
A rf�sposta à bomba-fogueteLONDRES, 17 (U. P.) --- OS ALIADOS ENCONTRARAM A ARMA ESPECIAL NECESSÁRIA PARA RESPONDER AOS CA
NHõES DE FOGUETES QUE OS ALEMÃES ESTÁO UTILIZANDO ATUALlYIENTE CONTRA OS BOMBARDEIROS NORTE
AMERICANOS E BRITANICOS. SEGUNDO INFORMANTES AUTORIZADOS A NOVA ARMA DE DEFESA DEVERÁ SER UTI
LIZADA BREVEMENTE PELOS BOMBARDEIROS .ALIADOS. ASSEGURA-SE QUE MUITAS DAS 60 :"FORTALEZAS VOADO·

RAS" PERDIDAS 'EM SCHWEINFURT FORAM DERRUBADAS PELAS BOMBASmFOGUETES ALEMÃES.
Estão mantendo as

pO$icões
Londres, 17 (U. P.) - Os fu

zileiros britânicos, que desem
barcaram na costa italiana ao

norte de Volturno, estão com

batendo intensamente para es
tabelecer contacto com as tro
pas do general Clark. Salienta
se que os soldados britânicos
mantiveram as suas posições,
após o desembarque, apesar
dos tenazes contra-ataques
lançados pelos germânicos.

Mais alemães para
a Uãlia

o
Londres, 17 (U. P.) - O ma

rechal Rommel possue 35 divi
sões na Itália e 28 divisões nos
Balcãs, o que perfaz o total
de quase 250 mil homens no

sul da Europa. Acredita-se que
deverão chegar brevemente à
Itália outras 5 dívisões alemãs.
Revelou-se, em alguns círculos,
que 10% dessas 63 divisões ,,;

procedem da frente orienta]�...

Rua Fel. Fone 1629

Curta audiência
Londres, 17 (U. P.) - A

agência "Exchang Telegraph"
informou que o Papa concedeu
hontem ligeira audiência ao

embaixador da Alemanha.

acaba de receber
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Esperam os russos novas vitórias decisivas Romperão relações com Portugal

bão, navalhas de barbear, nem toa-
lhas. Reze;u por mim". Moscou, 17 (U. P.) - Os Aliados conseguirão resolver os
Um tenente alemão, que caíu I seus problemas de após-guerra de fórma tanto melhor quanto

prisioneiro no setor ele Kiev, n1"1- ! mais rápidamente tomem as medidas necessárias para garan
nifestou: "O Dnieper constituía I til' a rápida terminação da guerra. Na opinião de alguns jO!'
nossa última esperança". . nais russos, e�as medidas a serem discutidas na conferência
Importante correspondente adi- dos ministros 'das relações exteriores da Grã-Bretanha, Esta

elo ao quartel-general russo, ao 20- dos-Unidos � Rússia são de caráter não só militar mas tam
montar essa declaração, escreve: bém econômico e polítíco. Ainda segundo os diários russos, a

"As batalhas elo Dnieper estão de- medida militar fundamental para abreviar a derrota de Hitler
cielindo a duração ela guerra". é a abertura da segunda frente.

Londres, 18 (U.P.) - Os círculos diplomáticos de Ma
drí acreditam que a Alemanha e o Japão vão romper, a

qualquar momento, suas relações diplomáticas com Por
tugal. 1 ambém nos círculos lusitanos locais existe a mes

ma impressão, acreditando-se, porém, que os alemães não
estejam em condições de efetuar severas represálias con

tra Portugal, que, por sua vez, está preparado para as

repelir.

Mcscou,_ 17 (U. P.) - Os I não conseguiram escapar a ram ser grandes as suas per
russos ���a? a pO?�O de obter I tempo sendo implacavelmente' das acrescentando, apenas, a

nov�s vitorias decisivas ao lon- I destruidos pelos russos. A este! título de compensação, que os
go ae toda a.�r�nte de ba�alha respeito deve-se destacar tam-, russos sofreram igualmente
germano soviética. As mais re- bém que os alemães admiti- pesadas perdas.centes informações, proceden-

��stl��e�?�t�� �i:i���ios df���� (OS russos nos segueI" de nertOnram nova ofensiva, em grande P
Moscou, 17 (U. P.) - Os desp-i- guem constantemente de perto.escala, ao oéste de Smolensk. chos da frente dão conta ele que Parecemos coelhos. Não temos ;u

Ainda segundo os alemães po-
derosas fôrcas soviéticas ten-

os prisioneiros �lemães já, el:n('-
tam irromper através das defe- tam grande �bat1l1lento ele .aml11'l,
sas germânicas lançando para! ;;1�1 , clo�lSeqUencla c:o rompimento

isso ao assalto inumeras for- I ele '. línha elo Dnieper '.
mações blindadas, protegidas I E, dizem, _o terceiro g?lpe dos

por várias esquadrilhas de mais terr-íveis que ex?erlmentar;l
aviões Storvick. Os despachos os nazistas, desde Stalmgrado e o

de Moscou não se referem par-
fracasso ele sua ofensiva ele verão

ticularmente à frente ao oés- em Kursk.

te de Smolensk ou seja à li- Acrescentam que o comando

nha situada entre Vitebsk e alemão não conta com outra bar

Mozilev. Acredita-se entretan- reira natural para anele retirar-se.

t? que o silêncio soviéti�o cons-I eq:ü"alente a� ..�nieper, e isso pl"{:
t!T,U2 urna demonstração, co- duz, ao que par �ce. um efeito mm

mo de vezes anteriores, de que to deprimente entre as tropas ger
russos e alemães estão empe- mânicas, Essa depressão é tradu
nhados em violentos combates. zída na seguinte carta dirigida por
Ainda segundo despachos so- um soldado nazista à sua família:
viéticos Zaporoche, O mais im- I - "Estou na zona elo Dnieper. Não
portante baluarte do sul do possuo nada senão o que trans

Dníeper, foi conquistada de as- porto comigo. Os russos nos se

salto mediante um vigoroso"""'- - ------�

ataque russo que tomou de Novos êxitos dos
surpresa os alemães. Foi tal a guerrUheir05
confusão causada nas fileiras Londres, 17 (U. P.) Os guer-
nazistas pelos atacantes russos rilheiros jugoeslavos estão com

que os engenheiros alemães batendo nas ruas de Zhenitsa.
não tiveram tempo de dínamí- Outros despachos do Q. G. de
tal' a ponte ferroviária que Tito acrescentam que no Mon
une Zaporoche à margem oci- tenegro os patriotas obtiveram
dental do Dnieper. Além disso, novos êxitos em sua luta con

grandes contingentes alemães tra os alemães.

A questão
,

e a. «segunda frente»

Continua a retirada do marechal KesserlingArgel, 18 (U.P.) - Continua a retirada do marechal Kesserling em t;;'da a frente
de batalha da Itália. Na zonÇl do Volturna, as forças do Quinto Exército poseeguetn
avançando, apesar da tenaz resistência inimiga. Ao mesmo tempo, os británicos efe
tuaram novos desembarques na costa norte do VoIturno, garantindo, dessa forma, o

desenvolvimento da ofensiva aliada. Na frente do Adriático, as tropas do general
Montgomery chegaram a oito quilcmetros ao norte de Amorose, encontrando-se os

nazistas em plena fuga na direção do planalto.

A segunda fase da ofênsiva contra Roma
Argel, 17 (U. P.) - O gene-Ina. Consta ademais que os pla- transmitidas pela emissora de

ral Clark está-se preparando nos aliados para o prossegui- Argel acrescentam que os na

ativamente para lançar a se- menta da ofensiva já for�m zistas. se estão re�irando para
gunda fase de sua ofensiva pe- traçados, devendo a acometida Iserma, perseguidos de perto
la posse de Roma. Informações continuar logo que 'J general p e lOIS soldado� do general
fidedignas indicam que estão Clark consiga reagrupar as �ontgomery. .A.mda de Argel
atravessando o Volturno gran- suas fôrças na margem 3�ten- mfo:_mou-se Ofl?lalmente, q,ue
des fôrças blindadas anglo- trional do Volturno. As forças as forças do Olta,vo Exe�clt?
norte-americanas que constí- do Oitavo Exército ocuparam penetraram também em Víchí
tuirão a vanguarda da ofensi- Campobasso no caminho de ature depois de derrotar pode
va aliada sôbre a capital ítalia- 'Foggía a Fiume. Informações rosa fôrça nazista.

.

Is melhores tropas para a Itália
LONDRES, 18 (U. P.) - Segundo as últimas informações

recebidas por observadores militares desta capital, comprova
se que parte das melhores tropas alemãs que 'deteriam. Iser en
viadas à Rússia foram mandadas para a Itália. !

Isso também se depreende da composição do exército de
Kesselring,que compreende o ,16° Corpo "Panzer" e o 3° e 29°
de granadeiros, todos os quais integraram' anteriormente o
6° exército alemão de Stalingrado, que foi inteiramente! re
formado e reorganizado. O grosso 'do 6° ,eJfército, reconstitui
do, combate na frente de Melitopol. Sabe-se ainda que as âi-,
visões reorganizadas que se 'encontram na 'Itália contam com
o mais escolhido poderio bélico alemão, ou sejam. os grupos de
1920, todos de 23 anos âe idade, o que assinala a importãncià
que os nazistas atribuem à defesa da Itália.

Homenagem do Povo Brasileiro à {(ROF»
Rio, 17 (E.) - Por ínícíatí- .oficíaís e particulares, Polícia teíos e a _polícia Especi�l de

va do Comité Inter-Aliado, e IMilitar, Policia Especial e vá- monstraçoes de acrobacias em

sob o patrocinio da Sociedade rias organizações esportivas e motocicletas. S.au�and.o a R.

Amigos da América e Liga de culturais. Os escolares desfila- A. F., pronunciara VIbrante
Defesa Nacional, será realiza- rão empunhando as bandeiras discurso, em nome do povo
da, no próximo dia trinta do das Nações Unidas e entoando brasileiro, o. general Man�el
corrente, às quinze horas, os respectivos hinos. A Polícia Rabello, . presIdente, �a SocIe

grande demonstração popular, Militar fará exibições de vol- dade Amígos da Amenca.
em homenagem à R. A. F., no
campo do São Cristóvão. Des- .-._.. _._._._._._ -_-_._._.._._••-_•••_._._- _._•••_•••_..•••••••

- --••-•••••-
- -

sa homenagem, participarão
os estabelecimentos de ensino

At-;�-;ã;;T}::���;�:·:;�:-:�rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

�
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Chapéus PRADA
Pijames LEMO

Finíssimos tropicaiS e linhos

na casa

O P.ARL�ISO
chmidl � Preços ultra-vantajosos!�

.
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HEMORROID,ES
tJte eJ,p�l:if;c(Jat!vi" ed db'leJ
e euita �s

illfferieJ.(j_) �/.

L,�:�::::,,�:,:,:da especialmente para to
dos os casos de Hemor-

Londres. _ Pelo Coronel Walter

Ira dos falos. Apenas se curvam de- wca llh " britânico. Depois, l iraria
ELLIOT, membro do Parlamento baixo ele um jugo lremendo. mos a Europa do fosso no quul
Brilânico. (Exclusivo para "O ES- O inglês, nas fileiras elo exér ci- Hitler a atirou e rcoruan lzariamos
TADO"). Hecentcmcnte, um 10 c fóra delas, trabalha, pensa e suas economias de fórma radical,
americano publicou um livro í nti- confia Intensamente. A Inglaterr-a sem rótulo de caridade".
'tudado "Épooa para grandeza". orgulha-se dos seus exércitos e es-I A Inglaícrra, qualquer que sejaEsse tema atrái, hoje em dia, qual- tes se orgulham de sua pátria. "To-I sua rci vi n d.icaçâo à "gra.nrlez a" _

quer de nós. Um representante se- dos parecem ler 7 pés de altura, i em outrns lerrenos _ possue gran
re.no dO. "Brit ish Trade Un iou ", e marcham corno imperadores" _

'I
de vhrItxle : aceita ensinamenlos.

i.n ici ando seu discurso no Parla- disse P. J. Grigg. Tem espírito f1exivel, a.prendo pe
mento, disse: "Esta casa, desempe- Para () homem Ió ra do exército la experiência. Joana d'Arc cnsi
nhando sua tarefa adequadamente, as coisas se tornam cada vez mais I

'nou-a a não tentar ocupar a Euro
será um dia lembrada como o

I
duras. Nas férias de agosto, seu p a, e ela nunca mais o lentou.

"Grande Parlamento". Se isso se único descanso _ ânsia de toda George \Vashington e nsnnou-a a

I realizou ou não, pouco importa. O essa gente por interrogar um r
í

í.rno deixar as colônias e d orn ín ios de
que importa é o Parlamento ter ele trabalho i n ccssan te _ tradu- 'além mar em paz, a ela o fez.

Anúncios mediante contráto ambições nesse sentido, não se e n- ziu-se no fato de homens e mulhc-. O citas presente ensina que a ci-
vergonhan do de exprimi-las em r es passas-cm 20 hor as numa fila, vi lizaçâo industrial e os poderes
público. dormirem nas plataf'orrnas das dela derivados, n íio podem ser cn-

Mas "grandeza" é apenas um Ii- grandes gar es cnfumaç ad as elc Lo n- lregues :'I sua própr-ia sorte, mas
tulo e todos nós escrevemos dife- dres, v iujar, finalmente, em com- pr evi sa rn ser sujeitos a alguma f'ó r
rentes livros com essa mesma dc-I posições sup er lot ad as, em pé, dia ma de organização e coní r ól c. E
uorn imaçâo ; tais li vros não se har- 'e noite, pelos cor rcd orcs. O que podem acr-cd ítar, a ,n:Jç'àD uprcn
monizar

í

am llUIll só volume, c nuri- desejavam era apenas respirar a deli também essa lição.
tos d ení re

ê

les se estranrhariaru, plenos pulmões antes de re-in iciar I Tudo isso será d iscut id o dentro
encontrando-se lado a Iad o na mes- a labuta de um novo inverno. Dis-' em breve numa mesa de c onf'er ê

n
ma pretelei ta. Há idéias em mar- sar-am-lhes que nem isso, entre- c ia. Tudo isto reclama "Grande
-cha, idéias de grande espirito ele lanto, poderiam mais esperar e, zu ", capacid arlo de aprendei', tra-
aventura, neste mundo em que vi- mesmo assim, ninguém se queixou. balho ár-duo. Quanto ao realismo, A Cia BRASILEIRA de Celulose,vemos. E as democracias ociden- Essa ilha, que não conhece descan-: o resto elo mun d o talvez d esempe- Papeis e Cartonagem, não é a mesmatais não se limitam apenas a escre- so, entregou-se de corpo c alma à I nharú sua parte para co.ntrabalf:n- com semelhança de nome: Cia. NAver romances; querem vivê-los. tarefa de hoje c à reconslrução dc ' çar a severidade excessiva do ln- CIONAL de Papel e Celulose e queOs motivos dessas esperancas e amanhã. Bem sabemos que para a! glês. Mas, _ boa vontade, fé, espe- ultimamente esteve em litígio com o'desejos são vários. Na última "auer- Inulaterrn só existem duas altena-Ira,nc,.a, o .simp les conhecimonto cip� �

I govêrno do Paraná. A Cia. Brasileira'ra, cada mn de nós observava uma tivas : valor ou nada. 'que existe uma saída dêssc túnel
I ele; Celulose, Papeis e Cartonagem,COMPRAM-SE ampulheta trabalhando com san- Sh inwcl'l, da Ala Esquerda Tra- ._ são as contribu.ições. d�l Grã.- tendo de início satisfeito todas ae

U· ') 11 3 H P gue em vez de areia. Cada -um dos balhista, a quem ninguém poele Bretanha, seu especial direito a
exigências legais a que estão Obriga ..III dínamo de - 72 a' 1/2 • • combatentes sof'r ia uma sanaria _ chamar de irnper i ali sta anfiquado, ",..,<1ra'ndeza" e disto o inundo terá'no lt " . das as Empresas desta natureza, ad-para �- vo�. 'hemorrag!u incessante _ qLle to- falou, num discurso muito inte- de convencer-se, cada vez mais, quirindo preliminarmente por com-UUma mol�clcleta. emplaca.cJ,a. . IdülS sabiam ser 1ll0,rtaL Mortal, mes- ressante, sôbre este �en�,a, num (,Ie- 'durante os anos q�e hão de vir.
pra, contratos e compromissos legaesm motOI ou dlllamo mon?ffs.l- Imo, para aqu.eles que gantbaram a bate sôbre "O comercIo de alem �eSS:l con tnbmçao de boa "on- toelos os elementos úteis e necessa-co �Ie 7 a 10 H. P., de prefercncIH 'vi,tória. A F/rança, por exemplo. mar". "Deveria'lllo�" _ disse �le tade, sómenle aquele,s que sã.o li- rios ao seu posterior e regular fun-quell1l:1do.

,.

trifásico Essa F.ranca que conhecemos du- _ "criar Ullla e:}�}.qalde comercIal I vrcs e o que,re'm ser, os lu.tadores cionamento, na realidade da sua pró ..Um mO'tor eletneo ele nalnte séculos, morre�l combatendo do "COl11il11o J1,weallth" , não ele cará- e aqueles que desejam lutar, lêm xima produção, enquadrou-se assim,5 H. P. de 1914 a 1918. Aqueta pálida ter exclll-si;'o, mas pronta a cola- ? di,!'e!to à palavra. Ma_s, qualnclo pela sua honestidade e capaCidade de
VENDEM SE França, que surgiu elepois, não horar com o resto do mUl_1d'Ü. Uma esse d�a chegar, a Gra-Bret�,nh� organização dentro da ordem juridi-- : pas�ava de um fantasma com nos- enticl:lrI�. hasea,�la f,lll ll1teres,>es será d!gna (�e :.x�l�mar: _ F.OJ I ca, no seu legitimo lugar de desta-Um terreno 10 x 29 na Vila Ne- t�lgIas do passado, sem alento, sem comercla.ls, üludo,s a bO,�-vontade. c,om gl ande �acllflclO"que conC[l1IS- que entre as suas congeneres. que serêu Rau1ltos, por Cr� 3.000,00. fe 5e:111 eSlpc"ança onde pudesse Começ.al'lamos j)plo Common- tallllOS es,ta LIberdade .

formam regulanllGnte e honradamenteUma cesa na Felipe Sçhmidt, haul'lr forças par:: a s,ua futura trabalham pela grandeza do Brasilpor Cr$ 50.000,00. gr�,ndeza." .. BAR E ARMIZEM O H I ( N T (
dentro da Ordem e Progresso ela suaUma casa na rua Felipe Schmidt, Dur�11a, 101 o conselho qué mais vasia produção econômica. Aspor Cr$ 10.500,00. f:hulrcluIl lhe deu, num cI os seus suas A<:ões no valor de 10000 inte.Uma casa na rua Ruy Barbosa, maiores discursos. "Durma c pro- grais o� com 20% de entraela e 8 pa-por Cr!fi 50.000,00. cure reunir noyas fôrças". Rua V. Me',reles, 11 gamentos mensais de 10,00, teve a fi-Dua's casas na, rua Fernando :\la- O medo dêsse destino enraizou- ualielade de ASSOCIAR ricos e po-chad.o, por Cr$ 35.000,00. se hoje profundamente em muitos bres ele todas as classes SOCIaIS aUma máquina registradora. Re- dos Estados 'europeus. E, por mais PETISCOS _ Roll-mops _ Herrings - Pickles _ Cama- grande riqueza da indústria da Celu-gistra a,té 99.900. paradoxal que pareça, manifesta- lose e do Papel nacional, na cOla]1o- {Um cofre marca "Ideal". ,se especia,lmente naqueles que não rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de ração unanillle elo programa renova- >Um molar para máqtüna, de cos- mais tomam parte nesta guerra, de tainha fumodas _ Pernil _ Pasteis - Empadas dor do preclaro Presidente da Repú-/tura. armas na mão. blica pela

.. integral" emancipaçãoDois moinhos, sendo um maio,r e Na Polônia, na Grécia c na pró- Salame - Peixe frito, etc. etc. econômica elo Brasil. A Cia. BRAS1-outro menor. pria F!ra,nça, em todos os paises es- LEIRA não é portanto a mesma com15 alções da Cia. Siderúrgica. crarviza,dos em escala maior ou me- nome semelhante _ Cia. Nacional deCanos em p·erfeito estado. nor, sente-se a hemor,ragia branca,

U II- I-I d ,-
Celulose e Papel que. possivelmenteUm barômetro aneróide "Ca'sel- tão perigosa e debilitante qLl'a'nto a

Imos eS lOS e Inos regulal'isada pacificamente a sua si·la" próprio para bo,rdo. hemorragia arterial. Mesmo a Rús- tuação elentro ela ordem juridica, de-Uma bussola "CaseIlru", com re- sia gloriosa em arma,s ouve o ba,ter vidamente legalisada volte as ativi-lógio de sol. das ho'ras. Grande parte de sua daeles elas suas operações. A nossa•
populaçã.() _ seu cinturão de tri- UOBILIARIOS granele riqueza da indústria de ce-

A. L. ALVES, rua Deodoro 35, gais, suas fIares1as, suas minas ele l� , bllose e papel. para o nosso formidá-
póde servir de intermediária

parai
carvão tudo foi arrasta,do nessa lu- ACABA DE RECEBER O ,Ivel consumo do País e a enorme ex-

qualquer negócio. Quem quisel' ta, Jlla qual o melhor que o homem portação especialmente para a Amé-
comprar, ou veneler, sejal o que

fôr'l
póde esperar e a vlida ele um lobo. rica Latina oferece vasto campo de

deve procurar esssa firma, que Sentir fome, o·c:nltar-se nas flores- exploração pelo trabalho honrado de
ten�, além das uti�ielades ofe'reddas, tas, espreitar quanelo chegar a ho- ]Jluitas outras Companhias que ve-
mUltas outras COIsas, que podem 1'a, morrer lll'talndo... nham a se organisar, devidamente le-
interessar. O mome.nto que p'a,ssa transfo.r- galisadas, sem precipitação no con··

ma em nada os sonhos que as po- junto da Cooperação Nacional. Seja-tências ooidentais não poelem dei- ,," mos entretanto, precavidas em exi-
xa,r de ter. Quanto maior fora nos- gir-lhes as "credenciais" da sua apre-
sa respo·nsábUida,de, tanto mai,or sentação. É o que o mais apurado ra-
serã,o, os nossos privilégi,os. Alguém ciocinio indica. Estejam pois tran-
bá d,e pens'ar pelo mundo. Êsse al- quilos o povo de minha terra, os
gllém tem de ser nós!... llleus conterràneos. Não ha confusão

l,sto é demais para Gail1berra, nem pessimismo. Sejamos bem.
demalisparaWashi.ngton.pa.ra brasileiros. Sejamos sempre otimis·
\Ve,Sltmi:nter? Claro que sim. Aí tas pIo futuro grandioso da nossa Pá-
atua,m simp'les mortai.s e es1a é tria, colaborando com entusiasmo pe-
uma t:lJrefa par,a deus,e,s. Mas, ,os la sua maior produção economica. Os
eleuses nunca foram vistos numa

I
vossos capitaes, reservas e eeonômias,

repartição ou a atende,r o telefone invertidos nas Ações da grande in- c.,
nos gigantesoos es,critóri-os do go- dústria de celulose e papel nacional
vêrno. Os deuses cortaram a liga-

L d ...� ,., - será largamente compensado com a

cão. São os mOl1tais que devem « ar os l�OVeIS) valorisação constante dos vossos titu-
âgir. A tare.fa é grande demais pa- ' los (ações) e distribuição anual dos'
ra nús. Mas somos os únicos que (antiga seccão de móveis d' A Modelar) devidendos (lucros). E a Cia. BRA-
vivem debaixo do Toclo,-P.ode.roso, Rua Trajano, IS SILEEIRA de Celulose, Papeis e Car-
que ajuda aqueles que se ajudam a t0uagem se acha nesta excepcional
si mesmos e aos outros. posição de destaque, em vos ofereceI'

As pedras-ele-toque ela "gr,anrle- muiio breve tão promissoras garan'·
'za" nos dias que cor:rem são três: tias. Comprae hoje mesmo as suas
o' r,ealismo, a boa-vontade e ü Í>ra- Ações que constituirão aempl'�IbaUlo árduo. O realismo, po,rque documentos de créditos constante-
esta guerra começou qua'l1tdo os mente valorisados e negociáveis em

homens de boa-vontade não eram qualquer época, entrando para o qua·
realista.s e os reali.stas não eram dro dos seus associados.
homens de boa-von.tade. "Manteiga Precisa-se de Agentes nas Pl'illei-
em vez de calnhõlCs" disse certo pais cidades do Estado e Con·",tore.3
'eg,tadista anles da gt;errla. E as:sim nas cidades de Biguassú, S. José, Pa-
pensavanl nluítos. Mas, 111eSnl0 :.. lhoça e Florianó�ol�s, par� tl'abalhal�
sem canhões as racões de mantei- na base de Conllssao. EXIge-se refe-
era já eram bem dí'minutas. Boa- rêncías e carta de fiança. Pedidos de
�on'tade, porque a lição funclamen- Ações e demais esclar.ecimel1!o�. 2S

tal de todo esse turbi,lhão foi que Sr::;. interessados, queu'am dll'lg�r-se
os homens de boa-vontade fO'J'l11am pessoalmente a sede da InspetOria a

uma maioria esmagalio,ra e capaz Lá V, S_ encontrará salas de jantar, dormitórios e rua Felipe Scbmidt n. 41, .da� 9 ás
de tornar-se invencível se verda- salas de visita, de fino acabamento. 12 horas ou por correspondencIa, ai

deimmen1:e o desejaren�. caixa post�l 185.. . .

O "Sacro Egoismo" cios fascistas, Vendas a' v.-sta e a prazo ) Inspetona da Cla. BraSIleIra �e
a Raca superior dos nazistas e, ! Celulose, Papeis e Cartonagem, Flona"
meslri:o, a "Desccn(lí"ncia divina" ) nópolis, 12 de Outubro de 1943.
dos japoneses não clJegam à altn- ' TRAJANO J. REGIS

Trimestre

o ESTADO
Diário . Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre

,,'

00• originais, mesmo não pu.

"llllicadOS'
não serão devolvi,

dos.

A direção não se responsa
bihza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

Oportunidades'
comerciais

Comprai na Cf'. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Iheiro da ilustração ,,·cima, oferecm
lhe, em o.mável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lem�
se V. Sia. de acrescentar, ao ngr"de-4

ce, a gentileza:E$1EÉ TAI1-
�Fl'1 () I1EU APElUTIV()

, I'i1ElJ/!.ET(J!

l1tt8I�i�(q II: (//'f PPOlJUTO /JA KI10TSA,IIfO. (011. é Sé6UIlOS
___ IT.#..r.l.í I

Foi com grande sacrifici« qne
uistümos esta li herdadeCOllq

roides, é imediata, alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e ev+ta as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hernor
roidais. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORRO!D�S
Um produto De Wqt

Não há confusão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADo-Ségunda.feira, 18 ele Outubro de 1943 3

ainha dos Estudantes PllJeÊSABIA 1:.•• I
�..aa " """__"a... ______

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, prorno
vi do nelo Di re tórío Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com

o apô'io ele " O ESTADO.

Voto na senhorita .........................................•..
Aluna do .

Votante .

NOTA: - Preencha com cl areza, o "coupcn " acima e dcpo
sito-o na, urna. existente no Cine Ritz, especialmente colocada para
esse fim.

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n.v 1 para os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
A venda em F1orianopolis nas Fermeciee Moderna,
Reulíveire e da Fé - Em Blumenau: Farmacías
Sanitas e Odin Em Itajaí: Farmacia Santa
Terezinha.

••o a••••8·······�i ()
Vida Sociall•

•••••••: s. Lucas,
.-\1\' I \'BHSÁRI os

Muitas felicitações recebeu on

em, por motivo do seu aniversá
'io, o sr. Rogério ela Costa Pere i
'a, conceituado representante co

rsrcial.

Fez anos ontem e muito cum

orimentado foi por seus amíguí
hos o menino Vilfredo, filhinho
lo sr. Erasto Macedo, secretário
:10 Consulado cios EE. UU. e pre·
idente elo Instituto Brasil-Estados
inidos.

A prendada srita. Maria de
.ourdes Medeiros, filha do sr.

João-José de Cupertino Medeiros,
alto funcionário do Banco elo Bra
sil, faz anos hoje.

Nesta data, ocorre o aniversário
da gentil srita. J aridira Gallotti
Khoerig.

Por l110ti\'0 elo seu natalício se-

á hoje certamente muito felicita
do o sr. Pedro Goulart, gerente rla
antiga e conceituada firma Eduar
do Horn.

FAZl<JM ANOS HO;m
sra. Dorvalina Bflrbosa;
srítas. Ondina Areias e

Câmara ela Silva;
sr. Agenor Póvoas Júnior;
menina Hercília-Marfa Tinoco.

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

santo do dia
DIA 18 DE OUTUBRO

�tlangelista
Clinicava êste santo como médi

co em Antioquia, sua cidade na

tal, quando lá chegou S. Paulo P,}
ra pregar o Evangelho. Logo ac

ouvir as palavras elo Apóstolo' elas
gentes, Lucas entrou para as filas

los convertidos a Cristo, receber,
elo o batismo. Desde então tornou

se o companheiro inseparavel (c�

grande Apóstolo, acompanhando-o
nas muitas viagens. Teve assim ()

melhor ensejo de conhecer a virla

:le .Iesús e ele Maria Santíssima.
Deixou-nos o inestimavel legado
ele seu Evangelho e dos Atos elos

Apóstolos. Neste último livro con

tou os trabalhos e sucessos rIos

Apóstolos. principalmente ele S.
Paulo. Depois da morte dêste, con
tinuou a pregação elo Evangelho.
Bstava na Acaia. quando Nosso

Senhor chamou-o para lhe dar a

recompensa pelos muitos trabalhos

e sofrimentos suportados por amor
elo divino Mestre.

"A Bandeira Nacional uuando hastea
da ern ,;aneJa, I)Ol'Ül, sacada ou balcãe, fi·

Alice I cara: ao centro, se isolada; à dtretta, se

-I
houver bandeira de outra nação; ao cen-

tro, <Se figurarem diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar-; em postçâo
que mars se aproxime do centro e à df
retta deste, se figurando diversas bano
deínas, a sorna delas tormar número par.
As presentes disposições são lambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira r; actonal, bandeiras r-epresenta-
tjvas de instituições, corporações ou as

sociações". (Decreto-lei n, 4.545, de 31 de
Julho de 11142: - Art. 18. N. 1).

CARTAZES

3 que 5 aviadores do Real For
ça Aérea Canadense percor

reram 4.000 milhas, partindo de
um aeródromo brit6.nico, rumo

a Saarbrucken, bordardeando
esta cidade alemã. voltando à
Inglaterra e daí para o Canadá,
onde chegaram a salvo, tudo
isso no espaço de apenas 30
horas? ..

(opyright by PRESS·
INfORMA lIOH

1 que os processos econômicos
ingleses chegaram a tal per

feição que, de 100 uniformes
não mais utilizáveis em cam

panha, la voltam reformados
para o serviço ativo, 60 são
transformados em roupa para

operários nas indústrias pesadas
e 30 são utilizados como «ma
téria prima» para novos ves

tuários?' ,

2 que Heine, na sua «Histó
ria da Religião e da Frlo

sofia na Alemanha», escrita há
quasi 100 anos, fala «daquela
antiga sofreguidão germânica de
combate, que se exercita não
por vontade de destruir ou por
amor à vitória, mas, simples
mente, por amor ao próprio
combate»? ..

4 que a queda da França foi
tra.ma urdida entre os na

zistas e os seus associados de
Vichí, cujo chefe, Pétain, havia
sido, previamente, informado so

bre os planos da invasão, pela
própria embaixada germânica
em París? ...

5 que o ex-presidente da cida-
de livre &� Dantzig,

Raun-jchning, em seu livro «O que
Hitler me disse», confirma o

fato acima citado, com palavras
do próprio «fuherer» que a êle
declarara, anteriormente à cori

flagação: «Não será necessário
um assalto a París ... Franceses
nos abrirão as portas da cida
de»? ...

6 que algumas espécies de co

bras atraem animais, dos
quais se alimentam, imitando
suas vozes, com absoluta fide
lidade? ..

'Bastam algumas destas
gotas em cada narina!

,_ Acalmam a irritação, des
.- prendem a mucosidade,

V.eK reduzem a inflamação,
deixam V.S. respirar!

VA-TRO-NOL
DO DIA Ecos

HOJE HOJESEGUNDA-FEIRA a
do ataque
Rabaul

Q. G. Aliado no Sudoeste elo Pa
cífico, 18 (D. P.) - Ainda com re

ferência ao devastador a taque elas
fôrças aéreas aliadas contra a base

Gin- inimiga ele Rabaul, declara-se '1�1-

torizadamente que os danos causa

dos foram muito maiores que .,,,

reconhecidos pelo comunicado ofi
cial.
Assinala-se que o general Mac

Arthur ganhou uma batalha quasi •

pessoal com êxito logrado em Ra
baul, pois a operação foi concebida
'2 planejada por êle, juntamente
com o chefe ela Aviação, General
Kenny. A decisão ele lançar à luta

quasi toda a aviação disponivel
foi uma emprêsa em que o general
Mac Arthur arriscou sua carreira,
talvez para demonstrar o que ",'

póde conseguir com os "novos mé-
todos imaginativos" a que êle -;2

referiu em sua declaração ele 21 de

CINE
A's 5 e 7,30 horas:

O espetaculo maxirno da temporada com Charles Boyer,
Ger Rogers, Rita Hayworth e Henry Fonda

e um grande elenco

Seis destinos
Paginas soltas do livro da vida.
FILME JORNAL N. 148 (DFB)

ARMADA DE UM SO' HOMEM (Desenho colorido)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: ,3,00 2,00 eCOO. Irnp , até 10 anos
--------------------------.---�

CINE «IMPERIAL"
7,30 horas:
duplo - Richard Arlen em

Aterrissagem forçada
A's

Grandioso programa

'Uma finíssima comedia da METRO com James Stewart e

Hedy Lamarr em

Pede-se um marido
PARADA DO DIA 7 DE<; SETEMBRO 1942 (DFB)

Preços: 1.50. (UNICO). Censura "Livre".
Quinta-feira : Jean Gabin e Ida Lupino em

BRUMAS

setembro.

ESTAMOS TRABALHANDO
PELO BRASll-

,

Dentro e fóra ele suas fronteiras

REMEDIO
ANTISEPTICO

NESTA guerra, que é uma guerra do

Brasil porque é uma guerra de todos os

pov09 livres, temos o privilégio de co

laborar com as forças das democracias,
lubfificando ferrovias e linhas aéreas :vi

tais para a Vitória da Liberdade Humana.

-/

Apezar deste esforço, porêm, não
descuramos um momento das necessida
des internas do Brasil. E, vencendo todas
as dificuldades, continuamos a abastecer
suas industrias, sua aviação, suas forças
armadas e suas ferrovias, na medida do

possivel. Assim, trabalhamos pelo Brasil,
dentro e fóra de suas fronteiras!

,.y

DO BRASil

as

PASTILHAS

L
as Laringites, as Br&.quites.
'" 'LIcença do D. N. S. P. N° 186
o",,> • de ;16 de Feveret ro ç•

Ate", ..de 1935 000'0 �-
no/ 0.002, Euca.lyplo\ O.

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

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

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSuLTAS: Pela manhã! das 10 às 12 _ À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeíeoamento e Longa Prática no Rio de Janetro
CONSULTAS _,._ Pela manhã: fdlal'iamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto aos

8ábad@s, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto 11. 'O, sobrado -

.'one: 1.461 - Hesldência: Rua Presidente Continho, �3.

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

Ex,interno do Serviço de CIÍJ!1ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CL·tNICA lIIÉDICA - :Moléstias Inter-nas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua Felipe Schmidt n, 38 Te!. 1426 - RESID:Il:NCIA: Rua Visconde de OUJ'o
Preto n. 70 - 'I'e], 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - FI,OIUANóPOLISf

/
DR. SAVAS LACERDA

Ex·interno do Serviço do Professor Leônidas �'erreira e ex-estag iárIo dos Serviços
I J' • do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Peretra Gomes (S. Paulo)

Cheie do Serviço de Oftalmologia do Depm-tameuto de Saúde e Hosptti! de Caridade
CUnica ruédtco-clr-úrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 12ií9 - COXSUJ,TAS: Das 15.36

Il.s 18 horas - RESID:tl:NCIA: Conaelhefro MafJ:a, 77 - FLORIA�ÓPOLIS.

(

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Mun icipal e Hospital I

de Caridade
CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 _ Fone 1.·l()·5
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 1fi horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe <lo Serviço de Sífilis do Cen n-o de Saúde - .Ex-Iuter-no, por concurso, da

Asststêncín Púbtíca de Porto Alegr-e, Flx-fnter-no de Clínica )!ptlica � ·Ginecologia.
AFECÇõES GENITO-URINÁRIAS - SíFILIS _ DOENÇAS DA PELE

RAIOS IXFRA·VERlVIELHOS E ULTRA.V1IOLSTAS
COXSULTAS: das 13,30 às 18 horas. Rua F. Srim id t, 4H

RESIDÊNCIA: Rua Maier-hal Guilherme. 33 - FOX& l.G·18

DR. SAULO RAMOS

deocele. Tratameuto sem dor e operação Com prática nos hospitais europeus

-de Hemorroides e varizes _ Fracturas: Clínica médica em geral, pediatr ia. doen

.aparelhos de aêsso. Opéra nos Hospitais ,cas do sistema nervoso. aparelho gen ito-

de Plorfanõpolts, urinário do homem e d a mulher

Médico - Cirurgião _ Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do SerVliço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ----------------

(Primeira. Cadeira �e Clínica Ci�úrgica). DR AURvLIO ROTU- J- OCom prátlCa na ClltllCa gmecologlCa do • n . .J
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, ttroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras "
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos,
AI,TA CIRURGIA ABDOMINAL: esrô

enago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc, - CIRURGIA PLASTICA
no PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve-

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0()9.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. ",'Avila
_. Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
• do Serviço de Clínica Cirúrgica
<l carge do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vias u rtnártas - üceracões
Consult: Vital' Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067 .•

DR. f�Er'tllIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Crt
.anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
l?elipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 hora�. RE-

SID:€NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqu�

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.

(Anti2"o Larao 13 de l\lalo)

lNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUN�-':O

DR. DJ�LrJlA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Assiste. 'l'écnico: DR. !'.\ULO 'I.'AVAHES
Curso de Rad.ologia ountca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Unrversidnde do Rio de .Ia
neiro. - Gabinete de Raio X - Electra,

canliografia clínica - Metabolismo ba·
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia"": Laboratõrio de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - FlorianópollB.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cts-urgta e Ortopedia. Cltn ica e Ctrur-gta
do tor-ax. Par-tos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. Joô o Pinto 7 Diá'
riamente das 15 às 17 horas. RESID:€N·
CIA: Almtrante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - MoléstIas
Nervosas - Moléstia.s Mentais

Consultas diárias das 3
horas em diante

Médico - Cirur2'ião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax arti fici ,1.1
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar _ Tratamentos modero

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 li às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.47fi

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

1 que numa peq .ie nc povoação
bávara, perto de Traustein,

somente o pároco da localidade
possue um relógio; e que, a-fim
de orientar a população, todos
os dias. em determinado pe
ríodo da tarde, o sacerdote faz
um disparo nurn velho canhão
para prevenir os aldeãos de que
é chegada a hora da prece.

2 que a chamada Zona do
Canal, no Panamá, não per

tence aos Estados Unidos, mas

que esta nação tem o direito
perpétuo de sua ocupação, uso

e controle, por cujo privilégio
paga anualmente à República
do Panamá a importância de
250 mil dólares.

3 que, nos Estados Unidos, há
cêrca de 1.300 jornais e re

vistas escri tas em outros idio
mas que não o ingiês, a língua
oficial do país.

4 qu_e. a ,a:te de tecer tap:tes é
orlginarla d os povos noma

des do planalto central da Asia,
que realizavam suas migrações
entre o Himalaia e o Cáucaso;
e que de lá foi que vieram as

primeiras tapeçarias para a

Luropa.

DIA 23

5 que foi o químico alemão
Fritz HoHmann, de Breslau,

o primeiro cientista do mundo
que. pouco antes da guprra de
1914.18, preparou borraéi':a sin
tética.

6 que a captura e preparação
de esponjas para os merca

dos mundiais emprega milhares
de barcos e homens do Me::l.i
terrâneo or-ier.t.o l , nas Antilhas
e no Golfo do México.

Grandioso baile de aniver

VENDEM ..SE 20 r ções c'a
Cia. Siderúr-

s ci r i o .

- Apresentação do)

CROONER da orquestra. -

do assoalho

gica Nacional. Tratar na r ed a

ção do "Estado". V. - 1

VfiNDE-SE ���d���ui�:n�:
de 3 cilindros de ferro, acom

panhada de carro com 4 rodas
e tólda. Informa se na gerên·
Cla do «Estado". V.· I

Ln c u q u ro ç d o

cristianismo reconquistará
povos europeus '1

LONDHES - (Por Herbert Lid-j
dsav Mac Gr ove - Exclusividade: vcnerund os defensores na Europa.
do c. E. C. para "O ESTADO") - � So cc rd otcs como Skvireckas, da
A implantação do nazismo na Ale-, Lituânia, Heinya , de Vilma, e

manha e, posteriormente, sua n e- Br isgys, de Kaunas Ioram fuzila
fasta i nf'luênci a, em outras parles dos ou internados em campos de
da Europa, leve como consequcn- conccntruçáo. Essa i rnp lacávc l per
da uma vi olcn l a pe rseguir-ào re- scguição provocou o relraimento
liginsa. Os nazistas rlctcr-ml na ram dos cristãos, os quais passaram a

í

nd lscrim i nadarncnt c a colocação Ircquentar os ofícios divinos secre

de lodus us assuntos espirituais tamenle, para não arrostar a ira.

dPlJai.�.(.)
da .illrisdi\'�I.(l. n az ixla

.!' I
dos nazis�as. Enquanto isso acon

impediram que os a íi liud os a\) na- tece na Europa, na Inglaterra e

cional-socialislllo seguissem l) cul- em outros paises dcmocrút icos,
.[0 <lo cristianismo. O c a l o l i r i sm o

'I
são abertos colégios religiw;os, sã»

a religião mais difundida na Eu- fnn da.i ax un iver-sirlades crslãs c ()

I i-opa c o mais ímplacávcl advcrsú-! pnv o ass�le ao aumcn lo constante

I rio da doutrina nazista, foi o run is I das instiluições de caridade e de

I visado pela pcrs cgui câo b-itlcr i stu. serviços snc i ai s. Com li vi l ór ia da
As campanhas levadas a efeito p e- Inglaterra e dos seus nl i ados , o

r l.a Igre]a contra o paganismo ale- cristianismo vol l ará a gozar livre
Imão, que alribuia ao "fuebrer" o i mente os seus direitos na Europa.
poder de Ull� deus, ún.i�(),. ao qual I suas igre.ias. serão re�bert�s .e a:

dcvii a d ovoçúo e obed iê nci a o P.o-I Cruz de Cristo voltara a indicar
vo da Alemanha, cuslaram fi Igreja ao povo cur-opêu que alí reina a::

a r-ec lusâo e a morte dos seus mais Paz, a Liberdade e a Justiça!

os

�......--............�

S a no oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA,
TO, F �SF O�-OS, CALelO

ETCi
TONlCO DO CEREBRO

Tm�zco DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperadol,
bqotlldo!, Anêmirol, Mftel
Que cri,m Magrol, CriançlS'
nqllitic�3, rec.berão • toni-
ficllção q_,,1 do ol9i1nhmo

CO"" O

Os órgãos da Estatística Militru:
t.êm apôio legal, quando 'ntima.M
o produtor e o vendedor a mostrac
o que possuem em seus estabelecf.,
'\lIentos. (D, E. M.i,

f! fl
t �' �J fi f'�.

�� � �� u �:>.. "':1

Llc. D.N.S.P. n' )99, da 1!l21

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores' pelos me

nores preços, só na CASA MIS·
CELANEA - Rua TrajaDO, 1 �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(.lubc ])oze de A�osto Domingo, 24-"Matinée" -Infantil- Início: 17 bs.
Banco do Brasil 81AFlorianópolis
coxcrnso J>AHA ESC'HITL'R5.RIO'l

(,OXTUA'l'.�DOS Não Deixe Que 2. 00.000 de "Bocas"
Falem Mal de Você ••• _;;if.i)�/�-::::-/0::"fi.2!r-

'

- "'-�)PIIi:I!III�----

-evite a*IXILO'SE!

A Agêncin (10 Banco elo Brasil S_ A_,
desta Capital. avisa aos oa.nd ídatos ins
erttos 11'0 conr-mso de escrHurár'ios-C)ll
tratados. que as provas pai-a O r-ef'er ído
'Soncul'SO serão realizadas, 110 ed lfíe ío
rlesta Agônc la, nos (lias 23 e 24 do cor-

. l'el1te, ('01110 s-egue:

Dta 2:3 - Sábado

porLuguês - de 14 às 16 horas

Aritmética - ele 1G.I;) às 18.],) horas.

Francês - ele 20 às 21 110I'a;;.

Inglês - de 21.13 às 22.15 horas.

nia 2-l - Dom irrgo
Contabilielade - ele 8 às 10 horas.

Dactilografla - de 10 horas em dian

te.

Os oalnuiclatos d'eyerão comparecer :1 J

mmutcs antes da hora marcada, nnu.n i

rlos elo cartfl10 de inscrição, caneta-r .n

teiro ou lapis-tinta� e t.áboa de logurltt
mos na l11'o\'a d e aritmét icn.

Florianópolis. 15 ele outubro ele liH3.

Pelo Ba,�·,·o do Br-asil, S. A. - Floria

nópoH�o .Ioão .Iosé de Cupert ino �Ipdt"'i-

1'05, geren te Inter-mo; Líndolto A. Gou

�al\'es Pel'('il'a, contador interino.

2% a/a
3% a/a

'" AXILOSE é O desagradável cheiro de suor que
provém, principalmente, das axílas, provocado
pela fermentação dos resíduos da transpiração.

nece mesmo depois de desa
parecer seu odor saudável.
2 - HIGIENIZANTE. Evita a

fermentação dos resíduos do
suor porque seus ingredien
tes antissépticos permane
cem na pele mais tempo.
3 - ASSEIO MAIS COMPLETO.
Penetra melhor nos poros,
removendo completamente
as impurezas.
Use SALUS e viva sempre
livre de preocupações.

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

{:onsu!tório para a Rua

Bue-lnos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde possa a (
oferecer os seus préstimos. I
Escreva detalhadamente.
nome, idade, endereço e en

velope selado para ares

-pos to .

J.WT - 14.102
- NOVO PRODUTO

DA G�SSY
,

VI �na ni� �m�rari mUI I
•

os. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - V,IAS URINARIAS - CIRURGIA

Tr-atamento especia lizudo das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno ela Blenoreag ia Aguda e Cronica. sob controle en

d'cscopíco (UREl'ROSCOPIA) e ele Iaborató rí'o. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especíal izados.

WASHIXGTOX outubro sem a ameaça do nazismo a pesar- mente resolvido. Segundo o men-

(SbItVíÇO ESPECIAL DA IXTEil .. lhes, como espada de Dámocles.' cionado sub-Comité, calcula-se que
ANIEHICANA) O suh-comi ié sôhrc a cabeça as Nações Unidas dispôem, agora,
para a mob i lização de guerra, do As fôrças que os aliados possuem inclusive navios petroleiros e cos- _ eeeeo. ..
Senado norte-americano, i nf'orruou no Icatro da guerra européia já sãc teiros, dc mais de 50.000.000 fie to- •

.

Ique os a.li ados dispõem agora de suficientemente fortes para, elas ncladas e adianta a informaçàO::

B d B -Inavios suficientes para desfechar sós, sem qualquer outro auxilio, de- "com essa armada imponente po-

I:: anco o raSIdecisivo golpe contra a Europa, lcrmi nar a derrota de Hitler .. QU<lI- demos coordenar uma ofensiva vi--

neste ano. Aló aqui, não era segr-edo quer ohse rvador, por menos oti- toríosa, concentrando nosso pode
palra n i ngucrn que a preparaçâo .lc misl a, que seja, verifica, cxaminau- rio de ataque na Europa. Quando
gigantesco exército cxpcd icionár io do o teatro das operações, que a os exércitos aliados atacarem, pela :
estava quu.si conclu ida nos Es�:)- sorte das armas mudou e que as primeira vez, o coração do

conti-tdos-Unidos. Toda a nação l1aY,:1 vi l óri ns, que, no princípio rla guer- nente, teremos navios suficientes
sido mobil iz.uia e os campos di' ra, pareciam ser privilégio da não só para os sustentar, como, Capital _ -

_
_ Cr$ 100.000.000,00

1 tI'
Fundo de reserva e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50

treinamento, acolhcnc otan o 1U-' 'Wchrruacht", passaram a. ser gc{- também, para desembarcar esmaga- Agências e correspondentes em todo o país
uiens como lllUlbere�, succd iaru- nhas pelos alí ados, na mesma pro- dot-a superioridade de armamentos & EXECUTIl TODAS .'\8 OPERAÇõES BANCARIAS

se em todal a extensão do territóti.. porção c na mesma velocidade .ios e homens, numa ofensiva sem pre-I: Abona, em conta corrente, os seguintes juros:

do país. A grande quest âo e rio), jus- tempos da vcr tigi nosm campanha cedentes, contra a Alemanha". I
AGll:NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

I
.-

I ti}' E
..

I'
. . I Dep, com juros (Q'oMERCIAL SEM LIMITE) .

lamente a rc acionac a com o rans- (a ; rança. • ssa notícia a viçareira veio co n- Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) _ .

porte desses milhões de soldados Cm dos gr-andes problemas da foríar o espírito dos que temiam' Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) .

para os diferentes campos de Iuru, guerra na Europa para as Nações- o prolongamento da luta. Através Dep, ele av íso prévio (de qualquer quantias com retiradas tarn-

Segundo as informações divnlgad.is T'n i das era a relacionada com o das informações divulgadas, verif i- bérn de quaisquer importâncias).

pelo sub-Comité para a mohilizaçã.i espaço mar-ítimo requerido para ca-se, agora, que a derrota, de Hi-
com aviso prévio de 30 dias - .

idem de 60 dias __ .. _ _ .

de guerra do Senado, os Estados- transportes gigantescos. Felizmen te, tler somente é certa, como, ta-n- idem ele' 90 dias .

Unidos já contam com 5 milhões êsse problema já cstú definiliya-! hérn, não tardará muito. Depósitos a prazo - fixo

de homens em condições de sercm -- ------ -- _. --- _.- --_ por 6 meses - ' _ _ _., _ ..

enviados para ultramar. DL'sse por 12 meses .,. _ ..

enorme contingente, cêrca da me- THE LONDON ASSURANCE COM RENDA MENSAL

tade, isto é, dois milhões e meio de COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" ��'� �2 ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !:�� :;:
soldados poderão ser desembarca- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" LETRAS IPOTECARIAS

dos na Inglatcrra OLl nal Áfric:l, Representante: L. ALMEIDA As letras hipotecár-ias emitidas pele BANCO DO BRASIL, dos valores de

aind<l antes do próximo Natal. Nes- Rua Vidal Ramos. 19 Cr$ 100,00, Cr$ 200.00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem pm' ga-
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE

le momento, quando Hitler expe- RESERVA.
.

rimenta derrotas decisívas, essa São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de sor- •

nolíci<l sôa para nós C0111 um brado I teias anuais. :
d l' I' " •• Seus juros de 5% ao ano, pagáveis POr meio de cupões, ele 6 em 6 meses, •

, e at<lvio. Que a, Aleman la sena

Grupos estofados Colc' ho-es • em 31 ele janeiro a 31 ele julho de cada ano, estã'o isentos ele quaisquer im- - ••derrotada não cxistia a 111e,nor dÚ-1
.

e •
• postos, taxas, selos, contribuições ou outras tributações federais, estaduais •

vida. No entanto, a conciência dos .' DU municipais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, ele 27 de janeiro .de 1938. •

poVOS democráticos sentia-se opri-

COLCH'Oe'ao'Rmlanm.seM"OaDE"KN'a
: 'pode��e:��';��g:r���i��te;I��g�s (�;���N6�r�;����;0� �;;i����d;A� Imida pela possibili.dade.<1 que a III •• CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE ME}/OnES, •

gUCITH se prolongasse ml1ito, HU- • óRFAOS E INTERDITOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- :mcntando, dessa, mfl!neira, o jú enor- • TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS •
me coefieie,I}te de vidas sacrifica- •••• PELO BANCO. •

das. O faio de os r":slados-L"nidos
..

São megociãveis em qualquer parte do território nacional e cotadas en1 !Permanente «stock» de colchões, aceitando-Se enco- 9 BOLSA. •
mendas sob medida, quer pura colchõeE' comuns, • Agências no Estado de Santa Catarina: •

quer para colchões de mola. : FJ,ORIANóPOLIS, JOINVILE, BLUiUENAU, CRUZIDRO, TU:dARJiO :
• E MAFRA •

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

3 R Jt'l d III h d 3 : Endereço telegráfico - SATELLITE :ge e ([Ul', dentro em breve, os

PO-jl
"" ua rernan O Il.8C a o ,., • Gerência.................................... 1614 O

VOs nl1l� ntcs da,. liberdade poderão ; TELEFONES: Contadoria.................................. 1114 IvOltDr �'!s Sll�1S atividades ,pacificas, ... ..

'-----,-.--��----�------=---�-------------- �� .G•••••••••••••••••••••O•••� looeeS$ @

DIATERMIA - I}/FRA-VERl\lELHO.
CONSULTAS: Dieriamemte das 14 às 18 horas.
RESIDÉNC1A: Tiradentes, 7 (Sobraelo).
CONSULTóRIO: TiJradentes, 14. FONE: 1.663.

Sociedade Anônima

4% ala

3,5% a/a
4% a/a

4,5% a/a

4% a/a
5% a/a

tes do Xatal significa que o térmi
no do ellnfli.!il jú nüo eslil tão IOi1-

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

poderem ('ngrossar as fi leirus dos
-exércitos libertadores com muis
dois Illi Illijes e meio dc hOI1l('n� an-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ternos
FaçaII1

de tropicais, linhos, brins e
umo visita, sem. compromisso,

PRAÇA QUINZE N. 11
�==��������������������������---· e.......

---------------

I .! agesloso e ímnenente edifício
I DI$O(O I sediará o Clube Doze de Agosto
•

•

•
e

I C(-)I�UMBlA i
•

•

: As mais famosas músicas, com os mais !
.;:. . famosos artistas. :
: / :
: ULTIMAS NOVIDADES •

: Na. «RADIOLAR» I
.= .1Rua Trajano, 6
: e
•

•

...................................................,

c

/

As ditaduras desmoralizam o senUmento
patriótico dos povos

SAO PACLO - (Por José Vilar povos para atravessar vitoriosa-
San Juan - Djretor de Imprensa !mente as suas mais prnfun dus cri
do C. E. C. para "O ESTADO") - ses. Das mais recentes crises, aliás,
A frakorosa d er rocada dos regimes, naturais em todos os. países, d es
totalitários, iniciada pelo Iascis- laca-se o período negro utravvxs a
mo italiano, e que não sofrerá so- do pela Inglaterra, quando, sóz i

Iuçào de continuidade até o COIl1- nha, enfrentava () poderio infernal
pleto aní qui l am ení o de todos os da múqui.n a bélica nazista. CO!110
seus simi tares dissemi n ad os p eio poude a Inglatcrrr> vencer essa d li
mundo, constitue uma das pro- ra etapa da sua cx istéuc ia ; a não
"as mais concretas do seu antago- ser com a assist('l1ci'a i rre sl ri l a de
n ism'o COIll as nobr-es e naturais todos os seus filhos? E essa ussis

Jl1anifesla�'õc� da ,H1lll1anida�le. Ao
I te��ia, donde prove i o. scnüo da

avassalar o i n di vi d uo ao

bstado.I,
umao de todos os ingle<,('s do mun

ao sufocar o seu amor pela Pátria do, sem distinção de ruças, de ma

e pela liberdade, as.dit,�duras co,I11-1 ti.zes politicos, religiosos (' literá
pletam a dcsmornl ização patr iót i- nos'? Os ditames ele igualdade e

c a d os seus povos. Impedindo-o liberdade CO]}I que a l uglatcrrn,
de defender livremente os seus sempre tralou os seus fi lltos l.nr
interesses morais e materiais, os IlOU () povo britânico unõ l' ln d is
ditadores impossibilitam o f'orta- solúvel abraves os séculos, a todas
leci rnento nacional. A liberdade as revoluções e m ovim e n tos ten
i.nd iwid ual,

í

ndi ce das nações mais dentes à csc raviz açáo do in di vi
civilizadas é indispensáveis aos duo!

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

UrOiCalf nacionais e estr-angeí ..as - llomeopatias -, PerfnrnaMa8
artigo. de borracha.

Guraro h............. H exat.a obxer-vâ ncla no rf"ceJruárJü lU êcJh ......).

PREÇOS MÓDICOS.

tI�r�����7A;;���1
Fundada em 1870 - Séde: B A tA
INCENDIOS E TRANSPORT.ES

Capital e reservas . .. ... . ... C\'$ 71.65G.189.20
Cifr-as do balanço Ide 1 !J42:

l'tesponsabi.Iidades. .. .. .... .... . . ... CrS 4.999.477.500.·j�
Receíta .... ... ... . . . . . . . . . ... . . . . . Cr$ 70.681.048.2,,)
Avivo .. crs 105.961.917,70 >
Sín ístr-os pagos nos últimos 10 anos C"$ 04.886.957.2') �Respon sabflidades . .. . Cr$ 76.736.401.300,20 {'
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23:1·12.657,44 �

DIRETORES: - Dr. P'amf i lo d'Ultra Freire de Carvalho. DI'. F'ianctsr-o �

I
de Sã e Anísio Massorra. •

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

��Uruguãi. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e África.

AGENTE El\I FLORIANóPOLIS

IC 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, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �...................".o1"••••, ."..-oI"o1"••oI"_• ._."'J' -_.,•••- ••••."._.'I' - ._._oyo_._ ..,.."""'"'"--."._.._

o

easeníras.

avisa o distinto público de Florianó ..

polis de que acaba de receber be
líssimo sortimento de verão.

Variado sortimento de sedas,
á

.

«.E\. Exposição»

toso técnico em artes de edifício,
�;'�11l1 anos presta inestimável ser- o estudo em aprêço não somente
víco aos nossos círculos sociais. está rlosnertando a viva admíracão
DemOnSll'acão evidente e irrecu- ele leigos - que é o público em -ge·

sável de que -se não confiou dema- ral a elogiá-lo -, porém igua lmen
siado e invecidarnente no luzido te. n irrestrito encômio dos espe
çl'UpO organizado a 113 ele junho cÜ.tl:stas mais exigentes c de maior
próximo findo e a que emprestam! autoridade.
relêvo elementos dos mais desta- i O cEc!1(- que acima publicamos
cados na viela administratí va ele I reproduz o projeto ela fachada ma

F'lorianópolis, representa a magní- I'e;tosa elo suntuoso prédio que se

fica planta ora exposta em montra: pretende dar ao "Doze". E é, por'
ria casa "O Paraíso". ii. rua Felipe si, um atestado convincente ele
Schmidt. Assinada pelo competen- que. aplaudindo a obra, mais não
te eng. dr. Gilberto ele Fontoura fazemos que adotar a opíníão unã
Rey, que contou com o valioso au- . nime ele quantos tiveram a grata
xílio elo prof. Mário Ghizi, taleu- i oportunidade ele apreciá-Ia em ori-

ginal.

Conforme tivemos ocasião ele "a

lientar em nossa edição de 6 ele
setembro, véspera elo solene lan
çamcnto da pedra fundamental do
edifício próprio cio "Clube Doze de
Agôsto". seguro êxito vêm alcan
'-a ndo o; traha lhos desenvolvido
;Ielltro ele curto tempo ele existên
cia, pela comissão especialmente
designada com o fim de promover
a realização integral de um velho
sonho ela sociedade tlorianópolita
na: dispor do confôrto das instala
ções adequadas e modernas ele um

clube recreatívo, Essa comissão -

como é elo conhecimento geral -

compô-la em boa hora a concei
macia agremiação que há setenta-

TIMANCARIA DARREIROS

Precisa-se de bom oficial.
Tipografia Br esi', Rua Tira
dentes, 10. Não estando em

condições, é favor não se apr e
sentar. 3 v > ')

Irmandade de N. S. do Rosêrlo, S. Benedito e N. S. do Parto
- 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, com novenas às 19 horas, a partir de hoje até
dia 24. Outrossim. no dia 24 (domingo), serão rezadas 2 missas, sen

do a primeira às 7,30 horc.s para a Irmandade, e a segunda [solene] às
9 horas. Comunica, também, que foi designauo o irmão Ciríaco Alves
para fazer a cobrança dos Anuais e Caixa desta Irmandade.

Florianópolis, 15-10-43.

TIPOGRAFO

COZINHEIRA A MESA ADMINISTRATIVA
5 v. -- li

Precisa-se de uma, que dur-

Ima em ca= a. Ordenado 80 cru

zeiros. Praça Pereira e Ol ivei-
ra , 18. V. - 1 VENDElll-S�J

agorn a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

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

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Prestígfa o Govêrno e 88
classes armadas, ou será!!
um "quinta - colunista". (L
o. N.) •

sabão

"VIR<iEM ESPECI u F"�

CJA, WE'rZEJ� INDUHtT.RIAL-JOIN,TIl... l�.E lM,:l,co reglSI.}

recomenda-se para hospitst, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante
-.-� � �� .a ------------------------------...
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Submarinos «mirins»
Conforme foi divulgado pelas I ' 1939, ar-mad o com oito canhões de

agencias telegráficas, o Almiranta-I por entre as quais COITem canais 115 polegadas, 12 de 5,9 polegadas
tio Brit�U1ico revelou que os ingle- estreitos e consideravelmente lon-II e lG_.dp.4,1 polegadas, .�ransporla
.ses estao empregando pequenos gos. o "Tf rpitz " quatro avioes e tem

submarinos para penetrarem nos O "Tirpilz" pode ter tomado duas cat apultas. A sua hl ind agem ,

portos e atacarem a navegação ale- parte no ataque diversionário a segundo se anuncia, é certamente
rnâ. Sp itsberg, quando a Itália foi in- igual á dos couraçados contem-

Essa revelação acha-se conti da I varlida. Informou-se previamente I porancus das outras marinhas, p os
no cOlllu!licado que agora anunciou que de, com o "Schanhorst", de

I SlJIÍl.1(!O
lG.OOO toneladas de peso.

que submarinos mirins «l an if icaram 26.000 toneladas, c vários cruzado- A idéia geral do submar-ino-mi
o cOlJora�'aJdo alemão "Tirpitz ", de res e destróiers, estavam usando

I �illl não é nova. �';;XIP.eriências C.Olll:l5.000 toneladas, num ataque de- bases IW norte da Noruega. esse li p o de navio foram real iza
safiador às .principais unidades de Seguramente durante dois anos I das por quase lorl as as marinhas
batalha germânicas, no seu bem o couracado esteve acima e abaixo I elo mundo e, já em 1885, os ingle
protcgid o ancoradouro 110 "Ijor d " entre os "Icrjds" noruegueses, ses fizeram experiõnc ias no 'I'arn i
Allen, no norte da Noruega. não tendo oportunidade de se re- i sa com um submarino tripulado
:\'ão roi essa a primeira vez que fugiar em uma doca seca, para ins-I por dois homens apenas. I

apareceram submar i n os "de hôl- peção. I Durante a guerra passada, uma Isu" nesta guerra. Os ilalianos os Houve tentativa de sua evasão
I invenção inglesa para o

SUblllari-,clllpreg3Jram, tentando penetrar para a Alemanha e, em julho de I no-mirim foi revelada pelo Alrni
em porlos aliados, no :\Iediterrâ- 1942, foi atacado por UI1l submari- rantado.
neo, e os japoneses também os em- no russo no mar ele Barentz, quan-I Também um submarino de hól
pregaram centra Peurl-Harbnr e o do procurava atacar um comboio 50, japonês, apanhado no p o rí n de
porto de Svd ne y, na Austrália. aliado. Em março do mesmo ano. 1 Svd n ev, media pelo menos 15 me-

{'m dos mais notáveis exemplos foi atacado por Ull1

aViã.a-torpe-,
tros de cumpcimento. Grande par

do einp rcgn ele submersíveis con- dciro britânico perto de Narv ik. te do arcabouço é reservado aos

Ira navios de guerra em portos roi Lançado ao mar, perante Hitlcr.] depósitos rlas baterias, afim de
o do capitão Prien, comandante em Wilh elrnsbaveu, em abril de prover fôrças para as hélices.
de submar-ino alemão, quando
afundou () famoso couraçado bri-
tânico "Royal Oak ", em Scapa Caixa
FIo,,", em 1939.
A Alemanha anunciou várias

vezes ataques de submersíveis bri
tânicos ú sua frota. Em agosto,

Ium a
í

nf'ormacão de Esluculm o De ordem do sr. presidente convido os srs. associados
adiantava que submarinos britâni- desta «CAIXA>} para se reunirem dm Assembléia Ge r a l extra

cos afundaram vár i os navios ale-I ordinária:. em la convoce çãr , no dia 23 do corr:nte, às 10 horas
mães nu porto ele Oslo, em p rinci-! da manha, em uma das salas da Guarda-Mona da Alfandega,
pi os d cs!c ano, não tendo havido I para resolver assunto de relevante importância.
sabotagem, conforme se julgou a Secreta ria de Florianópolis, 16 de outubro de 1943.
principio. HUGO MEYER, 10 Secretário
Xo dia �5 de setembro, a agó n- 4 v. - 2

ci« alemã, desc revc nd o o ataque /-----agor�l anunciado pelo Alm irun í

a-

'EX.{lo, disse: "As unidades navais F PECTORANTE S' O L U ç A- Oalemiis desbaratarum a l emp o a
-

cC:RL�:INCAT�TEtcn lut iva dos submar i nox hr il
â

n i-

e
""' ,.,�

II:
COS, antes que eles

eretl.as.sclll
a

I �fa'uh �sua n:issão". �'U
-

e 3e'() "Ijorrl
" Altcn cslú em Fin- c:::II.

mark a região mais s('[entriOn<l11 APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB. H" 3384 - 15.1 1925

{Ia Xorueg<1, dentro do círculo úr-,
t icu, O "Ijor-d " é profundamente en-Icravudo e está cerca de tres mi
lhas das ilhas ao largo da costa,

e o VON TlRPITZ

da FazendaBeneficente dos Empregados do Ministério
no Estado de Santa Catarina

Assembléia Geral Extraordinária
sa. Convocaf;ão

o TOSSE o BRONQUíTE

COlnpre

de 20 d.e setembro a 30 de outubro

(ASA MACEDÔNIA

Lindos estampados, côres firmes - e a bt',l,
que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixado3 para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito mois l

a tradicional

oferece-lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Seccão de Fazendas,

Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bô lsn s ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

«Q casa que mais vende emelhor atende»

:';9,00
20,00
16,00
8,00
24,00
25,00
4,30
6,00
5,50

10,00
14,00
14,00
12,00
24,00
25,00
5,00
18,00
35,00
18,00
8,50
1,50

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

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

8-Rua Trajano - 8

muito, w3ste� muito pouco
taz e ndo suas compras na tradicional Remarcação de preços de fim de íF"O da POpular C r � A o,c. UR II

COMO VERDADEIRO BRINDE DE FIM DE ANO, OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADCS=
PERFCIUARIAS:

Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

Pasta Kolinos .

Pasta Alvidente .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever .

Pasta Acotylarsan .

Talco Ross .

Talco Malva, pequeno .

Talco Malva, grande .

Baton Michel e Flamour .

Baton Tangos e Zande .

Loção Brilhante .

Tricofero de Barry .

PÓ Madeira do Oriente .

PÓ Floramye .

Pó Gessy .

Pó Coty .

Esmalte Cutex .

Odol Líquido .

Sabonete Lever, Líf'ebuoy e Gessy, caixa ..

Sabonete Dorly, caixa .

Sabonete Carnaval, caixa .

Sabonete Noby, caixa .

Sabonete Madeira do Oriente, caixa .

Rouje Michel .

Rouje Narciso Verde .

RoujA Gessy .

Rouje Madeira do Oriente .

LQção Flamour .

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima .

Creme Rugol, pote .

Quina Petroleo San Dar .

6,00 I
5,90 I3,:10
2,40
3,40
3,00
3,30
4,30
3,30
3,20
4,20
3,00
3,30
9,50
7,00
6,50
6,00
6,50
6,00
3,30
6,00
4,80
4,00
3,90
1,50

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

11,00 I8,00

AR�IARINHOS
Sombrinha de seda e linho .

Sombrinha Chamalote .

��ombrlnho. p /mocinha .

Sombrinha p zcriança .

Tapete de veludo p zquarto .

Cortina de renda .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz .

Camisa Socega Leão p/homem .

Camisa Socega Leão p/rapaz .

Jogo de couro p /rapaz .

Jogo de couro p/homem .

Blusas Swing de 10, 12 e .

Camisas Sport branca .

Camisa Sport branca, art. fino .

Camisa Sport Creme .

Maletas Escolares .

Pasta de couro .

Malas de Fibrolite de 24, 28 e .

Capas felpudas p/bêbê .

Casaquinhos felpudos p/bêbê .

Lã Linda, novelo .

ARTIGOS DIVERSOS
Cobertores Cinza , .

Cobertores p /bêbê de 7,50, 10 e .

Colcha fustão pzcasal .

Colcha fustão pzsolteíro .

Colcha veludo p/Basal .

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

Tecido p/cortina, mt .

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

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt .

Tecido p/colchão, mt .

Tecido p/colchão, largo 1,40 mt .

Na mesma base de preçN, ver.demcs toco o nosso "stock", com ° único
�ômos

Comprem, pois� na CASA
Schmidt, 19Rua Felipe

r Linon em todas as cores, mt .

I Zefir cupcríor mt .

Luízírre em tôdas as cores mt .

Crepon p zkimono, largo 0.80 mt .

Pelúcia fustão branca e de côres mt .

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

Toalhas lisas p/banho uma .

Toalhas superiores p zbanho uma .

Tecido cordoné p zcuécas mt .

Opala lisa, de 3,80, 4,50, 5,50 e .

Opala estampada, de 5,00, 6,00 e .

Cretone branco, largo 1,40 mt .

Cretone branco, largo 2,00, mt .

Cretone branco, largo 2,20 mt .

Cretone de côr, largo 1,49 .

Cretone de cõr, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt .

Guarnição pintada p zchá uma .

Rendão de algodão p zvestido mt .

Filó p zmosquíteiro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt .

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt .

Lingerie liso, mt .

Lumter, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

Seelas estampadas, dez. Americano (míu-
elo), ele mt. 14,00 16,00 e .

Seda Lanile, art. pesado, mt .

Givré superior, mt .

Fustão de seda, mt .

I Seda listada pyvestido, largo 0,90 mt .

3,50
3,50
3,50
5,5<:>
6,00
6,50
8,5(:)

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

20,00
3,00

7,00
8,00
9,00

16,00
12,00
10,00

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

fim de satisfazer a nossa freguesia, ntribuindo, dêsse modo, à preferência com que
s:mrre distinguidos

DAURA, e ganhe a diferença !
Fone '607
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M a�a9 u�� ��'(r;8iaS
Estocolmo, 10 CU. P.) - Patriotas dinamarqueseS

incendiaram um hangar e uma ofidina de grande aeró

dromo de Kastrup, situado nas imediações de Ccpenha-·
gue, e que é uma das mais importantes bases aéreas

alemãs na Dinamarca. Outros despachos acrescentam

que a fábrica Kloe vel , que produz peças de aviões,
resultou parcialmente incendiada, sendo totalmente

destruidos in
ú

rn e ro s máquinas de grande valor

T<�ITrrnnÇã;;--
Em cumprimento ao programa I recebeu, com bastante satisfaçâo,

da "Semana da Criança", o grupo 3. notícia dessa oportuna contrí

trar, de cabeça, o 2° goaI.

I
Os quadros tiveram a se- escolar Arq. "São José", desta ca- buíçâo dos rotarianos desta Capí-

As constantes investidas ca- guinte constituição: pital, realizou, dia 15, internamen- tal às comemorações da Semana

tarinenses, puzeram em difi- Catarínense - Adolfinho, te, diversas solenidades, nas quais, da Criança, cujo programa se de

culdades o retangulo goiano, I Fatéco e Alamiro; Chocolate, jubilosamente, tomaram parte to- senvolve com toda a animação.
dos os docentes e discentes do re-

assediado impiedosamente, ín-: Guedes e Beck; Felipinho, ferido oducanrlár'ío.
�-.-.-.-•••-.-_..••_........-_-..-.............,.........."'J

do a bola, numa remetida dei Bráulio, Nhonhô, Tião e Saul. As oito horas foi celebrada, na O terror na Polônia
Tião a longa distância, ani- Goianos - Mozart, Laurin- igreja ele "Santo Antônio", miss�l
nhar-se ao fundo da rêde ad- do e Cafelandia; Ferreira, Es- em intenção da "Criança Brasilei-

ra", oficiando-a o Revmo. Frei

versária. cobar e Fatáco; Cid, Wilson, João Bosco. diretor ehpiritual do

F'Lialmente, como resultado Vavá, Navarra e Piolho. estabelecimento, que, ao evange-

rápido de segura carga conter- lho, dissertou sôbre o valor da cri-

rãnea, Brául lo decreta o 4° JOR�. P}�RÍ ,A. SOARES ança, sua educação nara com DelH

e a Pátria. O templo achava-se re-

goal da tarde.
.

Vindo especialmente de Por- pleto de escolares, os quais, ao

Estava, portanto, garantida to Alegre, VIa aerea, ontem, som do órgão, entoaram vários

a vitória dos ca.aríneses pelo

I
para assitir a empolgante par- cânticos sacros.

escores de 4 a 1 e comprovada tida de campeonato brasítetro.j Após a cerimônia religi?�a. for�
a superioridade do" soccer" entre catarinenses e zoíanos I rnaram todos os alunos no l)atlo. cL

. I
. b. ' recreio, onde ao compasso elo Hino

barnga-v:rde. '. . �cha-se n�sta capital o jorna-j Nacional, entoado por toelos, foi

A partida em apreço fOI dl-, Iísta PerI Azambuja Soares, Ihasteada a Bandeira, e saudada

rigida 'pelo árbitro paulista sr.)
redator do "Diário de Notí- Pc! dois alunos. ,�og� após cl�lHe,

Artur Janeiro agradando a cias" e componente da Rádio mIc�o, na sala �ose MaurICIO
,

. (salao cle festas) a festa promovi-

ambos o contendores. Farroupilha. da pelo Clube de Leitura "Delmin-
da Silveira". (ínstituição elo edu

eandário) , que constou de duas

partes com diversos números c1e
canto, declamações, diálogos, comé
dias, etc., tudo ela iniciativa dos
alunos. Nos intervalos dessa co- f
memoracão foi dístribuida aos alu- Em Argel o conde S orza

nos grande quantidade ele dôces, Argel, 18 -U.P.- O conde Sforza,

biscoitos, balas, etc. chefe dos italianos livres da Amé-

A idéia de se festejar anualmen- rica, chegou a Argel, em transito.

te a Criança nasceu no Rotary. para a Itália.

Foi O Rotary Clube de Nova Ior-

=lue, que, em 1920, lançou a cam-

J U' d t t
panha do culto da criança, hoje maiS a erca �ar e
generalizada pelo munelo todo. Londres, 18 -U.P.- MaIS de uma

Daí encontrar-se justa razão no terça da Jugoeslavia já se encon

altruístico gesto elo Rotary Clube tra em poder �os. patriotas,. que
ele Florianópolis ao instituir um possuem um exêr cí to de meus de

prêmio ele 100 cruzeiros ao "me- 125 mil homens. Informações au

lhor comnanheiro" internado DO torizadas salientam que c s guer

Abrigo dê Menores, além de mais rilheiros dominam inú�el'as zonas

dois prêmios aos que se aproxi- do pc Ís, apesar dos vIol,:_ntes ata

marem mais elo primeiro colocado. ques lança�es pelos aler-loes:. � lur-
O sr. juiz de Menores, dr. Alves ta dos patrlO-::�� .do ge:r:era� T!�o e

Pedrosa durante a última reunião sumamente dIhcll devido a lalta

do Rota'ry Clube de Florianópolis, de equipamentes pesades.

Os calarinenses convencercm

4 a' t foi o resultado --

I

•

o grande espetáculo futebo
listico levado a efeito, ontem,
no gramado da F. C. D. entre

as equipes goiana e catarimen

se, em disputa do campeonato
brasileiro, f'oí deveras atra

ente.
Desde o empolgante aspecto

do teatro da luta literalmente

repleto por enorme assistên-
, cia, que aplaudia frenetica
mente os brilhantes lances, até
a 'maneira impecável como se

apresentaram ambas as sele

ções, garantiram os almejados
êxitos.
Em dois períodos distintos

se caracterizou o combate. O
primeiro favoravelmente aos

visitantes que conseguiram
magnifica rehabilitação, tendo
em vista a modesta exibição ela

peleja passada.
Aos 3 minutos de luta, os

goianos arrebatam a bola' da
linha catarinense excursionan

do admiravelmente pela ala di

reita, tendo Cid desfechado

poderoso pelotaço contra a

trave superior do arco guarne
cido Ipor Adolfinho, havendo

Piolho, de cabeça, apoderado
do balão e remetido ao fundo
do retangulo contrário, mar

cando o 10 goal goiano.
Êste fato deu ensejo para

que os visitantes redobrassem

de ânimo e conduzido a parti
da com precisão extraordiná
ria a ponto de convencer a

enorme torcida que seriam os

vencedores da tarde.
Tanto os médios como os

dianteiros goianos, executa

ram belísimos passes, envol
vendo a nossa defesa em cons

tante pânico. Raras vezes, os

catarinenses incursionaram ao

retangulo de Mozart e assim
mesmo, sem a menor esperan

ça de resultados concretos.

Bem verdade, a preocupação
dos nossos, de marcação cer

rada, i:nhibi-os de efetuarem
melhores entendimentos entre
os diferentes setores. Contudo,
momentaneamente, s u r g i a
Chocolate impetuoso, defen
dendo, ao passo que, seus com

panheiros indecisos, deixaram
entrever sinais da derrota.

O Isegundo período, foi sim-·
_])lesmente notável para o ban
do local que pas,sou a dominar
completamente obrigando a

Mozart a produzir dificeis de
fesa.

Após algumas únvestidas ne

gativas, Chocolate controla o

couro, finta o adversário que
está pela frente enviando-o a

Saulzinho. Êste serve bem a

Nhonhô que assinala o 10 goal
dos catarinenses.
Animados ,com o feito aci

ma, ressurge Beck a combinar

magnificamente com Guedes e

deste a Nhonhô, para regis-

CAMPEONATO BRASILEIRO
Pará 1, Amazonas O (prorrogação

de ,15 minutos); Pernambuco 8,
Rio Grande do Norte 1; Baía 3,
Sergipe 1; Sta. Catarí na -l , Goiás 1.

EM CORITIBA
O Coritiba venceu ao Ipiranga,

de São Paulo, !por 4 a 1. Renda: ..

18.100 cruzeiros.
--,

EM PORTO ALEGRE
O Internacional derrotou o Gua

rani, de Cschoeira, por 7 a 1, ten
tos de Tezourinha (3), Carlito (2),
Vi la lba e Rui. Na preliminar joga
ram os quadros Juvenis do Fôrça e

Luz e «lo São José. O Fôrça e Luz
esmagou seu adversário pela con

tagem de 19 a O!

NO RIO
O Flamengo venceu um selecio

n2,<10 da Federação carioca por 2
a 0, tentos de Nilo c Perúcio. Hcu
da 40.402 cr zei ros.

EM 8':-:0 PAULO
O Cor intians abateu o Fluminen

se por 4 a 1, lentos de Hercules
(2), Agostinho e Servilio. O tento
de honra do Fluminense foi assina
lado por Adilson. O nosso conter
râneo Zaboti comandou a "artilha
ria" do tricolor carioca. Renda:
88.644 cruzeiros.

- Sábado, á noite, o quadro de
aspirante do São Paulo derrotou o

esquadrão .dc profissionais do Ipi
ranga por 4 a 1.

EM BUENOS AIRES
Boca Junior O, Independiento O;

Huracau 3 Platense 2; River 3, Gi
násia 1; New OId Boy 5, Atlanta 4;
Estudiante 5, Lanur 4; Banfield 3,
Rosário 2; Chacarita 2, Racing 1.

EM BAURú
O Luzitania de Baurú, venceu ao

Sanlos, por 3 a 2.

wfV·..W.-_·.·.- J'_.._-.-_..-.·_ _.._-_·_·.·_-.·L
· -.·.· ·_...._.. _.. .,..",

Estão morrendo de fome! Eiííô-s·-··-sõiléIíCôs�
Moscou, 18 [U. P.l -- Os ob'tive

ram noves êxitos, ampliando. seu

dominio. Segundo outros despachos
de Mosccu , os r-ussos já se encon

tram, em alguns pentos, a mais
de 30 kms. da margem ocidental
do Dnieper. Durante os combates
travades entem, as fôrças soviéti
cas destruiram 129 tanques e 64
aviões nazistas.

Nova Delhi, 18 --U.P .• - Mais de cem mil pessoc.s estão morren

do lentamente de fome nas ruas de Calcuttá. Um porta-voz do govêr.
no salientou que a média da mortandade em Calcutta é quatro ve

zes mais elevada quo a normal. O govêrno tomou várias providências
para aliviar a situação do povo. Revelou-se que já chegou um navio

carregado de cereais, esperando se a chegada imediata de outros.

Manifestação furada pela Polícia
Informações de Buenos Ai- de está em perigo devido a po

res dizem que certos elemen- derosas fôrças hostís à nação,
tos nacionalistas organizaram que estão conspirando para
uma demonstração pública esmagá-la!" - "A rotura é
em favor da neutralidade, em traição!" - "Asseguraremos a

frente á embaixada dos Esta- soberania nacional em face de
dos Unidos, na tarde de 13 do quaisquer imperialismos!"
corrente. ,.,__ _ _ - •••__w_-_- -.- _.

Ad' t
.

f At
- I A despesa com o

Ian am as mesmas m or- .ençao. cinema póde ser ti'

mações que a polícia dispersou roda com a venda de papel velho..

os manifestantes usando gás Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.

lacrimogêno e golpes de sabre, Rua Francisc..o Tolentino, 3.

e levando vários carros reple- N
- -

tos de paliticipantes das de- ovas poslcoes
monstrações para a chefaturaJ d

:.

de Polícia. ocupa as
Por ocasião das manifesta- .4

ções, a "vitrine" de uma casa Argel, 17 (U. P.) - As fôr-
de negócios foi partida. ças do general Clark ocupa-
Ainda durante as demons- ram Cerreto, Caiazzo e Amo

trações, foram distribuidos fo- rosi. Cerreto está situada a 24
lhetos á multidão, nos quais se kms. ao noroéste de Benevente

liam, entre outras, as seguin. e Caiazzo; e Amorosi aos 15

tes expressões: "A neutralida- kms. ao norte de Caserta.

Sobrevoaram Sofia
Londres, 18 [U.' P.] -- Aviões des

cenhecidos sobrevoaram Sofia, ca
pital da Bulgária. durante a noite

passada. Segundo revelou a «Ex
chang Telegroph», as baterias
anti-aéreas búlgaros abriram in
tenso fego. O ataque ocorreu por
volta das 23 heras. Faltam deta
lhes.

-

Chegou à India
Londres, 18 [U. P.] -- Revelou-se,

oficialmente, que o marechal Wa
veU, Vice-rei da !ndia, acaba de
r;:hegar ali.

binamarqueses�

L<!mdres, 18 -U, P.- Mais 5 mil
poloneses foram detidos peles ale.
mães em Varsévia, depois de uma.

caçada efetuada pela Gestapo du
rante três dias e três noites de
terrer. Enquanto. milhares de po
leneses eram preses, várias deze
nas eram fuzilados em represália.
pelos atentades contra soldades
alemães. Ainda Eegundo inferma·

ções chegadas a esta capital, os'

alemães aprisienaram mais 60 r o

fens, des quais 10 serão fuzilades

por cada alemão mor-to eu ferido.

Distúrbios em Marselha
Argel, 18 -U.P.- Verificou-se vío

lenta luta entre patrietas france·
ses e fascistas, nas ruas de Marse·
lha. A emissera de Vichí salientou
que um grupo de patrietas otaceu

a milicia froncese. Houve mor-tos

e feridos de ambes Iodes.

É UlU. DOENÇA
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Apossaram-se <30
«Impero»

Londres, 17 (U. P.) - Os

alemães resolveram ocupar o

couraçado italiano "Impero"
que se encontra fundeado em

Trieste. Foi o que revelou a

emissora de Berlim.

Quem sonegar informações à Es

tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E. nesse casO,

será julgado, militarmente, como

Inimillo do Brasil (D. E. M.)_

de DOsolenidade
Conforme anunciámos em nossa edição anterior, teve lu

gar, sábado último, a cerimônia da inauguração dos retra�os
dos Exmos. Srs. Drs. Getúlio Vargas e Nerêu Ramos, na sede

do Conselho Regional de Desportos, que funciona junto à Fe

deração Catarinense.
Com a presença de autoridades civís e militares, represen

tantes das várias organizações desportivas, teve início a s?le
nidade falando o sr. Mário Lacombe, que, em magnífico Im

proviso, realçou os esfôrços dos homenageados em pról do es

porte barriga-verde. Aliás, - disse o orador - "a homena

gem deveria ser, realizada há mais tempo; P0l1ém, retardaram
na, para que os componentes de delegação goiana de futeból,

.fossem, também recepcionados".
Agradecendo a cerimônia, S. Excia. o sr. Interventor Fe

deral, disse que o motivo refletia, perfeitamente, o espírito de

gratidão dos esportistas catarinenses ao ínclito presidente da

nação e, aproveitando da oportunidade, saudou, os dirigentes
da embaixada goiana, pedindo - que, transmitissem aos seuS

coestaduanos os sentimentos afetivos dos esportistas de Santa
Catarina.

sábado c. R. D.
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