
Portugal não está de olhos. fechadosLISBOA, 15 (U� P.) ---- ACABA DE SER INSTALADO NA CAPITAL PORTUGUE
SA E NAS CIDADES DO PORTO, SETÚBAL E COIMBRA UM PERFEITO SIS
TEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES A�REOS� BASEADO EM BATE
RIAS ANTi-AÉREAS E BALõES DE BARRAGEM. O MINISTÉRIO DA GUERRA,
POR SUA PARTE, ANUNCIOU QUE HOJE EN·rRr� EM VIGOR o PERíODO DE

INTENSA INSTRUCÃO MILITAR EM TODO O PAíS.�
,

Canberra, 16 (U. P.) - o De
partamento ele Informações de
Guerra forneceu os seguintes da.
nos, relacionados com as baixa"
australianas até 21 de agôsto últi
mo: mortos em ação, em conso
auéncia de ferimentos ou molés
lias contraídas. 13.908: feridos
14.802, prisioneiros de guerra
20.823: desaparecidos, 12.031; total,
71.574.
De outra parte, os aviões japo

neses destruíram provavelmente
493 e avariaram 581 aviões austrn
lianos. Presentemente, ão em nú-
mero ele 86 as esquadrilhas que Viagem proveitosa IV

·
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b Rcompõem a Real Fôrça Aérea O ai com çar a marc a a la a so re orna� _. 11�riÚYi;�����:�;�e�:���lo�rov��� I ''
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to que t�'ouxe ao Rio .Grancte.Jo Argel, 16 (Y: P.) - O pêso j norts da desembocadura dOlvários quilômetros sem encon-« 1111SaO O la O» Sul a :rIagem do pre?Idente v ar- da luta na Itália passou para jVolturno. Além disso, começa- trar séria resistência de partegas, destac�ll1do príncípalmente a a margem setentríonaí do VOI-, ram a atravessar o rio podero-] do inimigo que tentará deterÀr,�nl 16 (U P) Para com parte relativa ao aproveitamento t .

A
A. I.". . .:'11. o� , ,.. -. -

elo potencial hidráulico do Rio urno, como o q�e, c?meçou sas forças blindadas e

meca-Ias Aliados na zona do no Liri,bater os guerr-ilheis-os eslovenos, Grande elo SuL Os _jornais acen- realmente a ofensiva a�lada s�- nizadas, a_poia�os em regimen- �:r;t_r� _ �?:l!:i�_: _ ��l!�e__�<:r'y'?.:..-05 alemães estão lançando mão até tuam que a execuçao do grande bre Roma. Informaçoes orí- tos de artilharía de campanha. h _ Oh�n __ Oh oe.... __�1Or_�
de tropas alpinas de pr-imeir-a elas- plano ele .aproveitamento d_? po- ciais acrescentam que unida- Nos meios bem informados Embaixador Luzardo.se c a divisão, croata denominada te_ncIaI,S hIdrau�l�os n�ste �stado des da marinha britânica con- aliados adianta-se que breve- Porto Alegre, 16 (A. N.) _ Re
"Divisão Tigre", que os patriotas não so permitira o fornecímcnto .' f tuar d _ t "'d gressará hoje a Montevidéu o em-de energia barata, como regularí- seguiram e e uar r;t0V?S esem men e começar� a investi � baixador Batista Luzardo,: queapelidaram de "Divisão do Dia- zará o regime dos rios, atenuando barques na costa Italiana, ao anglo-norte-americana na di- veio ao Rio Granele do Sul a-fim-110": • • _ _ __ .as • �r����s. �l�r_h_en�e_s:. _ _ _ _ _ _ _ _ _

-- ----.- -.-.----..-.--.-----..... reção do norte. Acredita-se, de assistir às grande festas' come-

côõfêíii1éiã�irTpliCê�,�·na·pfóiíüÚí·seúíã·úâ ExpOSição Iraple ,��rg�����/����k 1�e c��:��a�� ���at����l,d�������:��� de sua ci-

Londres, ,16 (U. P.) - A conferência tríplice de Moscou ram as suas cabeças de ponte Protesto CI'OI·CO!Há vários dias anuncíada no norte do Volturno e, paracomeçará na próxima semana. Segundo informações autori-
d

-
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t d TI l-E teri pelo noticiário da imprensa lo- prosseguirem," avançando sô-za as, serao tscu i s pe os mirus ros as b,e açoes x erto- 'T
res da Rússia, 'Grã-Bretanha e Estados-Unidos; importantes cal, vai finalmente hoje abrtr- bre Roma, ,estão esperando, Nova Iorque, 15 (U. P.)

d .se ao público mais uma exposí- apenas, q.u� atravessem o rio O govêrno do Japão enviou apmblemas militares e políticos destinados a apressar a erra-
ta de Hitler e de seus cúmplices. � reunião deverá ser 'realiza- ção de pintura do consagrl"do poderosos refôrços aliados. Portugal um protesto, devido
da entre os srs. Cordell Hull, Anthony Eden te Molotov, acreâi- artista Estanislau Traple, às lU Ainda segundo alguns obser- à cessão dos Açôres às fôrças
tando-se que assistirão aos seus trabalhos 'representantes ,de horas, na séde da Associação vadores, as tropas.anglo-norte- aliadas. Foi o que informou a
vários países aliado�. ��h��idlt�prensa (rua Felipt�' �;;!.��;......��:.:��..-�::����..��::��:..?!.!:�!;:::�......._.......- .._._
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Rio, 16 (A. N,) - Foi divulga
d-o que o escr-itor italiano Mário

I 'furtas, chefe do movimento "Jo
v--- Itálua", chefiado peito conde

Se, , aL�ba de telegrafar ao ge
neral' Badogl'ZO, ader-indo ao seu

govêrno, em ��1üme de todos os

verdadeiros atThti_t:��cistas do Bra

sil, uma vez que, terrlduada a guer
ra os italianas terão liJ..'''I'dade de

es�olher o govêrno que ]'h�,ii aprr.�,,:
.....pver.
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Ano XXIX I Florianópolis-Sábada, 16 de Outubro de 1943 I H. 8943

Outro despacho do
Rio, 16 (A. N.) - Numa justificação requerida pela primeira vara da Fazenda Pública, o respectivo titular, juiz Ri

bas Carneiro, proferiu o seguinte despacho: "F. R., viuva, com
72 anos de idade, para efeitos de sua' aposentadoria, veio a jui
zo requerer que se proceda a justificação, de modo a provar
que é filha natural de Inez de Castro. Não sei se se trata de fi
liação daquela que "depois de morta foi rainha", e que andou
"pelos montes ensinando o nome que no peito escrito tinha".
De qualquer modo, proceda-se à justificação em dia e horas
-desígnados pelo escrivão intimado pelo sexto .procurador da
li-epública, prevenindo a sua senhoria que se necessitar de in
-dagações históricas oficiarei ao Real Gabinete Português de
Leitura, solicitando, dessa benemérita instituição, o auxílio da
.sua admirável biblioteca".

sr. Ribas -�arneiro Por diversas vezes o grande
pintor já expôs, nesta capíta '.
Como, porém, trabalha sempre.
não passando sequer um cl :<1
que não aplique à tela a ponta
inquieta e incansável dos seus

pinceis, naturalmente se con

clue que terá muitas coisas no
vas para nos apresentar.
A exposição, que hoje se vai

abrir; compõe-se ele 105 traba
lhos, a óleo, pastel, aquarela,
etc, E', talvez, das maiores ,;e·

não a maior até agora realiza
das em Florianópolis.
Traple não é um princípíante,

um curioso, um diletante mais
ou menos vaidoso, que, por si
próprio ou empurrado por ou
trem, aspira ao renome de artis
ta. Êle teve um mestre não me-

C_á a
.

tJlIerra à Península Ibérica ,
. Londres, lG (U� P.) - Nas esferas diplomáticas desta capital se

considera que poderia havei: séria alteração na península ibérica com

a situação criada pelos protestos 'do Japão e Alemanha perante Portu
gal, por motivo da cessão de bases .à Grã-Bretanha nas ilhas dos Açfl
res. Das informações disponíveis até o momento, parece depeender
se que a reclamação mais enérgica foi da, Alemanha, a qual diz que
com a cessão de bases à Grã-Bretanha, Portugal incorreu em "grave
violarão ela neutralidade" e acrescentando que o Reich se reserva o

direito ele tomar medidas de acôrdo com as exigências da situação. DI)
protesto japonês não se têm maiores detalhes, pois as informações se

limitam a dizer que o govêrno nipônico apresentou uma nota-recla
mação por intermédio do seu. embaixador em Lisboa. Nas esferas di

plomáticas desta capital não se acredita que a situação existente pos
sa levar Portugal à guerra contra a' Alemanha' ou Japão,' mas' faz-se
notar que, caso sobrevierem hostilidades com a Alemanha, também a

Espanha poderia ver-se envolvida na contenda, pois seu território é
a única rota terrestre de que dispõe a Alemanha, para chegar a Por

tugal.

nOr que o extraordinário Alfre- Cruzaram os céus _

.

da '.Hu.ng'ríado Andersen; estudou longos
anos para atingir a máxima Istambul, 15 (U. P.) _ Aviões russos, pela quinta noite
perfeição técnica; e, hoje, se- consecutiva, sobrevoaram Budapeste. 'Não·foram' lançadasnhor da sua capacidade artístí- bombas sôbre a capital húngara. Acredita-se' que se trat� de'
ca, cultua a Beleza com segura aparelhos soviéticos encarregados de abastecer os patriotas
e magistral conciência estética. jugoeslavos.Ale' h d I ílh

- Essas breves linhas parece- -==--------------------.;.._---:-----
... na ora a mor e, pi eneu nos bem poderem sintetizar a Na planície no'rte , do' Volt.or.n,oRio, 16 (A. N.) - Na manhã de hoje, faleceu subítamen- formação do seu talento pictó-

.te um dos mais populares poetas humoristas do Brasil, Antô- rico, que hoje se revela em Londres, 16 (U. P.) _ As tropas do Quinto Exército rom-
nio Perez Júnior, conhecidissimo sob o peseudonimo de "Teles .cada tela -':. paisagem ou retra-' peram as defesas alemãs e internara�-se profundamente !la-de Meireles", fundador da maioria das revistas cariocas e que to - com o mesmo refinado en- planície que se estende ao norte do no Voltu�no. I?-formaçoeshá mais de meio século caricaturiza a vida com seus versos canto.e o mesmo sentimento da autorizadas' salientam que os nazistas se estao retirando na
cheios de satira e humor. Teles de Meireles, morreu com a ida- natureza. direção.de Carigliano.de de 70 anos e, mesmo na agonia da morte, fez pilhéria. Foi Por tudo isso, podemos augu-

olg��:�;:����;;;�e;;t;Uar;rd���;:e j;�t���la��:�l��:�O�;�t�';a rcõiigõieõõs
..

�
..

iãpeies:········Londres, 15 (U. P.) - O go- cunstâncias atuais. A nota foi presa nos meios de Lisboa, I Slores - Passadeirasvêrno nazista enviou uma no- entregue à chancelaria portu- pois já era esperado. Quantota ao govêrno português, guesa pelo ministro alemão à possibilidade de que os ale- • APARELHOS INGLESESacusando-o de ter violado a em Lisboa. No protesto nazis- mães cumpram as suas amea- c
neutralidade. Os nazistas que- ta, expressa-se que a decisão ças, não. houve também gran- : para jantar, chã e caférem o direito .:_ segundo afir- do govêrno lusitano, de ceder I de sensação, devido ao fato de: O maior sortimento! Os menores preços! narnaram em sua nota de protes- bases aos britânicos, nos Açô- o govêrno lusitano ter adotado I M'ODEI,_JA_R Ito - de·tomar as medidas que res, constitue violação da neu- inúmeras medidas de seguran- 8 Aconsiderarem convenientes, se- tralidade de Portugal. O pro- ça para repelir qualquer ata- : .�'undo lhes acons21hem as cir- testo alemão não causou sur- .que, ext�rno. ., .

Para que o Papa venba para O Brasil
Rio, 16 (A. N.) - O vespertino local "Diário da Noite" di

vulgou a seguinte notícia procedente de São Paulo: "Um gru
po de estudantes de Direito reunido ontem, encamínhon . ao
presidente da República uma mensagem condenando a politi
ca nazista que cerceia a atividade do chefe da.Igreja, sugerindo que o govêrno brasileiro convide o Papa a transladar-se
para o Brasil e escolher o ponto que desejasse em nosso terri
tório para fixar residência enquanto perdurar a guerra, juntamente com sua côrte cardinalícia".
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"
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Na semana passada, a história
repetiu-se novamente, para os ju
deus americanos. Em Nova Iorque,
no seu maior e mais reprcsentatívo
conclave desde 1918, tendo-se reu

nido 502 delegados que represen
tavam os 5.000.000 de judeus ame
ricanos para UllHI nova conferên
.cia dos Israelitas Americanos, com
.apenas uma' diferença sôbre a que
a precedeu :__ a extensão muito
maior de SUaS preocupações. Na
sessão i

n.3ilguL9..1, roi

�iP"résellta.d.ól _

um relatório. obtido

atI'.
avés ele fein-,

=---....;;;;;;;;;;.;;;;=======;;;;;===========;;;;;:;;;;;;;=;;;;;=;...,-:- "A Bandeíra Nacional quando apas-e-
t

.

+ I d t' derni I cer em sala ou salão, por motivo de reu-es neutras e c an 'es mas, erncns-j

R E
MA

RATO'S' niôes, conferências ou solenidades, fica·

'trando. . qu.e . dos. ·S.30.0.000 ..'.J."tlde.us.•. ! "" 1.. . ... :. rá estendida ao lougo da paredev.por ;der
,., traz <la cadeira da presidência ou do Ió-

que VIVIam' na Europa antes de cal da tribuna, sempre ac'ima da cabeça-
.Hitlerv Yestarn agora apenas '.'

do, respectivo ocupante e colocada de
N -modo que o lado maior do retânguTo,3.300.0Oú - a màiorf a

' d6s quak'
. -

AMPLIA"ÇOES' de t"e'tratos a esteja, em. senrído ..hor-Izontal, _ e., �"' �
d " h t "

'

," .
.

.. t c -s: r ;.,' ,tráia '"olada 'em cima", (Decreto-tel D.
e.ncerra .OS· .nos '.g et os 'e .rros . '." ., .' .. ,.",. - .

R'
.

4.54:5.·. d.e 31 d.e .Julho de 1942; -,Art.'lS..
,.

crayon, pastel.e oleo, etracampos .de üoncen tração. Dos', 5
'm ibhô es . desaparecidos, -cêrca � ,de

.'

tos em" ·po'rceiana. inalt'e-
3.030.050 morret'frm em consequ�n'c"
da de fuzilall11entos em mas'sa, fo- ,râveis para túmul�$. Betra··.,

tos.·;esntaltàdos !p-ára jdias.
. F�to-'�'st�tuetâs .�� m�'deira,�
Mármores e gfl:mitos> '1ma-

"

gens e bronzes para

o ESTADO
Diário Vespertino
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,O'J
Número avulso Cr$ o'

No Intertor- sr>".•30

Ano Cr$ 80,00Semestre -

/ Cr$ 45,00Trimestre i Cr$ 25,00

ESTE AlUNO

anos

DIA 23

Opiniões de jornais
portugues�s

,Li�oa, 15 (U. P.) - A opiniãopública, Irefl,ettda pela imprensa,conti.nua 111Jani.festail1do satisfaçãoe serel1ld�d.e pela nova moda,lidade da polrtica externa por<ÍllO'uesaCOIU a cessão das ilhas dos Açôre�como bases_ de apoio à Inglaterra.A. declaraçao do : generalíssimoFranco! de ,que a Espanha mante
ra sua ne'utraHdade vigilante cau
sou agrado e -tranquilidade ':e,r'alÍssendo êste fato devidamente "'desta�cado pela imprensa por1UC'uesa
que publica fotogrMias do "chef�rio govêrno espanhol e do "cneral
Jordana, m iriistro do ExterIor. O
Jor�a! f'A, Voz" ao 'referir-se à .neu
tr�I,l9l8'de espanhola,' se congratula
J)e!o. fato de. .que €hlN'child tenha
considerado como fato natural
l{.er�e!;tm�lente "enquadrado,.niÍs �rea�]ld�cf.es HI"ifermacio,nais, embora na

P;Qlit,lca externa portuguesa pre-don11,ne sua, aliança com a Ingla
tçr,ra:�. P,roo&segue�o jornal, dizendo
qu,e, � margeq\ d� tal aliança, está
a amIzade· ·atIanrtIca com o Brasil
c �sipanha, v,ivend,� as três naçõesUnIdas .no. mesmo .adea! e respeit0
pelos chrelrt.0s. alheIOS. O órgão ofi:.
cioso ��Diário da Mail1'hã" desIt{lca'
c!pgiosmpent.e . as afirmacões doo
co.nde, Jordana,. pronunciadas no
D.ia da Raça, peJ:ante os repres'en'_'
tantes da nações ibero-americanas
c Portugal: "A Espaél1ha conta COúll

o: apQio· de ,Pontu�all, palra fazer
triunfar os princípios da' 'civiliza
ção C, também, duma ordem lllUJn
dial du:mdoura". Depois çle .. afir-.
mar que a Esp,alnha e Portugal têm
vid,as paralelas, o' jorn'al conclue,
'exp,ressando: "Por,tugal e Es,panha,

· il'eintegrados na compre·ensão, de
suas, missões no mundo, poderão,
em p.araJ.elj,smo c.om sua g.raJn.ge�a,
!Contr:ibúir para que as nações vol- ( Be].em, 15 (A. N.) é_ O c�so de descobrir a respeito. ViÍrios dias COMPRAM-SE:
!l.em ao seu ,perdido . equilíbrio, Red Luci,er e 'Beàtriz Cdlares, qüe I d®ois, um motorista foi encÜlntra- Um dínamo'de 2 1j� a 3 1!z- H�' p�
dentro da Justiça, P:az 'e Ordem". por Iilui,to ten1po ocupou a opimão do semi-morto, cOU} evidentes si-. para 220 volts. _

-----�--;;_;----------.....;-----
...-,,-.---:--,-,-, púbHea' e a atençã-o da policia es- nais' de t�n'tatiV'a .. 'de ·estrangula- Uma motocicleta emplacada.

,

tadual acaba de ter o seu epílogo meÍloto' e roubo,. Reeobrando os Um motor ou dínamo 11l0in.offsi-'

N '1 (
..C(')111 o' j'LlII,gamemto de ambqs os sent'idos,

. 'dedarou êle ter sido co de 7 a 10 H. P., d'e pred'�n'mCia:.

, culpados. O caso l'esuriIe-se assim: ag>redido IP,elo casal Red Lucier c queimado.'
..

Gerto dia, um 'pohciaI 'notou que' Ikatriz Colal"es, qÍJe se tinham ser- Um motor elétrico trifásico de'
a casa n .. ,6 da praça da República vido d'o' seu aUJtomóvlel'eque' o ha- 5 H. P.
continuava fechada .há vários dias. viam �agredido quando ê'l'e se re-

.

QuandQ uma parentâ da J11üradora C1ISOU a ir,. a determina;do lugar. VENDEM-SE: .
daqueloa casa fez com qlÍe fôsse ar- Presos os indiciados, Red Lucier Um terreno 10 x 29 na vau Ne-

PETISCOS - Roll·mop, - Herrings - Pickles - Cama· ·rombada a por;ta, foi encontrada, cunfess?u o 'crime, tendo Bea[riz I rêu Ramos,. pOr Cr$ 3.000,00•.
'

..'

d 1110r,ta e em. adJaoI!Jtado. estado de denunCIado a Red como auJo; da Uma ca,sa na Felipe Sclnnidt,rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos e de.c.omposição, a I1mlher de naçio- IP?:l;te., da per·uana Is�bel Te.lada. por Cr$ '50.000,00.
tainha f\J.rnadas - .Pernil - Pasteis - Empadas --:- nalIdade peru'ana e de nome Isabel O .lUrI cOll1iclenou os reus a 30 anos Uma casa na rua Fel1pe ScIlmidl:,.

Salame _ Peixe !-rito, etc. etc. T�jada, m�n�dora no mesmo p:é- de prisão celular. por Cds 10.500,00. .dJ.O. A p.ohcla nada' consegll'lra Uma casa na rua Ruv Barbosa
».................................................... paI' Cr$ 50.000,00.'

,

: . : Dua!s casas na, rua Fernan�o Ma-

i %)ISO'OS 'i CrediloMútuo Predial :::�f���r���ii�.3�:��P��ro�dÜ'ra. Re-

• -

• ...

• Um cofre ma,rca "Ide,aJ"•.

: : Proprietários - J. Moreira & ela. Um motor para máqui,na, de cos-
• • O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer· tura.
• • cadorias do Estado. Dois moinhos, senrlo um maior fr
: COLUMElA : s t' d' 4' 18 d

.

d
A outro·m'enor.

• .• or P1C'le;! nos las e e ca ames. 15 ;]!ções da Cia. Siderúrgica.
: : PRÊMIO MA IQR CR.$ 6.250,00 Canos em perfeito estado.
• As F • Muitas bonificações e inscrições de pagamentos. Um barÕimetro ancróide "Ca'scl-
: mais amosas mUSicas, com os mais : M'd" la" próprio para bordo.
• • e lCO grahs l.'ma bussola "Casella;", com re-

: Famosos artistas. : NOTE BEM todas esta8 vantagens por apenss !ôgio oe sol.
• U"LTIM S N IDADES· , Cr $1,00. Tudo que promete cum· •

: A OV : Dre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não A. L. ALVES, rua Deodoro 35.
: N RADIOLAR .. (Iu;-ide um só instante. Concorra para o próximo pôde servir de intermediária para

a II )� d qualquer negócio. Qucm quiser:" ., : sorteio. tenha cofiança, que, quan o menos es,erar, 8
comprar, ou vender, scjal o que fôr.,

• • sorte virá ao seu encontro rleve procurar esssa finnâ, que
: Rua Trajano, 6 : Conserve bem na memória os dias la e 18 tem, além das utilidadcs ofe�'ecida�
• • Jl1uita-s outras coisas, que podell'E.• •
•••••G•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 1 .,,;; interessar.

A J.1t ,

1:',<:, ":103 mediante contráto
.. J..:..H _

'Os originaill, mesmo não pu.

I-
blicados, não serão devolvi.

dos.

A. direção não se responsa
billsa pelos conceitos emiti.

I dos nos artigos assinado!!

,OAR . E 'ARMIZEM
Rua v. Meireles, 11

. Os judeus e o após�guerraNova Iorque - Outubro - UN-' me e em conseque ncra da propr ra

TER-AMERICANA) - Um mês de- ·guerra, enquanto 1.800.000 foram

pois do armistício em 1918, os [u- evacuados para o interior da Rús
deus americanos se reuniram em eia e 180.000 emigrar arn.
Fi!adelfia a-f'inn-de discutirem a A Conf'erêrici.a Is·ra'eli-ta· Amcri
situação de seus irmãos europeus, cana traçou um programa de vá
Dessa conferencia resultou a de- .r ios pontos, que inclue O direito

signacão de uma Delegacão Israc- ,de os refugiados retornarem aos

Iita Amoerkana à Confer�n.cia de seus la,res e às suas tarefas .depo is
Paz de Versailhes. I�6i então apre- 'da guerra, auxíd io no momento

sentado aos co ns.brutor-es ela paz atual para o salvamento de judeus
um progrsuna que foi posterior- que se cncontrum em ter-ritóri os
mente incorpoa-ado ao Tratado de ocupados pelo Eixo castigo aos

Paz: reconhecimento elos direitos criminosos eixistas, e reconheci
das. minorias, estabelecimento de rnento público do direito dos ju
um lar nacional israelita na Pales- deus a um asiâo temporário ou a

tina, e emancipação civil dos ju- Hill lar pernJainen,te na Palestina.
deus despr i vilegiaclos na Europa

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

OrientaL Prlvlldo dos

deGrandioso baile aniver

Gário. - Apresentação do

otornarAo
apto a co

merdetúdo.

CROONER da orquestra. -

Inauguração do assoalho

LdO
salão de dons"'.

Irmandade de N. S. do Rosêrto, S. Benedito e H. S. do Parta:,
- Festividades de N. S. do Rosário-

A Mesa Administrativa desta Irmandade comunica aos irmãos
e a todos os fiéis, em geral, que terão início as festividades em lou
vor à N. S. do Rosário, corn novenas às 19 horas, a partir de hoje até
dia 24. Outrossim. no dia 24 [dorn inqo}, serão rezadas 2 rrrissos, sen
do a primeira às 7,30 horas para' a Irmandade, e a segunda [solene] ,às
9 horas. Comunicá, também, que foi de.signado o irmão Ciríaco A,lves
para fazer a ccbeo.nço dos Anuais e Caixa desta Irmandade.

..

Florianópolis, 15-10-43.
.

A MESA ADMINISTRATIVA
5 v. �-,a '.

túmulos

Oportuni�ad��"
comerciais

.

prazeres da
boa meza?
Por que?

PILULAS DE

REUTER

,.";
" 'Ó,' (

\:V1HdIDI:1I11·sm 20 'açÕes da
. ·IU� Jj,lU� lÃ Cia:'; Shit}rú�.
,g'i:ca Naciorial. T.•at,�r ��" ieda'
;çã6 do "Estado": ." v. - ,1,

VEriDE�SE ���d���Ui�:'��:
de 3 cilindros de ferro. acbm':'
panhada de carro com 4,roda5.
e tólda. Informa se na g�t,��.
cia do «Estado".. V.' Ii

Representante: �ELARMINO CORRÉI,A· G9MES
Rua General Bittencburt, 183 - FLORIANOPOLIS

.

I

de prisão

"". '. �

ORI(
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,(Jlnbe Doze de A2:ostn Domingo, 17- "Soirée" Início: 22 bs.
Domingo, 24- "Matinée" Infantil- Início: 17 bs.

, ·�••••e"•••••••••IHI••�"'._"
• •

:IVida Social i,I :•••••••( G.......:
ANIVERSARIOS

Passa hoje o aniversário natalí
cio da oxma. sra. d. Catarina San
tos, esposa elo sr. major Antônio
Mrtins dos Santos, da F. P. E.

Decorre hoje o natalício da
axma. sra. Carmen Correa Tolen
'tino.

Faz ans hoje o sr. José Garcia,
figura m_uito estimada nos meios
comercials ela capital,

Nesta data transcorre o aniver
sário elo sr. Orlando Gonçalves, al
to funcionário do D. E.

l<'AZE MANOS HOJE
sritas. professora Nair Haberbe

· ck, Ztlda Cidade e Hortência Melo;
srs, José V. Pereira e Antônio

Francisco Santa-Rita.
menina Zilda Correia.

CLUBES
O Clube Cantista, de João Fp,:;·

soa, realiza amanhã, às 18 horas,
uma soirée dansante

NOIVADOS
Com a gentil senhorita Jorgelina

_Farias, residente em Biguasl!lú. con-
· ·tratou casamento o .r. Rui G.
-Cun.ho .

................................_JV'w.__..-......__......�•••_

_-Preso em P. AlegrePorto Alegre, 15 (A. N.) A
polícia local prendeu a. Celino
Duarte Guirnarâes, que estava hos
pedarlo no Hotel Yung com o no

me de Wilson Resende. Celino Iu-
· gira da cidade mineir-a de Uber
lánriia, dando ao Banco do Comér
cio dali, do qual em corr-entista,
prejuízos de cêrca de 1 milhão de
eruzeiros. Daqui, Celino pretendia
seguir para a' Arg.entina.

"o conde Sforza
Londres, 14 (U. P.) - O chefe

dos �t'3lia'lllOs livres na Am'érica,
co.nde Carlo Seorza, p.l\ll'ÜU hoj-e
por v·ja aérea para a África do
Notr.te.

•

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, promo
vido pelo Diretório Acadêmico do Centre XI de Fevereiro, �OUl
o apóio de " O ESTADO .

Voto na senhorita , ........................................•..

Aluna do " ........• ".

Votante , .

NOTA: - Preencha com clareza o "coupon" acima ti depe
site-o nà urna existente no Cine Ritz, especia-lmente coloeada para
esse fim.1 que o vegetarianismo não é

um movimento novo; que êle
já era conhecido na antiga In
dia e foi advogado por Platão,
Plutarco e outros homens famo
sos da Antiguidade: e que, em

1671, se tornou um culto. na

Inglaterra, sob a influência de
George Cheyne.

........� --..-- ------ ----------�

Ou pela Itália ou pela Alemanha
Washir.gton - outubro - (CO- civil na retaguarda das linhas ini

MENTÁRlO DA INTER-AMERICA- migas. Aqueles que, segundo n tes
NA) - Notícias procedentes do temuriho insuspeito do cr-iador rio
interior da Itália anunoiasn que ,Flascismo, haviam enriquecido à
violentos combates se travaram sombra do Poder, não se resignam
nas ruas de Flor-ença. Alguns pala- facilmente a perder suas rendosas
cios da bela cidade italiana foram posiçoes, procurando, ao mesmo

incendiados pelos emissários do tempo, retardar o justo castigo
Duce, tendo-se generalizado a luta que os espera.
a toda a área. Os patriotas, Ieva n- A Itália está sofrerudo as conse-

2 que durante o reinado de
Henrique VIII, o Parlamento

inglês prescreveu aos súditos de
Sua Majestade que, aos sába
dos, só comessem peixe; e que
essa prescrição determinando a

abstençiio da carne aos sába
dos, e não às seda-feiras, ti
nha por finalidade única fazer
pirraça ao Papa Clemente VII
e ao rei católico Carlos I, da
Espanha.

tados em armas, oferecem aos ale
mães e aos seus ex-compatriotas
uma resistência desesperada. Mui
tas pessoas, com os membros fra
turados, foram lançados ao rio Ar
no,

Estalaram os d isturbi os com a

chegada a Florença do famoso Re
nato Riocci que Mussolini, na qua
lidade de delegado do "Iuehcer"
para as zonas itafianas ainda
ocupadas pelos alemães, acabava
de nomear chefe da chamada mi
Iicia fascista republicana. As fôr
cas alemãs, com um completo equí
pa!mento de guerra, 'roltegiam os

parttdários do Ducs; contra o ódio
dos populares. Os motins, atingi
ram grande violência quando os

mldicianos de Ricci, escoltados por
soldados nazistas, invadiram os

estabelecimentos da cidade e as
saHaram as residência<s particu�oa
res em bus'ca de patriotas e desta
cados aruti-f3!scistas. Numerosas
pessoas for'31m maS'sacra{:J.as por or

ue.m do chefe das mHicias, qU,e or

deuDu o 'eJq!el'minio de todos os

individuas susp.ei.tos de ap.oiarem
o movimento em pról da Itália Li
vl.'e. Grupüs de p.opula,res, que vi
toreavall11 as Nações Uilli:das fOiram
111leiralhados . pelos soldados. do
Heich.

Musso,u,ni, com a sua pequen.ina
república de camisas pretas, está
fOIm emtallld o uilla aurtooti.ca guerra

a
e

I H

3 que a Itália é o. primeiro
país da Europa na produção

de energia eUítrica hibráulica e

o terceiro do mundo depois dos
Estados Unidos e do Domínio do
Canadá; e que, mesmo auim,
a Itálià só aproveita 50% de
todo o potencial de sua f,srça
hidráulica.

Muitos têm sido os benefícios
que as classes menos abastadas
de Florianópolis vêm receben
do dos dirigen·tes da adrn in is
tração pública. Além de outros,
contam [á com duas vd las, on
de, com rela.tivo oonf'ôrto, resi
dem com suas famílias.

A primeira Vila Operária, na
andem de construção, está si
tuada na Pedra Grande. Foi
construida no govêrno cio Dr.
Adolfo Konder e lá está servin
do de marco à passagem do seu
governo. A segunda, construída
no d istrbto de "Sa-co dos Li
mões" pelo I. A. P. I. Ambas,
proporei onando o confôrto a
que faz jús a laboriosa classe
operária.
Surge no momento um dos

mais signdf'icat ivos e justos TIlO
virnentos em prol da constru
ção da terceira Vila, a "Vila Vi
ccnt ina ", que, por sua nature
za e para o f'irn a que se desti
na, merece o mais amplo apôi o
de todos aqueles a quem alguns
centavos sobejam e, com verda
deiro sentimento de caridade,
podem auxiliar essa grande e
mer-itór-ia Obra.

, Quem, corno os vicentinos,
escalar as encostas dos morros
a cavaleiro desta cidade, verá,
e por certo sentirá também, a
necessidade de levar àvante esta
campanha, e auxiliará, no que
estiver ao seu alcance, a cons
trução desta terceira Vila.
Naquelas encostas, quantos

quantos casebres (que nem de
ranchos se po-dem qualificar )
servindo par a habitação l Qua r.
ta m1séria!

É para abrigar essa gente que
os Vicentinos, acompanhando I)
nobre gesto rio Sr. Presidente
do Conselho Central Metropnlí
tano, estendem as mãos, im
plorando a caridade de um nhu
lo para a Viloa Vicentina, a ser
em breve construída em terre
no ap.ropri:a.ct.o le já adquírid,),
esperando a benC'Volenicia da
popul.ação l.ocaL

CASA Mi�'ELANEA. dis.-ti·
b:uidora do:s Rá'dids R. ,C. :11.
VictCi.r, Vá-vulas e {)Sicos.
RU-á Tr9js·no., 12..

4 que Platão. o célebre filcSsofo
grego, incluiu a pesca entre

as profissões menos nobres.

5 que os movUnentos dos elé
trons, por meio de altal!l ten

.sõe. elétricas, podem ser acele
rados a ponto de atingirem
quc:iae a velocídade da luz.

6 que a pl'oduçã.o inglesa de
. trigo não basto, de modo

algum, pal'Q a sati.fação das
nec_i�des do país; que as

colheitas, ali, se elevam a pou
cos maia de 1 milhão de tone
ladas anualmente; e que a im
portação atinge, em c'ertos emos,
a� a 6 milhÕfi de toneladas,
o que 1'epresenta a têrça pal'at
do volume de trigo �pQrtad.o
pelol!l demais pais.s do mando.

DOENÇAS ,DE SENHORAS - VilAS URINMtIAS - CIRURGIA
Tratam�:!l1'to especializado das af-eoçóe,;; do Aparelho Gen�tal Feminino.
Tl'atmnento nroderno da Blenor·ragla Aguda e Ol'll'ltl'Oa; �ob controle M

chasoopico (URETROSCOPIA) e de l'aboratót";'o. Aparelhagem eletnca papa os tl'6ta
mentos e�pecta ItZiad0'5..

DlATER.MIA - INFRA-V'ERMELHO.
CONSl,J,LTAS: nial'iam.em'te da� 14 às 18 horas.
RESID"iliNCIA: TiraQe.'I1tes- 7 (J',oln'adO).
(..'ONSULTóRIO: Tiradentes" 14, FONE: 1.66.3.

Força . nipônicaNova lo-rqu�, 15 (U, P.) - O
· J.apãD deu a id1den<p,endênci.a con
dicional das FiJipi,nas, isto é, des
de que sell's filtros pe,guem em ar
maI'; ao l'ado do .T[1jpão, FoLdissol
vida a adminis.traçã1o miJi,t,ar japo
nesa e subs,ti tuida pe],a presidência
do sr. Laurel, que já formou o ga
binete. D.epreende-se que a aNtude
do Japão visa apen.as feitos de

Ipropaganda. A farsa dos conqui's
tadores asiáticos foi precipitada,
sem dúvida, pela recen1e de:clara
ção do pre.sideonte RooseveU, abre
viando em dois an.os a da,ta pre
viamente fiXJad-a para que as Fili
pina's entrem' na pOlsse de sua so
berania.
"..,... _._ -_._ __._-,....

'Quebrando a defesa
Argel, 15 (U. P.) - As tropas

:aliadas do Quinto Exél'cito quebra
ram vários pOinitos das defesas al'e
mãs sôb.re a margem nor,te do Vol
turno, segundo as últimas infor
maçõe.s da frente.

Abôno familiarPÜlniO Alegre, 14 (A. N.) � O
presidente Vargas, em compa,nhiado inrtervento'r Ernesto Dornelles
e do comandante Mata, CIIltregou,
ontem, no palado do go.vêrno, o
primeiro abono família,r concedido
pejo Mill1Ís:túrio do Trabalho, neste
Estado. Trata-se do motodsta A,n
fiJóquio Madeira, pai de 8 filhos,
qUe recebe o salário de 400 cruzei
ro.s me.nsais. O presidente Vargas
S�lie.ntoll que a lei do abono fami
Ira'!", receberá acurado exame de
sua parte e que sua adoção em to
{jo o pais tivera enorme repercussão. Visava a mesma não apenas
proteger a,s famílias numerosas,
mas pernliltir que seus descenden
tes tivessem maior assistência, esti
mulando, também, a prole. A.ssim,
co.� salis,façã'o, fazia a entrega do
iprllneiro aho,no a um cheife-,de-fa
mília honrado e di.gno, formulandoV'Ültos pela saúde ele toda a família.

DR. LAURO 'DAÚRA

'TEN,HA JUIZO

quências dum sistema, que, tendo
iludido nas suas expansões retóri
cas mubta gente de bôa fé, aparece
agoira em todas as consequências
de sua crua realidade. Sendo a

negação, em virtude dos seus pró
prios fundamentos, do sentido his
tórico do País, de suas tradições
[ur idi cas e humanas, de tudo, en

fim, quanto histor-icamente estava
consubstanciado com o nome da
Itália, só pode subsistir agora ('0-

mo instrumento da invasão estran
geira.

A-I A despesa com o

tençao . cinema p6de ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francil!ll,o Tolentino, 3.

Ministério da guerra
Rio, 15 (A. N.) - O ministro da

Guerra baixou aviso, recomendan
do a fU�I e imediata observância
dos disposJto no a.rt�go 180, pará
grafo 3°, do Regulanloo'Ío para o.

SllII'viço de' Saúde em TCIIll1PO de
Paz, combinado com o art. 59 e
seus parágra·fos, do Código de Ven
cimentos' -e Vanta,gerus, recomen
dando que o licenciamenlÍ.() terá
!lugar lalpó,s a illlS!peção de saúde,
mesmo que a i,ncRlpacidade tenha
&iJdo de caráter tempodrio.

fez 'Ontem 53 anos
Argel, 14 (D. P.) - O general

Eisenhower, comandan:te-g;eral das
fôrç.as ali'adas ,no Mediter,râneo,
complel1:ou hoJe 53 anüs de idade.

Professor. DesembargadorPara Cl missa que, a 18 do corrente, às 8 hol'Q.,
mClnda celebrar na Catedral Metropolitano, no al
tar do Saqrado Coração de Jesús, em sufrágio da
alma do pranteado DESEMBARGADOR GIL COSTA,
convida a Faculdade de Direito de Santa Catarina

os seus professores, alunos e funcionários. bem como a família e .9

amigos do' ilustre morto.
Florianópolis, 13 de Outubro de 1943.

Gil Costa

ORIGEM? USE o PO·

TEM SfFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

PULAR PREPARADO

13�&i I :&i1l'!1A Sll'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre8
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. ,

Inofensivo ao organismo, Agradaver
eomo um licôr

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

da mesma origem ,

FALAM CELEBRIDADES MEDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A compos!çl1o e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914> re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
.os casos de indicação apro- facll manejo para o pÚblico
prlada (sffills em varias de no combate â SUllIB, quallda
suas manifestações) os resul- 'deI que frequentemente a
tados têm sido sat!s�atorlos, proveito no Ambulatorio da
pOis são rap!dos e durave!s. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PaSSQ. severas pe,nas os que não se apre

senta'rem.

HORÁRIO DASD������ MISSAS PARA

IBaoco do Brasil SI4CaLedra.I:,6, - 7, - 8, - 10 horo,s.
Flor·.ano·pol·ISNovena. as 19 hOlNlS.

Em dlias da seuuooa: Missa: às 7,3'0
horas. CONCURSO PARA ESCRITURÁRIOS-
Igreja de S. Fralllciscü: 7, - 9 ho·ras.
HosprtJal de Caridade: 6, - 8 horas.
Purissimo Coração de Maria (Pall'to):

8 horas.
Igreja de Sto . .Aon.tônro: 7, - 8 hoTaS'.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
19r'eja de StJa. Terezilnha: 8 horas.
Asil\O Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dl:>s LimOes: 8 hora,s.
Ginásio: 5, - 6, - 7,30 (só a-1unos),

- 8,30 horas.
CapelJa de S. Luiz: 7, - 8,30 hocGs. r'ente, como segue:
Capela do Abrigo de Menores: 7 horas

(todos os doias).
'I'l'i,ndade: Matriz: '8 horas.

I
Trindade: Chá(la'l-a dos Padres: 8 ho

ras.
J.oão Pessoa (Estreito): 7,30 - 9,30

horas.

..!�.._�;.�:"':�:!..=._!.�....::'o::.==.:: - - .......'"

Forcados a servir aos
alemães

Argel, 16 (U. P.) - Receialndo-
a invasão da cOlsta da Jllgoeslávia,
os alemães estão convocando cOlns

critos jllgoeslavos em idade mili
tar para formar com êles a "Divi
são do AJdriártioco". As auio,riJdades
militarCis, aIemãs 3lmeaçmn COilll

mos na pol-:ova doe a'ritmética.
F,oriJanópo,is, 15 de outubro de 194;�.
P.euo Brunco dlo Bll'asil, S. A. - Floq'ia

nópoLils. .Jolio .José de CnpeJ'tino lHe<l,>j
I'OS, get'€Q1te l'nteri'no: TAndolfo .:\. Gon'"

�ah!es .Pel'eii'a� l:Ontrlc101' interino4

CONTRATADOS

A Agê01côa do Banco do Brasil S. A.,
desta Caipi,bal, avisa aos oandidatos ins
critos no concurso de escriturárros-c)n-
U'atad,os, que as provas para o refe<rido
C{)Il1c''Urso serão realizadas, no edifíci10
desta Agência, nos dias 23 e 24 do cor-

I

Dia 23 - S:iba<ll>

Português - de 14 às 16 ho,ras

.Ariunética - de 16,15 às 18.15 horas,
Fl-ancês - de 20 à's 21 h01'a5.

Inglês - de 21,15 às 22,15 horas.

Dia 24 - DOlningo
ContalYilidade - de 8 às 10 'horas.

DactiLogJrafia - de 10 horas em dian
te.
Os oatlldidoatos deverão comparecer 1 'J

mlÍ!llJutJos antes da hora n1aTeada, 1111'.111 i

dos do C3'l'tã:o de iTrscrição, caneta-Li H
teim OIU lapis-tinta, e táb�a de logarW-

"n.:,�
�._:.;.....
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•

Washingtqn - setembro - (IN
TEH-AMEIUCANA) - Está pros
seguindo, vitoriosamente, a guerra
tanto maritirna como aérea e ter
res tre, em que se empenham os
Aliados contra as posições do Eixo
na Europa. Os preparativos para
essa campanha foram cuidadosa
mente estudados, na África do Nor
te, experiruentado contr-a os ale
mães, na Sicilia, e executados, na

invasão da Itáli a Continental.
Depois de Dieppe, na França, em

agôsto de 1942, foi o pr.iuiei ro de
sembarque aliado na Europa Con
tí nental. Uma longa série de p rcpa
rativos antecedeu a invasão da
Itália. Desde El-Alaruein, as fo.rç·as
das Nacões Unidas vieram se con

centrando e se' pr-eparun d o para
esse desembarque, tornando as me

didas necessátí as, ao. Iaego de toda
a costa do Mediterrâneo, no norte
da África.
Naquela cidade, completamente

desconhcc irla de todo o mundo, a

sorte dos aliados, em outubro do
ano passado, havia mudado súbita
e tragicamente. No verão de 1942,
o marechal Rommel derrotou as
fôrcas britânicas do deserto e chc
goú' a av.mçar até 70 milhas de
Alexaridr ia. Daí o contemplavam o

,\:10 e. o fertilissimo Or iente.
_ .

Mas justamente nessa p osrçao e.
que foi detido o Af'r ika Cor'ps. En
quanto o marechal Rommel parou,
à espera de tanques e de supri
mentos um novo exército britâní
co es,ta�a sendo formado no Egito,
com tropa", provenientes da Lngla
terra e que para chegarern ali ti
nham �le fazer ltllLa_ longa viag�I11'1Essa forca, que entao se orgamza
"a 'no ,Ê,gito, é o glorioso Oitavo
Exército Britânico, que foi posto
sob o comando elo general Bernar-d
L. Montgomery. O novo Exército
estava equipado 'co>]]) novos arrua
mentos, novos tanques e destructo
res de tanques vindos dos Estados
Unidos.

O Oitavo Exército assim f'or lc
mente equipado com os novos ar

mamentos e protegido por uma

supremacia aérea absoluta, fez o
Afrika Corps retir-ar-se, desde El
Alamein, em outubco do ano pas
sado, retirada essa que foi inin
terrupta e sem que as fôrças. das
Nações Unidas lhe dessem um mo

rnento de fol'gu, até a Tunísia.
Então, na manhã de 8 de novem

bro, a sorte das fôrças de ROlTlmel
foi selada defiiJ1itivarnente. Umil
esquadra de 850 navios, transpor
ta>ndo tropa's e todo o equipamen
to e munição exigidos para a guer
Ta Illodérna, clesembarcoll no norte
da África. Essa tropa es·tava sob as
ordens do general americano Dwi
ght D. Eis.cnhower, que t.ambém
vinha na qualidade de comandante-'
chefe dos Aliados. Na primavera
deste ano, já a linha MaI'Cth estava
em p.o,der das Naç5'es Unidas. O
exérc.ito americanç, .que linha sido
enviado para a Tunísia, constituí
do de soldados novos e qne pela
primeil'a vez se empenhavam nu
ma oampa�lha tão ardua, logo de
pois .iá podLa ser considerado com
a efici&ncia e a ex,periência de LIma

tropa veteralna e. com o üHoavo
ExércHo, fOl'mn\';J unta tremenda
combinação de fôrças armadas,
'COmo aínda ·não se havia visto an
tes.

Após ev,acuação total da África
pelas fôrças Ido Eixo, e enqlÍanlo os
exércitos descansav'am, uma fÔl ca
aérea estava "abramdando" os pr'il- .

ximos objetivos. A ilha de Pantella
:ria ex:p.eri'l11entoLt i\sse poderio aé
reo e outras ilhas estratégicas para
o caminho da Sicília também formn
atacadas e d.epois ocupadas até qu
a 10 de julho, a mais poderosa ar
mada de tod,o o 'll1un,do- composta
de 3.200 unidades - transportando
fôrças anfibias, deixava a África
do Norte, para desembarcar na pró
pria Sidlia.
Não obstante o Eixo ter tido

oport,unida'de de evacuar muitas
das sua,s trqpas pelo estreito de
Messina, ôle ainda teve, em mor-

tos, ferídos e prisioneiros, uma _

baiXJa de mais de 300.000 homens.

8 R T· 8
AG2NClb..S E REPRESENTAÇOES Prestigia o Govêrno e a.

E novamente, enquanto os exér- _ ua ra)ano - Caixa postal - 37. Rna João PintO - 5. classes armadas, ou seráscitas desclllnsavam, Ullla fôrca :lé- . Florianópolis
.

['ea es,talva "abranda,ndo" os próxi- Snb-a.II:entes nos principais mUJIlcfplo. do um "quinta - colunl.ta". (L..
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lnVaSaO da Itália Continental Ital. Entroncarnenros f'crrnviár ios, Iestradas e aerodrornos ficavam pul
verizados com o que se chama, in i
Ilitarmel1it!e, bombardeio cstratéga
co. Os ataques aéreos não eram di
rigidos pessoalmente, contra os

inimigos e sim contra os seus meios
ele resistências, as suas indústrias,
os seus meios de tramsporte - ae

rodromos, ferrovias, oficinas, de
reparos, pontes e o sistema cos

teiro de comunicacõcs.
A Itália Continental estava con

tinuamente sendo submetida não
apenas a um bornbar-de i o aéreo
mas iambétn a um fortíssimo ca

nhorieio naval. Num desses ataques
uma poder-osa Iormaçüo naval, da
qual faz iam parte o "Hotln ey" e o

·"Nelson", fez um canho ne io con

ce tnrad o contra as fortificacões
de Heggio di Calabr iu, o "de'do"
exposto da "bota" italiana.
Depois que as fôrças aéreas e

tcrrestres deram a sua tarda pre
paratór ia por terminada, elas se

uniram para apoiar o exerci to e a

invasão do continente europeu tor
navii-sc n111ã r-éàl i datle,' ahrtn do o
cmu i nho que conduz a Roma e a

Berlim e dando () testemunho do
esmagador poderio das fôrças das
Nações Un id as.

Resfriado
no Bebé

A fôrça do
Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço _

peito, ao deitar. Traz prompto alli
vio-corta • maioria dos resfriados

da noite para o dia.

Penscmento
S. Paulo (Por SILVEIHA PEIXO- dito nazismo não

TO, para U. J. B. e "O Estado") --i ter as maiores
Acaba de ser divulgada a notícia subjugar a Iôrça
de que Hornain Holland, o grande homem livre por

hesita em come

atrocidades para
que emana dêsse
excelcnci <1 ..

vigiada pela, polícia. Seus passos
cram cuidadosamente seguidos pe
los espiões ela Gestapo. Seus j i-

cscrttor francês, incontestavelmen
te uma das .cxpressões maiores da
literatura de nossos tempos, foi
conduzido para a Alemanha e o.li
internado num campo de concen

tração, sob vigilância especial.
Hcvcla notar que o imortal cria

dor dessa, obra imortal que é

los sofredores _"Jean Christophe", ,velho e t:llque-
D GALHARDO-Ex- brado, pOIS conta cerca de OIL�!1tara. L.

,. (anos, desde algum tempo vinha
rn

ê d ic n do Centro Esp i r i to I ..

sendo uru dos alvos prediletos das
Luz, Caridade e Amor, co 'perseguiçócs nazistas.

munica, a mudança do seu Sua casa era permanentementeconsultoria para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos. vros foram queimados em praçaEscreva detalhadamente -

. d pública e interditaram r-igorosa-
nome Idade, en ereço e en.

t ' N- I'
.

,

I
men e asna venua. ao lalVJa, 11Ial$

velope se 1 ado para a res
na França Ulll jornal que lhe acei-

,..,,,,,1:0. lasse colaboração.
_. .. I Estava Homain Holland pratica-

Camisas Gravatas Pi i ames

\
Os órgãos da Estatlstlea MIlItar I

mente.
irnped ido de opôr-se à rea

Meias das' melhores' �elos me- têm apôio legal. qduadndo 'nhmtsm I Iização dos planos de Hitler, pois,o produtor e o ven e or a mos raJ , '. . _

Dores preços, só na CASA MIS- o que possuem em seus estabeleci. seu unico instrumento de açao
CELANEA Rua Tr a iano. 12 Vlentos_ (D. &. M.). a manifestação do pensamento, a

palavra escrita e falada - êsse, os

hunos tiveram o cuidado de re"":";'�
rar-Ihe, para reduzi-lo aJO silêncio,
Mesmo assim, no entanto, com () I

pensamento algemado, sem poder
falar OLl escrever, a figura nobre
do grande escritor tinha, corno

ainda tem, o estranho poder d�

MACHADO & CIA.

de 20' de setembro a 30 de outubro
a tradicional

(AS�A MACEDÔNIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
todú a sua

Secção de Fazendas
.

" Lindos esta;mpados, côres firmes - e Ci1

'que preços c.onvidatívos!

Muitos artigos serão r.ehaixados para
diminuiç.ão de stock

IIluito
Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale Inais 1
Aproveite a nossa

ofe'rta especial ,IPerfumarias, roupinhas para crianças, 'bÔlsas.
cintos, bijuterias, novida:d��, etc. etc.

Não esqueça: come.ça a 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro! _\ J'

A

«a casa que mais vende emelhor atende»

atemorizar aos senhores de uu <'I.

nação poderosamente armada.
Na França, em toda a parte, os

esbirros elo regulo nazista sentiam
a presença, do ancião que fez de
sua vida inteira um apostolado dos
mais elevados ideais ..
Nas cidades tiranizadas, pcrr!u

rava e tornava-se ainda mais viva

a lembrança: cio vulto austéro e

bom de Hornain Holland - o pl'l
meiro que ergueu a voz para eh
mar aos povos, àté então inc'lll
cientes dos perigos que os ame::1.';a
vam, que "o fascismo era a gller
raJ" .

Expl,ica-se, por aí, mais essa
monstruosa façanha dos. ass,éclas
de Hitler. Homain Rolland rep,re
senta ullIa idéia gene.rosa, portan
to inteiramente aUltí:poda das sinis
tras ideologias nazi'stas.

I
Ele, o escritor genial, ·pregou a

liberdade. e.a fraternidad'e em seu

longo apostolado pacifista e demo-

I
crático e isso fez dêle um fa,ntas
ma paira os que têm prlll'Ídos de

se-lnhores de escravos.

aconte{'er eru situaçõe.'i idênticas ..
A corôa de espinhos que impllse

l'am à frente altiva e nobre de Ro
lllaín Holland há-de transfol'mar
se em corôa de louros.. Porque nãQ
há fôrça, que deslrúa a: fôrça do
pensamento, quando êsse pensa
mento está orientado por um ideal
de liberdade e fraternidade huma
TI as.

Compreende-se, pois, que o mal-

Quem sont!gar informaçóe8 à b�8-
tatísticll Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso.
será julgado, militarmente, como

inimi20 do Brasil (D. E. M.).

"!I-\\�O VIRCI:,_) �DA �<.;A;['� IVErZEL INDUSTRIALJOINV/LLE

,o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
recomenda-se para hosp!tai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

Esquecem-se, porém, os ti runos,
como todos os tiramos se esquece
ram, de que também nesLe caso

sucederá o que aconteceu e há-de

MEU VÕVÔ É
.

ranzinza •••

êle é "do contra"

"Meu VÔYÔ nunca me faz
urna vontade... Ele. dá o

"contra" em tudo ... " E
por quej' Simplesmente, por
desconhecer o regime Eno..•

"Mas o meu é bonzinho..•
Nunca dá "o contra". ° seu

segrêdo é o regime Eno ... "
;1
"

o QUE É O REGIME
ENO

A prisão de ventre
causa intoxicação in
terno. Poro combatê_
Ia, taça um regimecom um laxante sua
ve Como o
"Sal de Fruc
to ENO".'O
regime ENO
consiste em

toma-lo, dia
riamente, ao levantar
eaodejtar.�bom para
qualquer idade. Nãohá contra. indicaçãol

! .

"SAL DE FRUCTAli

ENLAXANTE SUAVE

ANTIÁCIDO EFICAZ

MELHOR ALCAlINIZANTE

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ternos
FaçaII1

de tropicais, linhos, brins e
uma visita, sem

PRACA...

avisa o distinto público de florialó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A· Exposição»
casemiras.

•

compromisso.
QUINZE N. 11

,

a

Este aluno hobi
li tou-se em es·

crituração mer

cantil, calculos
comerciais, por-
tugues pratico, D1ililÜi!l� /

direito comer

-cial, correspon
dencio, em sua

coso com estes livros especialisados que
dispensam o professor por ser de umo facili
dade jamais 'lista. A verdade seio dita: sou professor ho mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu ender e ço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenos prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 o 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, o
um Certificado de competencio com o qual, de conformidade
<:om o lei bem claro, ooderá comprovar o sua alto habilitaçõo.

o santo do dia

São galo é filho da Ir ln n.dn. Co
mo companheiro ele São.CoI umba-
110 ve iu pau-a a Gália onde funda
I-am o mosteiro de Lax euil. Expul
&OS do terr-itór io gaulês dirigiram
se para a Itália. Atravessando a

Suíça, Galo ficou doente e perma
neceu algum lempo nas margens
do Lago de Constança. He st abele ci
'd o procurou um luga.r crmo, apto,
porém, para ser cultivado. Tendo
achado o que procuruva, levantou
'uma capelí.nha e uma cela.
Conta-se que nisto foi ajudado por
um urso ao qual o santo curara o

'pé machucado. O cer-to é que aque
las duas toscas casitas se transfor
maram na célebre abad ia São Ga
lo, que deveria dar à lgrcja tantos
hOI1lBnS notáveis pela santidade e

'pelo saber. Entretnnto , a pequena
céla ton-nou-se foco de luz que irra
d iavadiava pelas trevas do paga
nismo ilumina.ndo os homens de
boa vontade que vinham assed ia n
do o missionário. Miihares se cnn

verteram a Cristo. O arauto do
Evangelho e da cultura cristã mor

·reu com 95 anos no meio dos seus

trabalhos apóstolicos em Arbona.

s, Galo,
da

DIA 16 DE OUTUBRO

Apóstolo
Suica

TIPOGRAFO
o território da Europa vem mos-

Precisa-se de bom oficial.trar que tal tese é. apenas parcial- T' f' B '1 R T'
mente verdadeira. Assim, os movi-

d
ipogra IIaO' rN8�1 , tuad

ira-
.

'1
entes, . ao es an o em

mentos dos patriotas, fazendo com
d'

.

-

'f
- .

. . . con lçoes, e avor Ilao se apre-
que o J1l1l11lg-0 tenha que exercer

3 '1.
ilânci 't

. sentar. V.-
uma vigt a,nCla.. lllUI< o ma1Ol'. em . . . .' '. _ ...

todos os setores, desfudca as for- COZINHEIRA

sejada anuência relativamente il
ocupação germânica, e que, subita
mente, assumiu uma atitude beli
gerante.
Naquele, como de resto em' 0,1-

tros países, o povo está haurindo
novos mananciais de coragem e

fôrça, em consequê-ncia dos golpes
que estão sendo desfechados con

tra o opressor, em preparação' do
momento parra a libertação final.

O movimento de resistência

c�a,ndeslina, n a Fran?a, a princ�piC) [-dispcrso e desorganizado, rápida
mente tomou forma, transrorman-
do-se nurua esperança nacion')!.1Assim, atua lmen te, os guerrilhei-
ros

.

franceses, _ju.ntalllente. com o,serviço de. i nf'ormmçôes claudestí-]
nas, atingiram um estágio de tão 1:... ,;... ..

perfeita organização, que estão
'causando inumeras dificuldades ao

inimigo. Na Polônia, os patriotas
·.estão fustigando o inimigo, cada

.

vez com mais audácia e por todos
os setores do país.
Como se sabe, a tesistência de

uma! população a um exército hos
Iii que ocupa seu país póde tomar
inúmeras formas. Desta, a mais
etíciento é a resistência aberta, em

forma de guerrilhas, tal como está
.senrlo levada a efeito na, Rússia
ocupada, na Jugoeslávia e na Gr é
-cia. Menos ostensiva, porém, igual
mente importante em seus ef'eilus
milita.res, é o trabalho silencioso
e subler-r-ân en dos sabotadores, fa
'Zendo explodir as pontes f'c rrov iú
rias ou destruindo os depósitos de
munição. Existe ainda uma ativi
dade, diferente das duas. acima
apontarias. mas nem por isso me

nos temida pelo inimigo. Consiste
na desmoralização das tropas do
advcr-súr-io pOI' m ci o do "bovcott "
c do ridículo, bem como da disse
minação ele notícias e rumores de
salentadorcs, que deixam profun
dos vesltígios no mornl, .iiI abalado,
do inimigo.
Atualmcn to, a rcaçâo dos ])OV0,)

escravizarlos assume todas as va

riantos assinaladas e vai num crcs

cerido cada vez mais ameaçador,
não só em todos os países ocupa
dos da Europa, mas, também, no

Sabotagem, arma poderosa!Londres, (De C. WILCOX, pelo _ pr'óprio território alemão, por
telégrafo) - Recrudesce a resls-Í meio dos llliJIi1ares de trabalhado
tência das populações. das regiões i res estrangeiros que labutam como

ocupadas pelos alemães. Não se escravos num trabalho duríssimo
passa dia em que se lenha nova em Sl1aS fazendas 'e em suas Iábr i
notícia de que os povos conquis- cas,
tados estão opondo decidida rca- A miude, dizia-se que uma popu-
ção ao opressor. lação desarmada nada poderia f'a-

O melhor exemplo do que acal- t- zer contra uma guarnição inimiga
mos de afirmai]' nos é dado pela Vi.- bem equipada; entretanto, o que
riarnarca, pequenina nação, fatiga- está ocorrendo atualmente em todo
da por mais de três anos de inde-

ças inimigas, o que resulta numa

profunda influência sobre o de- Precisa-se de uma, que dur
senvolvimento da situação militar ma em casa. Ordenado 80 cru-
em todos os teatros da guerra, zeiros. Praça Pereira e Olivei.··
(li . .I. B.). ra, 18. v. .� 1

REPRESENTANTES fi V.ENDEDORES
Grande fábrica de folhinhas procura nas Capitais
e no Interior. Ótimas condições, Toda garantia ..

Adiontome.nto de comissão. 0artas à fábrica.
Caixa Postal, 2286. Sã.o· Paulo.

, .. ,'. r
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I Grupos estofados e Colchões I"
""�,

COLCHÕÃiili·Si.fOOERNA' 1\"

5hlOOKERS E CARAfABOlAS DA
MAIS ALTA PRECiSÃO

Plano de pagamento a lonqo pra
zo em pequeruno s prestações.

• Equipamento das mesas o m.o is
completo possível, inc.us.vs lustre
paro iluminaçõo e marcação para
4 jogadores.

• Bolas coloridos da mais fino qua
lidade.
Tôdas as rnotéri c s primos empre
gados sõo 100 % nacionais.

- Peça CiO nos$O agente mais próximo, um orçamento 'para
montagem de seu salBo, ou fornecimento de mesas avulsas.

DISTRlaUIDOR:

J. O. MATTOS PENTEADO
R. da Conceição, 475 - End. Teleg .• JOMPE• .,. -reI.: 4-9174 - S. Pôufo:" ,

•

Completa linha de acessórios em «stock» perm�ne!l�e

I

Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

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

Serviço rápido e per,feito, a preço módico.

3 - Rua Fernando Machado - 3
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias
Artigo," de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
--------

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1DIA� também ri D<ATO
cortando ou cosendo/:

-� ...,..,---

I\lu.

.w. M. DIA�'�(laúLte,�R. wnselheiroHaf'ra. 8

NIS PROFUNDEzas DO INttKNUPor JAN LECHON, (famoso pac-I
de concentração. A esta hisíórra

ta polonês). do uiar-tirio dos poloneses, devem-
Escrever um artigo sôbre as se juntar as atrocidades praticadas

atrocidades alemãs, especialmente contra os judeus nu Polônia - os

sôbre as perseguições contra os mais infelizes enlre Os mais dcsgra
judeus, é fôrça que pareça supér- çados. Há certas atrocidades per
fluo. petradas hoje na Polônia" que de-

3'S cenas de "graon-guignol" que
Hollywood nos tem apresentado
nos cinemas.
Deve-se recordar que, depois de

quatro amos de ocupação alemã,
nenhum [orual polonês teve per
missão de circular Iivr-eruente nas

ruas de Varsóvia, embora centenas
de milhares de exemplares da im
prensa clandestin-a circulem dias-ia...

mente, devido ao movimento sub
terrâneo. Não há uma única esca

lai na Polônia onde as crianças
aprendam a língua mate rn a" um

único concerto em que se execute
a música de um autor polonês, ou
um único teatro em que se possa
pronunciar uma palavra em polo
nês.
Não' SE deye contar às centenas,

llT3JS, a.us milhares, os cidadão.s de
Varsóvia que foram fuzilados, en
fO'rc�d()s ou atirados aos campus

no".
Para trazer à ton� a tragédia dos

"ghetos" da Polônia deve-se ter a

vóz dos profetas bíbl!cos para po
der descrever os horrores em toda
a sua realidade,
Dos 400.000 judeus que foram en

curralados nos "ghetos " de Varsó
via, não estão vivos, hoje, mais
do que 40.000. Esta é uma simples
verificação de fato, que deve ir
direito ao coração da pessôa mais
"hlasé".
No mundo de após guerra, deve

mos agir de maneira que os povos
com idéias bárbaras sôbre a supe
rioridade racial não tenham possi
bilidades de perpretar novamente
tais atlroc.idades contra mulheres
e crianças inocenies, tal como os

nazistas estão fazendo hoje na Eu
ropa. (D. J. B.l.

-CARTAZES DO DIA
'SÁBADOHOJE HOJE

CINE "ODEON»
CISCO

A's 5, 7, e 9 horas:
KID o bancftdo romantico, em novas e sens !cionais
aventuras Cesar Roméro -- Wendy Barrie

Balas e beijosI I
3/4 Eps. do gigantesco seriado com'. Kent T I I Hay OI', rene er-

�ey e Ralph Morgan

Guerra aos GangslersATUALIDADES ATLANTICAS . 15 (DFB)
2,20, 1,50 e 1.00. Imp. até 10 anos

No ·Programa:
Preços:

CINE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Uma finissima comedia da METRO com James
Hedy Lamarr em

Pede-se um

Stewart e

marido
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x3 DFB)

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

Preços: 1,50. (UNICO). Censura RLivre·.
AMANHÃ NO <I«ODEON

Seis destinos
Paginas soltas do livro da vida.

Rio, 16 [A.N.]-Co
rnernor ondo o «Dia
do Funcionário»,que
terá lugar no dia
28, serão realizadas
nesta capital diver- -----------------
sas solenidades. Entre elas figura interessante festa de arte no Teatro

IMunicipal. organizada pela Associação dos Serviàores ?ivis do .B:as�l e

para a qual estão convidados todos os sarv id o rea federals, rnu ruc ipo.rs e

estaduais e de o u t c rqu io s e entidades mistas.

Dia do
Funcionário

de omcmhd

AIJA1\HRO SÁ .JOGORA
DO�HNGO

Alamiro Sá, zagueiro esquerdo
do "Hercílio Luz" de Tubarão. in·
tegrará a nossa seleção, frente' aos
goianos no jôgo de amanhã.
Trata-S€ de um ótimo elemento.

mas, que entretanto lilunca deu
um treino siquer com a seleção,
desconhecendo portanto as joga
das de seus companheiros.
Porém, estamos certos de que

Alamiro, saberá corresponder à
confiança que os seus conterrâneos
nele depositam.

úLTIMAS DESPORTIVAS

- -----_ ---- _---_. ----,------�--_
.._--�._._._------_ ... _--

. cílio Luz F. C.", (10 Tubarão. Hel':t
I mesmo?

- Henrlque Ramos, ex-defensor
Jo "Avaí", acha-se nesta capital,
servindo no 140 B. C., como COIlY()
cado.

- Tesourinha, o notável ponta
dír-etta gaúcho, foi um dos go
leadores do treino realizado pelos
ga-úchos, dia 13, em Pôrto-Alegre,

- Itajàí, prepara-se para o pró
ximo torneio de teuis, em que 'tc
r-á como adversário o 'renis Clube
dc Blumenau,

- FJumiuense � Cor-íntrans, de
fr'ontar'-se-ão, amanhã na capital
bandeirante.

- O Iptranga, de São Paulo, es
troará amanhã frente ao Coritiba.
A equipe ipiranguista, chegará
hoje por via aérea em Curitiba.

- O selecionado goiano, reali
zou, quínta-reíra última, um exer
cícío de física, sob a direção do
técnico Polker, num dos páteos d�

mais uma vez os "Laboratórios Grupo "Lauro Miiller".
Goulart" do Rio de Janeiro, fabn

- O arbitro paulista A.rtur Ja
cantes do afamado Minorobil, ofe- neiro, chegou ontem via-aérea a.

recem Cr$ 200,00 ao "player" que esta capital, aonde atuará o pr-élio
marcar o primeiro tento, da tarde g'oianos e catar-ínenses, designaclo.
ãe amanhã. pela C. B. D.
Aguardemos, pois, a lid.e de do- - Hoje, às 15 horas, serão inau-

mingo, em que são contendores I gurados na .séde do Conselho Be
goianos e catarinenses, na dispu- gional de Desportos ele Santa Ca
.a da 2.Q partida do campeonato tarina, os retratos dos exmos. sr's,

brasileiro de futeból. (Waldir de Presidente Getúlio Vargas e Inter-
Olívetra Santos). ventor N-erêu Ramos.

-

- O Vasco, do Rio, venceu o

NOVO ARBITRO Palmeiras, de S. Pal�IQ, dia 14, por
.Iulgando-se prejudicados com a 2 a 1.

_ .

atuação de Ataíde Santos, no prí- I �CoordenaÇâo de Waldir de Oli
melro encontro, os goianos recla- verra Santos).
maram junto a C. B. D., no senti-
do de ser enviado outro j-uiz para Várias
a peleja de amanhã, no que foram A Feder.ação gaúcha tele:g:r.afou à..
bem sucedidos, sendo designado o C,B·.D� solicitando autorização paraarbitro Artur Janeiro. incluix: varies militares no seu se-
Como SE trata de um referee \&cionaào que concorrerá ao Co.m

.paulista, alheio à nossa amizade, peonato BTOsilei= de Futeból. Acen
por certo, não oferecerá motivos �ua o. entidade rioqrandentle, que;
aos ilustres vísjtantés, para novos si a C.B.D. não autorizar a inelu
protesto... QuantD aos rapazes 10- são de jogadores militar_, a S&l.
;ai8. encontrarão p-razer em serem ção sulina perderá 80 por cento
orientados 1)"01' juiz de categoria de seu poderio.
definida, e que será o maior test<�· -. POSJIil1elmente, a sel-eção cato
munho da leaklacle.e lisura empre- ·"i.nenu para Ci prélio de amanhã.
gadas por ocacsião ela luta. pisará no gramado da rua Boca.-
�ortanto, ao arb

..
itro Artur, Ja-I

iÚl1a, assim constituida; Adolfinho.
ne1ro. desde ontem entre nos, as Alamiro e Fatéco; Chocolate, Pro·
saudações elos esportistas catari- cópio ou Guedes e Jalmo; Feli-·
neses e votos de feliz desincubên- pinho, Nizeta, Nhonhô, Braulio e"
cia.

'

Saúl.
-- Encerrando suo. brilhunte tem

porada em gromado parunGense.
o Juventus enfrental'IÍ hoje, o es

quadrão do Comercial.
-- Prossegue amanhã o certam.

brasileiro, com o realização dcs:.
seguintes jogos: Amazonas li: Pará ..
Pernambuco x Rio Grande do Nor
te, Baía x Sergipe e Sta. Catarina:
x Goiáz.

-- Segundo informou uma emis
sora de Porto Alegre, os gauchos.
intervirão nos dois primeiros jogos
do Campeonato Brasileiro, com a

selecionado B, reforçado de Al1ila e·

Tezourinha.

- A ,self'ção .gaúcha que enfI·en
tará dia 24. dêste mês, o vencedor
dos jogos Santa Catarina e Goiás,
I!:'m :Florianópolis, realizou dia 1;�
do corrente o primeiro treino.
,'encendo o quadro titular por 5
a 1. Amanhã realizarão () segunfl0
ensaio.

- Consta nos meios esportivos
desta capital, que no jogo de mim
nhã entre catarinense e goianos,
Chinés, zagu.eiro esquerdo <1a sele
ção catarinense será substituj�10
por Alamiro Sá, defensor <10 "He)"

."

JogoO magnir.co ernuate anunciado para a tarde de amanhã, no gra
mado da F. C. D., entre as turmas representativas de Goiás e Santa
Catarina, prende a atenção dos meios esportivos em geral. Isto por
que, a vitória, caso sorria para as nossas côres, marcará, sem duvida
alguma, a superioridad-e do nosso "association", fazendo jús aos con

ceitos emitidos por autoridades no assunto, que têm presenciado exi
bições de conjuntos barriga-verdes.

Quanto aos goianos, uma vez derrotados, retornarão a seus pa
gos, satisfeitos de haverem cumprido com o dever de esportistas coa

victos, reconhecendo e proclamando o valor combativo e técnico do.
turma Que os superou. Mas, si forem felizes os visitantes, merecerão
os aplausos da gente bôa e sincera desta terra, que não se cansa de
louvar os motivos, qu-ando êles se apresentam justos e merecidos.

Naturalmente, as probabilidades de vitória pendem mais uma vez

para os nossos rapazes, sob o ponto de vista da lógica. Fizemos uma

exibição modesta no outro encontro, porém, conseguimos levar van

tagem territorialmente, desmantelando as investidas goianas, cujos va
Parece supérfluo falar sôhre tais saíiam até a imaginação escaldada lares não corresponderam ao cartaz de que vinham possuídos. Conhe

acontecimentos, porque pretende- da própria Hollywood. Goya mm- \ .:enClo-1l1es os lJ_ontos mais vulneraveis, os locais procurarão emp�e:�?
mos conhecer perfeitamente o ,IS- ca chegou a pessimismo tão "ram- der um Jogo eficaz e inteligente, a.flI?-?� decret!lrem .a queda do arco

d t·
..

'" defendido por Mozart, e garantir a vítoría, de forma insofísrnavel.
sunto depois de tantos livros ne- e, quan o sena necessarro para
gr os, depois de ouvir tantas histó- pintar tais cenas; e Dante jamais
rias horr-ipilantes e depois de ver as superou nas visões do "Iníer-

PROVAVEIS MODIFICAÇÕES �
Por encontrar·se contundido não lNAUGURAÇAO DE RE'rRAT{)S

atuará no jôgo de amanhã, o co- Realiza-se, hoje, às 15 horas, ii
nhecido "fullback" Chinês, deven- inauguração dos retratos, de sua,;
do ser subs�ituid� .por �lamiro, J e_?Ccias. drs. Getúl!o Vargas e Ne
d-efensor do HercIllo F. C. de Tu- reu Ramos, na sede do Conselho
barão. Regional de Desportos, que fuu-
Também, é quasi certa a ausên- ciona no prédio onde se acha in3·

cia de Beck, dando margem a que talado a F. C. D., à rua João Pinto.
Jalmo seja incluido e consequen
te oportunidaCle para demonstrai'
:'I excelência de seus "driblings" e
eficaz marcacão.
Na linha (fé frente, Bráulio pas

sará à meia esquerda, enquanto
que Nizeta será aproveitado na
neia-direita. Há rumores, também,
no reaparecimento do half GU0·
des.
A serem positivados os comentá

rios acima, o conjunto local pisa
rá em campo, com a seguinte es

caIação: Adolfinho, Alamiro e Fa
léco; Jalmo, Procópio, Chocolate
ou Guedes; Saul, Bráulio, Nhonhô,
Nizeta e Filipinho.

o

SENSACIONAL PELEJA
Finalmente amanhã, os aficciona

dos do futeMl, terão o prazer de
assistir a segunda pugna pebolís
tica entre as representações de
::';oiaz e Santa Catarina, respecti
vamente, em disputa do campeo
nato brasileiro de futeból.
A sel-eção goiana está confiante

e espera reabilitar-se da derrota
sofrida domingo último.
Ambos os preliantes possue em

seu seio elementos de escol nu

"soccer';· natal.
A representação local, que conta

com o concurso de elementos óti
mos, como: Procópio, Bráulio,
'I'ião, Saulsinho, Adolfinho e Felí
pinho e tantos outros, por certo
que hão de lutar com denodo e en

tusiasmo, Para levar bem alto o·
nome de Santa Catarina esportiva.
O mesmo acontece com o

"scratch" visitante que tem em
.;;eu meio elementos de realce: co
mo: Mozart o magistral guardião'e
ex-defensar do América, do Rio de
Janeiro; Navarra, Q admiravel
meia-esquen.l-a, que impressionou ti
todos domingo último, com SUM,

jogadas de classe e precisão; Lau
rindo e seu companheiro de zaga,
que é o ponto alto da equipe visi
tante, e que tudo farão para cor

responder à confiança que neles
depositaram os seus conter�âneos.

,...;r_-_-_._-."._,'_...-_.",_-..-_-_-_._-_-......- ..._-_-......

José Haroldo Calado

tOs
alunos do l' ano de Con

tador da Academia de Comér-'
cio de Santo Catarina mon

dam celebrar missa em intenção à:
alma do jovem José Calado. há
dias falecido, amanhã, domingo.
às 8 horas.
Para êsse ato ficam convidados

o corpo docente e o discente da
quele estabelecimento de ensino,
bem como os parentes e pessoaS)
amigas de José Calado.

As seleções goiana e catarinense,
sofrerão inúmeras transformacões
em seus "elevens", porém, ad-iail
tou-nos os srs. Félix Magno e JOS2
Folker, respectivamente ténicos
dos catarinenses e goianos, que
como da vez anterior os seus pu
pilos serão escalados na hora do
sensacional encontro.
Para o prélio de amanhã â tar

ele, fomos informados que dever:'í
chegar hoje a esta capital divtirsas
embaixadas .de a�dor?sos torcEldo,
res, que aSSIm vem Incentivar os
nossos hravos rapazes.
Para êste sensacional encontro,

Em Vichialuro
Londres, 14 (D. P.l - A emisso

ra ele Vichí anunciou que as tropas'
aliladas (me lutam na Ltália, conse
gtliram chegar a Viohiaturo, depois�
de emp·enhar-s·e em vio'lenta hata
lha com os aLemães.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLíNICA' M€DICA '

Rua João Pinto n. 1 ' THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
Tel, 1461

Homens e Se«1horas - Moléstias Séde: 'em Londres. Fundos de Reserva excedem:Médico - Cirurgião -' Parteiro Nervosas - Moléstias Mentais I'
Ft>rmado pela Faculdade de Medicina

I Consultas diárias das 3

I
Cr$ ,1.200.000.000,00.

'(ia Universidade de São Paulo, onde fQi, horas em diante Sub·Agente: L. ALMEID,A Rua Vidal Ramos, 19Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ----------------
(Primeira Cadeira de CHnica Cirúrgica), DR AURÉLIO ROTU-L-O . :====�=====':!Com prática na clínica ginecológica do •

-

--,--, -
,

::Prof, Sila O. Matos; Assistente do serviç_o Irmandade do Se,nhor Jesús dos Passoslie partos do Prof. Domingos Delascio no Me'dico _ Cirurrrião, - Parteiro"Hospital Leão XIII".
RA 10"s X e Hospital de CarJ"dadeCirurgião do estômag'o e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins, Moderna e possante instalação A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesús dos
])l"óstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, de 200 MA. Passos e Hospital de Caridade convida aos irmãos, médicos e exmas.
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras !i famílias e fiéis em geral, para assistirem à mis,sa, que manda cele-partos. Diagnóstico precoce da tuberculose ...,

Consultas, Das 9 a's 12 horas nu I 'I
'

t
'

d brar, na IgI'eja do Menino Deus, às 8 horas do dia 11 do corrente,
pu manar, u ceras gas rIcas e uo-

Casa de Saúde São Sebastião. denais, câncer do estômago, afe- em homenagem a São Lucas, Padroeiro dos Médicos.
Opera na Casa de Saúde ções das vias biliares, rins" etc. MEDEIROS FILHO, Provedor

São Sebastião Aplica o Pneumo-torax artificial 4
.

v - 3

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder

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

I esquina Felipe Schmidlt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

INDICADOR MÉ.DICO
DR� ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1441
---------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfe íeoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro
�ON�;"U1/1'AS - Pela manhã: diariamente das 10' 12 h 't d t sos SOl a ar e, excep o QO

JOábados, das 16,30 às 18 hor-as - CONSULTóRIO: Run João Prnto D. 7. sobl'ado,-
.'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutínho, �3.

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

Ex-interno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveír-a, médico do
Departamento de Saúde

t:LINICA 11ÉDICA - Moléstias Iuternas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
J(ua Felipe Schmidt n, !lR - Tel. 1426 - RESIDll:NCIA: Rua Vi8conde de Ouro
1'1-etO n. 70 - Tel. 1523 - HORA RIO - Das 16 às 18 - FLORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar tarnento de Saúde e Hospítnl de Cal."ldade

(�1i"it'H ,pfsrli('(l·cirúre:ica pspecializada de Olhos, Ouvidos� Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rna Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

;U 18 horas - RESID1ilNCIA: Ooaselheíro MafJ;-a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infa.nti] da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA' DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fonc 1.40'5
Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
t:hefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde, .:_ Ex·interno, por concurso, da

...-lssistência Púhlica ;de Porto A'leg�e, Ex-intel�J1o de Clínica IUédica e Ginecologia.
AFECÇõES GBNITO-URINÁRIAS' - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA,VilOLETAS
CONSUj�TAS: das 15,30 às 18 horas, Rua F. Scimidt, 46

RESID�Nt:IA; Rua Mal:echal Guilherme, 33 ,- FONF2, 1:648

DR. SAULO RAMOS INSTITUTO 'DE DIAGNÓSTICO
, CLINICO
DR'. DJALMA
M0ELL;MANN

'Especialista em moléstiaa' de 'senhoras -
Partos.

ALTA ,CIRURGIA, ABDOMINAL: estÔo','
mago, v.esícula, útero, ovários, ap�ndice,,'
lumol'és� eí(j:,'�, éIRÚRpÍA', Pt..\'STICA','
00 PERtNEO _ Hérnias, hidrocel,!l, v& li'ormado pela Universialade, '!ie Genebra

J'ieocele. Tratamento sem dor e operaç.iio Com prática nos hosp1tais europeus

de Hemorroides, e varizes .:.:.. FraêintáB: 8línica médica em geral, ped,iatpia, doeu·

apal'elbos de gêsso. Opéra nos Hospitais 'ças do sistemà 'nervoso, aparelho genito·
v dê FlOrianópolis. 'ur�nário do homem e da mulher

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.OO9�' olsslste. 'l'écnicQ: DR. PAULO ,TAVARES
Horál'io: Das 14 às 16 horas, diariamente. eurso de,'R"d:ologia Clfniüa com' o dr;

Manoel de, Ábreu Campanario (São Pau·
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, peja Universidade do Rio, de Ja,

,neiro. - Gabinete de Raio X - Electro·
carcliografia clínica - Metabolismo ba
,aI - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros·
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado" 8, Fone 1.195. - Florianópolis,

Dr _ ,Newton L. d'Avila
,

- MédicD _:
Ex-internei da Assistência Murticip«il
e do' Serviço de Clínica' Cirúrgica
Q 'cargo do Prof. Castro' Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as 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: 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
1i'elipe 'Schmidt' - Edifício Amélia Neto.
FOIle 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDl!lNCIA: J Largo Benjamin
COI\$tante, 3

Cirurgia e Ortopedia. Clinica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá·
riamente das 15 às 17 'horas. RESIDl!lN
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. ÀGRIPA DE FARIA,

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CH�VES SOUSA
ENFERMEIRA OBST:ÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqU>M<

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
IAntigO Largo 13 de Maio)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

Como Viena está mudada! NA! 1tE�!�,f�!!!LONDHES, Por Joseph Kalmer, - mas o leite é desnatado e u ra- Papeis e Cartonagem, não é a mesma

(Copvright da JNTER-AMERIC,,'\- ção é apenas 1 e 16 litros por dia com Tsemelhança de nome: Cia. NA-

NA . - "O E ,t d ") , ,,' S'·
CIONAL de Papel, e Celulose 'e que

,

' par a .,.s a o - Ninguém pOI pcs.s�a. o as crranças e mulâre- ultimamente esteve em litígio com o

pode fazer idéia da falta. de ha- r es gra:vl(las recebem leite, não des- govêrno do Paraná. A Cia. Brasileira
bitações em Viena, e não ser natado. Podem-se comprar legu- de Celulose, Papeis e Cartonagem,
que lá Lenha vivido. Os escri- mes, mas as baLatas são racionadas, tendo de inicio satisfeito todas as

tórios do partido Io ram evacuados c o mc d
- ex igênc ías legais a que estão obriga-. SIllO succ e com o pao ne- das as Empresas desta natureza ad-

para haver mais lugar para, a gen- gro. Os resLaurantes exigem cupões quiriudo preliminarmente por 'com
te sem casas. As lojas que foram por cada refeição servida em pra, contratos e compromissos legaes
obr-igadas a fechar são agora US<l- contraste com o que sucede na In- todos os elementos úteis e necessa-

rios ao seu posterior e regular fun-das como habitações. gla1tcrra. .

" cronamsnm, na realidade da sua pró-A maior falta de alojamentos Nirigucm pode estar certo de ob- xima produção, enquadrou-se assim
sente-se nas vizinhunças das esta- ter as suas rnções. "Sem o

merca-, p�la �ua �onestidade e capacidade d�
ções de estrada �Ie ferro. Os cafés do negro "diz o nosso informa- orgamzaçao dentro da ordem jur id í-

t t b
- ._,-,

I ." .,' I ca, no seu legitimo lugar de desta-e res aur a.n cs rece eram ordens (OI

o'
o _povo l�ldorrIa a fomc. E· que entre as suas congeneres que se

para, estarem abertos toda a .noite, com nua se po e comprar nada formam regularmente e honradamente
para nclcs descansarcm os passa- com dinheiro, procura-se obter trabalham pela grandeza do Brasil
gciros, llKJS quais é proibido dar de mantimentos dos açougues e dos la- den.tro da Ordem 'e Progresso da sua

mais vasta produçã ,.

comer ou beber. Para acomodai' vradores em troca de outros arti- suas Ações no valoro d:colnOoO��ca .. At�..

t I'
..

d"'o b '1'
. , . ," ln e

viajan es, • oram requisita os vú- '" S, como panos, mo I ias, planos" gl'aIS ou com 20% de €mtl'ad, V l,.� P"'�'
rios estabelecimentos, ontre êles 'J ctc. "Soldados de licença trazem :gan�entos mensais de 10,00, teve ��Teatro Raimundo, na Hallgasse, ou- de presente à família botas altas as' ��hdade de ASSOCIAR ricos e po-
de se puzcram camas em toda quais são então "recoustruídas".

J es de todas as classes sociais a�1J grande riqueza da indústria da Celu ..

parle. Os soldados agora não -.,:ão de li- los� e do Papel nacional, .na colabo-
Três milhões dc alemães emigra- ccnça à pátria, a! não ser que se raçao unanime do programa renova

ram para a Austr ia. Trata-se pri n- ofereçam para trabalhar nos carn- do.r do preclaro Presidente da Repú-
.

I I f 'I . bhca. p�la
..

integral" emancipaçãocipa mente c c ,un�ionários, ericar- I po� .e laJ,a um lavrador que os re- economioa do Brasil. A Cia. BRASI-regados ria gerencia de emprêsas ' quistte. Um soldado que leve um LEIRA não é portanto a mesma com
industriais. \ pan- de botas altas para a faz�Ilda nome semelhante - Cia. Nacional de
Os gerentes' austriacos Ioràru su-I pôde I�\ passar quinze dias mui to Celulos� e Papel que, possivelmente

hstituidos por prussianos.' Só fka-' bem passados.
. regu!ansada paCificamente a sua si-

.

I t\laçao dentro da ordem Iur id ica, de-ram alguns "antigos combatentes" O castigo para os que se servem vidamerits legalisada volte as atíví-
mas a maioria foram para, ai Polõ-j do mercado negro é a cadeia, e os dades das suas operações. A nossa

111a, ou para os outros territórios reincidentes são condenados à grande riqueza da indústria de ce-
.

ocupados. '1111'tO'S' ouí.ros funcioná- L A
- luloss e papel, para o nosso for'm idá-_, � mor C'. s exccuçocs são anuncia- vel cO:lsumo do Pais e a enorme ex-rios de toda a AusLria foram obri- das cm editais impressos em .tinta portaçao especialmcnts para a Arné

gados a partir, nf<1 sua maioria de erican-nadu. Mas os camponeses ar- rica La�ina oferece vasto campo de
má vontade, riscam-se sempre a trocar manti- exploração pelo trabalho honrado de

O muitas outras, Companhias que ve-utros imigrantes alemã'es são: IllcnLos por utensilios agrícolas ou nham a se organisar, 'devidamente le-

r.efl�giados do Ruhr, que 'p. rocur'aJ\l[ outr�s produ.Los de quc tenham ne,'
- �alisadas, sem preCipitação no con

abngo contra as :pomba,s dos Alia- cessuladc. D!;i:em êles que com cx- JUlltO da Cooperação Nacional.' Seja
dos. Hú também (',ntrc ,400.000 e .... cepção do trig" de quc há real- ll�OS entretanto, precavidos em exi-
500.000 tmbalhad'ores

.

t
. mentc falta, 1)0(II'all1 vI'veI- bel11 se gll';lhe� as "credenciais" da sua apre-,es rangell'os

_

I 4J, sentaçao. É o que o mais apuàtdo raobrign!diJs a' trabalhar na indústria nao IOllvessc la tantos cstrangei- cio.cinio indica. Estejam pois tran:
e na agricultura.' Ncstc número não ros. Chamam "gafanhotos cais ta- qUilos o pov9 de minha 'terra, os
se a,cham inC!ujdos' OS ,numerosos nhos" aos nazis procedentes do

meus cOllterràneos. Não ha c.onfusão
prisionciros elc guerra, 'nem as lC"- Reieb.

n ? n� .
pessimismo. Sejamos b�mbraSIleIros.

. Sejamos sempI'e otimis�giõcs estrangeiras de" IfW'e.r;
,

aJgu- :\Iuitas grandes f{lbri'cas de ta� pIo futuro grand,foso da ll:ossa' Pá�
Ínas das quais cstão s"0ndo treina-' UVlOes, c outras foram transferidas tna, eoJab?rando 'oom entusiasmo pe-
dàs no país. para a Augtria.' la sua maIOr prod,ução ecoJlo;mica,' Os>

OS austríacos forall1 Interro,!!&lrlo SO'Pl'C :,OSSOS. capitaés, reservas e, econômias,sempre ,a,111:I- " a porcenta- JIlvertIdos nas Ações da 'grande fn-veis para com os estrangeiros. ;\Tão gem" ele l1aiis entre os austríacos dús�ria de celulose e papel nacional
se .Jl0ta hosti lidade nos austriacos aut0ntieos, disse o, nosso infor.ma-, sera la,rgarnEinte compensado com a'

contra os Lrabalhadorcs cstrangei- dor que se dizia scr de 10 por 'cen- valorisação constante çlos vossos titu-
, los' (ações) e' distribuição anual dosros, ma's têm brigas eOnstilntes com to, mas êle próprio çalculava quc devidendos (lucros). E a Cia. BRA-

os seus "i.rmãos" d\)
'

..Reich., POT era apen,as de 5 por cento, e mes- SILEEIRA de Celulose, Papeis e Cal"
exemplQ, ([ua,ndo ,dois' prus,sianns mo Illui�os destçs nazis austríacos tonagem se acha nesta excepcional'
conversam num bondc o' 'Seu so['a- de?eja\'<lm pôr os �l'lemães na rua

posição de destaque, em vos ofereceI'

r n:uito bl'eve tão promissoras gar:ln:.,que atrac a atenção dos ,passageiros e serem nazis à sua moda. tias. Comprae' hOje mesmo as súas
ausLríacos, qu,ç 'os insultam, de n1<l" Perguntou-se-Ihc quantas pessôas Ações que constituirão "empr;')
neira quc cm br,e,'e momentos' a- escutavam as irratliações e respon- documentos .de créditos constante
briga se ge'nei'aliztil. E 110s, pill;qucS, dcu: "Loda a genLe!" e dissc que I

mente va�onsados e negqciáveis em
,'
., _'. qualquer epoca, entrando para o quo-onde os D.lcmã.es tinhal?!. logo de Londres Ilao deVIa nunca deix8r dro dos seus associados.

<-

começo prOíbido a enLrada ,ios iu- de repetir aIs declarações dos sn. �rec.isa.se de Agentes nas pl'illei
eleus, os alemães 'são agora perse- Chul'ebill e Eclen a respeito da il)- paIs CIdades do Estado e COl"1"ICtore.3
guidos c evitam de lá entrár. dl'pendl;'neia da Austria bem como

nas cidades ?e �ig�assú, S. José, Pn.,-
, lllOca e Flonanopolis, para trabalhai'SegllIldo o nosso informador, os ni(,ll,�.ag('ns como a do Presidente na base de Comissão. ExIge-se reie-

mantimentos 'não são' adequados. BeBes; 'aos 'austI'Íacos residentes rências \l carta de fiança. Pedidos ue
Os p�-eços dos alimentos radona-' em países estrangeii-os, "pois I)S Açõe� e demais esclarecinlentos .:s

, " Srs. 'mteressados que'ra d'"dos 'não são exorbitantes -

_ um auslnaeos ,da, Austna desejam vi- ,

I m Inglr-se
, pessoalmente a sede da Inspetoria a

quilo de 'níantciga, custa 3,60 rilar- H'r cm paz e aunigav,elmenite com rua, Felipe Schmidt .!l. 41" das 9 ás
cos; um li'tro de 'leite . 34 pfennig os scus yizinhos'''. 12 horas ou pOl, cótrc.spondência a

caixa po,stal 185. "

,

Inspetoria da Cia,' Brasileü:a de
C:lul�se, Papeis e Cartonagem, Floria
nopohs, 12 de Outubro de 1943.

, TRAJANO J. ,REGIS
tJ"_-----_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-J

LIMITED •

Comprar, na C} SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS halcões da

Casa SANTA. BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514
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8 O ESTADO- Sábado, 16 de Outubro de '943
------------------_..._-------------------".

Agora admitem
Lonures, 15 (U. P.) - Os ale

João Pessoa, 16 (A. N.) - O Tribunal de Apelação do Estado, em mães resolveram admitir que ahan--

I I
'-'

d
,.

Ad lfo L 'Rio, 16 (A. N.) - O vespertino o "Globo" divulgou o se-sessao memorave , proc amou a mocencia o sexagenano o au- do narum Zap oroche, onde os rus-rentino Bezerra e seu filho José Laurentino Bezerra, condenados em guínte: "No Hospital Cruzeiro, situado na cidade de Rio doses estavam atacando i n tensamen-1938 pelo juri da comarca de Monteiro, 19 anos e 3 meses, pelo assas, Sul, em Santa Catarina, a polícia surpreendeu 'uma reuniãosínato de Manoel Feitosa Ventura, ocorrido em novembro de 1937. So- te as Unhas alemãs. Segundo a -

idid I t Hde enfermeiros alemaes, presi 1 os pe o pas or ermannlicitada a revisão do processo e graças à polícia de Paraíba e Pernam- emissora de Berlim, a travessia do
d t'Steer, com finalidades de quinta-colunísmo, To os os par lei.buco, foram descobertos os verdadeiros criminosos: os indivíduos Ci- Dn iep.er oconreu em or-dem, sem

ríaco Silva e seu irmão. Falando à reportagem, Adolfo Laurentino Be que os russos perseguissem as fôr- pantes da reunião foram presos".zerra e seu filho declararam que já não alimentavam mais a esperan- ;-
, -----.-----------_

Oça
de

liberttação ma:1que, f1inalmente, agodra, es:advam livres.. �sSal:�:;�::ra:a� Paris Pedem a monarquia na Espanhauzen OS mi vo umes re DZI o� a cInzas I ià eSiito intrigando Londre�, 16. ��. P.), - o general Fra?co e�,tá diante d.eNova Iorque, 16 (U. P.) - O "New York Times" acaba de Berna, 15 (U. P.) - O general uma situaçao dIÍlCII, pois aumentou de intensídade o mOVI.,
receber notícia de Nápoles, de que os alemães, momentos antes Giraud resultou gravemente ferido menta em pról do restabelecimento da mona;rguia na Espa�ha.ce abandonarem aquela cidade, lançaram fogo à rica biblioté- em um acidente de automóvel, So�be-se que foi enviada a Franco uma petição, nesse sentId?,. .'.. ocorr-Ido na Córsega. Segundo a assmada pelos duques de Alba e Montellano e pelo marquesca da Socledad� Real e a_os arqUl.vos da Umvers�dade �apollta- emissora de Pai-is, a responsabilí- de Ardales. Assinaram ainda a petição o general Orgaz, altona. Foram, aSSIm, reduzidos a cmzas os 200 mil precIOSOS vo- dade do falo foi auríbudda aos comissário, os generais Osnardi, Saliquerno, Davíla e Quin.,lumes que constituem aquela biblioteca. "sabotadores degaulistas". denan.

Condenados! Estavam inocentes! o quinta-colunismo no Rio do Sutil

PROPAGANDA,
Um fator na realização
de bons negócios.

cegosSão Paulo, 16 (A. N.) - Vera
despertando grande interêsse o

aparelho de invenção ela professo.
ra Lelia Velini, que torna grande
mente simplificada a tarefa da al.:
ifabetização dos cegos, visto ser

dotado ele inúmeros aperfeiçoa
mentos, O referido aparelho hi'
mostrado pela sua inventora ao

secretário da Justiça, que preme
teu apoiar o invento e adotá-lu·
nas bibliotecas para cegos,

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Gr.nde Tónico

PelosSerão presos
e multados

.. �
I"

Rio 16 (A. N,) - A polícia lo
cal iniciou, hoje, nova e enérgica
campanha contra os trocadores e

chauferes de ônibus e está díspos
ta a acabar definitivamente com
os abusos que se repetem naque
les veículos, com ve�ame e cons

trangimento para os passageiros.
Investigadores especiais fiscaliza
rão os ônibus, a-fim-de verifico!"
as irregularidades. O chefe de polí
cia está empenhado em não mais
tolerar a situação crítica pela de,
satenção dos empregados em em,

prêsas de transportes coletivas,
Os infratores serão presos e mu!
tados.

Ação de patriotas .Londres, 15 (D. P,) - Os patrio
tas [ugoeslavos penetraraen em Zhi
dinitse ,e estão lutando igualmente
nas ruas de Zeníca,

Estocolmo, 15 (D, P.) - O al
mirante Reader chegou a Buda
peste, para conferenciar com ore,
gente Horthy, a-fim-de que a Hun
gría declare guerra à Itália re

presentada pelo govêrno do mare
chal Badoglio. Outras informações
adiantam que chegaram à Zagrebe
D comandante militar alemão nos
Balcãs, marechal Weich, e o sr,

Neubacher, a-fim-de convencerem
o dirigente croata Pavelich a pres
tar colaboracão total à Alemanha.
Revelou-se, além disso, que, depois
de conferenciarem em Zagrebe,
Pavelich e os dois emissários ale
mães partiram' para a séde do Q.G. de Hitler.

Maior confusão
Balcãs

nos

Ótimos artigos não é o

bastante pa.ra que se faça
ótimas vendas E necessà
rio que o publico saiba da
existência. dêsses ar-tigos,

Tomou posseRio. 16 (A, N.) - Com apre
senca (lo representante do minis
tro da Guerra e outras altas auto
rírlades militares, realizou-se, na

manhã ele hoje, a cerimônia da
posse elo coronel Francisco Borges
ele Oliveira no comando da Escola
Técnica do Exército.

At - I A despe se com o

ençao . cinema póde lIer ti
t'ada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

'B�BE9pWpfãND1\RUA TRAJANO 33 SOB.ADO

CAIXA POSTAL 53
nORIANOPOllS So. CATARINA

Doente, renunciou
Londres, 14 (D. P.) - A emisso

ra de Berlim anunciou que o "pre
m ier " da Bulgária, sr, Kiroff, re

nunciou por motivos de saúde.

I
tendo sido designado para substí
tui-lo o sr. Shihimanoff.
_._ _.,--- --_ .._----

Metal d,e guerraRio, 15 (A. N.) - O almirante
Alberto da Cunha Pimto, presideu
te dia Comissão Metalúrgica, enviou
of'icio ao diretor da Casa da Moe
da, acusando e agradecendo o 're

cebiunento de cêrca de 20 tonela
das de mater-ial metálico daquela
repar-tição técnica do MLni�téri{)l
da Fazenda, mater-ial esse destina
do à indústria bélica nacional,

Quem sonegar informações à J:e..
tatístiea Militar, trabalha em pról�
de país inimigo. E, nesse euo.

Q!�!at��l� (��.) 1i�!t��1 funeSttraaSge�dOinasel-tqa�:::�as da �����pertino local informou que vai ser
'. ,. , , tico da Itália terá de enfrentar pe-definitivamente resolvida a velha Nova ,Iorque - (Pelo

. �ndelcolapso. d.a reSl�te�c,l� nazd-íascis-
nosas dificuldades para levantar

questão de limites entre os Esta- 'Nicola Florenze � Exclusividade ta na Afnea, na Sicitia, em Pante-
b t. o moral do seu povo, que ran .t.I-'.

dos de São Paulo, R.I'O de J"aneiro do C. E. C. para O ESTADO) - leria, na Sardenha e no próprio. do pela dolorosa recordação da
e Paraná, O aludido vespertino A mística Fascista criada por Mus- ",610 italiano, a profunda decepção

sua imensa tragédia. Toda a 000-'
acrescenta que a-fim-de represerj- solini e imposta ao TIüSSO povo, do nosso povo pela fragorosa rui- T 1 t d'-tr ibuição que a .lJng aterra, ra 1-
tal' São Paulo, o interventor Fer- durante' mais de vinte a:po,s, teve, na política que se avizinha da Há-

d't 1-cional amiga, o povo l' a rano,
nando Costa nom'eou va'rl'os te'clll'- como era na,tural relativa assinú- lia pre,c.ipitou os aoontecimentos. ..

presta,r ,ao seu reeDgu1melIlto naCl()-'lação pGr p'a:rte do caráter da ju- A Itália fasci,sta entregou-se para
naJ" deverá pennrunece,r perene-ventude ita};iana. O Lema -' o "du- fazer ressuscj.tar a verdadeira Há-

1" Lt T d }')J. I d d
,. mente na lembrança de todos os

la, a a la ' a '}, en a e e a CIVI-
lita,lianos.

.4van�am sempreArgel, 15 (D. P.) - Ars fôrças
ahadas capturaram as localidades
de Vichlatura <C Cascalenda, rias
zonas ocidental e oriental da Itá
�,ia. As wopas dü general GJ.ark e
d,o genelnaI Monltgomery continuam
avançando, apesar 'da resistênc,ia
oposta p<Clo linimigo.

cos, que, juntamente com a dele
gação fluminense, concluirão fi
nalmente o convênio relativo ;:tos ce" tem sempre razão" e a fôrça
limites entre os dois Estados ';Ti- da poJ,íci.a fascista para impôr ês-

,se dí,stÍJCo de Mussolini trouxeramlinhos. Logo depois, será tratada , '

.b- -' COilno COUis,cquenela a quase su -

a questao das demarcaçoes com o ,-

d 't r' It'Estado do Paraná. 11111ssao
. o .p?",ü 1 a lano a e a en

trada da ltaha na guerra contra as

dernocradas. O pe,rÍndo das vitó
rias totalitá,r,ias foi favorável ao

Caixa Beneficente dos Empregados do Ministério "da
_ no Estado ele Santa Catarina

Assembléia Geral Extraordinária
1a. ConvocaCão

Fazenda"Nivelando
vencimentos

Rio, 16 ('A. N.) - O DASP vai
pl'omover a revisão das vefllcimen
tios de ,todas as auta�quiaJs, de mo
<lo que sejam nivelados ao do f'llln
iCionalislJ11o pú)J.lico fede.ral.

"duce" que conseguiu faz>er calar De ordem do sr. presidente convido os srs. associados·
o s,enti,ment,o pa,triótico dos italia- desta «CAIXA» para se reunirem �m Assembléia Geral extra
nos ..Po.rém, qlla'ndo se i,nidou o ordinária. em I" convocação, no dia 23 do corrente, às' 10 horas'�-�---��-�--��-�--�-----�--��---���---������-

da manhã, em uma das sala� da Guarda·�oria da Al�ndega,
para resolver assunto de relevante importância.

Secretaria de Florianópolis, 16 de outubro de 1943_
HUGO �EYER. 10 Secretário

4 v. - t

Ao tentar esquivar-se às determf.
naeões dos ór2ãos de Estatístiea Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil E para os iniml.
lOS do Brasil, a lei é iofledvel
tD. E. M.).

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA

NUNCI=I EXISTIU IGURL

S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Quanto mais' enfermeiras, melhor t!
Rio, 16 (A. N.) - Atendendo ao entusiasmo geral e à ne

cesidade de reunir o maior número passiveI de enfermeiras, a
Diretoria Geral de Saúde do Exército resolveu prorrogar "sine
die" o prazo para a apresentação das enfermeiras voluntárias ..

. '. ! 'f'- ,.,,;
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