJr o estabe,le- japoneses leva!"t�ra� �Ô? �ara' intercel?tar os oporelhos atacante� q�e.d 1 tabelecen condições de obr-igar o 1l11111lg0 a

I cimento de novas linha defensiva apesar da resIstencIa rrurruço , curnpmrc.rn com eXIto sua mISSaO.·110 em grau e escaea, es -

F d t, d 1 12 '

d t
.

1'. ". . '. 1', r-se da zona setentrional do naz ista. Outras informações adian- oram erru�a,os pe o menos, caças Japoneses urano e os VIO en-do Inúmeras ca<beçals�de-IPoQnte, em re.lra _

d' J' l t Ih . I'
- tos combates aereos travados sobre o aeródromo de KahIli.

sua margem seten,trional. As mais I VIO'lturn? ESlt�O, cheg,an o �s_ I-I a�11 q�I:. me oraram as C�!1( IÇOI�S
.

" •

<l'ec.en.tes info.rmações sal,ien,tam ·nlws ahaldas ll1Ulll1e:os refOlços IC�}ll�atellcas,
o q,ne tornara. maIS lAs melhores forças de Kesserllng1 - ., tel1] telnazmen-

I afim-:de aumentar o !'ltmo d.o avan- facI1 o ava1nço alIado, embol a con-que (ls a"emaes resls , .

,. " , " ' , . " .

.

,-

s d.e onde aiu- ço al.iado e obl'lgar o 1'1lltl1lolg0 a re- bnue tenaz a neSI,sltelnCla 1'l1U11lga,
,te, em s.uas poslçoe ,

I
.

• - ........_.-...._.__.-.........._•• ......__._-_._-.-...._-................. Argel, 15 (U, P.) - Informou-se que o general Kesserhng concen-da d?minam ,ce�-to� pont�s dO,Vo
-

N--�·--_--��·_--·4h-_·; - trou sete divisões - todas as fôrças de que di&põe _ na zona do rioturno. A resl'stel�C!la. nazl�ta e su- O campo a mais segurança Volturno, para, procurar conter a nova ofensiva aliada. Entre essas uni-mannent,e encarmç,ada, POl� a, J?er- , Madrí, 15 (U, P.) - Apesar de em Portugal não se acre- daeles, figuram os melhores elementos blindados com que contam, osda da lInha do Vo],turno svgnl.flca- ditar numa reação violenta por parte do Reich, por causa da a,lemães na Itália: a divisão de tanques "Herma,nn Goering", a de �raTá o ,comêço :da batalha. de Homa.
cessão dos Açores aos Aliados para uso de guerra, numerosos nadeiros, a terceira blindada de granadeiros" a primeira! de paraquedisPor esse mOibv.o, o: �azls1aos ,tCJ�- habitantes de Lisboa, Porto e Coimbra transferiram-se para o tas e a.s 153• e 163• de tanques,tam retarda�, ao maX1il11l0, POsS,lv.e, campo, temendo represálias por parte da aviação alemã. .---------------------------

.;e a:,�;��:I�:�Ot��,P�·o���:an�-�:!�� Y
·

I d -lha de'Creta" Novo tipo de paraquedas brasileiroh:lecimento de uma linha de de- ai ser a aca a a I ! !lio, 15 (A. N) - Charles .Astor, o famoso parfl:quedis�d.fesa, ao sul de Rama. Todos os paulls,ta, acaba de lllventar um tIpo de paraquedas, cUJo mode-
despachos aliados, que se r,ef'er,em Nova Iorque, 15 (U. P.) - A N. B. C. captou um despa- lo já encaminhou à FA13. O tipo do novo paraquedas é consi-iA trav'essia doO VoItur1l10, são llinâ- cho de Angora,' i:nformançlo que os Aliados se apoderaram de derado sensacional e está destinado a revolucionar a técnicanimes em afirmar que O'S nazi·stas alguma,s ilhas do grupo das Cíclades, nas quais existe� a�ró- atual do paraquedismo. O novo aparelho' permite dar saltosso.freram pesadas perdas. A tra- dromos e bases de submarinos. Julga-se que a ocupaçao e o da altura de apenas 40 metros; o seu cOIttando funciona àvessia do rio foi efetuada p.o,r pod,e- prelúdio de um ataque aliado à ilha de Creta. prova de falhas e independente da ação do paraquedista; e

possue dispositivos que tornam impossível deixar de se abrir
no momento do salto.

Rumo a São BorjaPorto Alegre, 14 (A. N.) - O
peesídente Var-gas seguiu, na ma
nhã de hoje, piara São BOJ'ja, onde
fará breve descanso. Despedindo
se do interventor gaúcho, o pre
siderrte acentuou que tivera magní
fdca impressão da administração
gaúcha, louvando a ação do Exe
cutívo riograndense.

;--.-.-
-

;-
-------.- ---.-.-----.--- --- --- ---.. .- --------.�

I PO riuUa I diSPDsioChapeus PRIOR Madri, 15 (U. P.) - o.s últimosII. d.espachos de Lisboa anunciam que

P·· LEMO
o govêrno português s'e prepara

IJames IP?ra,
enffoel!1tar ql�al'CJ_uer cOliítin-

genCIa, Eortugal el!ospoe presen.te
mente de enorlme quam.tidalde de
material de glleJ'ra e outrolS abaste-
cim,entos fOornecidos pd.os' britâni-

MODELAR"

.._.....-_._._-_._._-_-_._-_._-_._ _._._._ -.-_._-_. .---.._-_.•.•._._-_ _ _ _ .....

Finíssimos tropicais e linhos
acaba de receber

"A
na casa

O PARAISO eos.

Voltou satisfeito

� Preços ultra-vantajosos!
,......._•••_•••_._._._-...._._........- ......_._••-_._••-J'..-_....-_....._-_._••-_....._-_-_....-.-_-....- _

Rua Fel. chmidt Fone 1629
Rio, 14 (A. N,) - Falando aos

jornalistas, o ministro Amnha, que
acaba de reaHzar breve excursão
às ba,ses il1ordesti:nas, declarou:
"Volto de lá realmente satisfeito
pelo que me foi dado apreci'ar em
mater·i.a de coorde,nacão de esfôr-Rio, 15 (A. N,) - Antes do' fim dêste ano a Fábrica, Nacional fIe
Çüs e espíri,to de cor"dia.Ii.dad,e en-

Motores estará cOlnc.luida e em pleno funcionamento. A FáJbrical está 10- tre brasileiros e norte-aunerica
calizada. em vasta planíci,e da Baixada Fluminense, onde o índice aa' nOos". Depoi,s ,dolltJ'as co.nsildera
llla.lária el'a elevrudamente assus,tador. Hoje se erguem ali imensos pa- çôes, acentuou: "O paJnorama que

oferecem as bases aliadlas de Navilhões, casas e granjas, e o mosquito transmissor da malária foi
-

de tal, Forta].eza e He.cife, entre o en-
tal modo combatido, que .não se regista mais um caso de impaludismo. tusiasmo da's populações civís e a

Já está sendo prepalrado ° terreno para a Fábrica de Aviões de Carga Msciplina das fôrça,s armadas, re-
fortalece a confianca na vitória ecom capacidade para transportar 5 toneladas de carga útil. Também está juSltifica toldos os sa"erifícios de or-•é�do estuctadà a, conlltrução da F�brica d� Tr��orcs e Tanq:ues. dell1 ma/teria! e .numal1lf\lJ,

tfVY.'.M _-••.-_ -_- -.-_-••_ -.. •.-.- -_••-_._._---••-- ----.---------�

A Fábrica Nacional de Aviões
o primeiro a,�que à AlbâniaArgel, 14 (U, P.) - A Alban_!:a fOI atacada, o.ntem, pela primeira
vez, pela aviaição aliada" A operaçao resultou na destruição de mais de
metade dos, aviõ0s alcmães estacinnados num aeródromo próximo de
Tirana. A ação teve ]ougar depois duma série de intensos ataques con
tra as bases aéreas alcomãs nas linhas do mar Egêu e na Grécia. Partici
param .na incursão numerosos. bombardeiros médios norte-americanos,
os quais partiram de suas novas bases no território italiano, próximaLS
ao litoral a,driatico. Segundo os dados proporcionados pelo's pilotos, fo
ram colocados impactos diretos nos hangares; e oficina8 das bases. Ti
verll:l11 Qri�'eU1 il1c�.ndiQS nos qu.arté�s e outros edifício·s .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Tl6l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

"

De

do Egito, o ataque ele Monuron.erv
constituiu, ;,:Fa todos os sol-lados
italianos, motivo de grande surpre
sa. O ímpeto e a tática deSenVO!Vi'lda pelo 8° Exército Britânico des
nortearam os chefes milítares na

zistas, que recuaram, a-fim-de reor-]
ganizar as suas linhas, obrigando
as tropas italianas a efetuarem ope·
rações de cohertura. Continuandu,
o coronel italiall10 declarou que, fe
rido num dos ataques aéreos alia
dos, na. área de Benghasi, foi trans
portado por via aérea para a Itá
lia. Outro oficiall italiano, descre
vendo o desenvolvimento dru maior
ofensiva da hi'stória, declarou-3e Igrande admirador de Montgomery,
pela inifi,nidade dos golpes de t�l
tica usados desde os combates de
El-Alamein à,té as operações na

. Cailábria, que determinaram a re·'1·

<lição ineondicional da Itália.

O. Pálido.. D.p.upe'ldo.,
Esgotados, Anêmico., Mã ••
que criam M,grol, Criançl8
raquítica., ru.berão I tonl·
ficação gergi do ofglni,mo

Auúnci os mediante contrato I Estremece o Japão com as derrotas alemãs San gOÜ eOs originais, mesmo não pu. Londres (B. N. S.) - Enquanto estratégia aliada, que se baseia, no a Europa seria reservada prura os

I
blicados, não serão devolvi. o sr. Eden procurava desfazer �!S principio de que o colapso do Eixo alemães. Hoje, não a nossa sobre-

dos. poucas dúvidas militares e politi- no Ocidente deve ser alcançado vi vencia mas a de Hitler está em ===- OI__"

cas que por ventura tivessem sub- antes que o csfôrço pr-incipal se jôgo na alrena da Europa, inflama- ,.,............���

A direção não se responsa- sistido após o discurso do primei- volte contra o Japão. Se o efeito do da pela certeza da libertação. Um
biliza pelos conceitos emiti. ro ministro, os acontecimentos ex- colapso elo parceiro mais fraco do sinal dos mais edificantes da nova

I dos nos artigos assinados I ter iores só afirmavam a pri ncipad Eixo e a limitada ofensiva do gene- situação psicológica é a recaptu-
passagem do discurso de Churchill ral Mac-Arthur foram tão fortes na ra da Córsega. pelos próprios fran
- que o inimigo têm sielo dura- moral elo Japão, qual não será o ceses.

.

I
mente batido, tanto na Europa efeito da! derrota completa e f'inal Há três pontos importantes a

Alexandria I coI1l.o na. As�a. O alarme é a bási:a. da Alemanha? Na Inglaterra. hou- I destacar nessa operação - a iubí
ela irr-adiação que o general TOJo ve no passado uma tendência a Iosa cooperação dos corsos, sem IlC-

a Roma acaba de dirigir ao povo japonês. subestimar o poderio do Japão. De-I
nhuma exceção; a recuperação du

Um programa de trabalho inintcr certo os acoI�,tecil1lent�s, entre De- prim:ei.ro fragmento da França. me-

Argel (Por Joseph Atkinson rupto, mobilização total, combate 1. zembro ele 1941 e MaJO de 1942,

I
tropolitana c o fato de que um re- Precisa-se de uma, que dur-

(Exclusividaele elo C. E. C. pur a "O burocracia, taxações mais exaltas, causaram rude choque. No .entalnto, su�t�do que há poucos m,:s.es te�i� I ma em casa. Ordenado 80 cru
Estado") - Com a rendição incon- eis uma espécie de austerielade que os planos do general TOJo, que

I
exigido grande esforço militar, fOI zeiros. Pra ça Pereira e Olivei

diciorial das fôrças armadas italia- reflete a dúvida pela vitória. r.hrangem, segundo o rádio alemão, conseguido quasi de passagem. ra, 18. v. _ 1
nas, tive ocasião de conversar lon- É admitir tacitamente a carência a evacuação de grandes cidades I Não se podem predizer limites
gamente com numerosos oficiais de aviação e frota para manter os japonesas, provam que o edif'ício às consequências do desapontarnon-j VEND'EM-SE 2? aç?es ,dade alta patente do exército e da. conta�tos . no IllliP�rio. que o Japão I d�s conquistas é f.rági� e carece (J to no campo inimi�o e do j�bilf) t'ln-I . .

Cia. Siderúr
marinha italiana, sôbre as várias

I
conquistou no.s �rImelros meses d.e I

CImento do podeno �e,re.o e naval. ire os '�osso� amigos, pO,rer� uma
i g�ca Na,�lon�l. !ratar na reda

campanhas .� etapas desta guerra, 1942. _Que � Iimitada con:h:a-ofensl- .0 a�arme que as ,"lt?J'laS �o Me- da� mans felizes consequcnctas no i
çao do Estéldo. V. - t

nas quais, juntamente. com as ll'O-, v� ate aqui >posta em prática pelos dlterrânco e na Rússia excitaram Oc�dent.e deve ser, co:_no observou: VIJNDE SE u'a máquina de
pas alemãs, foram protagonistas de

I
aliados t.enha" provocado tal crise no campo do inimigo pode ser le- Churchíll, a restauraçao da espe-] J) -.

ld dI d
,. r '1'

.

tif'í d deri d F
ca O e cans ,grandes ba.u'has e fragorosas reti- nc esammo e a me nor jus I ica- gitimamente observado como evi- rança e o po e,'1O a <rança. de 3 ilind d f'

_ . Cl 1 ros e erro, acom-radas. Comversandn cem um core- I çao que se poderiu esperar para a dência extrema fr::tlqueza.}� taru- panhad a de carro com 4 rodasnel ital ian o, sôbre a carnpanh.i bém legítimo observar o júbilo que e to' Ida. Informa. . Comprai na Cp. SA MISCE se na gerên-africana, na qual comandava UIll tais vitór-ias provocaram entre (JS
ÂN cia do «Estado". V.

Q t t t EA é saber economizar' .:1contigente de tropas, disse-me êle nossos amigos. ue con ras e en re

que se enco.itrava na frente de El- os dias atuais e a 'situalção traduzi-
Alamein, quando foi desencadeada! da nas idéias ilusórias pelas quais
a grande of'ensiva de Montgomerv. , Budolph Hess se prontificou a

Dara a p ...)fJ.1ganda divulgada pelos efetuar a sua dramática descida em

nazistas, .ie que o exercito br itáni- território britânico.
co estava esperando apenas unida- Naquele momento, of'creciarn-nos
des de transporte para r e! I i-ar-se condescendentemente o direito de

unndo alguém. tlll como O CiJ:VII,.
Iheira da ilustraQil.O a-cima. oferece1'
lhe. em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembr&
oe V. Sia. de acrescentar. ao agmd&
oe. a gentileza.:ESíE.i í.411-
BE!1 (J NEY APERITIVO

I'RED/!.ETtJ!

(/1'1 pr;OOUTO DA Kl1tJTfA./lflJ••COI1. E SE6UROS
� ITAdAI _

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

Clube 15 de Outubro
Fundido em 1921

AVIS'O AOS ASSOCIADOS
Para a festa comemorativa do 220 aniversário, a Diretoria

atenderá, no Clube, pedic:lo� dr c( n\ iI u especiais para foras·
teiros, somente até o dia 15 do corrente às 20 horas. Não se

rão atendidos pedidos de convites para pessoas residentes na

Capital
Florianópolis, 12 de outubro de 1943.

A DIRETORIA

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesús doS
Passos e Hospital de Caridade convida aos irmãos, médicos e exmas.

famílias e fiéis em geral, para assistirem à missa, que manda ceIe·
brar, na Igl·eja do Menino Deus, às 8 horas do dia 17 do corrente,
em homenagem a São Lucas, Padroeiro dos Médicos.

MEDEIROS FILHO, Provedor
4-, V 3

Rua Vitor Meireles, 18

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

ETCi
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

ALVARO RAMOS

n O I
ue. D.NS.P. O' 199, da 1921

CIRURG IÃO·DENTISTA

sobreviver, com a condição de que

TIPOGRAFO
Precisa-se de bom oficial.

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

condições, é favor não se apre
sentar. 3 v.' ']

COZINHEIRA

-

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

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

Rua Trajano, 15

v1 !se� !p�r� �der, �r ccsoa, terrenos, máquinas, moto.
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Precure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarregará do
assunto.

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsices,
Rua Trajano, 12.

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

A matemática
na guerraS. PAULO (Por P. Xi!sto - Ex

clusividade do C. E. C. para "O
ESTADO") - A importância da
mat,emMica na gu,e.rra eS1caIPa à
atenção de muHos, não obstante o

,reconhecido auxílio que em todos
'os setores bélicos emp,re.sta. Com
referência a isso, é intere,s()ante
notarmos um fato oCIQrritdo na In
glaterra, em 1941. Al.guns jogado
res e espectadores de uma partida
de tênis, .em Dover, na costa do
,canal da Mancha, foram mortos
por llIm projétil disparado por um
ca.nhão de grande alcance dos na
zistas. Antes de cheg'ar ao sólo, o
obuz atrav'esso'U várias ramagens,
cortando vários ga�hos. Dois ma
temáticos britànioos ca1culail'am
o angu].o da trajetória seguida pe
lo projét11, conse'guindo detenni
nar a posicão do ca'nhão ill1ianigo.
No dia imediato, um aviãlÜ da
"Raf" encarregou-�e de lançarbombas n,o local, fazendo silenciar
o c·anhão alemã-o.
A gue.rra türna c3Jda vez mais

importante a tarefa do malÍemáti.
co. Uma p'equena variaçã,o na fór
ma de um avião que não arpresen
ta maiores i,nconvell1ientes se a sua

I
velocidade fôr de 300 quilômetros
- po.derá causar uma resistência
proib.itiva se o avião tentar voar a
600 quilômetros. À medida que os
VÔIQS se tornam mais rápidos ,e aJ
tos, a velocidade no liSO drus suas
arma.s deverá ser aumentado. Isso
auer dizer que 'Os projéteis têm
de ser fabr1cados segundo espe·ci
ficacões que exigem metdiçõ'es até
de deómos-miléssimos de polega
das e os ,seus dese.nb05 não ofere
cam maior resistê,nda 'ao ar. Os
seus perctllssô-r-es devlerão ser de
tempo a,certado até a. quadri-cen
téssima parte de um segundo. E
aSSÍ'm. em todos os setores, a ma
temái1:ica é chamada a re,solver
111ltitos {n�tros prQ'bl.emalS. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uluhe Doze de Agosto Domingo, 17- "Soirée" - Início: 22 bs.
Domingo, 24- "Matinée" Infantil-Início: 17 bs.

Rainha dos Estudantes vodSABIA 1.;.� ,

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

'

Voto na senhorita , , ........•..

Aluna do , ..

'Votante .

NOTA: - Preencha com olareza o "coupon" acima e depo
site-o n3J urn-a, existente no Cine Ritz, especialmente colocada para
êsse fim.

..........----........----....--------5d----..----------

Ficou viova Doze vezes!
Rio, 14 (A. N.) - Segundo informa o correspondente do "Globo"

em Salvador (Baía), morreu no Areal de França o 110 marido de Fran
celina de Alme�da, que se tornou famosa como "a mulher que mais, eo
VLl1VOU no Brasil". Nos seus 11 matrimônios, ela soube ser, indesviavel
mente, a companheira fiel e dedicada. Seu 'Último esposo, o 110 dru lista,
alimentava a ilusão de poder resistir à fatal coincidência, o que não
-lle verificou. A "causa mortis" do pobre homem é ignorada.

o primeiro passo para
a Invas!o dos lalds

LONORES (B. !'i. s.i - A cap
tura pelas tropas hrjitânic-as das
ilhas do Dodecaneso e do mar

Egêu podem ser olhadas como o

primeiro passo para a invasão de
Creta e dos Balcans escreve o COI1"

relSpondente naval d-o "DaiJy Te
Iegraph" !
"Ha nessa operação um exato

paraJlClo 00011 a c31prliura das ilhas
medíterrâneas de Lampedusa Li
nosa e Pantelaeía, que levacam à
j,nvasão da Itália. Já se notícia que
e alto comando alemão está dando
sinaís de nervosismo em conse

quência da nossa ação no mar

Egêu e está enviando tropas ao sul
dos Balcans": O correspondente
observa que a posse daquelas ilibas
ê mais importante ainda do que a

captuea das ilhas Italianas, pois
neste caso os altados já Unham em
.eu p{)der a base aérea e naval de
MaJ,ta.
Agora, com a captura das ilhas

do mar Egêu, as tropas br-itânicas
ganharam uma base naval italiana
'Valiosa' - em Leres - e aerodro
mos nas Hhas de Leres, Cos e Sa
mos, Com a sua habitual rapidez
de ação, a RAF já está explo-rando
essas ilha", como base para ataques
II" bMM aéreas alemães em Rho
des, Creta e Atenas,
A presença da RAF· nessas ilhas

também permite uma cobertura
de caças par a as operações navais
brttânicas na vasta área do mar

Egêu. �&te fato tem especial signi
ficação, pois os ald,ados poderão
atacar os Balcans por um movi
mento de pinça :- um braço teria
como base o sudeste italiano e o

,oUrWo seria formado por oper ações
.mfiJbias em Iarga escala no Egêu.

Santa Teresa de Jesús,
Virgem

Nasceu em Áyila (Espanha), em

1515. de uma família nobre. Porém
mais do que os brazões de nobreza
estimavam seus pais as virtudes,
nas quais trataram de firmar seus
filhos. Não é de admirar que a lei
tura da vida dos mártires impres
sionasse de tal forma a' Teresa,
que resolveu fugir da casa paterna
e procurar, na Africa. a morte por
Cristo. Um tio reconduziu-a ao lar
paterno. Durante algum tempo
entregava-se às vaidades munda
nas, sem, entretanto. chegar a co

nhecer a desgraça do pecado mor
tal. Entrou para a ordem das Car
melitas. A-pesar-de suas constan
tes doenças, entregou-se com todo
o ardor de sua alma amante de
Cristo às austeridades praticadas
na sua ordem, ou, antes, reduziu
esta ordem li antiga severidade e

santidade. Sua vida de oraQÕo
constante unida a uma inteligên
cia pouco comum fizeram della
uma mestra da vida cristã e urna

conselh,ira apreciada pelos espí
ritos mais cultos de seu século. As
suas obras, escritas em linguagem
clássica, ail\da hoje são muito
estimadas. Morreu em 1582.
_.."" - -_. -_..�

Estão em Ricca
Argel, 14 (D. P.) - As tropas

adiadas chegaram a Ricca, a 13
krns, ao .norte de San Croce de Os planos de HUfer com relação
Sannia. ao Santo Padre

o santo do
DIA 15 DE OUTUBRO

Grupos estofados e Colchões
reformam·se "a

COLCHOARIA MODERNA

3 - Rua' Fernando Macbado - 3

CreditoMútuo Predial
Proprie'tários - J. Moreira & Cia.

o maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
,eadorias do Estado.

Sortf'i�)R nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRt::"410 MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificacõefl e inscrições de pagamentos.

Médico graUs
NOTI1 BEM todaR estas vantagens por apenas

D , Cr $ 1,00. Tudo que promete cum·

pre iocomin."nle. Não existe igual. Não reflita e não
dú"irle um SÓ instante. ConMrra para o próximo
sMteio, tenha cofiança, que, quando menos es,erar, a
sorte virá ao 8!:'U encontro,

Conserva bem na mem6ria os dias ,. 8 18

dia

(opyright by PRESS·
INfORMATION

1 que o uso de gasog�nio, pe-
los 8nibus, em Londres, eco

nomiza 30_000.000 de galões de
petr61eo ou 16 navios petrolei
ros de 5.000 toneladas, cada um,
necessários para o transporte
daquele combustivel? ...

LONDRES (B. N. S.) - "Os de
sigruios que os nazistas podem es
tar nutrinrío com relaçã-o à Igreja
Católdca estão sendo aguardados Irmandade de N. S, do Rosârio, S. Benedito e N. S. do Partocom apreensão eI? todo ° mundo,
escreve Wa-rld Príce, comentando - Festividades de N. S. do Rosário-
no "Daiily Mail" a notícia d qU� _. . . .-

O exércit I _'" .

e
I A Mesa Admlnlstrahva desta Irmandade comurucn aos lrm aoS

o a emao assumiu a pro- e t d f'" 1 t
- .,. f t"d d 1

teção" da cidade do Vaticano I a, °NOSS oSd l�S, ';� gera, que era� l��Clh as es lVl ?- des he� ou�
"O mundo já conhece _ c'onti- 'd,?r �4 '0' t o .0sarlO, dc�m24no(vdena� as) c:ras, adPart21r � oje at..

núa Ward P
.

'
A la . u roesrrn , no la orrirnqo , serao reza as mIssas, sen-

o nazi�t r\�e,d- o que °t gover- do a primeira às 7 horas para a Irmandade, e a segunda [solene] às
n

que rCi�,��n�e�, e por pr? eç.a� e 9 horas. Comunica, também, que foi designado o irmão Ciríaco Alves

Po rotetor.as" es m arn a� prrsoes para fazer a cobrança dos Anuais e Caixa desta Irmandade.
,, :nos !llm,os países Florian6 olis 15-10-43.ocupados pelos nazistas: transte- p ,

rência para 'OIS campos, de concen
tração. !-- propósito, desde que a,
transferência do Santo Padre pa
ra qualquer regi,ão, como pr.isio
neíro ou mesmo como refém, se
ria uma iniciativa com cujos peri
gos até mesmo HiUer recu,g,aria ar
car ahertam'ellite, os nazistas pare
cem ter optado pda "ocurpação
prOll'etora" .

Os mo,tivos para mais essa odio
s,a violência rep'0Uis,rum: principal
metne em dois fMos. Hitler não
sómente teme a, in,{J,uência do Pa
pa, como também as demons.tra
ções d'e g;r.aHdão do povo itaI.iano
pdos ersfôrcos pró-paz realizadrüs
por Sua SanHdarde, foram ma,is que
sllfident,es para despertar a coléra
do invasor nazista.

2 que, segundo um relat6rio
de Vichí, a invasão nazista

ocasionou à França mais perdas
de vidas, do que qualquer ano

da primeira guerra mundial? ...

3 que os aliados, também na

posse de matérias primas,
superam ao Eixo, dispondo de:
67'/. de carvão, contra 26'1.
64'/. de ferro, contra 27'1.
69·r. de trigo, contra 27'1.
89'1. de 61eo, contra 3'1.

em poder do Eixo? ...

4 que, na Grã-Bretanha, ain-
da em 1941, a fabricação dos

componentes de urna metralha
dora levava 150 minutos, tempo
que, graças ao engenho dos
técnicos ingleses, foi reduzido a

6 minutos, preduzindo. assim,
os componentes para 25 armas

da mesma espécie, no mesmo

.espaço de tempo?

5 que a possibilidade da morte
de uma pessoa, causada pelo

ráio, é de urna entre 7.0oo? ..

6 que, com novas invenções e

aproveitamentos de pr6prias
matérias, a Inglaterra, desde
1940, aumentou sua produção
de material bélico, diminuindo
a importação a 50%? ...

das reais vividas no mun

do. da imaginação - eis O.

Que proporciona, nas horas
de lazer, Qualquer um dês
tes livros Que assinalam O

início. da

Permanente «stock» de colchões, aceitando-se erice

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

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

.......................................

7 que o Mar Báltico é o de
menos profundidade, tendo,

no máximo, 40 metros de pro
fundidade? ...

�_..
"

..
- .......-----..." .........._-,.-..-.-.--...........

MACHADO & CIA.
AG:fIlNCT,,"S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua .João Pinto - 5.

FlorlanõpoU.
Sub-�eDtef!l _os principais mnalcfplo. do

ESTADO

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
'ares podem exigir, sempre que ho .. ,

ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada ln
formante prove o que declarou. /I
má-fé constitue crime contra a M'
lflIranca nacionaL (D. R 11.).

"A Bandeira Nacional quando hastea·
da em janela, porta, sacáda ou baicão, fi·
carã: ao centro, se leolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen·

tro, 88 figurarem diversas bandeiras,
perfazendo número impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di·
relta deste, se figurando diversas bano
delras, a soma (leIas formar número par.
As preSentes dlsjlosições são tambem
aplieavels quaudo figurem, ao lado da
Bandeira Naci.ouaI, bandeiras representa·
tivas de instituições, corporaçõell ou as

sociações". (Decref.o.lel D. 4.1i41l, de 31 cl ..
J1dho cte lN1; - Art. lf, lf. 1),

_o
ÚLTIMO CASO DE TRENT,. E. C. Bentlej

UM ENIGMA PARA DOIDOS. Patrick Quentlu
A MORTE NO NILO, , Agatha Christle
O GRANDE CASO DE FRENCH F. WlUs Crofts
A MORTE DANSA NA RUMÂNlA T. W. lIason

ou PELO REEMBOlSO

Rua dos Andradas, 1416 _ Porto Alegre-R. Ci. do Sul

A MESA ADMINISTRATIVA
5 Y•• - 1

DR. LAURO 'DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - VoIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especíaüzado da" afecções do Aparelho Genital Feminino.
'I1I'atJamento mloderno da Ble'!1.OI'1r"agla Ag'uda e OI'OILioa, sob controle en·

d:oscopico (URETROSOOPIA) e de laboraot6I"1i'o, Aparelhagem elétrica pam os trata"
mento,s e�peci.alizados,

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTkS: DiJar,iamelnlte das 14 às 18 horas.
RESIDÊNCIA: Tiradleontes, 7 (SobTado),
CONSULTóRIO: TiJI'adentes, 14. FONE: 1.663.

VEl DElll-SE
agoro. 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 Conselheira Mafra, n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS------------------'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos halcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

A juventude aleml e
o paganismo

hUlerlsla
LONDRES (B: N. S.) - A im

prensa nazista acaba de anunciar a

intensíf'icação .da campanha ofi
cial para levar todo rapaz e maca
para o movimento da Juventude
Hizlerista, e, desssa fôrma, assegu
rar as autoridades do Reich, o con
trôle completo da iuventuds ger
mânica.
Comentando a nova medida um

jornal alemão assinala: - "O no

v.o programa recorrerá a co-erção,
1 necessana. Por outro lado, a ne

.:llgência na cooperação com a
'Hitler Jugend" no futuro será
nmida com multas que r�cairão
.ôbre os responsáveis dos jovens,
si estes não possuir-em quaisquer
fontes de renda".
"Assim, todos' se devem a'S1So.CÍar

ao movimento, pois até mesmo os
I de má-vontade e ímdiferentes serão
I forçados a isso e, contra 'estes, nós
I empregaremos os meios legais".

Tal noticia nos mostra de modo
muito signíf'icativo como, mesmo
em períodos da mais aguda crise
militar, os lideres nazistas não ne

gligenciam um dos seus pr-incipais
objetivos Que é subtrair á juventu
de germânica á influência da fa
milia, afim de submete-la á tutela
do paganismo germânico.

23DIA
deGrandioso baile aniver

do- Apresentaçãosário. �

5.11•.:&:::m.•CROONER da orquestra. -

assoalhodoInauguração 1 quo o maior auditório do
mundo é o novo «Conven

tion Hall», orn Atlantic City, nos
Estados Unidos; e que tal audi
tório tem capacidade para 40.000
pessoas sent.adas.

do .•salão de dansas

•

x 2 que, segundo os técnicos, é a

Suécia o país do mundo que
possue as melhores condições
atmosféricas para a rádio-re-

A Cia BRASILEIRA de Celulose, cepção.
Papeis e Cartonagem, não é a mesma
com semelhança de nome: Cia. NA.
CIONAL de Papel e Celulose e que

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL ultimamente esteve em litígio com o

Concurréncui jJública para' construção de u.m. pT<3dio e depen,clências pa- govêrno do Paraná. A Cia. Brasileira

Ta a seãe do D. N. P. M. em Crescucma. Bta. Cata1·ina. de Celulose, Papeis e Cartonagem,
I. De ordem do snr. Representante do Departamento Nacional da Pro- tendo de início satisfeito todas as

duçâo Mineral, faço públiee que, no dia 26 de outubro de 1943, até as 18 ho- exigências legais a que estão obr iga
ras, serão recebidas, na Secretaria do Departamento em Cresciuma, Estado das as Empresas desta natureza, ad

de Santa Catarina, propostas para a construção da um prédio para séde do quír índo preliminarmente por com

D. N. P. M. em Cresciuma. pra, contratos e compromissos legaes
Os interessados poderão obter, a êsse respeito, todos os esclarecimentos todos os elementos úteis e uecessá

de que necessitarem quanto a especificações, plantas, etc. no escritório técní- rios ao seu posterior e regular tun-

co do D. N. P. M. em Cresciuma. cionamento, na realidade da sua pr ó-

II. Cada proposta- deverá ser entregue em d lis invólucros, sendo: xima produção, enquadrou-ss assim;
!O) Invólucro fechado e lacrado com o sobrescrito: comprovação de pela sua honestidade e capacidade de

idoneidade de (nome da firma do proponente e cor.tendo : organização del�t�'o da ordem juríd í-

a) registo de contrato social ou da firma individual no Departamento ca, no seu leg itímo lugar de desta-

Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital; (que entre as suas congeneres que se'

b) estatutos em original ou Diário Oficial em que se. acham publ ica- I formam regularmente e honradamente
dos, uma aprovação e registo, quando forem sociedades anônimas legalmen-] trabalham pela grandeza do Brasil

te constítuídas, de acôrdo com o deereto-Ieí n. 2.627, de 27 de setembro de I dell:tro
da Ordem e Progresso da sua

1940.
mais va_:;ta produção econômica. As

c) Diário Oficial com publicação do decreto autorizando a funcionar 9ua�. Ações no valor de 100,00 in te-

na República, quando se tratar de firma estrangeira; I grais ou com 20:0 de entrada e 8 pa-

d) quitação de impostos sôbre a renda, municipais, estaduais, feue- gan:entos mensais de 10,00,. teve a f'i-

raís, sempre as últimas; Inahdade de ASSOCIAR nco� e DO'

e) certidão de que trata o parágrafo 10 do artigo 33 elo regulamento I
bres de �odas as .cla�ses. sociais a

anexo ao decreto-lei n. 21.291 de 12 ele agosto de 1931 (2/3); grande rrqueza da Indústr-ia ela Celu-

f) prova de haver engenheiro responsável pela f1rma de acôrdo com los: e do Papel nacional, na co labo-
a legislação em vigor; raçao unamme do programa renova-

g) os construtores ou engenheiros apresentarão as quitações dos im- dor do preclaro Presidente da Repú
postos municipais, estaduais, federais e sôbre a renda, bem como referên- blica, pela "integI:al" eI:lancipação
cias sôbre a sua idoneidade. econormca do Br-así l. A Cía. BRASI·

20) Invólucro fechado e lacrado com o sobrescrito: proposta (nome LEIRA não é portanto a mesma com

idoneidade de (nome da firma do proponente) e contendo: nome semelhante - Cia. Nacional de
Proposta em três vias, sendo a primeira devidamente selada, com o pre- Celulose e Papel que, possivelmento

ço global das obras determinadas no projeto, em algarismo e por extenso, regularisada pacificamente a sua si

acompanhada de uma relação pormenorizada dos serviços a serem executa- tuação dentro da ordem juridica, de

dos, com os respectivos preços unitários, também em algarismo e por ex- vidamente legalisada volte as ativí-
tenso. dades das suas operações. A nossa I

III. Recolhidos os' invólucros referidos na cláusula anterior, em pre· grande riqueza da indústria de ce'lsença dos interessados que hajam' comparecido, serão abertos os invólucros lulose e papel, para o nosso formidá·,
relativos à comprovação de idoneidade. vel consumo do País e a enorme ex-'CARTAZESJulgada a idoneidade dos concorrentes, serão então abertas. as propos- P?rtação. especialmente para a Amé-I
tas das firmas consideradas idoneas. rrca Latina oferece vasto campo de

Submetidas a aprovação, a firma vencedora deverá caucionar uma írn- exploração pelo trabalho honrado de
portâncía de 10% do orçamento. . . . . . . . . . . . . . . . . .. muitas outras Companhias que ve·

Cresciuma, 6 de outubro de 1943. nham a se organisar, devidamente le-
José Gonçalves Matheus, Resp. pelo expediente da Secretaria galísadas, sem precipitação no con

junto da Cooperação Nacional. Seja
mos entretanto, precavidas em exi
gir-lhes as "credenciais" da sua apre-
sentação. É o que o mais apurado ra
ciocinio indica. Estejam pois tran
quilos o povo de minha terra, os
meus conterràneos. Não ha confusão
nem pessimismo. Sejamos bem
brasileiros. Sejamos sempre otimis-
tas plo futuro grandioso da nossa Pá-
tria, colaborando com entusiasmo pe
la sua maior produção economica. Os
Vossos capitaes, reservas e econômias
invertidos nas Ações da grande in
dústria de celulose e papel nacional
será largamente compensado com a

valorisação constante dos vossos titu-
las (ações) e distribuição anual dos

,...·.·.·.· ••• ••• ·.·_· w_....,."._· _ ••••••••••• ••• devidendos (lucros). E a Cia. BRA-
SILEEIRA de Celulose, Papeis e Car
tonagem se acha nesta excepcional
posição de destaque, em vos oferecer A's 7,30 horas:
muito breve tão promissoras garan GRANDIOSO PROGRAMA DUPLO
tias. Compras hoje mesmo as suas

I Wayne Morris e Virginia Dale num filme alegre de
Ações que constituirão =emprs estudantil:documentos de Créditos constante-
mente valorisados e negociáveis em Por partidas dobradas:qualquer época, entrando para o qua
dro dos seus associados. U 'Ih I' I TPrecisa-se de Agentes nas Pl'iltei-j

ma maravi a pe lCU a. em ti ecnicolor», de John Wayne,
pais cidades do Estado e Corretore i . Betty F'ield e Harry Carei em:
nas cidades de Bíguassú, S. José, Pa- O d

'

lhoça e Florianópolis, para trabalhar mo_rr.O OS maus espírítosna base de Comissão. Exige-se refe- _

rências e carta de fiança. Pedidos de MISSAO MILITAR CHILENA (Nac. DFB)Ações e demais esclarecimentos c:s GUILHERME TSrs. interessados queiram dirigir-se
ELL (Short.)

pessoalmente a séde da Inspetoria a ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
rUa Felipe Schmidt n. 41, das 9 ás Preços: 1,50. (UNICO). Censura (Imp. 10 anos).12 horas ou por correspondência, a
caixa postal 185. Domingo no
Inspetoria da Cia. Brasileira de

Celulose, Papeis e Cartonagem, Floria·
nópolis, 12 de Outubro de 1943.

T.lM,JANO J. 8lJJfJIH

Não há confusão
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 3 que, no século passado, ao.

ser pedida, no parlamento
britânico, por William Murdock,
a patente de invenção do gás
de iluminação, o célebre roman
cista Walter Scott zombou de
tal idéia, dizendo � «Até oqui
sabiamos que a fumaça só serve
para escurecer; agora, querem
nos convencer de que ela tam
bém serve para iluminar!»

4 que o ganso contribuiu no-

tavelmente para o desenvol
vimento da cultura universal,
fornecendo a pena utilizada pe
los escribas da Antiguidade; que

. a primeira :':lotícia da pena de
ganso nos vem da Espanha, no

século VII; e que, na Idade Mê
dia, a fabricação de penas de
ganso t6rnou-se uma verdadeira
i.ndústria, que subsistiu até o

século XIX, quando foi inven
tada a pena de aço.

DESPERTE I BlllS
DO SEU FIGIDO
E Sallara da Cama Disposto pari Tud•

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o est&l'JIa
go. Sobrevém a prisão de ventre. Voe!
sente-se abatido e como que envenenade,
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocan a

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

5 que da população total da
India, avaliada em 350 mi

lhões de indivíduos, cêrcu de
290 milhões não usam calçado
de espécie alguma.

6 que enquanto. a linha de
neve, nas regiões tropicais,

está situada a 5.280 metros aci
ma do nível do oceano, nas re

giões glaciais ela se encontra
na própria superfície do mar. Comprai na CP SA MISCE

LÂNEA é saber economizar'

o DIA'
HOJE SEXTA·FEIRA HOJE

CINE (cODEON,)
BAR E ARMIZEM

A's 7,30 horas:
Será necessário pedir um marido, ou êles. aparecerão aOI
montes? Vejam que resposta nos dão Hedy Larnarr e James

Stewart, na finissima comédia:

Pede-se umOHI[NT[v. Meireles,Rua 11 marido
PETISCOS - Rcfl-mops - Herrings - Pickles - Ceme
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x3 DFB)
QUANDO O TRIANGULO TINHA 3 PONTAS (Desenhe)A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Irnp , até 10 anos

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES ambiente

Capital e r�"erV1as ., , . 71.656.189,20
Cifras do balanço Ide 1942:

Responsabtlidades , c-s 4.999.477.500,58
Receilta . , , ,.. o-s 70.(l81.048,2,o
AtJivo ..,. ..,. .., CrS 105.961.917,70
Si.nistros pagos nos úhtirnos 10 anos Cr$ 64.986.957,2::>
Responsabtlddades .... •... .... . , ......•....•. Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.'142.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfflo d'Ultra FJ-eLre de Carll'alho, Dr. Francisco
de Sã e .A!nísio Massorra.

Agências e 'sub,agências em todo o terrlt6rio naclolli!ll. - Sucursal no

Uruguãi. Reguladores de avarias nas prirucipais cidades da América,
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÁO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

ODEON - Charles' Boyer, Ginger
Fonda e Rita H&yworth em:

Seis destinos
Rogers, Hnrey"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«a casa que mais 'vende e melhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional'

CASA MACEDÔNIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
Ioda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale . muito :mais 1
Aproveite a nossa

oferia especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano, 12

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando 'iltimam
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabelecI
'IlentoB. (D. E. M.).

Compre muito,

5

PILULAS DE
BRISTOL,
que assefUram uma
suave e perfeita lim
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que reaovar es
tes orgãos, e isto
importa em um optí
mo lunccionamento.

�
�

'I e �• •

I DISCO$ i: :

i CC)LUMBIA i
I As mais famosas músicas, com os mais :
i famosos artistas. I
I ÚLTIMAS NOVIDADES I
i ii ( ADIOLAR" i
: .:Rua Trajano. 6• I •: .
.............................0. .

. ARTIGOS DIVERSOS t
Cobertores Cinza �
Cobertores p/bêbê de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/casal .

Colcha fustão p/solteíro .

Colcha veludo p/easal .

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

Tecido p zcortlna, mt .

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

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt .

Tecido p zcolchão, mt .

Tecido p zcolchão, largo 1,40 mt .

Explodiu na m'áo do
guarda-civil

Porto Alegre, 13 (E.) - Na rua

Pamtaleão Teles, registrou-se um

fato deveras lamentável. O guarda
civil Lauro Ramos de Oliveira,
quando se encontrava de serviço
naquela via pública, cêrca das 15
horas, encontrou, no s010, um ob
jeto muito parecido com um tubo
de "bâton". Juntando-o, o policial
verificou que, na extremidade in ..

feriOI', existia um pó amarelo.
Curioso por saber o que era, de
fato, aquilo, Lauro tirou do bôlso
um canivete e começou a riscar o

objeto. Em dado momento, o tubi
nho, que não era outra coisa senão
um explosivo, com o atrito do ca

nivete explodiu na mão do guarda-

I-civil
que sofreu a amputação

tráumatica das falangetas de três

I
dedos da mão esquerda e vários fe
rimentos na outrar mão, corpo e

Ipernas. Uma ambulância da Assis
tência Pública transportou o ferido
para o Posto Central.
Não se conseguiu apurar, até

agora, se o objeto encontrado era
um projétil ou uma bomba de di
namite de pequenas dimensões;
nem, tão pouco, como foi aparecer
naquele local.

1DíA� tarnbem li EXATO
cortando ou CO$f!nd:o!

• .....1.::.:· .�,
..

O.K,STUOOO

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias _

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituArio médico.

PREÇOS MÓDICOS.

I

porem, gaste muito pouco

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

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt .

Lingerie liso, mt ' .

Lumíêr, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

Sedas estampadas, dez. Americano (míu-
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 .

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: 1 ARMARINHOS [Linon em todas as cores, mt 1.. .. ..• 3,50
Leite de Colônia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Sombrinha de seda e linho. . . . . . . . . . . . . . 39,00 Zeflr superior mt 3,50
Leite de Rosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Sombrinha Chamalote 29,00 Luizine em tôdas as cores mt . . . . . 3,50
Pasta Kalinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,30 SombrinHa p/rnocínha :.. . . . . . . . . . 15,00 Crepon pykímono, largo 0.8,0 mt . . . . . . . . . . 5,56Pasta Alvidente 2,40 Sombrinha p/críança 8,00 Pelúcia fustão branca e de côres mt . . . . . . 6,00
Pasta Odol , 3,40 Tapete de veludo p/quarto 24,00 Toalhas p/rosto, de 2,00, 3,50, 5,00 e ...• 6,50Pasta Gessy 3,00 Cortina de renda 25,00 Toalhas lisas p/banho uma. . . . . . . . . . . . . . 8,50Pasta Lever -, . . . . . . . . . . 3,30 Lamina Gilete Azul 1/2 duz . . . . . . . . . . 4,30 Toalhas superiores p/banho uma 12,00Pasta Acotylarsan . . . . . . . . . 4,30 Camisa Socega Leão p/homem. . . . . . . . . . 6,00 Tecido cordoné p/cuécas mt 5,50Talco Ross ...........................• 3,30 Camisa Socega Leão p/rapaz . . . . . . . 5,50 Opala lisa, de 3,80, 4,50, 5,50 e 7,00Talco Malva, pequeno 3,20, Jogo de couro p/rapaz .' '. . . . . . . . . 10,00 Opala estampada, de 5,00, 6,00 e 7,00Taldo Malva, grande '. . . . . . . . . . 4,20 Jogo de couro p /hcmem 14,00 Cretone branco, largo 1,40 mt . . . . . . . 11,00Baton Michel e Flamour : . . . . . . . . 3,00 Blusas Swing de 10, 12 e . . . . . . . 14,00 Cretone branco, largo 2,00, mt . . . . . . . . . . . . 17,00,

Baton Tangos e Zande 3,30 Camisas Sport branca 12,00 Cretone branco, larg .• 2,20 mt 18,00
Loção Brilhante 9,50 Camisa Sport branca, art. fino . . . . . . . . . . . 24,00 Cretone de côr, largo 1,4G 13,00Tricofero de Barry 7,00 Camisa Sport Creme 25,00 Cretone de oôr, largo 2,00 18,00Pó Madeira do Oriente . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 Maletas Escolares J • • • • • • • • • • 5,00 Cretone Finíssimo, largo 2,00 22,00PÓ Floramye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Pasta de couro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt 23,00Pó Gessy . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 Malas de Fibrolite de 24, 28 e . . . . . . . . . . . 35,00 Guarnição pintada p/chá uma 38,00PÓ Coty 6,00 Capas felpudas p/bêbê . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Rendão de algodão p/vestído mt 6,00Esmalte Cutex 3,30 Casaquinhos felpudos p/bêbê 8,50 Filó p zmosquíteíro, largo 4,50 mt 20,00Odol Líquido 6,00 Lã Linda, novelo 1,50 Tecido Cubano, mt 3,00Sabonete Lever, Lifebuoy e Gessy, caixa .. 4,80
Sabonete Dorly, caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
Sabonete Carnaval, caixa 3,90
SabOnete Noby, caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Sabonete Madeira do Oriente, caixa 19,00
Rouje Michel 4,50
Rouje Narciso Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50
Ropjf>; Gessy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50
Rouje Madeira do Oriente . . . . . . . . . . . . 6,00
Loção Flamour 14,00
Loção Narciso Verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00
Oleo de Lima 4,40
Creme Rugol, pote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00
Quina Petroleo San Dar 8,00
Na mesma base de preços, vendemos todo o nosso "stock", com o único fim de satisfazer a nossa freguesia, retribuindo, dêsse modo, à preferência com quesômos sempre distinguidos

.

Vomprem, pois, na CASA DAURA, e ganbe a diferença !Rue ,.up. Schmldt, 19
.

'onã ''0'

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

i

7,00
8,00
9,00

16,00
12,00
10,00

18,00
14,00
16,00
10,00
15,00
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Fósforo, Cálc:o, Vanadato e
Arsenicito de

Sódio, etc.
Os Pálidos, Dep::l.uper&dos.

Esgotados. Anêmicos, •

Magros, Mães Qu� Criam,
Crlúnçus Ruquitieas rece.
berão � to\ntricação geral

do organismo com o

a Tê
o ESTADO-St=xta·'eira, 15 de Outubro de 1943

QUITO, 18 (U.P. URGENTE) -Noticiou-se que as chancelarias americanas enviaram à Argentina, no' dia
12 do corrente, uma nota pedindo-ibe Que abandone IRa política atual de neutralidade e ro,mpa

reiavões com as potências do «eixo».

F�!ndr���(U. q.�rr90t�eo�ip��ell!!!tc�ju!�se ��!�� Og,e B. Chandler, via rudiotelegrúfi- gamda e deu ordens à Dietrich pa-
ca, para o "ESTADO" - A primei- ra que prontamente os difundisse . .

ra e confusa reação alemã, a res- piela rúdio-telef'onia e pela ímpren- Catannenses X gOianos
peito da cessão de bases nas Hhas sa alemã. Mais alguns dias e o nuuioroso
dos Açôre;s -

� .ma'is �s.l11agaldora ,..,. -.-- - •••••••-.....,.-, público esportivo de Florianópolisderrota dip l omá.t icu sofrida pela O CENTRO DO REleM "

Alemanha desde o armistício ita- L," , 14 (U P) _ O le, do i.nterior do Estado, prcsen-
liano - indicou claramente que. man�rour��,s fôrca� aê,reas no,r��= ci ar

á

a mais uma partida dos 'SoC-

.
Nesta d�t� transcorr-e 'o aniver- os naz istí.s f'oram tomados d ospre- am ericanas amunciou que apare- Iecionados que encimam esta nota,

S',U:1O n,atahclO da exma. sra\ d. Ce- venirlos. EVldeI_l,temente, agora, lhos pesados de bombardeio, escol- em disputa do cetro máximo elo
cil ia 1 ron(IJo.wskY. I procuram

lima Ió rruula de sa".,a- tados por cacas "Thulnderbolt" f t b' I " 1;-
, ,

, I ' ]' I
't',' .,

' , , II e o 11<1 CI'OIn a .

, --, çao, pOI� os cu �u os (IP orna I,COS atacaram o centro ,da Alemanha,
Decorre hoje o cha :iataHcio da daqUI, nac consIderam, ' provavel em horas desta manhã. Para essa pugna pebolística, que

ex ma. sra. viuva. Filomena Nativi- que HItler tome rep resúl i as c on l.r a -r cal iz ar-se-á domingo, dia 17, rei-
dade. -> Po.r lugnl, em primeiro lugar, por- De Gaulle e Gl·raud na aratucle entusiasmo entre

que os nazistas se acham em p osi-
� os

l;"f>�f'{a hoje o seu aniversár-io a cão militar tão estc nd i du que não af'iccio nados do esporte bretão em

sr��:, Nazaré Casita. I mais pr op ici a aum e n lar suas op e- La Li.n ea, 14 (U. P.) - Chega- nossa capital.
I ram, ontem, a Gibraltar os gene- Nrações bélicas; .e, segunc o, porque o primeiro encontro entre ca-

'I I' I r a i s De Gaulle e Giruud , que f'orurn
Lisboa é ele valor meu cu ave co-

I I tar iuenses e goianos, realizado do-
mo posto ele observação nazista a vo de honras mi itarcs. Alguns

P ,rumores indicam que os referidos mmgo último nesta capital, saíram
para a espionagem. OI' essas ci r-

cunstâncias, parece provável que militares seguirão para a lnglater- vencedores os nossos bravos rapa-
a reacão nazista não \'Ú mais além r a, onde conferenciarão com as zes, pela contagem de dois tentos
de tentativa» des csp cr ad as para autoridades britânicas, norte-ame-

.

ita li anus a zero, sem no entretanto, brindar
explicar esse revés diplomútico, ncanas e I , I·, c, .,

como sempre sucede em tais crises,
o público esportivo que enchia li-

dizendo que a decisão final será ,�tenção! c�e:�1=e;�dec�: tia terahuente O estádio "Dr. Adolfo
adotada por Hitler. Na base de su- roda com (1 venda de papel velho. Konder", com uma partida de gala
cessas sernelharntes e acontecimcn- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. e técnica.
tos anteriores pode-se inf'erir o Rua Francisco Tolentino, 3, O I I I '

CLUBES que é que está acontecendo na
s uenoc ac os rapazes que in te-

Para () "Clube 15 de Ouluhro", Alemanha. Imedia,ta,ment: ,depo�s l. •

f b
gram o selecionado goiano, tudo

a data de hoje é de intenso júbilo, d� recebl,d� a n.Q�lcI,a pOI inter-me- J..;lgelra e re _ _ _
fizeram para levar de vencida os

pois assinala o 22° aniversário dês- ch,o da radl�o-telelon:a,.o 9, G, de seus leais adversários, o que cntre-

,.se simpMico. grômio rec,reativo, IHJt!er rell�n?U os P'l'll1ClpmS con�e- Nova Iorque, 14 (l'. P.) A tanto não sucedeu.
em cujos salões se hão rea,lizacio. Ih,elros 1,11Jlltares bem COl,no Dle- Bôlsa de Valores experimentou on

tão encantadores saráus sociais, tnch, Rlbbentr?p e pOSSIvelmente te,m uma aHa irregular, motivada Contudo, eSltamos certos de que

Por êste Illotivo, o "Estado" sauda Goebbels. Depo!s de tra,tar do a�- pe/la entrada da Itália na guerra, no próximo encontro, catarine,nses
cordialmente à sua laboriosa e eliO'_1 sunto (le Jllanelr� detalhada, H!- ao lado elas ��.çÔes Cnidas, e goiail1os lutarão com ardor, técni- Petroleo de Caribe
na diretoria.

"
Ue.r decidiu .os_l!I.:t;.an�eptos_�el�als

'

I t d W h' [�. __ ... >ror .. fteunem-se Von
ca e �lCII�Ja (e u o com disciplina; as l�gton, �5 U.P.] - Os Esta-

I11t�làec,01�:�1�i����:�_áàh�eJ.�ti�rasef2Õ N"-u··m·-e-·r-o·s··a·s···-b·r·ech�s"
.

• "
O prlilnelro, pela supremacia do dos .U.nldes tetn o propositQ de

U Rommel e Mussolini futebol no sul do pais e o seO'undo �dqluldrlr a maior quantidade pos-
hOI'as em diante um grande baile, I I 14 (l' P) 'K, 1

I'
'"

lSlve e petroleo de Carib .

1
Para o qual rec'ebem(;s cativanLe J.JOJldres, 14 (1:. P. l'rgcnte) - .on( res, .'

- "nl1SSd ,- pe],o futebol elo planalto brasilleirr} i d V 1
e, 1nc u-

I
'

, " h, I, l' I ,,;, ,
c • s ve Q enezue a e Colombia.

convi.t.e.

IAS
fôrcÇls !:"lviéticas conseguiram lU e o lll,ll cc d \on .Olllllle L:SI,l() Consta nos melOS pebolísticos da '.

f.
"

- O "D�st,erro �. �, Clnb.
e", ,�la abrir 'i;lúmer"s brechas nas linhas discllti'llido importantes prohlellws

I
cidade que <lIIllbos os esquadrões Tera Importantes

rua ])emetno RIbeIro, reahza 'I' ... D' militares de' ooralnde interl'sse prtra f
-

r
'

1-

amalnhã, sába,rJo, com início àls 21 lalemãs, no cu.rso ll1ee 10 "o l1le-
. ' "', . ,_' c' so Tel:ao, _

translormações em suas consequencias
horas, um saráu da'nsalnte, exclusi- �p'er e ao I1m'te do mar de Azov, os elxlstas na fta118. 'Nao ,Ol',�]ll ,constlll]!COes,lporélll, não podemos I Washington, 15 (D. P.) _.::_ A dc
vamente dedica/?o aos s,e�s as'so- � Foi o que infonmou a emissora de forneci,dos detalhe,s sôbre o as�un- j p,osi ti V:ll.' tal no,tícia. I claração d� guerra da I,tália à Ale
ciados e respect�va's fan�lhas. Agra- Berlim, aio 1,er o comunicado do! to, Essa infol'mação foi tramllliti-) O que desejan;os é que os pre- �l1�ha setra de consequências mui-

,de,cemo� o gerutIl convIte que nos
Alt -C d' I ,- I da P. ela emissora de Berlim, I' I" 'b" I I

o Impor antes na marcha (la guer-
fOI enVIado. , o omarr o a emao, �an es, nos IITIC e com uma par- r� .. Assim se mani,feslto>u 'o Secre-

iJd� ele ,gala: re_Pleta de lances sen-I tar�o da Guerra ,nlüorte-ame,ricano,
.. S!lCIOnaIS, tecl1Ica e discipli,na. sahe/nrl.�ndo, no entanto, que e,ra

,tE,Ita Id'" IIR -:-�I":O-�:-A-:O-:-:M-SC-:�-A;", �i:l:+:�i�::,!:��{,};::?��,
·

��I�;��:����ff�f.J��;��·
IIIPII [�]QIIR �!::DCC�::LU:: ;�;i��:��i���:�:;��:.�: �i�!�;��:����;;DESPORTOS g?r�r:te da agência desta capital

flc,aliza.r-se-á, sábado próximo, às d1r1glU-nOS o seguinte telegrama'
15 horas, na séde d,o ConsE'lho Re- «O

..Est�do. Nesta. Agradeço a�
. fehcltaçoes dessa ilustrada Reda-glOnal de Despo.rtos, à rua João -

çao, pela passagem do aniversá�io"PLl1ito n. 32, a oerimônia da i.nall- da, fundação dêste Baneo. (ass.'guração dos retratos dos exmo.s, J�se Gil, gerente do Banco do Bra
s'rs. President,e Geltúno Vargas e sll».,
InterVienLor Nerêu Ramos.

, _

iVida Social'• •
- .., :
ANIVERSÁRIOS
Faz anos hoje o brilhante escri

tor sr. Agripino Griecco.

ESTADO ,Esportivo

Tr-anscorre hoje o aniversário
da srita. Teresinha de Jesús Schaef
Icr.

Santista, recebendo 18 mil cruzei
ros de «luvas».
-; ? IpÍl'anga e�treará, dOl\\ingo

proxrrno em gramados paranllo
enses, enfrentando o conjunto dCuritiba. quinta-feira o «vov8�
p.aulista medirá forças com o aeleclonado local.

-- O médio Silva assinou contráto
com o S.P.R.
A seleção gaúcha realizou ontem

à noite, rigoroso exercicio de con�
junto.

-- O Botafogo deseja o concl.\rsodo grande arqueiro paulista Ober-
dano '
-- O centro-avante Chiquinho fir

mou compromisso com o S.P.R.
--

_Flumine�s.e e' Corinthiana [o
gora0 no pzoxrrno domingo.

-- O São Paulo F.C. extreará a.te
ano no Campeonato Brasileiro de
F'utebél,O sr. Ad âo Miranda, alto funcio

nário da Penitenciária do Estado,
faz anos hoje.

Nesta d ata ocorre o natalício do
sr. Antônio Ribeiro- de Lemos, co
merci ante.

Porto de NápolesArgel, 15 (U. P.) - O porto de
Nápoles já está novamente pronto
para .uso, depois de ince,sslaaltes
trabalhos da enlg1Cnbatria' norte-
�me:]'cUln�. Soube-se que estiiQafloumdo aquele porto grandes car- '
regamentos de mater iad ,bélico' sõ�'
bretudo CJan!lões. e tanques, para
esmagar o hrtlensmo na litMia sen
te.ntrional.

Geralda pede

Várias

nIBI11111:lllijl]�111!1

ENCERRA ..SE HOJE
�io, 15 (A. N.) - Encer'l"a-se,hOJe, o prazo para a i,nscrição aos

O Fluminense venceu, em Juiz de c�r�os de mecânirco da arv,jação, ele
Fóra, o Esporte Clube pela conta- radIO e, d'e all\malll1ento, para a re
gem de 2 a O, tentos de Russo. s.erva da a e,ronáuti.ca, a serem rea

. - O médio Jaime, que atuava no hzrudos, em e8colas espe.ci'alizadas
Bonsucesso, ingressará no Corin- dos ESltardÜis Unido,s.
thians.

"
,

(..
-- Lelã, o excelente avante cario- Sem novidades--

co, firmou compromisso com o S.a.ntiag() do Chile, 15 [U. P.) _ OCarinthians. t d Ch 1m1nlS ro o i e na 'Suiça, sr.,-- Mato Grosso não tomará parte Carlos Mora, telegrafou à chan
no Campeonato Brasileiro de Fu- celaria chilena comunicando que ae
teból. encontram bem, sem novidades' os%-- O zagueiro SquarzQ assinou

I representantes diplomaticos a�e
novo contráto com a Portugueza ricanos junto ao Vaticano.

E' toda um ativo campo de ,batalha
Nova Iorque, 15 (U. P.) � Toda a JugoesH�via estú convel:tida num

, ativo campo de ba/tal'ha. Os guerrilheiros contll1U,�II:l sua l�erOlca. cam
painha contra o invas.or, des'alojando-o de suas poslçoes. HOJe surglL� no

vamente o nome de Mihailo\'itch, cujos homens ocuparam, I:a Servia

qU81tro importantes localida,des depoi� de derrotar �� guarl1lçoes, �er
l1lalno�bülgraras: Recorda-se que tambem o g�neral 1lto" �m sua uItuna

jornada" assestou tremendos golp�s, aos ,nazlsl�s �m ,\'anos setores da

Bósnia" Croácia, Dalmácía� e na GrecIa. TIto e MlhaIlo�ltch, emb�r,a cO,m
baltam o mesmo inimigo, estão separados por questoes de polItIca 111-

terna .

..v •.....,_.; ;. ,;..•••••..;. - "'; ...,.,....,._.----
'

As enfermeiras no servrço de guerra,
Rio, ,15, (A, N.) - o alistame'nto as enfermeiras diplomadas' pela

de enfermeiras, para, as, tar,efas de instituição, que (desejam prestar
guerra ,continúa a atrair à Direto- servico no nosso exército, junto ao

ria de' Saúde do Exército numero- corpo' expediconário. Foi notiCia
sas jovens' e senhoras da nossa me- do que a Secção Central da' Cruz
lhor sociedade. A maior parte des- Vermelha convocou uma reunião de
sas voluntál'ias procede. dos cursos todas as enfermeiras para o próxi
de enfermagem instituidos pela mo dia 18, afim de lhes serem pres
Cruz Vermelha Brasileira e pela tados esclarecimentos acêrca da fu-
Prefeitura, estando em condições, tura participação das mulheres bra-

C· Z hdepois de' breve' período de ,treino sileiras nas próxlimas operações de alU aporoc e Ie revisão de conhec�mentos" a de- guerra. A Cruz Vermelha Brasileira '.

!)empenharem ,trabalhos, <}e enf�r- vem recebendo grande número . de Moscou, 15, (C. r,) - Caíll. o

magem nos Hospitais de /Sangue, telegamas de diplolJladas pelas ,fi-

p'r.im.leiro
' batlluarte da resistência

I
como' colaboradoras 'diretas dos liais da Cruz Vermelha, em dí\"er� 'úazista na linha do IDnieper. O
médicos militares. Na Cruz Verme- sos Estados, mesmo de enfermei- mar'echal Sta}i n ac.aba ele anunciar
Ihà Brasileira, está em "plena ati- ras procedentes de outras institui· a reconquista da importante ci
vidade uma secção encarregada de ções, pondo seus serviços à diliPOo dade de ZapoI1o,che sôbre o rio
,MI\IlÜnhar ii Diretorill ge SalÍde �ição dQ �;x:érdtQ, ,Pniepe,r, _�....... .. ...

:fi: lUlS QPE Ull
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PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA,

:MENTO DA ,.

SA 'NGT'JEJNOL. Contém oito elementos tônicos' ,
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