
Já está tardando a vitória •••

LONDRES, 18 (U. P�) -�-- ,A "ALEMANHA CHEGOU A PONTO MORTO E'SO
MENTE PODERA ESCAPAR À DESTRUiÇÃO, SE TO DOS OS ALEMÃES FIZE
REM OS MAIORES ESFORÇOS POSSíVEIS". FOI O QUE AFIRMOU O
"VOELLKICHES BEOBACHTER"� óRGÃO 'DO PARTIDO NAZISTA, AO COMEN
TAR A SITUAÇÃO ATUALa O MESMO JORNAL AFIRMA QUE A NAÇÃO CHE
GOU AO MAIS ALTO GRAU DO ESFORÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA A1GUER ..

RA, O QUE, ENTRETANTO, É INSUFICIENTE PARA CONSEGUIR A VITÓRIA�
Resistência nazista

em Kiev
Os gregos lutam

entre si
E9tocolmo, 19 (U, P.) - o cor

responden.te do "Alehanda", em

Berlill1, infor-ma que Hitler acei
tou a sugestão do mar-echal Zeitler,
chefe do Estado Maior elo cxérci
;10 germânico e que ordenou a gra
du�1 mtirada da península da Cri
méia .. porém insi stiu em que a ci
dade de Kiev deve ser defendida
a todo custo. O primeiro contín
gente retirado da Criméia foi
enviado para Kiev, on.de se intensi
fica a resistência alemã.

o Londres, 19 (U. P.) O
correspondentedo "Daily Tele
graph" no Cairo informa que
irrompeu na Grécia uma luta
entre as retaguardas das fôr
ças patrióticas rivais, luta es-
sa que prossegue em algumas .....
zonas numa escala tal, que OI).>
equivale a pequena guerra ci-
víl.
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Tombam os nazistas aos milhares! Tremend_! derrota Tenlando abrir caminho
.Moscou. 19 (U. P.) - Os

nazi.s-IAlto Comando. No selar de Gomei Moscou, 19 (U. P.) - Nume- Londres, 18 (U, P.) - Ao oeste de Kremenchug, russos e
las que defendem Meli�opol conti- os_russos estão empurrando os. ale- rosas colunas dos gigantescos alemães estão empenhados em encarniçada batalha nu�anuam tombando aos milhar-es en- maes para os panta.nos do Pr ipet, tanques russos "Vorochilov", frente de 25 kms. de extensão. Segundo revelou a emissora dequanto os rUSIS'OIS vão conquistando perto da Ironteir-a. Durante a luta
cada metro de terreno daquela ci- na Hússia Branca distmguiu-se a de 70 toneladas irromperam París os russos lançaram à luta, sómente nesse setor, 15 dívi-
dade da Ucrânia meridionaL Só- primeira divisão polonesa sob o esmagadoramente através do sões de infantaria, ou seja uns 250 mil combatentes. Ainda de
mente nos combates de rua os na- comando do general Berling. Acre- centro das linhas . alemãs de acôrdo com os mesmos informantes, os russos estão sendozistas já perderam mais de 15 mil dita-se que esta divisão polonesa Kiev e surpreenderam os na- apoiados por uns 250 tanques, mais de 200 baterias de artilhahomens isto é os efetivos de uma venha a í'ormar a vanguarda sovié-
divisão completa. Para que se lica que deverá entrar no ter rító- zistas pela retaguarda. As tro- ria e mumeras esquadrilhas de "caças" e bombardeiros em
compreenda a mortal resistência Tio da Polonia. pas nazistas sofreram tremen- mergulho. Os combates entre germânicos e soviéticos estão-se
alemã basta acrescentar que nos ........-w_ .........-�-..-..- -.-_.._-_:.....- da derrota e, segundo se afir- desenvolvendo de forma sumamente encarniçada. Acredita-se,acessos ocidentais da cidade des- Iltaque a Berlim ma, as divisões alemãs em nos meios autorizados, que os russos estão tentando abrir ca-tacamcntos da Gestapo cortam a 1l t dretirada dos nazistas, A voz da Kiev foram totalmen e esor- minho na direção de Krivoi-Rog, importante entroncamento e
metralhadora de Himrnler, 10 chefe. Lor:?res, 1� (U. P.) - Es- ganizadas. Presentemente, a centro de minéri9j3 de ferro, situado ao sudoeste de Kre-
(Ia Gestapo, obriga-os a ouvir o quadnlha:, lr:�egrad�s "pelos situação dos nazistas em Kiev menchug.grito de Hitler - res istência até DombardeIr?S Mosquito a�a-l é a de um verdadeiro cáos. . .;�-------------------__o último I Um comandante russo caram Berlim, durante a noite
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h-.'Y RCi�,1�9N(��,N.)�O�(�i�iS- on Inua a re Ira a germanlcav

as. acompan a Argel, 19 (U. P.) - Por Doriald Il11enorCIS, O rdtrno das operaçõesficam em Melitopol : "Nunca vi r tério da Agricultura, através Coe, via rad.iotelegráf'í ca, para "O I na zona ocidental onde combate o
tantos soldados alemães mortes". 'Rio, 19 (A. N.) - Informa um da Comissão brasileira-ameri- Estado" - Os germânicos contí- Quinto Exército americano indica
Ao longo do·ri,o Dnieper a te rr i- vesperti.no que o govêrno bi-asi lei-

cana de Gêneros Alimentícios nuarn sua retirada protegidos pc-I que os nazistas ainda não conse
vel batalha iniciada há 13 dias ter- ro resolveu acompanhar as demais la intensa ação ele suas fôrças de guícam levantar séria r-esistência
minou com completa pulverização Nacôes-Umid as no sentido de reco- está incentivando a criacão de retaguarda. Na margem direita do ao avanço norte-americano; há in
dos contingentes nazistas em toda nhecer o estado de co-beli gerancia porcos junto às bases aéreas Vollurno, as fôrças de avi ação dicios seguros de que o plano na
margem ocidental ela, curva do da. Itália, em virtud� ele �quele do Nordéste. Atualmente mais aliada manteve os céus limpos de zista nesse setor é a relirada lenta
Dnieper. Os russos agora procuram pais haver ?,ecla�aldo guerra a �le- I de 1.400 porcos estão sob o re- aparelhos alemães, os quais não até os arredores de Roma. Uma
estabelecer novas cabeceiras de manha. DIZ ainda o vespertino puderam transpôr a cortina aérea

I
série de incendios atraz das lin.hasponte na margem ocidental do rio, I que, hoje, dev�T� ser fe.ita a �ec}a- gime de engorda, nas proximi- estabelecida para proteção do nazistas revela que o inimigo prosobretudo em torno de KIev e Kr e- raçao! pelo mdníscro das Relaçoes dades dos principais campos- avanço do Quinto-Exército norte- [eta nova retir-ada. No outro setor

menchug objetivo imediato de seu Exteriores. de-pouso do Rio Grande do americano. Os' efetivos do Quinto- do sul da Itália oridc atacam as
• - - - - - -- - - - - - �"L"L"L�. �� -- _

N t P b C' e Exército avançaram também sôbre fôrças de Montgomery a situaçãoo·u-"'t·r·o· d·e·�sde·m-
-

-b-a--r-q-u--e- na costa oCI·dqntal MOarraen'ha_eOr.nam uco, eara
a estrada que vali para Roma, ao não é a mesma: aí os nazistas pro-\:> norte do Volturn o, desde Cápua, curam retardar quanto podem a

. Argel, 18 (D. P.) - Os soldados britânicos efetuaram novos desern- e e onde os alemães têm estado ot er e- marcha do Oitavo Exército que
harques na cesta ocidental ao norte do Volturno. Segundo informantes MarUJOS Ingleses I' c�ndo resis.tên�ia obstinada! me- se �proxima d,e Roma pelo litoral

•• diante o emprego de morteiros e a leste da península.autorizados, as tropas aliadas já dcscrnbarcadas ao norte daquele rio
Belo Horizonte, 19 (A. N.) contra-ataques de grandes patru- .... -__••_••_•••••••••••••••••••••_

são bastante poderosas e capazes de efetuar um movimento de tenazes
_ Encontram-se aquí em gô- 'lhas armadas _com fUZIS Inetr.aJha-
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d eh 1 Kesserlinz Acredita se . .' . I dOI'as. As acoes durante o dia devisando o flanco ireito as orças o mare
. a \. ""

-
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d 1 df ti d 1 na zona
ZO e icença, iversos mari- I ontem se l imitar-am pr incip almen-que, devido à pressão, os alemães e etuern nova re Ira. a geral nheiros britânicos, que ante-I te à limpeza dos holsões de resis-

do Volturno. ontem foram festivamente re-I tência germânicos e ninhos de me-

d
cebidos pelo "Minas 'Eênís Clu- tralhadoras deixados para tr�s pe-

A· d
II

t ve me o"
.

h
. .

't lo avanç,o do Qmnto-ExerC>lto,
esqua ra Japonesa e be . Esses, marm .eIros VISl a-Iduranlte o flanqueio elas posições

, . ' ram tambem as mmas de ouro

[inimigas. S,egundo informações da
Washing,ton, 19 (U. P.) - O l'elatorlO apresentado p.ela Comissão do Morro Velho, situada na ci- frente, na maioria dos sletores, du-

de Assuntos Navais do Senado, do Departa,mento da Mannhal, revelou, dade de Nova Lima, rante � dia. �e o?tem, foram fei-
que em janeiro dêsle ano os japoneses haVIam concentrado grande es-

1
to,s maJlS pnswnemÜ's do que e�l

. . b d T 1 b' r· _ qualquer ouMo momenrto, a partIrquadra nals prox1l11ldades de sua poderosa ase e rllt, com o o !e IVO

UalS uma taxa da travesslia do Volturno. Existemde cmprcenlder nma ação decisiva contra a Armadà norte.aI12el'lCa,n.l, 1"1., U. indícios de que os germâJnicos se
porém logo se atemorizaram e evitaram o encontro. Desde entao, a es- RIO, 19 (A. N.) - Val ser elsfolrçam para ecünlomizar homens
quadra norte-americana não poude induzir a japonesa a luta. O relató- criada e cobrada imediatamen- e ma.teriais, e';1 face ,da. constante Ipe"'lo de.sesperadorio acrcscentaJ que havia também na mesma zona, grande numero de te uma taxa de 10% sôbre pro- ameatça elo QbUlIn.to-ExfercI10. Entrle- fi,

I d t d d' 'l11en es, se sa e que oram comp 'e-
M 19aviões nipi}nicos. U os e man loca. tada's novaIs cobeças-de-ponte no OSCQU, (U. P.) A

Voltu�no, 10 que permite 'o estabe- "Werhmacht" sofreu terríveis

O ponto.de.vista dé-DivergênCias entre chefes guerrilbeiros �Tr�1i:lf� O�\tl�I�:!:i���S{�1��:� ��v!��! ��� �;l�i�Sai;\e���::Moscou acelera a corrente de abasibecimen- da frente. Informou-se que Hi-
- Londres, 19 (C. P.) �� O general jtigoeslavo 'fito e o pr��iden�e. do tos para o Quinto-Exérci,to. Uer enviou novo e desespera-Moscou, Hl (U. P.) � Em Mos-. Conselho anti·f2,scista jugoeslavp l?rotestaram c.ont;a o. �u�lho. nuhtar Argel, 19 (U. P.) - Depois de do apêlo aos seus comandados,cou fuzell1 os pl'epa,rativos para fI., que os Aliados prestam nos, c:-erCl!ns do gl1ernlhelrp �IJha!lovl,t�h. A ocupar Merrone e Ruvialno, no co- d

.

d' ,

instalação da .conferência triParti-I' declaração di.V\ll�ada
a p�'oposlio dlz, em parte: :'!> un�ca força .Il�goes-I tov�lo. do rio V,o.�tu.rno, o Quinto exortan o-os a lmpe Ir a que

te. A I:eunlão dos tres chal1.ce.leres lava que nós ultll110S. dOIS a_nos c�mbateu os naZl-fasclsla,s t�ll1. sld? o

I Exercuto prossegmu seu avanÇo da de Kiev, "seja qual fôr I)
- Eden liull e MO'lotov - poderá I exercito poplllat· de hberta_çao naciOna:l". Acusa o gener�l l\>hhallov�tc� captm'ando outras set'e localidades preço que fôr preciso pagar".>c,onvel'tdr-se numa da,s mais trans- de não ter sustentado, senao agora, batalha, algllma contra os allemaes, -----------------------------_-=--=-__
<.'endentais eOll1ferêlllCias aliadas em "ao contrário - acre�cep!a - Mihailo�itch este::c" Sel}lpl'e do lado dos Novo barbar.-smo le

-

tempo de gl1erra. Será esta a prd- I nazistas contra o.s exerclfos. pO'pl1l�res .llwoeslalVos . En!rem�nltes, esfe- a maomeira vez em que se reunem no ras jugoeslav�s IIgad.as a MlhallovJtdl ahrJ�la,1�1 que o ""elner a� �cus�do Londrrs, 1_!l \U'. P) -:- As declaracões de sc:hreviventes chegados [loRremlim os três minisit.ros das Rela- conquistou tres local�dade� ai noroestc da S�rvI.a, avanç�ndo a",OI a, p�lra um porto da Escossla ll1dlCall11 que os bombardeiros alemães afundaramções Ex:teriores daiS três grandes um ponto do DalnúblO, aflll1-de. co�tal' o tra.nsI�o �,lema? pelo refendo "deliberadamente" o navio-hoSlPital britânico "New Foundland" no dia]Jotõncias beligera>ntes. O ponto- rio. E acresc�l1ita que os, guerrIlheIros de Mlhallovilch hveram pesadas 13 de setembro. Manifestam os sobreviventes que o navio se ach�va bemde-vista de Moslcou é que os pro- perdas em 111aos elos naZlstas. iluminado e ostentava o emblema dai Cruz Vermelha em diversos pOll-'I })Iemas miHta·re.s devem merecer a tos perfeitamente visíveis. O "New Foundland" conduzia a bordo cêrca}}referênoia nos debates, asseguran- de 100 irmãs de caridade e enfermeiras norte·americanas, que devia,T\1�lo que a "'uerra pod'erá terminar

O 'Ih
·

d M'h'l 't h desembarcar nal zona onde opera o Quinto-ExércHo. Cinco enfcrmeirnsêste ano s� os Ailliados fizerem a S guerrl elfO S, .

e 1 a.I.0V.1 C 1110ntas pertenciam à Cruz Vermelha britânica. O afundamento do navioinvasão da Europa pelo léste, em hospital causou, ao todo, 23 vítimas.
'

g;ra,nde es·cala. Cairo, 19 (t:. P,) - Os guerrilheiros do general M�hallovJt.ch co�--

quishilram as povoalções de, �rz?, Palallua e Jubokcvac, .sltuadas Ju�to as

PrO)"elo de aboAno' ao funcl"onall"smoDeve ser exonerado "Portas�de Feno do DanublO' . Acrescenta-se CJue esla travada v1Olen-
,

Rio, 19 (A. N.) - O DASP es- ta batalha nas proximidades de A,n<it'ije,vika, no Montenegro,. enlre as

I . .

t
'

fOA rça", IJatriota,s e tropas alemãs, �.o ll1esl11.0 t,em,Do, se .1',ll1u.ncla .([ue no Rio, 19 I (A. N.) - Um vespertino local notl'cl'ou que J'a' se en�c 1J.recell que o funcionario lU ·erJ- "

'1 I 1, S d l Icurso dum combate travado em SUlley "a '{e.!'e ,a,,na ervlU OCI en a., �

d
..

d F dno convlOicado qu.e não preencher os "uerrilheiros sofreram numerosas balxas, porem, puderam contl- contra em maos o minIstro a. azen a, para ser encaminhado ao
:as cnndiçõ'es para efetivação ime- nua�' a luta a,o receberem reforços. Acresce�ta-s.e que a to�nada de pon- chefe do govêrno, o ,Projeto que concede abonQ a todo funcionadiata no cargo deve ser imedialta- jamilovac pel�s fôrças jug?e�lavas d�teJ'lmllara a Cessa!(Ii\O do tra<fe�o ·lismo,llumtc eMuçrsHt'í). fluvial PçJ.ílIS a�pas clÇl D�I111blO.

Auxílio à Rússia
Londres, 19 (U. P.) - Os repre

sentantes dos Estados-Unidos, Grã
Bretanha, Rús'sia e Can·adá asslÍ.na
rão hoje novo acôrdo para aumen
tar as remessa1s, destinada à Rús
sia, de aviões de caça e bombar
deio, cohre, 11laquinárias, esrtanho,
niqueI, alu111ini'Ü e trigo canaden
se, ma,terias graxaJs e produtos en
latados.
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ASSiNATURAS
NfI. Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestr-e Cr$ 40,00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr$ 7,00
Námer o avulso Cr$ 0,30

N@ Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Tr+rnestr e Cr$ 25.00

Anúncios mediante contráto

(J� nr iuina is. mesmo

II
alicados, nà�o:�rão
A direção não se responsa
Biliza pelos conceitos emiti

I dos DOS artigos assinados

não pu
devolvi.

Oportunidades
comerciais

COMPRAM-SE
"Cm dínamo de

.

para 220 volts.
Uma motocicleta emplacada.
L'J1J 1I10tor' ou dinamo lllononsi

co de 7 a 10 H. P., de preferência
queimado.
Um motor elétrico trifásico

5 H. P.

VENDEM-SE

•

Ao tentar esquIvar-se às determl·
nacões dos ór2ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi·
gos do Brasil, a lei é inflexivel
(;D. E. M.).

··A��'!!:�·_.-theiro da. ilru.traQiI.O a·cima., o1I!reear
lhe. em n.mé.vel gesto, um ciilioe 40
excelente o.peritivo K NOT, 1embt'&
"" V. Sia. de acreeoentar, aoa�
08' .. gentileza,:ESTEÉ TAl1-
SENO I1EU APERITIVO

I'I1EDILET(J!

VI1 MODUro DAmorSÁ.llfD. (0/7. { Sf6VROS
______�ITAd.í------_.
�- ....... -

."'"

Banco do Brasil SI!
Flor ianõpolis

»la pel'sonal:'ds.-(le <lo (\'i·8d'or. ).:as PO!l-
ta . ..; de �ua3 caudas. su sl êrn H data »m

Ille jicti ter-mirrado o calendário (1�7:J).
\s est-arr-as das serpen te-', supõe-se .i'�.

1->!�CSlL1Q:an1 sécu los de c-incoen ta e do i .
.H10:-i e na par-te slliYCrlor ao corpo po
rJem ver-se Jí,ngua'i rl e- í'ógo. sign lf ican
[o que no l'o·11Jr et,1J. de c-ada século haviu
um n01':0 incendto ou er-upção vu lcân tca.
"\a horda ela pec1\I'a. há !Jontos que i-e

presentam a Vin-La t ea. O Ca lendátIo n5.')
2'I'U vert.ícal. 111aS horiamta l e 11a pe;"i
feria do bloco se supõe que havia o l t»
�ar'aI!1gll'eijos nos qUais os azteC:LS ('010-
('a,ranl e:-;t3.C-:(1s, Cll!8 :5coI11bpa sôhl'e as f>
gunls lhe:::i ajudava a conter as

-';_;!1TIO U111 relagi'o ele' �,81. Alguns
"ün�'iclcrnlraln a pedra ('01110 Ull1

ho1'::'s
não

c'alen-

o ESTADO- Terca·telra. 19 de Outubro da t943

lár"jo, 111a5 ('01110 U111 fOI] '111 Ü'so 1110111.1111en

lo declic'ado ao tioL Outrl�ls o julgam ('!)-

nlo tal !)or I::<e'!'lnit ir conlprovar
110ite, m,es"es, anos e séculos.

S

CONCt:RSO J'ARA ESCRI'l'URÁRIOS
CON'l'HATADOS

A Agêricna elo Banco elo Br-asíl S. A.,
clesta Capi'oal, avisa aos oandídatos íns.
critos ]110 concurso de escr.iturár-ios-con
tratados, que as provas papa 9 refe-l'ido
concurso ser-ão r-ea lizadas, no ed.ifíclo
desta Agência, nos d ias 23 e 24 elo cor

rente, corno segue:

Dia 2:1 - Sábado
Português - ele 14 às 16 horas
Aritmética - ele 16,15 às 18,1:; horas.
Fr-ancês - ele 20 às 21 h01'a5.
Inglês - de 21.15 às 22,15 horas.

Dia 24 - Domtngo
Contabilieladc - de 8 às 10 horas.
Dactitograf ia - ele 10 h01'a5 em dian-

c.

O� candidato!') deverão C0111pal'cC'eI' !.)
.n ínutos antes da nora 111aI'Cada, 1111!_l',li
los e10 car-tão de ín scrição, caueta-t ;n
teiro ou lapis-t ln ta, e táboa ele Iogarít '
nos na prova de aritrnét ica.
F'lorianópol is. 13 ele outubro ele lDn.
Pelo Da,.K'o <.1'0 Bras il. S. A. - F'Ior ia

.iópol!s. .Ioão .fosp de Cu pej-t ino �Ielh�i·
/'0,";, gerente in tcrino: Lí ndol í'o 4<\'
,a!\,('s Pel'cit'.a, contador in terino,

<';on-

�o das Api-l'i'S (Ia Casa do Bra.s il , que ater

se-ão cuitlar1:0sanlente a importância h13

tóiica e ar t istrca precl(o�i-s�il11'a rel iqu ia.

Essa grancle pedra do Calendário Az te

ca, C:2illst,ruicJla em fÓl"111a de roda. C01P

doze pés de díârruet.ro e mais de quatro
ele esr;cssur:1. f'oí traz lda ele Avatzi,ngo,
pa'ra ;1ém elo ('halco. Sua gravaç:ão co·

me�ou e!-" 1479. Foi cledj'cac1a ao eleus
mais conspf,('no da nlit.:logia azteca -

T'OnaUuh - sÍlnlbo10 elo sol. Seu trans-

'l)orte pena a ('o[\lpital elo :I'léxico ocorre"

110 reinado de Atzayclcat1. Pesa\'a "m
2 % a 3 lh H. P. seu estado 30 tomeladas.

Oferecida ao preso Vargas
uma reprodução do Calendário Azteca
Río. - (Pross Panga - PaI' via aérea. vün te dias ou 360 úteis, a que se SO\Dl{1-

oara o "O Estado") - Foi incorporada varn ma.is cmco extraordrnários, chama
à Coleção (lo Xl u seu Histórico "Na('i0l1�1 [1.05" :\enloillt�nl)i" c nos quais ofereciam
uma r)ll'c(�uqão em prata, elo fallTIOSO ca- ():,' sacr-if ícto s hl1J1111:1Il1IÜS aos deuses, para
I.endá,,·io az t.eca den om i'nado Pedra elo lhes apaziguar as íra.s. esses ddas eXL1''3-
Sol. oferecidu ao presldente Getúlio Var- ord rnár.ios estão símbol.lzados en tre os

gas. pelo gen eral Ávila Camacho, p1'2si- quadr-os elo pr ím eb-o cln'c,ulo, O ter-cetro
cIente da Rcnúhnr-a do México. A repro- cjrculo contêm c incoen ta e dois q uad ri
d ucáo do Calenrlá nio Azteca será objeto nhos com cinco pontos cada 1.1111, ou 2GO
de mmur.íoso estudo no próximo núrne- pontos. que represontam os dias no (.1.110

relig'ioso. iefet-ido a.o 1110v1111ento de V0-
mus, a que c-hama varn T::m1ala)111at1. O dia
aztcca era de d eze ..:.sC?is horas de 110\,"f;':1-/
La minutos. As oito horas elo dia está')
strnbol izada s por oito triângulos c '1"::

o ito ela noite por oí to �lrojeç'{)?s, :'IIa;
extel'jo�'1]11ten te e rodeando o lT10n :Ilito,
há duu-: sCl'per:!Lte:.-- c:li�aJDaldas (Xiu l.-oult r,
nma em ±�r€<nte a ouu:a. com Caro. hu
manas em S11as boc-as slrnboltz adn s a d u-I

Constitue uma pela l)rinciYJaI ela ciên
eLa a"teca. É obJeto el'e admi�·a<:ão. pelo
es-pirti,LO de e111lpreendinlento e engenho
!:iidade nlecâJniC'a. o transpol''lte d'ol ilnel1-
so blü('o por terra e água, sen1 ajuda nc

ele qualqllel' 3,nill11lal.
j:Gsse trabalho asso111beo.so den10nstra a

grande inlaginaçún dos azteeas, que l1P

le engenharam a maJl�eira ele repl'esep
wr o Lemp;c. c-t16nd.o, as.sim, o ;]0-

Dê-lhos desde pe
quenos, para que
os seus dentes
cresçam lindos e

sãos, e cuando
grandes lho agra
decerão. Limpa,
refresca a dá es- )f.::-'_"",,�
plendor.

dia_s,

Prestlg!a O Govêrno e a�
class3s armadas, - ou serás

111m "quJnta - colnnflta". (I...
O_ N.).

reencol1LraLlo em 1;;0(;. O te111or. ele Cjue
êsse p.ovo volta,sS0 a seus cult':"b pagãos

Re-
fez com que êl,e fôsse olltra \'ez elnLer
"ado, até 1790, Cjuary1(lo foi enconj,l',ado e

"alocado sob a t;oT,r'e ela catedrall e daí

No centn"o d�a Calen(lál'io se vê unl

l'Lrculo qrue l'od€ia a caL'a do sO'1 (To[1�-

1)AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamen \0 dos melhores

fábricas do país, são encontradas nos taicões

Oas ANTA
da

A.
TIPOGRAFO

BIR E ftRMftZEM ORI[NT[

Cm te-ITeno 10 x 29 na Vila Ne
rêll Ha!l1l<os, por Cr:jí 3.000,00.

Uma ca,sa na Felipe Sclul1idt.
por Cr$ 50.0nO,oo.
Uma casa na rua Felipe

por Cr;:; 10.500,00.
Uma casa na rua nuy

por Cr$ 50.000,00.
DUaiS casas na. rlla Fernando Yla

chado. por Cr$ 35.000,00.
Uma múquina registradora.

gistl'a ,�té 99.900.
Um COfl'C marca "Ide,aI".
lT trWl1spol'tado pera o l111useu nlexicano,

1JJ motor para múqllÍ<na, ele cos- em 1SS0.tura.
Dois l1loinhos, sendo um maior e

outro menor.
15 ruçiies da Cia. Siderúrgica.
Cano.s cm perfeito estado. LLuh) arlclrnacl'a com brincos e c-olal·. Na

Um barômetro aneróide "Casel- fran.ia à fronte, está a data ele 1168 (se·
la" próprio para bordo. gt1]1(-1o o pri3esSOl' :lIena) que pro"3vel·
Uma bllssola "Casellal", COJll re-

mente C'C1!1rC:Ol'da, com a pat·tida elos azte-

lógio de sol. eas do Sorte. A língua. fóra ela boca, é
o sembolo ela "Luz". Xo cLrculo 11a qlVl-

l:Unlento c:onsiclel'ado ('onlO dos mais C'ul
os ela.s eivil,iza�'õe-::;'"�unericanas e s'enLl,)
U111 aVêllllço de sécuolD"i sôbl'e os conheci_

SChl11idt, m('n los a.s-tl"8,nÔn';'cos europeus. Quanch
. los espa,nhóis destnuiram a cap.ital a7.t-,-

Barbosa, ca. o calendário foi escontliel'O. senelo

Íi.. L. ALVES, rua Deodoro
[l'0 quacJ,rros qL1'e representam os quatro

3!'i.· lamentos; a cabeça do tigre. que repr,,pôde servir de intermediária par" sel11a a terra, na parte Jnfel'KH', O SÍP1
qualquer negócio. Q�lem qUIser bolo da Ácrua. ii esquerda, o elo fogo, e
comprar ou vender seJal o que fôr ! o '

j .'. ' '. ': =111 CI1111a o cio AlI. );a 111le�nla oil'den1 es-

� eve r(�'oCl�'al' t.el�sl·sal fllf·ma, 'dque'l'
tão as figUlas siimbólicas rl,o' Outono; Tn-

en�. a Clll as u 1.1( ae cs o 'erec] as, \'el'no. Pa'imll\'era e Verão. Por meionU1ltas outras COIsas, que podem d" c1
.

interes.Sar. eSses slg;no6 se a mlte que a terra foi
c1estl'uida enl q\Utat.ro c1ifej"en'les ocas.il"lc?s

Beneficente dos Empregados do Ministério
no Estado de Santa Catarina

Assembléia Geral Extraordinária
'ia. ConvocaCão

De ordem do sr. presidente convido os srs. associados
desta «CAIXA» para se reunirem ;Jm Assembléia Geral extra

ordinária, em l'-convocaçãr, no dia 23 do corrente, às 10 horas
da manhã, em uma das salas da Guar·da-Moria da Alfandega,
para resolver assunto de relevante importância.

Secretaria de Florianópolis. 16 de outubro de 1943.
HUGO MEYER, 10 Secretário

4 v. - 3

por tremores ele t€Jl"'ra, inu'11c1ac.'ões, erup
ções e citlones. O cfl'C'l1l0 seguin l2
€mreerra os símbioll08 el,os vi.nte elias do
mês, a partir elo triângulo superior- ('

pela esquerda. na segui'lte onlem: La·
gal-to (Cj'pactli) - Vel'to (Ehect.i1), Ca
;'a (Cani), Lag'8rlJixa (Cuet"pallin). Ilí
bora (Oo�tl). :Vlort.e C\'liquixtli). Veal1\J
(:'-iaztl). Coelho (Toe:htli). Água (Atl),
Cachiono (ltSCjuin tli). Macaco (Ozanu
t.Ji), Pasto Cilla!i.naJliJ, Bastão (Acat1),
Jagum' (Ooe1nl]). Aguia (Cuauhl1i), Urll
bú (CozcacILlBuht1i), Movirmento (Omn),
Hecha ou Locha (Teopati). Cl1ll'r3
(Quiaunhui,IIJ. Flor (Xochitl).

1\ no de 18 meses e dias de 16 hora�
O ano azteC'a epa ele dezoi�J meses ele

Diariamente recebemos novidaaes
RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514

IPedem O ·retorno do reghne democrático
Precisa-se de bom oficial. MONTEVIDÉU, 18 (U. P.) - Os diários "La Prensa" e

Tipografia Brasil, Rua Tira "La Nación", editados em Buenos Aires, publicaram uma pe
dentes, 10. Não estando em tição assinada por 150 proeminentes personalidades, em que
condições, é favor não se apre· se solicita ao govêrno o retôrno ia regime democrático para a

_se_n_ta_r. 3
__ v_._� 3 Argentina, bem como o cumprimento dos compromissos in-

ternacionais assumidos pelo país. Entre os q'ue assinam o do
cumento encontram-se dirigentes políticos, professores de Uni-

Precisa- se de uma, que dur.- ?.'eTsidades, diretores de bancos, de indústrias, de firmas ; co
ma em casa. Ordenado 80 cru-

zeiros. Praça Pereira e Olivei merciais e de jornais. O documento também foi assinado ! por
ra, 18. V. 4 antigos membros do Govêrno, embaixadores e dirigentes dos

_ J três principais partidos populares. Os nomes mais conhecidos

VIJND�M-SE C2? 3Sç?des ,da no exterior que contam na petição são os .dos srs. Nicolas Re-n m la. 1

erur-I
' . , . .

gíca N acionaI. Tratar na reda- petto,. Mano Bravo, lzderes socw12stas, Tomas iLebreton, ex-

ção do "EstIOdo" . V. - 41 Embazxador em Londres, Alberto Gerchunoff, José Santos Go-

VENDE SE'
" d! lian, jornalistas - respectivamente de "La Nación" e "La

u a maquma e
P " E' M l'd d d·

.

,.,
caldo de cana

rensa - nnque orca, z er o ra zcalzsmo maior, José
de 3 cilindros de ferro. acom� �I[aria Cantilo, ex-chanceler da República.
panhada de carro com 4 rodas
e tólda. Informa se na gerên
cia do «Estado". V. 4

COZINHEIRA

Rua V. Meire!es, 11

Garante-se a exata observância no receltuArl0 médico.

PREÇOS MóDICOS.

Caixa

CASA MISCELANEA, distl'i·
C. Abuidora dos Rádios R.

Victor, Vávulas e Dsic0s.
Rua Trajano, 12.

da Fazenda

FARMACIA

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fum a.das - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.
._------

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

I O%$� 0'$1I CC')I--,UMBlA I• •

•• As f ••maiS amosas mUSICas, com OS mais• •

I famosos artistas. I·:· ,
.

I ULTIMAS NOVIDADES I
i Na (cRADIOLAR» I
I I.Rua Trajano, 6
I I
...................................................�

do Farmacêutico NILO LAUS
HO,je e amanhã será a sua preferida

DrOll:a8 naclonal8 e estrangelra8 - Homeopatias - Perfumarla8
Artigos de borracha.

ESPERANÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Jlnbe Doze de A�osto Domingo, 24-"Matinée" Infantil- Início: 17 bs.

r�oçróm&I
Lira Tênis Club.,,--Devido

sibilidade de aprontar o salão de

I

Irmandade de H. S. do Rosêrlo, S. Benedito e H. 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 horas para a Irmandade. e a segunda [solene] às
9 horas. Comunica, também, que foi designado o irmão Ciríaco Alves
para fazer a cobrança dos Anuais e Caixa desta Irmandade.

Florianópolis, 15-10-43.

à impos ..

dansas para o dia 23, o baile de

aniversário do clube Íica transferi-

do para o di a a ser de:;ignado

opo r tu nc.rnerrte ,

------'� X

A MESA ADMINISTRATIVA
5 v ,

-- 4

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

4

CASA MACEDOHIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock

Compre, pois, por pouco

vale muito
dinheiro, o que

mais!
Apro�eite a nossa

oferta especial!
Perfumarias. roupinhas para crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. e tc.,

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

(cQ casa que mais vende e melhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

A vida animal
Nós não devemos viver corno

animais!
Essa advertência que OUVÜllQ"

tantas vezes, à custa de ser re

petida, já adquiriu a fôrça de
um proverbio e ganhou o pres
iígío ele uma regra de moral,
Mas esta recomendação é en

zanadora e, por isso, têm sido q

�ausa de uma série de desvios
ele conduta que a humanidaüe
vêm cometenclo através elos :-;é
culos.

O erro central da nossa C1'/,

lizacão consiste justamente ne.s

se êsfôrco desesperado que Ui)

homens
-

fazem para não viver
como animais, afastando-se ca

ela vez mais elas leis ela natu
reza.
Nós somos animais. Deveria-

mos, portanto, procurar condu
zir naturalmente o curso da
nossa existência d e acôrdo com

a nossa siuação real, aceitando
como Ul11:l fatalidade a nossa

qualidade animal.
A vaidade elo homem, porém,

não tem limites e esse comple
xo ele superioridade em relaçâo
aos animais ele outras espécies
é o que o deita a perder, explo
dindo em manifestações de re

volta e tentativas utópicas ele
isolacioriismos e separações.
A nossa profunda en1.pafia é

que não se conforma com o fato
de têrmos nascido como ani
mais e protesta energicamente
contra a imposição ditatorial ela
natureza, de querer que viva
mos ele acôrdo com a condição
do nosso nascimento.
Mas se não quisermos viver

como animais, então como ire
mos viver?
Como vegetais? Mas isso se

ria peorar a nossa situação, POf
que isso não seria viver. Seria
vegetar ...
Como minerais, fingindo pe

dra? Mas isso seria uma temeri
dade. Seria arriscar-nos a ser
mos triturados numa britadeira
ru a servirmos de paralelípípe
dos no calçamento de uma rua

comercial com intenso movi
mento de veículos pesados.
Meditando maduramente sô

ore o sistema de vida que mais
nos conviria, não devemos dar
ouvidos aos conselhos dos fal
sos moralistas, que acham Am�
devemos viver de forma di fe
rente dos animais. Aí é que se

alberga o grave erro.
Nós seríamos muito mais fe

lizes se deixássemos de lado as
nossas manias de grandeza 2
nos nivelássemos. por exemplo,
aos carneiros, que vivem em

rebanhos, sem outros proble
mas além do pasto de cada dia.
Felizmente, êste modo de pen

sar não é individual. Pelo con
rário, já se vai generalizando,
graças a Deus, e não será de es
tranhar que, afinal, venha a se
impor a todas as mentalidades.
No dia em que nos conven

cermos desta verdade, a nossa
vida se transformará por encan
to. Conquistaremos a felicidade
perene pela simplificação dos
dos nossos problemas. Todas as
discussões cessarão. E nem
mais precisaremos falar, porque
bastará dizer "lVlé!", para ser
mos compreendidos.
Sim. Como carneiros, sere

mos felizes, enquanto não nos
levarem para o matadouro, na
turalmente.

Barão do Itararé

� �

S a n� ueoul
CONTEM

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

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePlup.r.dot,
E',IJotlldol, Anêmicos, Mã ••
QU. criem Migro" Criança.
uquíticlI. rlllcilb.,io • tenl-
ficoçio gerei do orgllniBmo

COI?1 O

San�ue nol
Llc. D.N.S.P. O' 199, da 1921

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU
r

LA R DEPURATIVU

DO SANGUEttuinLA HEGLSTRl\.DA

(� Ao .- � IA SEFILIS' ATACA TODO O ORGANISMt: '0"".

(I, FiJ!u(k. " .o::tÇ(;, o coração o Estômago. 08 �,",-,

IPutmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOI!! 01'801'. Reumatt-rno. Cegueira, Queria. do Ca-
belo, Anemta, Abortos e Iaz 011 individios idiotas. IIlnoíensrvo ao organismo. Agradável como lieôr. IO ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S_ P.
como auxiliar no tratamento da sífilis e Reu.
matísmo da mNlmA origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91�» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamente da Sífilis.

(a) Dr. Rafael Bartelatíí

50R. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - nAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das arecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno ela Blenorrag .u Aguela e Orontca, sob controle eu

d'oscopico (URET�OSCOPIA) e de laborut ór i'o. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especíallz: .Ios.

DIATERMTA - INFRA-VERl\1ELHO.
CONSULTAS: Dhar iamemte das 14 às 18 horas.
RESIDÉN�;lA: Tiradrentes, 7 (Sobradr).
CONSULTõRIO: TjQ'adentes. 14. FOl'\E: 1.663.

Grupos estofados e Colchões
reformam-se na

.

COLCHOARia MODERNa
Permanente «s toc k» de colchões, aceitando-se en co

mendas sob medida, quer para colchões comuns

quer para colchões de mola.
'

Serviço rápido e perfeito. a preço módico.

3 .. Rua Fernando Machado .. 3

I THE LON�=: LAN-C�A-SH-IR-E""""I""N"'S-U-R�-M-P-AN-Y--·
LIMITED

Séde : em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I Cr$ 1.200.000.000,00.

�==��S�U�b�-A�g�e�n�t�e�:�L�.::A�L�M�E�I:D�A��R:u�a:V::id:a:l:R�a:rn:o:s:,:1�9::::::::�
CARTAZES DO DIA

HOJE 3a. feBra HOJE

CI E
A's 7,30 horas:

O filme máximo da temporada, com Charles Boyer, Rita
Hayworth, Ginger Roge r 3, Henry Fonda e Carles Laughton:

Seis destinos
FILME JORNAL N_ 148 (DFB)

ARMADA DE UM SO' HOMEM (Desenho colorido)
Preços: .3.00 2,00 e 1.00. Imp. até 10 anos

'CIHE «(IMPERIAL»
A's 7.30 horas:

Grograma duplo - Richard Arlen em:

Aterrissagem forçadaCesar Romero em:

Balas e beijosPARADA DE SETE SETEMBRO (bBF)
FORNALHA DA INDUSTRIA (Short)

Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

Quinta-feira no Odeon: Jean Gabin e Ida Lupino em:

BRUMASAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rainha dos

" _ESTADO-- 'erca.felra. 19
*'& ME

Estudantes I
Resulta:lo das apurações realizada. a 16 do corrente (sábado):

I) Catarina Haberbeck
21 Ivete Elpo Silveira
3) Maria Elói Neves
4) Maria Ant8nia Vargas
5) Maria Rosa Cherem
6) Sada Daux Boabaid
7) Eurídice Luz
8) Lurdes Haberbeck
9) Yolanda Ameida
10) Maria Lígia Müller

3de de Outubro '943
PU

3.348
2.569
2.073
1.281
1.035
412
302
299
195
195

__......._..._........ ..._........_�...."..._..Ml__..w:; ""fJJllil#_b;8......II .....=_

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

Voto na senhorita � .

Aluna do .
Votante .

NOTA: - Preencha com claeeza o "coupon " acima e dcpo
silc-o na urna, oxisten te no Cine Hilz, especialmente colocada para
esse fim ...

....,.-""'J'.-..w.-...............�_.................,"".JC.-_...,._,...-_,.._ .....�_n......,.�.....,...""\.I"_.._-......

/

...............--....- ............��

PerdalS navais
lI'IIorle ..americanas

Washington, 17 (U. P.)
Anunciou-se oficialmente que
se perderam no Mediterrâneo
os destróiers norte-americanos!
"Bristol" e "Guck". Essas be
lonaveis foram lançadas ao
mar em 1942 e 1938, respecti
vamente, e deslocavam 1.700 e

"A J�andeira Nacional fluando hastea·
1 600 t 1 dda em janela. !Jorta, sacada ou bal!'I'I(l, fi·. one a as.

cat·á: ao centro, se isolada; à direita, se Londr"'s 17 (U P) A
houver handeira de ontra nação; ao cen.

co , .,

tro @oe figura,rem diversas bandeiraR, emissora de Berlim transmitiu
perfazendo número impar; em posição, um despacho datado de La Liflue mais se aproxime do c,mtro e à di·
reitll deste, se fjgurando diversaH bano nea, Espanha, segundo o qual<leit'as. a soma delas formar número par.
As pr ...�entes disposições são tambem O cruzador norte-americano
opllcaveis Quando figurem, "O lado da "Fl'ladelfl'a" entrou no portoBandeira NaCional, bandeiras repreEOenta·
tlvas de In"tltuições. corporaçõe>< on a"· de Gibraltar com sérias ava
IIoclacõ"s", (Decreto-lel n. 4.545, de 31 d",

rias,jlllbo de 11142; - 4.rt. 18, N, 1).

b'iSPERTE Il BILIS.
DO SEU FIGIlDO
E Saltara da Cama Disposto para Tudl
Seu fígado deve produzir diariamente

um litro de bilis, Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio,
Uma simples evacuação não tocará a

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

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

Comprar na CP SA MISCE
LÀNEA é saber economizar'

•••••••••••••••••••••••0__
: :

IVida Social I• •
.......� ••••••5.

Nesta data deflue o natalício
do nosso estimado conterrâneo sr.
João Alcântara da Cunha, diretor
regional dos Correios e Telégrafos
de Santa Catarina. f

Funcionário que sempre pautou
a sua vida pública pelas mais se

veras linhas do dever, conseguindo
írnpôr-se aos seus subalternos pe
la rnesrnn f8rça moral daí decor
rente, goza, assim, da mais alta e

merecida consideração.
O dia de hoje servír-Lhe-cí , por

tanto. pa:ra aquilatar a estime em

que é tido.
Da nossa parte, enviamos ao

distinto aniversariante sincero pa
rabem.

ANIVERSÁRIOS
Festeja hoje seu natalício ajo'

vem Cantídio Morais, do comércio
local.

A menina Nair Teresinha, filha
do sr. Lindolfo Sousa, chefe das
oficinas d. I. O. E., festeja seu

aniversário hoje.

Transcorre hoje o natalício do
S,. Osmar Cunha, destacado fun
cionário da filial do Banco do
Brasil, nesta praça.

Deverá ser cumprimentado no

dia de hoje, pelo transcurso de
seu natalício, o sr. Nilo Noce+I,
pessoa mui estimada nos meios
comerciais do Estados.

Pnsaa hoje a data aniversária
da exrnn , sro . d, Ondina Pinto da
Luz.

A menina Dalva, filha do sr.

Ten. José Bernardes Júnior, do
Exército Nacional, completa hoje
mais um ano de existência.

Jane, filhinha do sr. Alcebiades
Costa, completa hoje mais uma

primavera.
Completou, ontem, mais um ani·

versário o jovem Moacir João Du'
tra.

HA Bandefrn Nacional 'tnando apar-e
cer em sala ou salão, por rnottvo de r-eu

lIiões, conferências ou solentdades, fie;;
I'fi r-stendida ao longo da pmede, por df'
! raz da cadetr-a da prestdênclu ou di) 10
cru õa tribuna, sempre acima da cabeça
'�f) respectivo ocupante e colocada tlf'
modo que o lado mníor do ret

â

ngnlo
esteja eUI sentido horizontal. e a es
Irp}a ísotada em cima". (np("'eto4Ipi n

U;4·5. iie 31 ile Julho ii", 1942: - Art. IR

Antes de invadir a Sicília, as tropas br it anicas , concluiàa a campanha da Tunísia
não ficaram inativas. �Todos os dias continuavam os s eus exercícios para a CGm

panha em solo europêu. O cliche mostra uma fase dêsses exercícios.
(Foto de British News Service, para O ESTADO),----

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

t d d
" 9u�m s0!l�gar informações à Es- I Os órgãos da Estatística Militarsan o o la tahsb�a �1�ht,ar, trabalha em pró! I têm apôio legal, quando "ntímamde ,pai:' Inimigo.. �, nesse caso, o produtor e o vendedor a mostrar

sE:�a. Julgado, mflitarmente, como o que possuem em seus estabeleci.
·ntmlllo do Brasil (D. E. M.). j \1Jentos_ (D. B. M._).

o
DIA 19 DE OUTUBRO

s, Pedro de Alcântara,
Confessor

+ psn; li "'

Cop,riFt.
•..rEnw.....

1 que alguns cientistas consi-
deram a abelha como o pri

meiro animal domésticado pelo
homem; e que. nuo obstante, o

homem alimentava·se com o

mel muito antes de \domesticar
a abelha, pois roubcvu-o às es

pécies silvestres que armazena

vam aquela substância na con

cavidade das árvores.

2 que a França é a maior pro
. dutora de vinho, tanto na

Europa como em todo o mundo;
que, na agricultura francesa, o

plantio da uva só é inferior ao

do trigo; e que, mesmo assim.
a França ainda Importa vinho
do estrangeiro, pois sua produ
ção é infedor ao consumo.

Alcântara, hun1illcle Lugarejo espanhol,
rlev ía ficar mund ialmenne conhecido por
ler nascido ClÍ um dos malor ss santos
(�O� ten11JJS moder.nos. Corn 16 a11':::I$ ,'?11-
trou !:I?:a a ord'em de S. Francisco. T'en-
10 alcançado 'a airtonízação apostólica, í'un
dou um pequeno e pUllJ!pérr.ilno c.criven

to, na qual fez vigorar a antiga regra
le S. F'raricisco com todo seu rigor. Lo
go teve lm

í

tadon-es gener oscs em toda ti

par-te. Dra confessor ela grancle Teresa
:le Ávila, reformadora das Carrnel íj.as,
que, atnria em vida, chamava a Pedro
de santo. não S0111'en,te por causa da 5

�splêildlclas virtudes dêste, mas, Dor que
N, Senhor lhe tj,c,ha revelado que nada
seria recusado que se pedIsse ern nome
de Pedro de Alcântara. Os prínc i'pes e
) próprio imperador Carlos V, pediram
seus consethos certos de serem bem
gLUiados ror um hornom tão estraí;a
.n en t e Ligado a Deus. De fato, o seu G'�-

I,)!rito
de pobreza era a melhor- garan- ia

contra a ganância e interêsse egoísta.
A 511a r esolur-ão de 1l1�un:a ser Inndu'
gente para com o proprro corpo as,:;e

�'u'r:1Ya-ll1e a ma ís perfe ita cast.ida.Ie.
�ão é de admírar- que Deus quisesse g lo
rifi1car Se1.1 servo fi'el ainda neste mun

do conferindo-lhe o clom ela pr-ofecia e

dos rmllagres que const.ituiam UUTl exco

Vente meio na prática do seu ardente
arucr ao pr óxirno. Moi-reu no dia pre
elito por êle.

Novos ministros

M, HiM" 7.

3 que, em 1891, foi derrubado
um pinheiro da Califórnia

que contava a bagateln de 1341
anos; que essa árvore, portanto,
brotou 550 anos depois do nas

cimento de Cristo e 250 anos

antes da coroação de Carlos
Magno; e que, ao ser abatida,
seu trono estava perfeitamente
são e sem uma única fenda.

4 que seria mais racional cha-
mar ao globo terrestre de

globo aquoso, porisso que três
quartas partes dêle estão cober
tas de àgua.

5 que São Francisco de Assiz,
quando chegou à orla do

oceano para doutrinar aos pei
xes, que se aproximavam da
praia para escutá-lo, foi o últi
mo cristão que S9 acercou da
queles animais sem a malévola
intenção de os apanhar e me

ter na frigidüira.

,

I Buenos Aires, 18 (U. P.) -

Urgente - O chefe do Depar
I tamento de Informações da

.

presidência informou aos jor-
nalistas que foram nomeados
Ministros, Secretários de Esta
do, para a pasta de Obras Pú
blicas o capitão da marinha,
Ricardo A. Vago; para a Justi
ça e Instrução Pública, o dr.
Gustavo Martinez Zuviria, e

para a Fazenda o dr. Cesar
Amegino.
Também informou que ama

nhã, às 11 horas, os Ministros
Secretários prestarão juramen
to perante a Presidência da Re
pública.

--

ALVARO' RAMOS
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

... ás mil e uma preocupa
ções cotidianas, exper iên
cias reais vividas no mun

do da imaginação - eis o

que proporciona, nas horas
de lazer, qualquer um dês
tes livros que assinalam o

início da 0

V///��.$:1[(f/!f�'//,ff�,{f!'fl�2i f : t;Yff
l�jJJ;��9�f!%��da melhor sede de

R.OMANCES POLICIAiS

6 que, na China, devido a pre-
ceitos de caráter religioso, /0leite de vaca não é usado como

alimento, só sendo utilizada a

carne; e que, pelo contrário, na

India, somente se emprega
aquele leite na alimentação,
despreacmdo-se totalmente a

carne.

A Estatística MilItar, deEltinada ;

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige Que todos o�

perfeita Quanto possivel. do apare
lhamento material das fôrçaR arma·
brasileiros lhe prestem cooperaçio
Subtrair-lhe apôio é trabalhar CIloD
�u. º Brasil em ruerra. (D. E. !I.).

o ÚLTI:ftIO CASO DE TRENT .. E. C. Bentley
UM ENWM.A PAliA DOIDOS. Patrick Quentin
A MORTE NO NILO , . Aglltha Chrfst ie
O GRANDE CASO DE FRENCH F. Wills Crotts
Â lUORTE DANSA NA RU1IÁNIA v. W. Masoll

Ao ll"('[R"íV"'" POLICIAL HHI,A TEM DE IN,.tJII:'OR. MUITO PtlO CO"TRÁRIO.
ccvP'" UM LUGAR PIô.OEMINENT( ,..,.,5 LeTRAS cOtCTEMPORÃNEAS. INÚMERAS
C[LEBLIIIDAot$ - [NT"E AS Q\.I,t,I'S fõ�ANKUN ROCJS�/[lT, ABR.i.O UNCOLH.
8ERNARD SMAW, 5OMER\S[T MAUQHAM, RUY 0..... 1505 .... OOROTHY Tt10lA"ON.
o O\JQut Df: wntOSOIl. QI[f�E TUftN�y.. EUWAR.D A08lf'ffi011. - SÁa CI�AOO'
tlfTR� 03 I'AItS DO UVAO PO&.ICNoI.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Frederic March num baile em Belem'REDUZA'A
:GORDURA
Por Um Novo Método

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

govêrno do Paraná. A Cia. Brasileira
de Celulose, Papeis e Cartonagem,

,
-

I
tendo de inicio satisfeito todas as

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital ESTA- exigências legais a que estão obriga-
de Caridade DO") - Com o deflagar da guerra, esta capital se viu trans- das .as Empresa� desta natureza, ad-

CLINICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS formada do dia para a noite numa das mais import t quirindo prel iminarmente por com-
�

,
.
.' .' . ": an es e pra, contratos e comprorrussos legaes

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.406 estratégicas bases aliadas. O mcessante movimento de aero- toelos os elementos úteis e necessa-
Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas naveis possantes, a contínua corrente de abastecimentos e rios ao seu posterior e regular tun-

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 principalmente, os dirigentes civís e militares das Democra- c�onamento, :ra realidade da sua pró-
----

DR BIASE FARACO cias que por aquí transitam cO,m destino ao teatro do' _

xima produçao,. enquadrou-se. aSSIm,

•
�, , _ '_, f' "

. . ,.
e per a pela sua honestidade e capacidade de

. "
_ ..

.
' .

.

. . I
çoes dao a Belem uma nova _lSlOnomm e, vida díterente, tor- organização dentro da ordem jurid í-

CIl"fo do Serviço de SI,hhS do CentIo .'le Sa1l!le - '�X_'llltelno,. por CO�lCIllSO,?a nando-a um dos grandes centros para onde converg " t _ ca, no seu legitimo lu ar de desta-
A"Rist('ncia Pública de Porto Alegre, EX'lllterno de Ctíuica MédIca e ,�mecologJa. -

d t d
' .. .

e cc a .en . } .

-ES GENITO URIN'RIAS _ SíFILIS _ DOENÇAS DA PELE çao e o o o mundo. Belem tem servido de pernoite a muitos

I�ue
entre as suas congéneres que se

AFECÇO, -,
A

, r

I dos homens que se cobriram de glória no" c m o d b t Ih
formam regularmente e honradamente

,

RAIOS I;\FRA-VERMELHOS E ULTRA,VlIOLErAS '. _

i) a p s e a a a trabalham pela grandeza do Brasil

CONSU_LTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scim id t, 46 e qv:e conqUlstara� a adl!llraçao de todos ,o� povos amantes dentro da Ordem e Progresso da sua

RESID:8l\CIA: Rua Marechal GUIlherme, 33 - FO�E. 1.64.8 da ll�erdade '. AqUI se detiveram durante varias t�ras heróis mais vasta produção econômica. As

I
americanos, Ingleses, russos, e chineses. A sociedade paràense sua� Ações no valor de 100,00 inte-

. tem desfrutado momentos de satisfação e orgueho com o con-
grais ou com 20:0 de entrada e' 8 p�-

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO vivío do muitas celebridad tí t·
.

t 1 tuaí 1
gamentos mensais ele 10,00, tere a f'i-

CUNICO 1,v. :. LU �s ar IS Ica� e m e ec uais, 3ue u- nalidade de ASSOCIAR ricos e no-

MAtam pela preservaçao da lIberdade. Amda recentemente esti- bres de todas as classes SOCIaiS a

DR. DJAL veram nesta c�dade vários dos mais famosos astros de 'Holy- grande riqueza da Íl�dústria da Celu-

MOELLMAN N wood, do que e uma amostra a gravura acima. que mostra los� e do Papel nacional, na colabo-

Frederic March dansando c P 1 V' 'd raçao unamrne do programa renova-

. ,-
,'" om a sra. au o Jana, a alta 80- dor do preclaro Presidente da Repú-

cíedade paraense, durante a festa que lhe foi oferecida no Ca- blica pela "integral" emancipação
sino Marajó. econômica do Brasil. A Cia. BRASI-

::;iiiIi---_I.ii;mii5ii_Pi_iWiD���;;m1ii�;;;::Eiiiii�.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;::
LEIRA não é portanto a mesma com

�. mm. F*�,��""",,,,.,.,,;,_arn;í_=, __ nome semelhante - Cia. Nacional de
Celulose e Papel que, possivelmente
regularisada pactttcamente a sua si
tuação dentro da ordem juridica, de
vidamente legalisada volte as ativi
dades das suas operações. A nossa

grande riqueza da indústria de ce

lulose e papel, para o nosso formidá
vel consumo do País e a enorme ex

portação especialmente para a Amé
rica Latina oferece vasto campo de
exploração pelo trabalho honrado de
muitas outras Companhias que ve
nham a se organtsar, devidamente le
gal isadas, sem precipitação no con

junto da Cooperação Nacional. Seja
mos entretan to, precavidos em exi
gir-lhes as "credenciais" da sua apre
sentação. É o que o mais apurado ra

clocinio indica. Estejam pois tran
quilos o povo de minha terra, os
meus conterràneos. Não ha confusão
nem pessimismo. Sejamos bem
brasileiros. Sejamos sempre otimis-

._.._ ..c_--sa;.......�!lIIEIIIIIIIIlI!l!WWIII!!I;tlli#!IIII__...EIII!lIIII__1IIiIE9�1!!!iIllilll'MIIl... ..I tas pIo futuro grandioso da nossa Pá-
-'! tria, colaborando com entusiasmo pe

.....fII!I..��1 lIa
sua maior produção economica. Os

vossos capit�, reservas e econômias
invertidos nas Ações da grande in
dústria de celulose e papel nacional
será largamente compensado com a

valorisação constante dos vossos titu
los (ações) e distribuição anual elos
devidendos (lucros). E a Cia. BRA

, SILEEIRA de Celulose, Papeis e Ca1'
t011agem se acha nesta excepcional
posição ele destaque, cm vos oferecer
muito breve tão promissoras gar:m ..

tias. Comprae hoje mesmo as suas

Ações que constituirão �empr8
documentos de créditos constante
mente valorisados e negOCiáveis em

qualquer época, entrando para o qm:
dro dos seus associados.

Precisa�se de Agentes nas pl'illei
pais cidades do Estado e COl'l.'8tOr€U
nas cidades de Biguassú, S. José, Pa
lhoça e Florianópolis, para. trabalhar
na base de Comissão. Exige-se refe
rências e carta de fiança. Pedidos de
Ações e demais esclarecimentos 2S
S1's. interessados queiram dirigir-se
pessoalmente a séde da Inspetoria a
rua Felipe Schmidt n. 41, das 9 ás
12 horas ou por correspondência, a
caixa postal 185.
Inspetoria da Cia. Brasileira de

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

TRAJANO J. REGIS

,............__�...D_....J-_,._·D._..t�_·__.-..._,. ....·_·_·..·.-...-_- • ._,.....�_._,._._..............·_-_........_._.

Médico - Cirurgião - Parteiro "

�
RA 10 S X � COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" <

Moderna e possante instalação > �de 200 MA. � Fundada em 1870 - Séde: B A Í A

�Diagnóstico precoce da tuberculose � INCENDIOS E TRANSPORTES
pulmonar, úlceras gástricas e duo- I

denais, câncer do estômago, afe-

!I
Capi1lal e reservas Cr� 71.GÕ6.189,20 �

ções das vias biliares, rins!f' e�cJ' Cifras tlo balanço Ide 1942: <
�plica o Pneumo-torax artl lCIa Responsabilic1ucles .. .. CrS 4.999.477.500,GS ..
para o tratamento da Tuberculose Recei,ta. ...., 0"$ 70.681.0.8,2.0 >
Pulmonar - Tratamentos moder- Ativo........ . r:'$ 10'5.931.917,70 �

nos e eficazes desta moléstia Sinistros pagos 110S últimos 10 anos .. ,......... C1-;; G4.D8G.937,2')',

Completo gabinete de Eletricidade. Responsabilidades.. . . .. CrS 7G.736.401.306,20

�médica: Ondas curtas e

ultra-cur-I!
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.'142.657,44

tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Can-alho, Dl>. Francisco

Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia de Sã e Anísio Massorra.

Consultório: Rua Deodoro, 3.. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

esquina Felipe Schmidit .. Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
Das!) às 12 hrs., e das 14 às 17

hr8'I'
e Africa.

Telefone 1.475 AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal ]]. 19 .:._ Telefone 1.083 - Eml. Tclegr. "ALIANÇA','
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

THE LONDON ASSURANCE NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
':COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" ...............�....._....w..........&_!'I...... ........__..........................._.",•.._............�

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" CamIsas, Gravatas, Pijames
Representante: L. ALMEIDA Meias das melhores' pelos me-

Rua Vidal Ramos, 19 nores preços, só na CASA MIS,
CELANEA - Rua Trajano, 12

INDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã s das 10 às 12 - Á tarde, das 3 às 6.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS/OLHOS

Curso de Aperf'e i ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONSV'L'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

sába!los, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pmto n. 7, sobrado -

I
I<'one: 1.461 - I�esidência: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIO VJENDHAUSENDR.
(IJipl011lado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Olín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

l'IANICA l\IÉDICA - Moléstias Intentas de aduttos e crianças. CONSUI/rólUO'

I{na �'elil)e Schlllidt n. 38 - Te!. 1426 - HESIDIl:NCIA: [{lia Visoon!l" de Ouro

Preto n. 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - 'FLOlUANóPOLlS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex.int.erno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

fJhefe do Ser-viço de Oftalmologia do Departameuto de Saúde e Hosptt-rl de CarIdade

('Ijnjca méclico-cirúrgica especializada (II' Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
('ONSUIJl'óIUO: Rua Felipe Schmídt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,:�O

6.!1 18 horas - RESIDJl:NCIA: Conselheir-o Mafr.a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR. SAULO RAMOS

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e SEmhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérulas, Wdrocele, ve

)Ieocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:

aparelhos de lI.'ê880. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horá,'lo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Ei'ormado pela Universidade de Genebra
Com prãtica nos hospbta is europeus
'línica médica em geral, pediatria, doen-

.• 1 ças do sistema nervoso, aparelho gen lto

urimário do homem e da mulher
\sslste. '1'écnico: DR. PAULO TAVARES

Ourso de Radiolog ia CHnica com o dr.
\1anoel de Abreu Campariario (São Pau

o). Espeeializa!lo em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
teiro. - Gabinete de Raio X - Electro·

Dr. Newton L. d'Avlla
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
. e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carga do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
� Vias urinárias - Operações

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

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

Fone: 1067.

.arenograna clínica - Metabolismo ba

.al - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de micros- 1
.opía e análise clínica. - Rua Fernando

IVlachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR� REMIGIO Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá I
riamente das 15 às 17 horas. RESID:mN· I

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

lõ'elipe Schml!lt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SID:mNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

CIA: Almira!llte Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdao'e de Medicina I Consultas diárias das 3

�a Universidade de São Paulo, onde fOI hora.!! em diante
Assistente por vários anos do SerV'lço _

Cirú 1 e; ICO do Prof. Alípio Correia Neto
(Prll11eira Caoelra de Clinica Cirúrgica) DRCom prática na clíl1lca ginecológica do •

Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital L'eão XIII".
Cirurgi:l.o !lo estômago e vias biliare�,

lntesti nos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstaLa 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

AURÉLIO ROTOLO

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERlI-fEIRA OBST�TRICA

(Parteira)
Diplomada pela �Iaternldade

de Florianópolis
Atende chamados a qualquel>

hora
Praça da Bandeira, 53 - �ob.
IAntigo Largo 13 de Maio)

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. IVioreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Me r
cadortas do Estu du

Sortpi:!'I nos dta s 4 8 18 cie ca da mês
PRÊMIO M� IOR CR.$ 6.250',00
Muitas bonificações e inscrições: de pagamentos.

Médico gratís
NOTV BEl'f,1'l todas estas vautug eus por apenas

D iii, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
Dre incúminflDte. I\ão f'xiste igual. Não l·emW. e não
du;.�i '6 um só ,im;taote. CCDC'Hl'ct para ° próximo
sorteio, tenha cüfiançK, qlle, quando rneno'l es�erar, fl
sorte virá ao Af'U encontro

Conserve hem na memória os dias lt e 18

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando '11.timam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que pOl'lsuem em seus estabeleci.
\1lflntUIJ. (D. lli. M.).

AO atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um

método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quüos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente, ao dissol ver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sarjo fazer regime alimentar, nem ·usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. FOil'lnode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica

;1

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

Não há confusãOa))
A Cia BRASILEIRA de Celulose,

MACHADO & CIA.
AG«lNCu..S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua JoAo Pinto - S.
FlorianópoU.

Sub·a&,enteB aos principais mtllllcfplOI! IJ,Q
ESTADO
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o ESTADO E
II Preso e levado para

spertive S. Paulo

Rio, 19 [A.N.] -- Noticiam os ves-
UM GRANDE "KEEPEH" sensivelmente na segunda fase. Po- per tinos que, por solicitação da

Para todos aqueles que liveram rérn, o cemter "c o lor ed ", não e s- r'olícia paulista, foi preso pela
a oportunidado de assisfir os em- tá na altura dc substituir Procó- Polícia carioca o diretor presidente

da Rádio Transmissora desta cabates pebo listicos erntr e as repre- pio. pital, sr. Nélson Danto!;>. o .qual,
sentações de Sarsta Catar-ina e BECK - Péssimo na' p rimeira aca.mpanhado de investigadores,
Goiaz, em disputa do campeonato fase. Conseguiu firmar-se na se- seguiu para São Paulo. Ignoram
brasileiro de f'utehól, realizados gunela. se os motivos da prisão, constando,

entretanto, que sua captura se
1[1.0·S dias 10 e 17 do mês em curso, FELIPE - Irreconhectvcl pelos prende ao rumoroso caso das com-

.respectivamente, não regatearam seus Ians. Deve-se, porem notar panhias de petróleo daquela cci

apdausos aos bravos rapazes de que foi alvo de acurada marcação. pital.
Goiânia e mui prbncipalments ao BHÁULIO - Estupendo. Fo i a

.--..-.....�--�----

graúde c admi rárvel guarddão ca- ahna do selecionado. Mais uma'Homenagem
rioca - Mozar-t. vez. o ádmirável "Jootballer" _co- a São Luca s
Mozart, que possue uma grande Iorcd, deu provas de que possue A benemérita "Irmandade cI(J

. • I Senhor dos Passos". erecta navisão das responsabilidades de sua técnica e classe. Foi lI1contesta-, Igreja do Menino Deus, fez celebrarposição, eletrizou a numerosa as- velruen l e notável. I anl.e-ontem missa festiva em honra
sistência pelas suas jogadas de ;,\HóNHô � O A(1I1lirá\"C1 "cen- !üo grande evrungel is

í

a S. Lucas,
classe e precisão. ter-Iorwar d " foi o principal ho_lpadr{)ei�'o da classe médica: .,

.,

I
Ao piedoso ato, pela pr-nnerraSenhor absoluto do arco, Mo- mern no ataque ao arco adversário. vez realizado nesta Capital, COllJ-

zart, foi a figura número um elo se- No cabecear a pelota () faz COI11 pareceu granrle número de me
lecionado visitante. maestria e classe. Foi autor cios d icos e de Irmãos, além das ex ruas.

lncontestàv,elmente, Santa Cata- ten:toSlmais lindos ela tarde. famíli�s e fiéis.
.

"'" � O coro esteve a cargo do "Iristi-.ina, o aplaudiu freneticamente, TIÁO - Esteve num dia aziago. tuto Coracão de Jcsús ", mantendo-
porque fez [ús ao seu CARTAZ, Não queria nada com a bola. Fir- se, como sempre, ú altura das suas

correspondendo à confiança dos mau-se, porém nos minutos finais. tradicõcs.
seus co.nterr-âneos. SAUL _ O m igno n p o.nte iro

- "O sr. clesemhaegador João da
Silva Medeiros Filho, digno e ope-M,ozalr,t, foi o melhor arqueiro, esquerdo, esteve irreconhecível. raso Provedor da Irmandade, rece-

que nestes últimos anos pisou nos (Por 'Waldir de Oliveira Santos) heu do mons. Harrv Bauer, vigá-
gramados barriga-verdes. A êle, Cf rio geral, () seguinte telegrama:
pois, as nossas teldcitações. R' 19 [A N] O Euclides "Em nome da S. Excia. Hevrna.,10, ..

-- sr.
formulando votos, congratulo-meAranha, presidente do Conselho
com Y. Excia. mandando celebrar

A El\kBAIXADA GOIANA FEl lCl Regional de Desportos do Rio Gran-"1'1.t 1 < ;.. -

missa em homenagem a S. Lucas.
TA A F C D de do Sul, enviou um telegrama Padroeiro ela nobre classe medi-". . .

ao C.N.D, solicitando sua inter-
Domingo último logo arpós o tér- venção junto ao ministro da Guer

mimo da segunda partida entre ra, 'afim-de-que os oorwocodos

goi anos e catarinenses, em que :J para o serviço militar e integranc

tes do selecionado gaúcho possamvitó r,J' a coube aos nossos rapazes , Ç>articipar das pelejas do campeo-
a embaixada goiana, enviou aos nato brasileiro de futebol.
dir-igentes da F. C. D., um telegra- e

ma, felicitamdo-os pela vitória ela Agradecimento
nossa representação. Ao deixar Florianópolis, a De-

legação Goiana de Futeból cum
pre o grato dever dQ apresentar
ao sr-, Comai::iante do 14' B. C.
e aos Rdmos. padres do Colégio
Catarinense 05_ seus melhores
agradecimentos pela fidalga ma

neira de tratamento que lhe
dispensaram, pondo à disposi
ção os seus campos de futeból
para realização dos treinos do
selecionado, com o que se remo

veu a dificuldade em que êste
se encontrava para aquele fim, à
falta de outro local.
Florianópolis, .18 de outubro

de 1943.

REGRESSA A EMBAIXADA
GOIANA

Arnaldo Jardim
Presidente

De regresso a seu céspede na

tal, viajou hoje pela manhã a xtís
tinta embaixada goiana, que se en

centrava nesta capital desde o dia
27 do mês p. passado.
Aos seus dirigentes e "players"

o "Estado esportivo" deseja-lhe.
boa viagem e feliz regresso.

CATAHINENSES x GAUCHOS
O público esportévo de Sa,nia Ca

ta-ri,na, aguarda com entusiasmo (.,

sensaüion.arl cotejoo pebolístíco em

que serão cont€1ndo;res catarilIlen
'se se ganohos, em disputa do cetro

máximo do h:u1:eból nacional, que
se realizará dia 24 e 31 do mês em

curso, na capital gaucha.

O dr. Aderbal Ramos da Silva,
>residente da Federação Catari
:tense de Desportos, presenteou o
'. onze" que venceu aos goianos
:om a importancia de 50 cruzeiros.
-O famoso craque Leônidos as

,inou novo contrato com o São
:>aulo, recebendo 120 mil cruzeiros

YtY:E: JOGARÁ FRENTE AOS

I
de "luvas".
-A seleção paulista realizou ante'GAUCHOS?

. Jntem, à noite, mais um rigoroso
Corre com insistência nos Clrcu )xercicio de conjunto, abatendo o

los e�portivos da cidade d'e que Icaro pela contagem de 12 a 1,
Yêy� artuará na próxima lide ru- tentos de Remo -4" Leonidas -4-,

. c: . �
. Luizinho -2- e Pardal -2-. A sele'

tebohs1lca 'entre calar'llnenses e
- .

_ .... d d'
.

t, çao trelnou uzoe ecen o a seguln e

ganchos em Por,to-Ahegre. organização: Julinho, Junqueira e

Osvaldo, Zezé Procópio, Oge e No·
ronha, Luizinho, Valdemar, Leo
nidas, Remo e Pardal.
-O Comercial, de Coritiba, der

rotou o Juventus, de São Paulo.
por 4 a 3.
-Amanhã, à noite, o Ipiranga

enfrentará o selecionado paranà
anse_

-Domingo próximo jogarão, no

Pocaembú os quadros do S. Paulo
e do Flamengo.

-O conheoido técnico João Chia
vone assinou contrato com o Co-
rinthians, recebendo 20 mil cru-

APRECIANDO O NOSSO zeiros de "luvas".
"SCHATCH" I -Puzatto, a mais nova aquisi-

ADOLFINHO - Bom. I ção do Figueirense, está sendo

FA'fEC.O _ Ass'Ü\mbron. Foi um esperado hoje nesta capital.
-O São Paulo deseja o concurso

dos p,rillcivails esteios da tlefesa. do famoso craque argentino Chue
ALAMIRO - Pés'simo ',Uto pl'i- co Garcia.

meüo ha1f-tim,e. Melhorou mais -João Pinto, centro-avante do
I São Cristóvão, desapareceu da CCl-

.ou menos no segundo periOte o, po- pital da República.
rém, não compnonlJeteu. - - - - - - - - - - - - - - - - --

CHOCOLATE - ótimo. Fez uma Â";;·��i(;!:!��f��:c�:�i�partida de gala. roda com a venda de papel velho.
GUEDES - Jogou bastante mau Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.

no p'rimeiro teIl1l:Po, melhorando Rua Francis(.,o Tolentino, 3.

JUIZ ARTUR JANEIRO
Com de'S/tino a São Paulo viajou

hoje o conhecido e competelnte ar
hitno paulista Artur Janeiro, que

veio a esta capital atuar a segun
da pU1"tida entre os "scratch" ca

�ari,nense e goiano.
A s. s. ac·ompanham os votos de

feliz regresso e boa viag'em do "Es

.fado" es,pOtmi via.

ca".
�----_..��_..._......--

A - I A despe so com o

,tençao . cinema póde ser ti
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

ANTIGO PREPARADO INGL1l:S
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Se v, S. conhece alguma pessõa que soo

fra de congestão catarral ou aturdímen
to. recorte este aviso e Ieve-Ih'o,

O catarro, o aturdimento e a díficul
.lade de ouvir são provocados por uma

énfermidade constitucional. Por essa ra-

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
1e um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona·
do alívio a muitos sofredores, é conheci
do sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali·

via a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais. enquanto o ouvido se resta·
beleoe prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
Qutros sintomas da afecção catarral que
;e combate com Parmint.
Sendo muitos os males do ouvido pro·

vocados diretamente pelo catarro. pode
le evitá-lo com Parmint.
".._.._.._......,.._w...�'

«Semana da Asa»
Rio, 18 (A. N.) - Dando início

às comen1'Oracõ'es ela "Sema,na d�
Asa", que se celebra todos os anos
no país ilnteiro, em memória de
grande vuHrO brasileiro Santos Du·
mont, rea.lizou"se, na manhã de
hoje, em 'ba,das as escolas e estabe
l,eci.menrtos de ensino, tanto públi
cos como particulares, várias sole
nidades alusivas à data.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ, ,�

pagando PAB,CELADAlVIEl\ITE,
com as VANTAGENS da, compra ii. vista,

servindo-se do
r

SISTEMA CREDIARIO KNOT

Fará o Dapel de
Badoglio

Istambul, 19 (U. P.) - Nos
círculos diplomáticos locais
acredita-se que von Papen pos
sivelniente 'desempenhará o

papel de Badoglio na Alema
nha, quanto êste país desmo
ronar. Contudo, diz-se nesta
cidade que von Papen, que
tem atualmente 70 anos de
idade, está doente. I A maiOl'
parte dos membros de sua fa
mília veio visitá-lo há tempos
e, desde então, ninguem mais
retornou à Alemanha.

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras

Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES,
COCEIRAS,
FRIE RAS,
ESPINHAS, ETC.

�============���==�,�
- _ . ..._. .......�:.�-�_.

INDÚSTRIA; COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Das 8 is 12 II da. 14 à. 17 hs.

----_

O. K, $TUPIO____;_--�-

.. I
f
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.,

._ "Y'_.� ......._._ -.-_� �.- - ........,.,...

«Mercado negro» da gasolinaHio, 19 (A. N.) - () correspondente dum vespertino local em Pôrto
Alegre informa que o Instituto do Arroz representou na Assisrtência He
giona,l da Coordenação Econômica. c ao interventor federal contra () que
classifica de "mercado negro na venda de gasolina" destinada aos agvi
cultores do interior do Estado, fato que teve ampla. r-epcrcussâo aqui.
As agências, agindo contra o interesse da economia estadual e fazendo,
portanto, trabalho de verdadeiros inimigos do pais, provocam mano
bras com preços, só entregando combustível aos que mais pagam. AssÍlII,
uni Iambor de gasolina, tabelado em 300 cruzeiros, custa atualmente, eUI
certas localidades, 500 e 600 cruzeiros. O govêrno prometeu tomar se
veras medidas para coibir tais infrações que atentam f'lagrantemcnte
contrai a economia estadual. .

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

Melitopol parcialmente reconquistada
Moscou, 18 (1..:. P.) - Metade da importante cidade de Melitopol jú

se encontra em poder das fôrças soviéticas. Informações de Moscou sa

lientam que os russos já dominam o centro ria cidade, tendo desalojado
também os n mz ist as da catedral e ela praça onde está Iocal izada a prin
cipal igreja ele Me litopol. A luta continua a desenvolver-se, de maneira
sangrenta, na parte ocidental da cidade. Os alemães estão lançando vi
g.orosos contra-ataques para deter os russos. Mas, não obstante a te
naz resistência nazista, as fôrças soviéticas estão dominando a situação,
expulsando o inimigo, à ponta de baioneta e a granadas de mão, das
casas, trincheiras e ruas transformadas em vcrdudeírns fortalezas. Nos
meios bem informados soviéticos acredita-se que se aproxima do fim
a batalha. pela posse de Melitopot, que deverá cair em poder dos russos,
talvez nas próximas 24 horas.
...............-.-..- -_ ....,. - .._ -_- -_ -.- - -.....

l\lIS-SAA ... família de Da. CARMEN SEARA LEITE con
vida aos amigos para assistirem à missa do pri
meiro ano de seu passamento, a qual será dita
na Capela do Colégio Coração de Jesús. no dia 20
do co.rrente, às sete e meia horas, .- confessando

se desde já muito grata aos que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

RECOMENDAÇÃO AOS INTERVENTORES E GOVERNADORES
Rio, 19 [A. N.] -- O presidente da República aprovou -a exposição

:le motivos do ministro da Justiça, recomendando aos int.rJentores e

governadores que sejam excluidos do, proposta de orçamentos estaduais
e municipais para 1944 todos e quaisquer tributos, impostos ou taxas
que se compreendam na ampla vedação do artigo 23 da carta cons

titucional; a promover urgentemente, se ainde não o fizeram, a ela
boração do projeto de lei sujeito aos tramites do decreto-lei 1202, de
1939, que reforçem a receita dos Estados, de modo a compensar o dese
Iuilibrio que possa defluir da abolição daqueles impostos; ser aoon
;elhado as mesmas autoridades e pedir que o façam aos municipios,
rue providenciem no sentido da abolição de normas legais ou admi
'üstrativas referentes à arrecadação de impostos nas fronteiras esta
luais e municipais, em cuja passagem não devem subsistir nenhum
.)bice de ordem tributária.

Cairam GiOV8nDO, Coociello e Morrone
-

Argel, 18 (U. P.) - As fôrças aliadas entraram em Gio
vanno, situada a 35 kms. da costa ocidental da Itália, no ponto
em que o Volturno faz pronunciada curva para o n'orte. Os
alemães continuam batendo em retirada em toda a frente de
batalha, perseguidos de perto pelos soldados anglo-norte-ame
rica'llos. Os nazistas tentam lançar violentos contra-ataques
para impedir o avanço aliado na direção de Roma, mas são
sistemáticamente repelidos e obrigados continuamente a bater
em retirada. Ainda de Argel confirmaram, oficialmente, a con.

quista de Canciello e 1\1errone, ocupadas recentemente pelos
Aliadôs.

Em sinal de protesto, renunciaram
Londres, 18 (U. P.) - Todos os membros do govêrno gre�

go, com excepção do primeiro ministro, renunciaram seus pos
tos, em protesto pela aceitação da Itália como co-beligerante
dos Aliados. Segundo revelou o diário "Evening Standard", o

primeiro ministro Tsouderos não aceitou o pedido coletivo de
renúncia e está conferenciando com o rei Jorge, afim-de re
solver a crise que ameaça o govêl'no grego.

derrota finalA de Hitler
Washington, Hl (U. P.) - Um artigo estampado no Bole

tim Informativo da embaixada russa, desta capital, revela que
a ofensiva dos exércitos russos contra os alemães atingiu tal
magnitude, que "a situação é extremamente favorável para
infligir a derrota final a Hitler em futuro próximo".
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