
Morreu Romain
Rolland

o
I ��,��z. �a�!sf!:!Snazistas foram completamente de
salojadas ela margem norte do ri o
Volturno, depois de violentos cem

bates em que os germânicos so

freram pesadas perdas. Já atraves
saram o Volturno grandes rÔi'ç,�S
blindadas, de artilharia e de in
fantaria, anglo - norte-arnericanus .•

Acredita-se estar iminente o início ..

da esperada ofensiva aliada na di-�:;
reção de Roma, a ser desfechada
a qualrpucr moimento pelo general
Clark. Segundo as mais recentes
l.nf'orrnnçõcs, as denr otad as fôrças
nazistas recuaram para novas pó
,ições a várias dezenas de quilo
men-os ao norte do Volturno.

� Moscou, exige indenizavão integrar!LONDRES, 19 ru. P�) -- A RúSSIA PLEITEARÁ EM MOSCOU MAIOR AJU.DA
BÉ,LICA ALIADA E o APÔIO DE WASHINGTON E LONDRES PARA IMPOR AO
REICH UMA TOTAL INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA GUER ...

RA. ESSA INDENIZAÇÃO SERÁ PAGA ATÉ EM T R A B A lHO, A-FIM-DE GA
RANTIR A RECONSTRUÇÃO DE TODAS AS REGiÕES RUSSAS DEVASTA-

DAS PELOS NAZISTAS.

o �IAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA. CA'rA.IUNA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Londres, 19 (U. P.) - Faleceu o

famoso escritor francês Romain

Rolland, conforme acaba de anun

ciar a emissora de Paris. Recorda
se que, recentemente, foi noticiado
que �le havia sido internado num

campo de concentração, onde esta

va gravemente enfermo. O referi
do escritor é autor da notável obra
"Jean Christophe", mundialmente
conhecida. I FlorianópolisAno XXIX

Há

Tocante cerimônia realizada no Rio

AVISO
ALVARO MIRANDA

(MINERAÇÃO DE CARVÃQ BOM RETIRO)
Avisa que, tendo o dr. Emílio Grevine deixado a dire

ção dos trabalhos da Concessão de Pesquisas, em FaxinaI
Preto, município de Bom Retiro, o novo procurador, abei
xo assinado, acha-se à disposição dos que, por ventura, se

, julgarem legalmente credores. Afim-de facilitar à Aâmi
nistração, deverão apresentar-se dentro do prazo de 30
dias, a contar da presente data.

Fpolis, 20/10/43.

H. 8946Quarta .. feira, 20 de Outubro de 1943

.viará, em breve, um grande
exército para a Europa", afim
de auxiliar os aliados a lutar con-

Sôbre c:oncentracões
japonesas

Chung-Kíng, 19 (U. P.) -

Bombardeiros norte-america
nos atacaram, intensamente,
concentrações de fôrças japo
-iesas e depósitos de abasteci
mentos em Likou, na zona do
.io Salween.

só uma brasileira no Japão O Brasil enviará grandeRio, 20 (A. N.) - Um vespertino local informa que foi dOi- exéreito a' E·uropavulgada a notícia da existência, no Japão, de brasileiros.

despacho telegráfico adiantava que estes estavam sendo per
mutados, na índia Portuguesa, por japoneses. O referido ves

pertino procurou o que havia a respeito, tendo sido informado,
em fontes autorizadas do Itamaratí, que não mais existe qual
quer compatriota nosso naquele país, com excepção duma
irmã de caridade de origem cearense, a qual, segundo suas

próprias declarações, a um representante diplomático brasilei
ro, ma deixar-se ficar para sempre no convento em que se

achava internada, entregue à sua missão religiosa.

Rio, 19 (A. N.) - C0l11ffi110ral1<18 24° aniversár-io da solução defi
nitiva da dkigihiHdade da navegaçào aérea com o contórrio da Torr-e
Eiffel, por' Santos Dumont, teve merecido relevo a cerimôni a efetuada
no cemitério de São-João-Bafísta, que contou com a presença do mi-

nistro da Aeronáutica, de um corpo de cadetes do ar, além de

aVia-j O embaixo.dor do Brasildares civis e Jl1ilit�'res e mui.tas cubras personalid.ades � .grandc massa
nos Estados Unidospopular. Alí, ta�bem, se l_l<?tavam �lementos das f�nllhas de San.tos outras coisas, acrescentou queDumont e dos aviadores militares, CUJOiS restos mortais foram deposita- "

di d d' �23 Iocalidadesdos num mausoléu,

I
.

nestes las e tempesta e, e:PIttsburgh, 20 (U. P.) - Em nossodever realizar todos os nos-

V� I t h d Argel, 19 (U. P.) - Os Alia-
10 en OS C oques corpo-a-cor�o s�u iscurso pronunciado .

nesta sos esforços para a paz. Uma paz dos ocuparam 23 localidades
. r Cidade, por motivo do amversá-j oue na-o se estenda u

.

t'·t I· d t 'lt'Londres, 20 (U. P.) - Os penetraram na CIdade de Kos- . 1 _ •

•

_ n.lc��en e a 1 a ianas uran e as u imas

guerrilheiros do general Tito tan-Jevítsa, depois de canho- no ?a fundaça? do Instituto Ca.r- _ consecuçao de um arrmsticio, mas 24 horas. Os soldados de Mont
.........._.....- ••••_...._-_-..._...- ...._-.-.._-_-:.-...'" nearem intensamente as posí- negle, o embaixador do Brasil, que obtenha a verdadeira irman- gomery penetraram em Mon

QUiEBRANDO LI�HAS ções nazistas. Informações ofi- dr. Carlos Martins Pereira de dade, sem restricões motivadas tecilforne e os combatentes do
. . .

di ilhei S
' Quinto-Exército conquistaramLondres, 19 (U. P.) - Os CIaIS m_ icam que os gueri _�I- ousa, vaticinou que o Brasil en- por interêsses exclusivos". outros pontos.

���t�e�u:��n������ qi:!�ir��� I �'��t�;ta�o�:;t-:�c����s ��mVI�� Co 10eça ram os n�-.z-:-lli-s-ta-s-�-e-v-a-c-u-a-r·-D-n--:-l·e-p-o--P-e-t-ro-v-s-kram as linhas de defesa naZIS- alemaes nas ruas de Kostan- ti litas entre Kremenchug e Dnie, I Jevitsa. Entre Bakar, Kalor- L d U.

k G M nt neOTO -

on res, 20 ( . P.) - Os �le- .

11iIi"rado,. Ainda de acôrdo com. apo-Petrovsk, Segundo a emis- vac e asp.er, o o. e b maes começaram a �va('uar a 1111- Dniepo-Petrovsk con� ° sul não emissora de Berbirn estão atacandosora de Berlim russos.e ale- e na Eslovenía os patriotas ob- p.ortaJl1Te base de Dn icpo-Petrovsk, servem para uma retirad a geral, as posições alemãs' em Dniepo-Pemães estão empenhados em tiveram novos êxitos causando slltl!acla na margem ocidental d o acreditando-se, por êsse motivo, trovsk cêrca de 20 divisões CO'l11-

sangrenta batalha. grandes perdas ao inimigo. Dmeper, na �ona de s_ua cl�rv� or i- que os alemães abandonem a zona plertas russas, que contam com oe�tal. Es�a �n!,Qorlllaçao fOI for,:'e- da curva or i cntal do Dni ep er, 13a- apoio de poderosas fôrças de tan-

��;g�:�:�l�:���:�;:��::l·I��da��a zona de Dniepo-Petrovsk, esten-
dendo-se também a toda a região Rio, (Via aérea) - Acima de 200.000 moedas de um e dois cruzei
ela zona oniental do Driieper. Um ros e 50, 20 e 10 centavos, estão sendo fabricadas pela Oasa da Moeda
dos fatores fundamentais de toda díacíamente. A produção mensal vai acima de quatro milhões de l1l0e�
a região da curva oriental do Dnie- elas, conf'eccionadas crnn 1)111a liga de cobre, alumínio e zdnco, não
per. Um dos fatores fundamentais sendo mais empregados o n iquel e a prata. A confeccão de moedas de
rio recuo nazista é o extranrdiná- cinco c_ruzeiros está par al.izada, pois elas serão substituidas por cédu
rio avamço rUlSSO, ao sul de Kre- las de Igual valor. A Casa da Moeda ainda não Iahrica papel moeda,rrienchug, na direção da linha íér- que é impontado. Entretanto, .posue técnicos capuzes, só lhe faltando a
rea que une Dmiepo com a reta- aparelhagem. Diversos países sul-americanos, inclusivo a Argentina,
guarda germânica. As recentes no- encomendaram a confecção de valores para uso Interno, não sendo
ticias sôbre a luta ao sul de Kre- porém atendidos, por diversos motivos.
menchug salientam que estrada de ,..-.- - - -.- --.- --- -----.---••- - -- ---"'"

Dniepo-Pe,trovsk a Sclema já se Oul g I t d 1-e�cont��IY,l ao alcance .da �rtilha- ro O pe remen O nos a eOlaesJOÃO BATISTA FOCACCIA. na SOVIeÍlca. As COll1l11111CaCOes de .

�����__�_� �.������_���_�_�_����__��_���._.��_ �OSCOll, 2q (D. P.) - Na b��ha do Dru��� u ações con�a m

C
,.

d d b t Ih d t
alemaes aprOXU11am-se de um fim desastroso para a "Wehrmacht".

enarlo e grau es a a as e anques
:Numerosos ccmtingen1es nazistas inicüwam outra grande retirada ao
norte de Kiev. Mais abaixo, em Kremcnchug e Dniepe-Petrovsk 'cidades à margem do granue rio, as defesas alemãs sofreram outro' g)Oupetremendo que as -obrigou a dar palssagem ao rôlo compressor soviético.Moseou, 20 (U. P.) - Os russos, reita do Dnieper. desde o sdor de numerosos tanques atralvés do grar.-

isolaram Dniepo-Petrov'sk, única GomeI até a ferrovia ele Dniepo. de rio. Estende-se sem cessar as

cidade base no cotovelo do Dil1ie· Petrovsk, é cenário de grandes ha- eabeceiras-de-po,nte estabelecidas a

per qUe restai aos alemães que, pa·· talhas de tanques. As fôrç.as blin- oeste do Dnieper e estas desbara
reee se estão retirando em toda dadas russas avançam em torlos os tamlTI, sem excepção, os desespera
zona, sob intenso canhoneio dai ai'· pontos, o que prova que os exérci-I dos contra-altaques lançados pelo

�:.:.�����:.����.�:::����;_:.�;_:����-:....:���l�::...�:::: I ��,i�::i:oO'e �v��;l a t��!�ru��;�e�e St:�
U- -Ih 1 da a frente, que se es,tá desmoro-

Itler reune a sua camarl a I nando numa extensão de 800 kms.,
Lo,nd'res, 20 (U. P.) - Os maiol'nis da "Werhll1a.c1ü" furalll convo- j em cOllsequênda das investidas

c:HIOiS para um cÜlnselho de fMllí.lia pelo ChmlC€Jer Hitler. Conlcl11plan- I russas. Em suas últil1la1s oper.ações,do o corvo convll],siOllIado do Terceü·o H.eich, o fuehrer abolrdoLl, com lOS russos tornaram a dehherar
{) Al<to,Col11aiJI'do nazista, a s,ituação int(,I\11a e militar de s'eu país.

Em]
consideravelmente ° poderio ale

seguida, Hitler dissertou sôbre a icIeolog,ia nazista em face da política mão, matando 8.300 nazista.s, des-
)

.n,aeionul. Esüveram presentes, trumbem, outros chefes milHares da ma- trU�.'I.ldO 13.8 tanques,. apre.e�del1d()r�nhil II dA f1viaçãQ" I1lE\lS 93 tal1qu�s e 23 10CallIdades.

tra os nazistas.

I O orador insinuou também que

I a Argentma se unirá aos aliados,
mas acrescentou : "Tenho as me

! lhores esperancas e naturalmente
I -

f I' dAnao posso a ar em nome esse

país". ii

O embaixador'Tarlos Martins
reafirmou a amizade do Brasii

Poloneses em açãoMoscou, 19 (U. P.) - A di
risão polonesa "Thadeus Ko
cíusko" já entrou em ação con
tra os alemães. Os poloneses
combatem desde o dia 12 ao la
do dos russos na frente do
Dnieper.

para com os Estados Unidos e às
demais Nações Unidas, e entre

r- e�G�®�c..e®9®me eoe� o.G

I Congoleuns - Tapetes I
I S���!!H;S �!�!�sdeiras I: para jantar, chã e café :

I O maior �ortimento I
_ .

Os men�res preços! na I
I A MOJ_)ELAR I... ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-TOPICOS & COMENTARIOS

Nova atoarda
do Reich

A viseo dos
aviadores
P. XISTO - (EXCLUSIVI

DADE DO C. E. C. PAliA "O
ESTADO").

Numerosas e desencontradas opi
niões foram fornecidas sobre a dis
tância capaz de ser abrangida pelas
pessoas que voam a grandes altu
ras. Em vista dos disparates divul
gados, vários peritos aeronáuticos
britânicos r'cail izaram cuidadoso es

Ludo sobre a questão, concluindo
o seguinte: 1)111 aviador voando a

7.500 melros de altura, já antes ele
deixar a Inglaler ra, póde vêr a

Alemanha. Os peritos britânicos
precisaram levar em conta, no seu

I cálculo, a curvatur-a da terra e nu

merosos outros cálculos que seria
impossivel descrever aqui. A uma

altura de 300 metros, pôde-se en

xergar até 62 quilômetr-os, O ralo
de visão, quando o avião está a 600
metros é de 88 quilômetros. A !.JOÚ
metros, é ele 107 quilômetros. E
vai aumentando cada vez mnis :

quando o piloto está a 1.500 metros
rle alti tudo e tem um campo de vi
são limpo póde ver a uma distân
cia de 139 qu ilômetros; esta, .iis
tância aumentai para 186 quilónie
tros, se subir para 3 mil metros. A
4.500 metros de altitude o raIO de
visão é ele 240 quilômetros, sendo
de 276 a 6.000 metros, e de 310 qui
lômetros a 7.500 metros de altura.

Washj.ngton _ outubro _ (CO- Esses dados servem para provar o

MENTÁRIO DA INTEH-AMERIGA- absurdo dito por um passageiro de
um avião dai Panair que asseverou

haver visto a costa da África desde

Lira Tênis Cl ubsv-Devid o

sibilidade de aprontar o salão de

baile dedansas para o dia 23, o

aniversário do clube fica transferi-

do para o dia a ser designado

oportunamen te.

x
•

nlpO ..amerlCanOS
Nova Iorque, 19 (U. P.) Disse o locutor que, "o ca-

A rádio Nações Unidas de Ar- pitão Taro Suzuki, oriundo de O PRECEITO DO DIA
gel anunciou que os soldados Honolulu", encabeçava sua A A. ,.

• A I s pessoas que tem na f amili �

norte-arnertcauos de ascenden- força quando se produziu o ba- d besid 1 d.' b '.'
,.,

. . .
casos e o eSl ar e la el.es e cá l-

era Japonesa entraram pela tísmo de fogo, e declarou a I bilí ,; I
'

'"
• • -,. • A

I
cu os 1 lares (pe( ras no fIO"I-

pr-imeira vez em açao, ha pou- emissora o segmnte: "Tres d ") d 1-.' ""

_ .
o , evelll-se submeter a exao111"S

cos (lias, em Benevento, onde metralhadoras abriram fogo .

idi d id
'

d d
' peno ]COS e sau e sendo indis-

um os seus estacamentos se contra nos, pusemo-nos a co- .

I 'l' I'·
.

.

b f
pensave a ana rse (a urrna e a do-

VlU SO O ogo durante quatro berto. Os nazis começaram a d I' I
<,.

di
,.. sagern a g icose (O sanzue SNE'"

las, ate que tínalmente en- disparar com tudo o que ti-
,< '" .' d.

trou na cidade, salvando �2 nham à mão, morteiros e art í

paraquedistas norte-amerrca- lharia, porém, nossos mortei.
nos que haviam permanecido ros aplacaram toda essa ira
detrás das linhas inimigas, du- dos nazis".
rante mais de duas semanas .

Bravos soldados
NA) - Procura agora o Dr. Goeb
bels sabotar a Conferência Tr-ipli- a costa do Brasil. Servem também
ce de Moscou. Como não pode evi- .

tal' decer-to a Iiber-taçâo de Roma �ara provar ql�e entre tr��etos cur-

pelos anglo-aruericanos e que os' cOS: ,�.�l1l0 el�tl,e 1:10. e Sao Paulo,
russos cheguem em breve às anti-lo a v iao subindo a b.OOO metros,

gas fronteiras polonesas, pretende I podem ser vistas as duas cidades

derrotar-nos na capital soviética.' ao mesmo tempo.
Já q II e não cons egue vencer -nos :;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;
pelas armas, faz ainda uma última
tentativa para nos derrotar pela

í

ntr iga. Até aqui eram os russos I
que medltavann planos para uma

paz em separado com a Ale
manha. Berlim, durante uns dias,
para que a atoarda não falhasse o

seu objetivo, chegou a repetir até
o velho "slogan" dos povos "pro
Ietarios e opr-imidos" em luta eom

as "plutocr-acias ocid entais". Mas,
como os russos procuram cada vez

mais e cada vez com maior deuo
do vingar os seus milhões de com

patriotas massacrados, suas cida
des destruídas, suas indústrias des
Ieitas, suas mulheres vexadas, e es

sa decisão contrasta violentamente Icom os propósitos que lhes vinha
artribuindo a pr-opaganda nazista,
invertem-se os termos do proble
ma, As "plutocracias ocídentais"
já não são plutocraclas, mas as

de-Ifensoras da Clvilizaçâo Ocidental
contra o perigo eslavo, e a Alerna
nah surge novamente como o "ún,i-I
co baluarte da ordem" capaz de
conter à "avalanche bolchevista". I
Para tal seria feito, segundo os ru-J
mores postos .agora em cícculação I
por Berlim, uma vez em separado i
com os angl.o-a111erÍcallios, todos, I
I'econ<CiLiados oom os na�istas, es-I
quecenodlo os perigos que oorreu a I
Slla segl1l'a,n.ça, seus mi,lhares de
0omb-arten,tes mOTtns, suaIS cidades
demolidas, suas ll'oplllações CIVIS.
diz.imadas, marchariam em cruza-'
da contra o colosso de Iéiste. IA Rú-ssia - diz Berlim _. tem

ALVARO RAMOS
. CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

oe v. Sia. de acrescentar, aO agrad&
ce! a gentile�f1:E$rEE TAl1-
S-'1 O NEli APEiUTIV(}

PREm!.ETtJ!

lI/'f pt;oouro DA Kf/O'-SA.IIIIJ••(OI'7. E SEGUROS
_____ 1T#••"'.1 __'

I'eivindicaçõ'es a fazer, no campo ................- _.-_ .......-.1

p.oliticoo e ter'rHorial, com as quais
os selliS aEados de hoje nã,o podem o fazer, poderão retardar os nazis
concordar. E cbegam OIS se,rviços las a hora fatal de sua morte. Ou
do Dr. Goebbels a el1lrmerar ess,a's ira tClrapeu,tica, por lllUitO perfida
I'eiv'ilndicações como se o Go'V'êrno que seja, é tOla,lmente c01l1raindi
do sr. Sta,]ion nã'o tivesse outro meio' cada neste lllomento de triunfo,s
de dar estado oficiall ao seuls p'l'UPÓ- continuos para as Nações Unidas.
sitos senão o que lhe faciliitaria o' Vai�se realizar em breve a COll

Rádio d,o Reioh. I ferênoia de M,OSCOll. Dela sau'ao

Duas cousas demonsü'am neste deteJ'l1lrinações l>aJra a guerra e para
momento os Govennalltes de Ber- I a paz. E entre elas não será decer
lim: o esgotamento absolut,o de

I
to a menos importa.nte a de um es

sua i<ll1lllginação e que os alemães I fôrço reldobrado e conjun:to para
estãü definitivamente perdidos. Não I que a Alemanha seja derrotada no

é, com e,feioto, no oÜlração da capUal mais breve prazo possrivel, para o

da Alemanh'a, atravéis da emis'sora: qual hão de con1r,ibuir plO'de,rosa
oficial, onde se pod,e enfrentar as

I
mente as itnporta.'l1tes poslçoes

fôl'ça,s aliadas; mas nas proximida- ooupa!das a léste e ij-O. sUlI da Eu
des de Roma e nas Linhas de leste. ropa pe'Ios no�sos éxffi'êitos libero
�6 a.$s<hu, se aio'da 1em fôrça pnra tadores,

IR

O PENSAMENTO .DO DIA
O homem não nasce para ser fe

liz nem parai ser apenas honesto;
-nasce para trabalhar pela htnnnn i
dade, para elevar-se, para ir além
da mediocriddae cm que se arras
la comumente a existência. - E.
HENAN.

A ANEDOTA DO DIA
Antes da guerra, um inglês vi

vcu muito tempo com uma família
italiana. Um dos rebentos da f'a
mi lia, um pequerrucho de dez anos,
davu as graças antes do jantar, C)·

!IlO segue: "Graças a Mussolini por
esta boa refeição; graças a Deus
por Mussolini".
E o hóspede com um humor tipi

camente britânico:
"Dia virá em que Mussolini deve

morrer Oll resignar. Que dirá você
então?

."

- Espero que· possamos dize!',
simplesmenle: Graças a Deus!

UM BRASILEIRO EM LONDRES Banco do Brasil SI!
Joaquim �erreira, qu� I�O ano pressão (�lle Londres nos deixa, Florianõpolis

passado f'azia parte da l111SSaO de contudo, e a da idade do gentleman
jornalistas brasileiros que visitou e da cultura. Por isso é que o tem-

CONCURSO PARA ESCRITURAlUOS·

a, Grã-Bretanha, está de voll at a po aqui muda, tanto de valor. O
CON'l'RA'ri\DOS

A Agencâa do Banco do Bl'asil S. A"
. Londres trabnilhando.na Secção Bl'a- que é cem seculo? E para con- desta Capj,tal, avisa aos oamdidato,s il1s-

sileira da B. B. C. Passamos a dar c1uirmos sobre Londres digamos I crH.os no concUJI'so de escriturál'io's-C::ll'

as suàs impressões sobre os lon- apenas isto: esta é talvez, no

mun-I
tratados, que as pl'ovaS' para o referido

drinos: do lodo, a cidade que parece a mais
conCU1'So

A s'e�-ão l'eali�acl<as, no eelifícioo
.

rlesta AgemcUl, no,s elIas 23 e 24 do cor·

"Não acho, faci1mente, em Lon- solidamente assentada. A despeito' rente, como segue:
dres o tipo específico do inglês. Hú das linha.s lalbirinticas e tortuosas
gente de lodos os feitios e Jo11n ria sua feição urbanistica. Londres
Bull me pu,rece apenas um recur- é ajudada pela própria topografia,
so dos desenhistaiS. E quantas ve- uma cidade que SE;: plantou. Mas
zes já vi em Oxford Street imagens parai fa.zê-la assim estaval e quasi Dia 24 - DOlllingo
cariocas a quem fa,lia apenas o enraizada, como se fosse mIma Contabilidade - ele 8 às 10 horas.
andar de moça prosa, êsse geilo imagem reduzida, um velho glgan- Dactilografia - de 10 horas em dian-
de pisar saltitall1te e cadenciado, te de f1orestnr, ela não precisava, Le.

de pés pequeninos ([ue ca,em dell- como na anedota do soldado uus- Os c,andic1oatos doeve1-áo comparecer 1'J

tro das mãos! No temperamento, lra,liamo do slIsltentálculo dos bn ..

· min1uDos anues doa hora marcada, !1li1.w!-
.

'J
elos elo carotã;o de in'scriç'ão, caneta-tin·-

$]111, e cs se parecem muito uns Iões cativos. E esta cidade, (rue tem teino ou lapis-Unta, e táboa de logal'íti-
com os outros, embora só na falta o Soho, chamado a cidadela das mos na prova de aritmética.

quasi completa de gestos e na igno- causas perdidas, é realmente a ca- FloriJanópoHs, 15 de outubro ele 1943.

rância deste nosso gôsto de abra- pital do mundo, mas de um mUll-
PeLo Ba,n,co do BQ'asil, S. A. _ Flm';"-

, • A nópolios. João .José de Cllpel'tino Medei·
çalr, possamos ver o lll·gles que se do que não quer morrer, nos h1'al" l'OS, gerente h1terinlo; JAndolfo A. GOI1-
procura qua.ndo se chega à Ingla- ços retorcidos da, Suástica". çalves Pereira, contador interino.
terra. Eles se parecem na mania de
dizerem sim a tudo. Eles se pare-
cem uns aos ontros de todas as

classes e idades, no modo de fala,'
com valcilações e na solicitude com

que denunciam não ser o individua
lismo a outra besta do Apocalipse
inventada pelos teoristas das 111ul
tidões sem vontade. A gr;ande il11"

O PRATO :DO DIA
OVOS PHINCIPE DE GALES

Cortam-se fatiais de presunto e dei
tam-se na frigideira com gordura
quente, pondo-se os ovos em cima
do presunto. 'Faz-se à parle um

môlho de tomates com ruanteiga;
despeja-se essa massa nos ovos CO)]]

uma colher cIG farinha de rosca e

uma colher de queijo ralado. Levn
se ao forno.

Eis como banir r -

o entupimento dos �) �

RESFRIADOS�'-"
' .'

da CABEÇA �+,� >� �

�r�-,? Nariz e�tupido f�-la sentirJJ se desditada? Para rápido
alívio pingue umas quantas gotas
de Vick Va-tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiem. A irritação desa
parece, a estorvante mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

.

Dia 23 - Sábado
Português - de 14 às 16 horas
Aritmética - de 16.15 às 18,15 hOl'uQ.
FraJ1Cês _ de 20 às 21 hm'as.
Inglês - de 21,15 às 22,15 horas.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO

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

SUL"
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Seja

4 o ESTADO-Quarta-felra, 20 de Outubro de 1943

Dltirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

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

salas. de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

Ulube Doze de Agosto Domingo, 24- "Matinée" Infantil-Início: 17 bs.

l�anilesto dos intelectuais estran-'Não há confusão
ue' ·Iros am-Igos da Frallça p�e�i� �!'�;;����lã�eé ;��l:!�

com semelhança de nome: Cia. NA-
CIONAL de Papel e Celulose e que

(PubliCado na imprensa australiana) ultimamente esteve em litígio com o

Eis a tradução, 'na íntegra, nica que "na lucidez e na con- govêrno do Paraná. A Cia. Brasileira
de Celulose, Papeis e Cartonagem,do "manifesto dos intelectuais sistência lógica de sua inter- tendo de início satisfeito todas as

estrangeiros amigos da Fran- pretação da vida ela é sem ri- exigências legais a que estão obriga-
ça", publicado, a 25 de Se tem- val". das as Empresas desta natureza, ad-'

bro em toda a imprensa aus- Do mesmo modo como foi no quiríndo preliminarmente. por I
com-

. "
, . d t d pra, contratos e compromissos egaestralíana, com 185 assinaturas: passado o gra� e por a-voz o todos os elementos úteis e necessa-

"Se bem que a França te- . pensamento liberal no campo I rios ao seu posterior e regular ruu
nha perdido a batalha de 1940 I das ciências sociais, será a

I cionamento, :Ia realidade da sua pró
e tenha desde então sofrido I Franca amanhã a grande in-I xima produçao,. enquadrou-se. aSSIm,

.

. , . -
.

-' .' ídeaí f I pela sua honestidade e capacidade detodas a.s !m�enas da ocup,a�ao "te:-prete dos 1 eaIs,. ue con or- ,organização dentro da ordem jurld i
de um immigo brutal, a dívida .rnídade com os quais o mundo i ca, no seu legitimo lugar de desta
do mundo civilizado para com I viverá. 'que entre as suas congeneres que se

sua cultura é tão múltipla, A civilização é processo con- 'I formam regularmente e honradamen�e
. -

d t'
"

F
-

d trabalham pela grandeza elo Brasi l
que uma afirmação e nossa, Inuo, e se a rança nao e-

I d itro da Ordem e Progresso da sua
fé no destino da França é o II vesse continuar a desempe-! n��is vasta produção econômica. As
menos que possamos oferecer nhar, no mundo de após-guer-I suas Ações no valor ele 100,00 inte

a êsses inúmeros franceses e I ra, seu papel histórico no seio! grais ou com 20:9 de entrada e 8 p�
f cesas leais e corajosos os I das nações a humanidade

sO-I'
gau!entos mensais de 10,00,_ teve a fI-

rar: ,.', I .
. ',. . , nal idade ele ASSOCIAR ncos e no

quais, na sua Pátria e alem ;!rena uma perda irreparável. bres de todas as classes sociais 3

mar, continuaram, com risco I Uma França forte, restaurada, grande riqueza da indústria da Celu
de sacrifícios que poucos po- creadora, garantida contra tO-lIaS': e do �apel nacional, na colabo

dem conceber a resistir às da agressão material de seus' raçao unarnme do programa renov�·
A • � • • I... , .

di
, ,

I dor do preclaro Presidente da Repú-
for�as da tirania e p�rtICIpam, II!llm�gos, e in Ispensayel a s�- blica pela "integral" emancipação
aSSIm, do modo mais valente, jlldanedade da humamdade CI- econômica do Brasil. A Cia. BRAS I·
do esfôrço das Nações Unidas. vilizada. A França esteve vá- LEIRA não é portánto. a mes:1la. com

Não podemos esquecer que I rias vezes nas trévas e sempre
nome semelhante - cía. Nacíoual de

. . ;,. .' Celulose e Papel que. possivelmentedurante mais de mil anos, fOI' se soergueu. A França esta-se regularisada pacificamente a sua si
missão da França educar o reerguendo. I tuação dentro da ordem juridica, de,

mundo, tanto como guia nas Deve constituir esfôrço es- vidamente legalisada ,:_olte as ativi-

t S da civilização como de-
I clarecido da Austrália depois 1 dades das. suas oper,:çoe,s. .

A nossaar e ..' I '. grande r iqueza da indústr ia de ce
fensora da dignidade humana. I da g�erra, estab_elecer as ma:s i lulose e papel, para 0 nosso torrní dá
Deu ao mundo muitos dos seus, estreitas relaçoes culturaís vel consumo do País e a enorme ex

maiores filósofos e homens de
I
com a França e comungar das P?rtacão. especialmente para a Arné-

lêncía e sempre manteve seu
I

vantagens espirituais e inte- r ica Latoollla oferece vasto campo deCle �. . . . exploração pelo trabalho honrado de
prestígio na arte e na líteratu- lectuaís que caraterizam sua. muitas outras Companhias que ve

ra. Disse muito justamente civilização". I
nham a se organisar, devidamente le-

uma grande autoridade brítâ- I galisadas, sem precipitação no con
junto da Cooperação Nacional. Seja
mos entretanto, precavidas em ex i
g ír-Ihes as "credenciais" da sua apre-
sentacão. É o que o mais apurado ra

ciocinio indica. Estejam pois tran
quilos o povo de minha terra, os
meus conterrâneos. Não ha confusão
n e 111 pessimismo. Sejamos bem
brasileiros. Sejamos sempre otimis
tas plo futuro grandioso da nossa Pá
tria, colaborando com entusiasmo pe
la sua maior produção econom íca. Os
vossos capltaes, reservas e econômias
invertidos nas Ações da grande in
dústria de celulose e papel nacional
será largamente compensado com a

valorisação constante dos vossos titu
las (ações) e distribuição anual dos
devidendos (lucros). E a Cia. BRA
SILEEIRA de Celulose, Papeis e Caro
te nagem se acha nesta excepcional
posição de destaque, em vos oferecer
muito breve tão promissoras garnn
tias. Comprae hoje mesmo as suas
Ações que constituirão =ernpra
documentos de créditos constante
mente valorísados e negociáveis em

qualquer época, entrando para o (jUR
dro dos seus associados.
Precisa-se de Agentes nas princi- Ch M-

-

V-I pais cidades do Estado e Corretores egam a· IBml

1
lagem preslaenci�

nas cidades de Biguassú, S. José, Pa- Miami, 19 (D. P.) - Por via aé- Ponto Alegre, 19 (A. N.) - F.

d u ... - I lhoca e Florianópolis, para trabalhar rea, chegaram ontem aqui o sr. laudo à imprensa lo·cal, sôbre ,

«Lar os �OVeIS') I na base de Comissão. Exige-se rete- .J�an Desy, ministro do �an3Jdá n,o I vi.a1gem do presidente Vargas ao
rências e carta de fiança. Pedidos de RIQ de Janeiro e Q dr. Miguel Oso- I RIO Grande do Sul, o embaixador

(antiga seccão de móveis d' A Modelar) Ações e demais e8clar.ecimento�. 28 rio Almeida
.. dire�or do Departa- II Ba,usya Luzardo declarou que a ex-

Rua Troj ano, 15 I 8rs. interessa.dos. queiram dü-ig ir-se Imento de _fISlOIQgI a ?O Mlln1s.teno c�lrsao val�.u por uma demonstra-
pessoalmente a sede da Inspetoria a da Educação do Brasil e presiden- çao do apolO tolal, de unidade es
rua Felipe Schmidt n. 41, das 9 ás te do Comité Lnt'er-america,no de pi'ritual, de fé no Bmsil e no 00'-
12 horas ou por correspondência, a Cooperação In.telec!ual. O dr. Al- mcm senmo e olarividente que o
caixa posta.l 185. m�ida d,estina-se a Nova Iorque e dirige. no pon:to-deoov,ista econôoo
Inspetoria da Cia. Brasileira dI? Washing;ton, onde toma>rá p,arte mico, a vi,agem d,o presidente Var

Celulose, Papeis e Cartonagem, Floria- nas reuniões do COImilté, devendo gas teve grande imrpol1tância para
nópolis, 12 de Outubro de 1943. também vÍlsita,r o Canadá a convi- o R:io Gmude dO Sul ,e pa,ra t,oi(J.o

TRAJANO J. REGIS te do rCSIPec,t.iv,o s,ovêrno. Bras,iI, pois o chefe da nação ka-
çou as di.relrizes duma nova ec{)
nomia riogra,ndense. Concluindo,
dis'se o embaixad.or: HA excursão
presidenoial foi uma ela,rinada pa
ra tOldo Ri'Ü Grahde do SuJo Não
o acordou, porque êle não estava
aelol-111Iecido. NIas fê-lo a;inda mais
vigilante, a.i,nda ma,is cios'Ü da par
te que lhe cabe nes;\,a grande lula
pela Libertação d'O mundo, pela, vitóroÍa da civilização e pel,os prin-

!
cípios ela Ca,ria do A,tlântico".

Prestigia o Govêrno e a,
classes armadas, - ou sena
um "quinta - coloul.ta". (Lo

_ 1). N.).

'.

sua propria

�FERI\1E,?,/

Jnfcl'cSSa ii 8 etHl'c 10 JlIIIHreres:
Na edolescenoe, na

idade adulta, na "idade
critica", as Irresulertde
des no funcionamento do
organismo ererrêtem para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as
que usam A SAUOE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
ann-dolorcso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saúde
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no
nome o resumo de suas
virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER
BIR (, ARMBlEM OHI[NT(Rua* V.
PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos da
tainha fumadas - Pernil - Pasteis -:- Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

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

Tratamento especializado da" afecções do Aparelho Genital F'emin íno.
Tr,alamenLo modermo da Blenorragta Aguda e Oron.íca, sob controle an

dIO'SCOplCO (URETROSCOPIA) e de Iaboratóree. Aparelhagem elétrica para os trata-mentos especiallzados. .
DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.

CONSULTAS: Diar iarneuute das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: 'I'Iradentes, 7 (Sobrado).

I =m$O;!:T:::�:ad:te:;�::::��66:�SURANCE COMPANV
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I·
Cr$ 1.200.000.000,00.

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

I A Mobiliadora
R,· frigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(poro pronta entrega) Máquinas de escrever-Rcí

dios-Móveis finos- Tapeçaria
Z. S. BArTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 .. • C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLaS - SANTA CATARINA

.__�._4_'__'__� � �

Ternos
Faça�

de tropicais, linhos, brins e
UIlla visita, se1l1

PRAÇ.�

c8semiras.
•

comprOIIlISS.O,
QUINZE N. 11

,

a

avisa 'o' distinto público de Flor1816-
polls de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As democracias emprestam, i"vid;-S��i�·i �_�:!_in_�_a_do_��sludanles
as dlllladu' ras arrecadam .: • Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, premo-(:;I

••••••••/. 0@0.08l&l: vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
U

SUICIDEM-ME OS SENHORES I..
o apóio de " O ESTADO.

aessão do Congresso Constituin- Voto na senhorita : .......................•..
te, de 19 de novembro de 1890. Aluna do ..................................................••..
Discute-se um artigo da futura Votante .

Constituição e Cesar Zama, repre
sentante da Baía, combate-o vigo
rosamente.
-Eu não dou o meu voto a essa

disposição, .- exclamava.. - Houve a__.....Al""__...".,. """'__..__.,,,...,..�........._m__�,.="""....�==.�_, __
um deputado que representava a

mínha província. o qual dizia " .

E citando a frase do outro:
- "Suicidem me os senhores, por

que, por minhas mãos, eu não me

suicido 1. .. "

- CID ELMANO CARDIM confisco de todas as proprie-
- (EXCLUSIVIDADE DO C.' dades não atingiu sómente os
E. C. PARA "O ESTADO") i judeus, pois que todos aqueles
A guerra atual, plena de en- que, num sentimento natural

sinamentos de toda especte, de liberdade, ensaiavam uma
levantou um véu sôbre a ma- critica á política nefasta do
neira pela qual as ditaduras nazismo eram imediatamente
custeiam a guerra de conquis- presos e os seus bens confisca
ta. Na Alemanha de Hitler, na dos pelo Estado. Numerosos fo
Itália de Mussolini e em- outros mm os magnatas e industriais
países influenciados direta- alemães que foram obrigados
mente pelo exotismo totaliiá- a fugir da Alemanha, deixan-
rio foram empregadas as mais do nas mãos dos nazistas tudo ANIVERSÁIUOS

repelentes modalidades para quanto possuiam! Enquanto Transcorre hoje o aniversário

extorquir o dinheiro necessário assistimos nos países democrá- natalício do sr , João Câncio de
Sousa Siqueira, funcionário pú hlí -

para levar avante o programa ticos magnifico espetáculo de co estadual aposentado e pessôado rearmamento e para cus- liberdade, onde todos pTOCU- muito estimada nos meios sociais
tear as fabulosas despesas ne-: ram auxiliar a vitória das de- do Estado.

cessárias ao prosseguimento, mocracias, na Alemanha e nos Pld d
.

d
. tl" I , • . . e a passagem e sua ata anI-

q:" euas cCfmp.anhas de açres- I paz�es seus aiiluuios ou s2m-, versária deverá ser muito cumpri-
sao e aos instintos de rapina- paiisanies, presenciamos es- mentada, no dia de hoje, a srita.
gem da camarilha ditatorial. petáculos deprimentes, expio- Maria Gonçalves, filha do sr. João
Hitler e os seus sequazes iâea- � rações de toda a espécie, falsas Gonçalves, representante comercial.
lizaram O problema do racis-. campanhas patrióticas, eleva- Faz anos hoje o sr. Antônio So
mo. A perseguição aos judeu.s .cão criminosa dos impostos e lum, sócio da firma Salum S. A.,
e a sua expulsão da Alemanha :.dos gêneros de primeira neces- ! e apreciado desportista avaiano.
sem levar nada mais do que a suiade, enfim o assalto siste-I F

.

h'
--

l'
.

di" , esteja oj e seu nata lCIO a ex-

r?upa O corpo, trouxe aos na-,.matzeo a bolsa dos seus povos! ma. sra. d. Zilá Brito Rosa, espo-

zzsüff grandes' fortunas. O sa do sr. Demerval Rosa, encarre
gado da ofidna técnica "Royal".

tI(J.Alt/{fIJ���:a�;,: ��:��;;.,cias reais vividas no mun

do da imaginação -:- eis o

que proporciona, nas horas
de lazer, qualquer l"n dês
tes livros que assinalam o

início da ,,,'"

$��.�.'?'f..�� Wl f;�1 ,{�1�il:JY�,�!#��$-da melhor serie de

ROMANCES POLICIAIS

o ÚLTIMO CASO DE TRENT .. E. C. Bentley
UM ENIGMA PARA DOIpOS. Patrick Quenti.n
A MORTE NO NiLO Agatha Christle
O GRANDE CASO DE FRENCH F. Wills Crofts
A MORTE DANSA NA RUMÁNIA v. W. Mllson

__
,.._TVftA IJI6UC'AI.. nADA TtM Dr: 'NNlIt101ll. MUITO PELO conTRÁ,.,o,

:c';;;.t UM LUGAR P"OEMIN!:NTE "'AS LtTlItH CONTEMPORÂNEAS._ INÚMf:RA.S
CtL(lUU DAOES _ (NTA( A.8 QUAIS 'JlANKLIN ROOSE /[1..T. A.JtAO I..INcQLrt,

BERNARD SHAW. $OMERSET MA�QH"M. RUY 8"R805A, OOROTHY _T"OMP90M,
o DUQUE ee W".. I!t8OR. G'tNE TUfflU1'. ItOWANt 1fO.'N5O'M. - ....0 C.,.,.gOI

,"TRa: _ .... 00 LtvM PO"lCl ....

-e;
EDiÇõES' DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andradils, 1416 Porto Alegre -- R. G. do Sul

ESPERANÇAFARMACIA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serã a sua preferida

Urogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias
Artigos de borracha.

Garante-s6 a exata observância .no receltuãrlo médico.

PREÇOS MóDICOS.

Transcorre neste dia o aniversá
rio do sr. Clemenceau Machado,
da firma Carlos Hopoeke., Ind. e

Comercio S. A.

NOTA: - Preencha com clareza o "coupon" acima e depo
site-o na urna existente no Cin e Ritz, especialmente colocada para.
esse Iim.

.

Cap,ript.4e
...,.--.....

1 que o Mar do Norte não é
só no tocante ao cornêrcio o

mais animado do mundo, como,
também, é o mais rico em pei
xes, e que, em cada quilômetro
quadrado do Canal da Mancha,
se verifica uma producêio pis
coso de 580 quilos, do Mediter
râneo 890, e do Mar do Norte
três toneladas e meia.

2 que nos Estados Unidos gas-
ta-se anualmente rnuís de

meio bilião de dólares sômente
na remessa de folhetos de pro
paganda através da Repartição
dos Correios.

santo
.

5.Vendelino
Cc.nieSSOr

Este santo é de descendência
iro·escocessa. Nasceu nelo ano de
550. Conta' se que V�ndelino fez
uma peregrinação a Roma de on

de dirigiu-se para a região de Tre
ver is afim de levar uma vida de
ermitão. Os manjes de Tholey ele
geram-ne superior. Sob a sua di
reçáo formou se a abadia de be
neditinos de Tholey. S. Severino
confe.riu a Vendelino a sagraçâ0
para abade do mosteiro, onde mor
reu em 617. São Vendelino é um

dos padroeiros contra a peste. Em
1320, durante uma tremenda epi
demia, foi implorado a intercessão
dele, e a doença cessou quase ãns-"
tantaneamente. Em muitas regiões ..

é ele venerado como protetor dos··
rebanhos.

.

A menina Julio-Maria, filha do
sr. Teodoro Ducker, comemora ho
je mais uma primavera.
Assinala o dia de hoje o aniver·

sário do sr. João Lino Bastos.

Passa haja o natalício do sr.

João Boiteux Piazza.

Agradecimentos:
A exma. sra. d. Beatriz Peder

neiras Ramos, em amável cartão,
agradeceu-nos as referências fei
tas à passagem do seu natalício.

Falecimentos:
Em sua residência, na rua Bo

caiuva, n , 32, faleceu a sra. d.
Maria José dos Santos, tendo se

efetuado ontem às 16 horas o seu

enterramento.

3 que, no ano de 1666, o go-
vêrno francês formulou à

Faculdade de Medicina u rrio

consulta sôbre a admissibilidade
do uso do fermento no fabrico
do pão, tendo obtido como res

posta que o fermento era' no
civo, visto ser um produto pútri
do, resultante da decomposição
de certos organismos.

4 que Maomé, o profeta do
islamismo -- religião que proi

be a carne de porco
v- nunca

viu um porco em toda a sua

vida, pois ao tempo de sua

pregação a suinocultura era

absolutamente desconhecida na

Arábio.

5 que o maior incêndio da nos

sa época, na Alemanha, ve

rificou-se em 1904, em Prin
kenau, na Silésia; que sua ori
gem foi devida às fagulhas de
uma locomotiva; que foram
destruidos 6.200 hectares de
mato; e que os prejuízos atin
giram cêrca de três milhões
de marcos.

6 que foi Jacob Fugger o pri
meiro homem que, na era

capitalista, conseguiu fazer for
tuna à custa do próprio esfôrço
e não da casualidade.

Comprai na Cf:::'A M15CE
LÁNEA é saber economizar'

Que;rem atrair o Papa
ao Lic:hlenstein

Estocolmo, 19 (U. P.) - Sa
be-se que o embaixador ale
mão na Santa-Sé visitou o

Papa, e lhe comunicou que, em
Liechtstein, já está tudo pre
)arado para receber Sua San
tidade e o colégio cardinalício,

1
quando o Santo Padre se dis
puser a abandonar Roma. Ao

.

que parece, o diplomata ale
mão disse ao Sumo Pontífice
que, dentro de poucos dias,
serão travados violentos com
bates nos arredores da Cidade.
Eterna.

As conquistas dos
guerrilheiros

Londres, 18 (U. P.) - Os
patriotas do general Tito ocu

param as localidades de Vojo
kavak, na Bosnia e Studeme,
na Eslovênia.

Slorza em Argel

A morte ,do coman·
Clante Garnier

Rio, 19 (A. N.) - O comandan
te Har.o,ld Dod, chefe do "NOB"
enviou ao almirante Aristides Gui
lhem o seguim te oficio: "Prezado
almirante e ministr o : - Permita
me expressar meus simcer os pêsa
mes pela morte inesperada do co
mandante Aristides Francisco Gar
nier. Foi sempre muito prezado
pelos oficiais dêste comando, por
suas qualidades profissionads, por
seu gênio r-ntusiástíco e por sua

personalidade amlstosa. Sua morte,
ao cumprir seu dever, é profunda
mente lamentável. O dever em que
estava empenhado, o de treinamen
to de combate coordenado, é tão
vital, que se póde até ddzer que
deu sua vida em combate com o

inimigo. E tomo esta oportunidade
para expressar minha apreciação
sôbre os oficiais da marânha bra
sileira, os quais têm demonstrado
uma vontade entusiástica em reali
zar missões de treinamento sob
conddções realísticas e perigosas.
Este treinamento tem que p'aga']'
dívidas em vidas salvas e em resul
tados pelo êxdto onde o inimigo é
eneontrado" •

Argel, 18 (U. P.) - O conde

r\ I Sforza foi recebido pelo gene
ral De Gaulle e pelos repre-

I sentantes dos Estados Unidos
e da Grã-Bretanha, quando
de sua chegada a Argel.

TAZES o DIA
4a. feIra HOlE

,CA
I HOJE

I tE
A's 4 1/2, e 7 1/4 horas

Agradavel programa duplo com Ann Ruthorford na interessan
tíssima comédio amorosa:

Mary é ciumenta
Lew Ayress e Rita Johnson na comédia romântica, cheia de

complicações:

Amor entre arrufos
COMPLEMENTO NACIONAL (DF'B Nat.)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: 2,10 1,50 e 1,00. Livre de Censura

CI

CINE «IMPER'l�\L»
A's 7,30 horas:

Ultima Exibição do máximo esperaculo da temporada. Pagi
nas soltas do livro da vida, Charles Boyer, Ginger Rcge rs,

Henry Fonda e Rita Hayworth:

Seis destinos
FILME JORNAL N. 148 (DFB)

ARMADA DE UM SO' HOMEM (Desenho colorido)
Preço único 1,50. Irnpr. até 10 anos

----_.

Amanhã: no Odeon: Jean Gabin e Ida Lupino em:

BRUMAS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:�!:��I. o�!�����: A Agoniaobras de concreto

d At
o engenheiro Emílio H. Baum- Hoje em dia é simples rotina a a M Sma'gart, há sete dias falecido, foi au- t

-

di' dcons ruçao e arran ra-ceus e con- Aliviada em Poucos Minutostor das primeiras obras de con- ereto armado ; muito diferente era Em poucos minutos a nova receita _

ereto armado projetadas no Bra- o que se passava na época em que Mendaco - começa a circular no sangue,
'I 1913 B

'

R 'f
aliviando os acessos e os ataques da asma

SI, em , na ma e em eCI C. o engenheiro Baumgart ousou pro- ou bronquite. Em pouco tempo é possivel
Datam dêsse período as primeiras dormir bem, respirando livre e facilmente,>

,

jetar O edifício de "A Noite", en- Mend<lco alivia-o, mesmo que o mal seja
pontes de concreto armado em Pc- tão o mais elevado do mundo. antigo, porque dissolve e remove o mucus

j 'f"
'

d IJ I que obstrúe as vias respiratorias, minando
trópolis, e os cc I lClOS o -íote É de sua autoria também a céle- a sua energia, arruinando sua saúde, ta-
r' tIdo Hotel GI()'ria e do Pa zendo-o sen t

í

i--s e prematuramente velho,,-,en Ta ,
.

-

bre e belíssima ponte de Herval, Mendato tem tido tanto êxito qu� se ore-
lace Hotel. sobre o rio do Peixe, em Santa Ca- rece com a garantia de dar ao -paciente

S C respiração livre e facil rapidamente e com-
Na:sceu Baumgart em anta a- tarina, que constitue record mun- j leto ,alivio do sofrimento da asma em pou-

larina, a 25 de junho de 1889. Em cos dias. Peca Mendaco, hoje mesmo, em
dial e foi citada e elogiada no es- qualquer Iarrnácia. A nossa garantia é a

1915, estudando na então Eseola sua maior proteção.trangeiro.
Politécnica desta capital, contraiu Seria, impossivel enumerar todas Mend a e o A�a::,:�.'"núpcias, 1', por falta de recursos

as obras projetadas pelo engenheí- ------1iI!!
foi forçado a in lerromper seus es-

tudos por, dois anos. Finalruente,
em 1919, diplomou-se engenheiro
civil, tendo sido escolhida, uma

vista da ponte Mauricie de Nassau,

�f

II
II

mi � �r· � ��I�[I�
de 20 de setembro a 30 de outu.bro

a tradicional

(ASA MACEDÔNIA
oferece-ihe por

preços de liquidação
todú a sua

Secção de Fazendas
ro Baumgart ; lembremos os pri
meiros galpões do Campo dos
Afonsos, no Hio, os hangares da
�AB e da Pauair, no Rio, de VaI
de' Cães em Belém do Pará, as es-

por
ê

lc projetada, para crnamen- tacões flutuantes da Panair, a gran-
tar o quadro de formatura de sua de ponte rodoviária sôbre o rio Pa
mrmai raíba, a piscina do Ginásio Vera
Em 1924 projetou o primeiro Cruz, a grande ponte ferroviária

rrrunh a-céu de concreto arruado de Mucurú, no Espírito Santo, a
lo Rio de Janeiro, na Cinelândia, Ponte de Passo do Socorro, inú
c a seguir fundou o Escritório meros hospitais, sanatórios, edif'i-
I'écnico Emilio H. Baumgart, de cios, etc.
-álculo e projeto de estruturas de Foi assim uma, irreparável per-
concreto armado à testa do qual da para a engenharia brasileira a

morte de Ernilio Baurngart, e com

preende-se o tributo de saudade
que prestam seus colegas ao gran
de técnico que se foi e que na, vida

.los projetos, num tempo em que d' ti
, - .

não só os métodos de cálculo ain- sempre .se JS inguru �lao 50 como

, , . engenhcjro mas também como um
la estavam na, infância, como tam- lc Td I' t d d, grane e I ea IS a e ono e um co-
:)ém pouco se conhecia de tecnoIo- -

. .. -,

I
raçao generoso.

g13, elos materiais. Nao fora o seu
.

(D "C io d M I -" d R'" ,

f'
o orreio a" an la, o 10,

genro criador e sua coragem e Ir-
d 16 d 1 b t ) I-

. _ e e ou u ro corren e .

meza ao enfrentar a oposiçao

ge-I
...._-_w _

ral que sempre encontram as novas

H E""'AfO" DOIDASidéias, e não teriamos hoje no Bra- LVJi. I-A.Ili�
-u a técnica adiantadissima que E VARIZESpossuimos no campo do concreto

arruado, incontestavelmente uma

rias mais perfeitas do mundo. Po
demos mesmo afirmar que o enge
nheiro Baumgart imprimiu à técni
ca brasileira algo de pessoal, crian
do em vista de não possuirmos em

sua época pessoal opcrario espe
cializado, novos tipos de armação
e novos sistemas construtivos, mui
to dos quais ficaram definitiva-
mente incorporados à técnica

I, atual.

San g u enol
CONTEMLindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixado; para
diminuição de stock,

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito mois l

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

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidol. Depluperldos,
Esgotedos, Anêmicol, Mãe.
que criem M,grol, Crllnçll
re quíticlll, receberão I toni-
ficação ge,.1 do ofglnilmo

COfl1 O

Sanguenol

Aproveite a nossa

oferta especial!
se manteve até à suai morte.
Característica, essencial do erige

nheiro Emílio H. Baumgart era

sua grande ousadia -na concepçãoPerfumarias, roupinhas para crianças, bôlso s ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começa a 20 de setembro e acaba
.

a 30 de outubro!
ue. D.N.S.P. n: 199, da 1921

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
d? componentes vegetais: que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome

dêsse remédio que. para hemorroidas internas
e VARIZES. deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia, Para as hemorroidas
extemas. usa-se o H E M 0-
V I R T U S, pomada, Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
tamento na bula, Não encontran
do na sua farmácia, peco-o ao

Depositaria: CAIXA p, 1874 (UM
OITO-SETE-QUATROJ, S, Pculo.

«a casa que mais vende emelhor ntende»

8 - Rua Trajano - 8
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMACIA
Rua Conselheiro Mafra, 4- e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

muito, muitoCompre
I

porem, �aste� ,pouco
fazendo suas compras na tradicional Re rnarcação de preço� de fim de ano da popular CASA DAURA

COMO VERDADEIRO BRINDE; DE FIM DE ANO. OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADOS:
PERFUMARIAS: j ARRIARINHOS f Linon em todas as cores, mt . . . . . . . .. . 3,50

Leite de Colônia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Sombrinha de seda e linho 39,00 ZefIr superlor mt 3,50
Leite de Rosas , . . . 5;90 Sombrinha Chamalote : .. , ,. 29,00 Luizine em tôdas as cores mt . . . . . . . . . . . . 3,50
Pasta Kolinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,30 Sombrinha p /mocinha , . . . . . . . . . . . . . 15,00 Crepon p/kimono, largo 0.80 mt . . . . . . . . . . 5,50
Pasta. Alvidente 2,4� Sombrinha p zcrtança , ,........ 8,00 Pelúcia fustão branca e de côres mt 6,00
Pasta Odol 3,40 Tapete de veludo p/quarto 24,00 Toalhas p /rosto, de 2,00, 3,50, 5,00 e ' 6,50
Pasta Gessy , ,....... 3,00 Cortina de renda , , , . . . . . . 25,00 Toalhas lisas p/banho uma. . . . . . . . . . . . . . 8,50
Pasta Lever ,.. 3,30 Lamina Gilete Azul 1/2 duz ,,' ,...... 4,30 Toalhas superiores pzbariho uma .. ,

, 12,00
Pasta Acotylarsaa , .. , . . . . . . . . . 4,30 Camisa Socega Leão p/homem ,..... 6,00 Tecido cordoné p zcuécas mt 5,50
Talco Ross ,......... 3,30 Camisa Socega Leão pyrapaz ".......... 5,50 Opala lisa, de 3,80, 4,50, 5,50 e 7,00
Talco Malva, pequeno ,......... 3,20 Jogo de couro p/rapaz .. , .. , . . . . . . . . . . . . 10,00 Opala estampada, de 5,00, 6,00 e 7,00
Talco Malva, grande .. ,................ 4,20 Jogo de couro p/homem ,............... 14,00 Cretone branco, largo 1,40 mt . . . . . . . . . . . . 11,00
Baton Michel e Flamour . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Blusas Swing de 10, 12 e .... , . . . . . . . . . . . 14,00 Cretone branco, larg. 2,00, mt . . . . . . . . . . . . 17,00
aton Tangos e Zande .,............... 3,30 Camisas Sport branca .. ".............. 12,00 Cretone branco, largo 2,20 mt 18,00
oção Brtlhanto .. ,.: ,.... 9,50 Camisa Sport branca, art. fino . . . . . . . . 24,00 Cretone de côr, largo 1,40 13,Qo
Tricofero de Barry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Camisa Sport Creme ,.......... 25,00 Cretone de côr, largo 2,00 18,00
Pó Madeira do Oriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 Maletas Escolares , 5,00 .Cretone Finíssimo, largo 2,00 22,00
Pó Floramye , , . . . . . . . 6,00 Pasta de couro , .. , .. , . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt 23,00
Pó Gessy , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 Malas de Fibrolite de 24, 28 e 35,00 Guarnição pintada p/chá uma 38,00
Pó Coty : , . . . . . . . . . . . . 6,00 Capas felpudas p /bêbê .. , . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Rendão de algodão pyvestído mt 6,00
Esmalte Cutex ,........ 3,30 Casaquinhos felpudos pzbêbê ., .. ,....... 8,50 Filó p/rnosquítelro, largo 4,50 mt 20,00
Odol Líquido ,.................. 6,00 Lã Linda, novelo 1,50 Tecido Cubano, mt 3,00
Sabonete Lever, Lifebuoy e Oessy, caixa .. \ 4,80
Sabonete Dorly, caixa , .. , .. , . , .. , .. , , . , . 4,00
Sabonete Carnaval, caixa , ,. 3,90
Sabonete Noby, caixa . . . . . . 1,50
Sabonete Madeira do Oriente, caixa 19,00
Rouje Michel ,......... 4,50
Rouje Narciso Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50
Roujp. Gessy "."" ,.,...... 4,50
Rouje Madeira do Oriente , , . , . . . . . . . 6,00
LQção Flamour .. ,.,.,., ,....... 14,00
Loção Narciso Verde , , , . . 22,00
Oleo de Lima , . , , . . . . . . . . 4,40
Creme Rugol, pote . , , , ' . , . , , .. , . . . . . . . . . 11,00
Quina Petroleo San Dar ..... ,.......... 8,00

SEDAS E RAYONS:ARTIGOS DIVERSOS
Cobertores Cinza » : ••••••

Cobertores p/bêbê de 7,50, 10 e , .. , , ..

Colcha fustão p/casal ' .

Colcha fustão p/solteiro , .

Colcha veludo p/casal '.

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 ', ..

'T'afetá liso, mt , ,

Tafetá Xadrez, mt .

Lingerie liso, mt .

Lumier, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

Sedas estampadas, dez. Americano (miu-
do), de mt. 14,00 16,00 e .

Seda LanHe, art. pesado, mt .

Givré superior, mt .

Fustâo de seda, mt ,

.

Seda listada p/vestido, largo 0,90 mt .

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

7,00
8,00
9,00

16,00
12,00
10,00

18,00
14.00
16,00
10,00
15,00

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

Na mesma base de preçcs, vend(mcs todo o nosso "stock", com o único fim de satisfazer a nossa freguesia, retribuindo, dêsse medo, à preferência com que
sômos semçre distinguidos

Comprem, pois, na CASA DAURA, e ganbe a diferença !
IRU8 Felipe Schmldl, 11 'one 16Ô1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Também os chios pedem rápida ofensiva

����i��;f*,�á��i]��11�JF:rf�;�� PI!TiaLmIpj :��::D:::��
f IIIRI[[�IR :::R�CC�::lU::
Registro de firmas compradoras de sal - .---

Rio, 20 (A. N.) - o Contrôle de "Stocks" e Distribuição d e Acú- Assasslnerem homens, mulheres e críauças \
oar e SUlI, da Coor-denação da Mobilização Econômica, comunicou, por U
Intermédio da Agência Nacional, que, rI,e acôrdo com a porlaria. n. �(),4. Londres, 20 (U.P.) Os alemães torturaram e matluam em Kharkov, nas duas vezes
de setembro deste ano, deve ser providenciado o registo obl'lgaLorJO. .," d'

.

] to Ia as pessoas fixas ou jur id ir as que para fins comeronads in- que dorniruuern aquela cidede, versos milheres e CIVIS russos, entre os quais contam-
(Ie (5 w , • " ,. , Ih Ih

.

S' Eéb
.

dustrials ou agrícolas, importarem sal, dos Estados produtores, nas se zn trzrtero s ve os, mu eres e crranças. omen te na a rica de tratores Iorarn fuzi-
praças do Distrito-Federal, Níterói, Angru-dos-Heis, São-Paulo, Santos, lados inúmeros homens, mulheres e crianças, pela Gestapo. Alem disso, várias cen

Ç1!ritiha, Parunaguá, A�t()1nina, Florianópolis, Joinyile, Imbituba, Ita- tenas de pessoas foram assassinadas em camaras letais. 'Em Kuryaeev, a 12 kms. de
jai, Laguna, Pelotas, Rio-Gr-ande, Porto-Alegre e Livramento. Kh k I

-

t do i 'I
.

h t dar ov, os a emaes ma aram OIS rnr e q usn en os russos, e no parque e verão

misteriosas iniciais ��::::;as�uzilados mais de mil russos, entre os quais várias centenas de mulheres e

Guerrilheiros da Alta-Savóia Vão denazistas recuo em recuoos
Argiel,.__20 (D. P.) - Os alemães tiveram de curvar-se à evidência

dos fatos: foi ordenarla uma oí'cns iva contra os guerrilheiros Iran.ce
ses na Adtu-Savóda. Transmifi nd o a nouici a, o Comilé Francôs de L1-
Iicrtação acr-escenta que lal ofensiva é o primeiro r-cconhochuon to 1'01'
mal do fr-acasso do armistício f'ran.co-gcrrnâruico. Franceses e ulcmães
eslão empenhado-s, hoje, em sangrentos combates, nas montanhas da
Sullamche, per-to de Ohamoni x. As perdas, cn tr e os gucrrilhe iu-os Iran
ceses, são elevadas e parece que' em maior número que a dos alemães,
Estes, segundo se informa, estão empregando, contra os irregulares,
metralhador-as e cacr os blindados.

Marujo brasileiro levado para a Alemanha
Rio, 20 (A. N,) - o marujo Eduardo Barreto, que figura

na lista fornecida pela marinha norte-americana como prisio
neiro do Reich - esclareceu o vespertino "O Globo" - era

carvoeiro do "Poconé", Quando êsse navio brasileiro se incen
diou, em Nova Iorque, êle desertou, ingressando na marinha
dos Estados Unidos, Tripulava um navio mercante, ao ser fei
to prisioneiro. A unidade em que viajava foi afundada e os so

breviventes, recolhidos pelo submersível atacante, foram le
vados para a Alemanha. Entre êsses, foi também o marujo
Eduardo Barreto.

Artilheiros de um canhão dos EE, UU. estão prontos para
entrar em ação no sul da Itália, onde brilhantes vitorias já foram
conseguidas pelos aliados sôbre os nazistas. (Fóto da Irrte e-Arnerdc ano].

Ataques contra Hannover e Berlim
Londres, 19 (U. P.) -, Hanriover i mpor lamta centro i ndustri al elo

noroeste da Alemanha, foi convert i do numa imensa fogueira, em con

sequência do ataque de várias centenas de bombardeiros pesados bri
tânicos. Informam de Londres que o ataque da noite passada contra
Hannover foi um dos mais violentos até hoje desfechados contra aque
le importante centro fabril naz i.sta, Nâo regrcssarann us suas bases 17
elos bombardeiros britânicos que participaram 'no ataque. A emissora
de Be olim, por sua vez, ao referir-se ao "ruid" inimigo, qualíif'icou-o
de sumamente violento e devastador. Ainda rle Londres reve larrun que
também na jornada passada, Iorrnnçõcs de bombardeiros ;';;Vloscp:'jjos"
efetuaram, pela segunda noite consecutiva, eld caz ataque co.ntra Berlim.

Q, G. Aliado cm Argel, 20 (I,'. P,) I Segundo as noí icias ela, frente, o
- De recuo em recuo, as tropas ] l erupo piorou novamente na zona
do l1l�'!recha! ]\_l'sselring vão escre··1 do Vollurno, difil�ultancJo relativa
vendo as paginas de nova derrota 11IIenle' H tuu'efa a liada. No entanto,
no sul da Itauu. A batalha, de Ho-. os norte-amer-icanos estão avan

ma:, que a marcha do tempo apro-] çando no s-etor de Cápua pela prin
xima cada vez mais, será o ponto

I
cipul rodovia que conduz a Homa.

alto de um novo fracasso da Do Oitavo-Exército britânico, - que
"Wehrmach!". CO!1l um corpo con- opera na costa léste da Itália, não
denado ii morte i.nf'a livel, a resis- houve 111U1is notícias depois da
tência alemã no sul da Itália vai J captura de Brczza, que lhes perm i ..

d�liberando-se gn'!dativan,lente. FIl til! limpar lo�l:J a margem norte
nao se entregam os nazistas aos do Vulturno. Sabe .. se, porem, que
encontros corpo fi corpo; Iimi.tarn- no setor dI) Oitavo-Exército, os
se a retardar o avanço aliado, por nazistas procuram oferecer resis
meio da artilharia e, em ü1lgul1s CQ- tê ncia mais séria que a oeste, onde
sos, com o uso das metralhadoras. opera, o general americano Clark,

Um ovo com três
sexo feminino foi ferido

Hio, 20 (A. N.) - o correspondente de um vesper.tino local, em

Maceió, informa que, segundo despachos do município ele São Luiz
de Qudtunde está despertando, entre os morador-es da vizinhança do

Engenho-dos-Barreiros, de propriedade de José Lourenço Xlonto, ru-

11101'es sôbre o caso dum ovo COIll mister-iosa i nscrdção. O ovo tem trêB
it1lÍci,ais bem legivei,:;, em forlllato fótico, conforme assevera José LOll
I'cnÇ'io Monte. ESlsas letras são: "JIL". Acreditam os curiOISos que se

trata de a-lgum simbolo concernente à gneI'ra. Bá várias Ílntel'preta
ções a respeito das rderida,s letras. Acreditam uns que seja alguma
advertência transcenden1al ela fôrça do Mal, e outros diz'em ser prenún
cio da vitórlia, apesar de as letras do milsterioso ovo não trazerem o

verdadeiro símbolo da vitória, que é "V".

dívidaA do

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

Porto Alegre, 20 (A. N.) - Apareceu, nesta capital, a pri
meira mulher engraxate do Estado e, talvez, do Brasil. Trata
se de Palmira Maria Machado, a qual, interrogada, declarou
que desejava, como engraxate, pagar uma dívida do seu sexo,
a cujos pés se prostraram homens de muitas gerações.
••••••••••eoee�•••••••••fHI)fI•••••••••••••ce•••••••••

A Bulgária violentamente atacada
Londres, 20 - U.P.- Uma poderosa formação de bombardeiros, de

nacionalidade desconhecida, atacou diversas localidades do território
bulgaro e, em seguida, prosseguiu em seu vôo na direção ocidental.
Informações autorizadas indicam que as boInhas lançadas pelos apa
relhos não identificados causaram grcmdes :lanos e vítimas. Não se

sabe se êsse primeiro ataque organizado contra a Bulgaria foi efe·
tuado por máquinas anglo norte-americanas ou russas. Não se exclue
também a possibilidade de que o ataque tenha sido realizado por
bombardeiros aliados dos patriotas jugoeslavos.
.}>4JIIIDo() ().....().....().-.() ().....()..... ()....().-.()....()_()__

Sacerdotes presos em massa
Londres, 20 ·U,P.- A Gestapo começou a. prender, em massa, os

sacerdotes cat6licos do norte da Itália, acusados de fazerem declara.
ções contra os alemães. Consta que os padres italianos acusaram os

soldados nazistas de "senas de terror", censurando-os também pelas
perseguições contra os judeus, Outros despaohos, retransmitidos pela
emissora de Berlim, acrescentam que os italianos retirados da Itália
pelos alemães foram levados para os campos de trabalho da Alema·
nha e também para trabalhar na constr,ução de fortificações na fren
te oriental,

A exploração dos aluguéisHin, 20 (A. N.) � Todos os jornais dedicam IOl1güs comentários
em lôrno das medidas llO'hcia,is conlra a grunância dos senhorios e in
tel'llled iárllos de ca,s1u,s·de-alng,ueÍ.s, os quais, burland,o' a lei que proibI'
sejam os aollt.glléis a'lül11ien�ados, vi,nham Ja.n<.;,ando mão ri,e todos os sub
terfllgios palra ex,p10l'H'1' os futm'os i nquiJi,l1.os, el(jigi 11'd,o-Ihes cIevadas
importâncias através da "venda de imóveis, "lu vais" ati outros "ne
gÓocios". A polícia já efetuou a prisão de vários "iul1ermediários", que
serã,o encanünhados ao T,ribunal de Segurança Nacional, po,r atenta
rem con1t'a a lei da Econôl11iia Popular.

SA NGTTEN()L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

'-

Estooolmo, 20 ·U ,P. Mussolini vai renunciar em favor do mare.

chal Graziani. Informações procedentes de Budapest indicam. que o

duce convocou todos os seus representantes diplomaticos para uma

reunião em Berlim. Acredita·se que durante essa. reunião Mussolini
anunciará Q sua renuncia e designará o marechal Groziani para su
cede-lo no posto de chefe do governo republicano fascista.Os Pálidos, DepauperQdos,

Esgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam,
Criunças R!:Iquiticas rece·
berão a tonificação geral

do organismo com o

Perdas nipônicas
Washington, 20 (U. P.)

O sr. Knox revelou que aS

perdaS japonesas não anuncia
das, até agora, são de 98 na

vios afundados, 5 provavel�
mente postos a pique e 45 ava
riados.

Retirada nazis ta
Moscou, 20 (U. P.) As

fôrças alemãs estão-se retI
rando do setox de Kiev, na di
reção sul e sudoeste, segundo
anuncia um despacho da fren
te, publicado pelo órgão oficial
russo,

acõrdo
Londres, 19 (U. P.) - Às 16

horas de hoje, foi assinado, no
Ministério do Exterior, novo

acôrdo de empréstimo e arren

damento entre os governos dos
Estados, Unidos, Grã-Breta
nha, Canadá e Rússia.
........- ................ -.w...............-..-.1

Novo

Preso em 5. Paulo
São Paulo, 20 (A, N.) - Chegou

ontem a esla capital Celino Duarte
Guimarães, uutor do rurto de uni

milhão de cruzeü'os do Banco do
Comércio e Indúslria de Minas, fi
liai de Ubcrlàudia, e que se cn

conara va 'em Porto Alegre, Aqui
chegando, Celino ío i preso pela po
lícia, paulista e, ontem à noite, foi
reembar-cado para Ubcrlânrlia. Fa
lando à polícia local, Celino disse
que o pr in cipa.l cúmplice no plano
de Iurto era o próprio gerente .cld
Banco e acrescentou que aponí arú
outros.
�......___..._- - - - - --

REVDO_ ALCÂNTARÃ�-
u

Em Assembléia realizada dia.
lOdo mês corrente, foi eleito,
por mais cinco anos, para o

pastorado da Igreja Presbite
riana, aqui o nosso distinto
patrício Revdo. Joaquim Al
cântara dos Santos.
Por motivo dêsse auspicioso

acontecimento, que veio, mais
uma vez, comprovar a alta es

tima em que é tido o Revdo.
Alcântara no seio da Igreja
Presbiteriana em Florianópo
lis, foi-lhe prestada, sábado
último, cálida homenagem, ii
qual nos congratulámos, sin
ceramente.

Londres, 20 ·U. P.- O capitão
Roosevel':, filho do presidente Roo
sevelt, foi ferido por um estilhaçode granada quando se encontrava
em serviço de guerra no Mediter
raneo.
...-.-.-.-.-•...••..-.-.....-_..•...---.-..-_---..........

Esporte Social

Arnoldo Souza
Encontra-se em festa a coleti

vidade de São· José e, principal
mente, do Ipiranga F. C., pois na
data de hoje transcorre mais um '

:1niversário natalicio do distinto
esportista Arnoldo Souza, um abne
gado batalhador dos esportes'

úLTIMAS ESPORTIVAS

Está definitivamente assenta- I

jo de que os jogos entre gauchos
e catarinenses, ,serão realizados nos
dias 31 de outubro à tarde e 3 de
novembro à .noite, respectivamente
em Pôrto Alegre. O juiz escolhido
pela C. B. D.,. foi o sr. José Feueí.
ra Lemos (Juca) ..

- O Figueirense ,F. C., foi convi·
dado a excursionar à cidade de
Cresciuma, no 'dia 25 do mês COI"
rente.
Entretanto, fll,ada Ide positivo fi·

cou assentado.
- 'A turma do Colégio Catarinen

se, de basqueteból, venceu sábado
último a turma do Abrigo de Me
nores por �8 �ont()1iI R $, --
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