
" •

nlll� a�
"

NOVA 'IORQUE, 20 (U. P.) '••. OS ALEMÃES ESTÃO 'CHACINANDO A POPULAÇÃO DA SÉRVIA, EM, REPRESÁLIA PEM
LOS BRAVOS FEITOS DOS GUERRILHEIROS JUGOESLAVOS. UMA EXPEDIÇÃO PUNITIVA NAZISTA, INTEGRADA I POR

>

DOZE MIL HOMENS, PROCEDENTES' DA POLÔNIA, INCENDIOU .5 ALDEIAS E O MOSTEIRO DE GRUESEBOL, PERECEN·
DO CARBONIZADOS VÁRIAS CENTENAS DE SÉRVIOS. ALÉM' DISSO, OS NAZISTAS JÁ PRENDERAM MAIS DE SEIS MUI
HOMENS E MULHERES JUGOESLAVOS, QUE FORAM INTERNADOS EM CAMPOS·DE.CONCENTRAÇÃO, NA QUALIDADE

DE REFÉNS.

'Avanço e conquistaArgel, 20 (U. P.) -- Os sol
dados do general Clark, pros
seguindo em seu avanço ao

norte do Volturno, ocuparam
as localidades de Dargoni e

Rocca Romano. Informações
oficiais de Argel acrescentam,
por outra parte, que os comba
tentes do Oitavo Exército bri
tânico penetraram em Petac-

( cíato. Foram, também, ocupa
das pelos aliados as localida
des de Viginaro e Pígnataro.-----------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o
Guerrilheiros gregosLondres, 21 (D. P.) - Segundo
imfornnaçôes autorizadas, atualmen
te se encontram em lurt:a 'Os guerri
lheiros gregos par-ti.dácios da Fren
te de Libertacão Nacional e o

Exército Democrático, que é che
fiado pelo general Zervas, acusado
de querer irnpdantar uma ddtadura
na Grécia.

O� pactídárâos da Frente de LQ
bertação Na'CÍOInal não têm repre
sentantes no govênno helénico ex i

- Iladü em Londre-s, embora constí-

8947 tuam. a parte mais combativa dos
N. ,guernlhewos gregos.

r;J!

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX I Florianópolis o', Quinta-feira, 21 de Outubro de 1943 I
Aumenta ao sul de Kiev ã pressão soviétic� Pa��. 21�!�.�� P�cis:��n�!����orasdd� ma���!�.Moscou, 20 (D. P.) - 6� russos seguem desalojando os alemães para a linha do Bug, o que ahrírá hoje iniciaram-se tanto na Vila Militar como na Polícllnica
eorlJaram

.

a e:�rlada�de-.f.e.rro a,o, das ruas da c,i,�ade,. mediante vio-, 2 ca�ni�ho para !sotllar ia Criméia e Militar, os trabalhos de seleção dos soldados e oficiais que
norte de Kiev-e ja se encontram a lentos a.'lsa1t�,s a baioneta � a gr�- as �orças alemâs que lutam em constituirão a "Divisão do Rio de Janeiro", componente do
8 kms. ao noroeste da capi.tal da: nadas de mao. A p�,f\te rnais decí- Meljtopol e ao sul de Zaporoche. corpo expedicionário brasileiro. Aquela hora, cêrca de 200 mé
Uürânia. Também ala sul de Kiev silva da luta do Dnieper, entreta!n-I dicos civís, distribuidos pelos dois postos de reinspeção, exami
eSrtá aumentando a pressão SOVié-1 t?, .está tendo lu�ar n� curva �,e-I MQI�CiOU, 21 (y. P.)_ - A.� fôrças navam cuidadosamente os nossos futuros combatentes, de
tica, salientando-se que os rU�ls�s .r'IdIion�l do refendo no, ao oes:te

I te�re�t.res alemãs estão f,ugllndo da acôrdo com as suas especialidades e obedecendo aos métodos
estão a pondo de lançar �lm .muI'tI-1 de Dmep_o-Pe�rovsk. Os soldados

I
Criméia em ?fIa,nd:s _

grupos,
. s�- usados pelo Corpo de Saúde dos Estados Unidos. Assim, os

plo ataque contra a mais �mpor-I ru��;or: nao somente certar-am a, gundo alnUI1'CI,a o orgao do exe�cl- soldados iam passando sucessivamente pelo cardiologista, ra
tante cídade da margem ocidental i pr-imcipal es,trad,a-de-fler:o da gran-

, t� .. russo. Acre,s,ce�t,a o �erfend.o diologista, etc., até completar-se a reinspeção geral e minu
do médio Dnieper. Na zona de GO-I de represa, mas,. lambem, arnea- i diár-io que os a],e;ma1es. estão reti- ciosa.
mel, as fôrças soviéticas ocupa- I çarn agora Kr-ivoigog, de onde se i rando todo o gado existente na Rio, 21 (A. N.) -- Em nota dirigida à Diretoria de Armas,
rem Loyve, importante posição 'encontram a apenas uns 50 kms"j Crimé.ia, atr-avés do isrtmo de Pe-

o ministro da Guerti declarou o seguinte: "Os oficiais do Es
f{Jlf.tif,ioada naeista. EniO setor de 'O avanço soviético na direção sul rekoh e a bordo de numerosos va- tado-Maior recem-chegados dos Estados-Unidos, e que ainda
'M:eliitorpol os combatentes russos 'obrigará os alemães a retirarem-se pores e barcaças. Os refôrços, que não tenham receâído comissão, ficam à disposição do Estado

os alemães' tremsferern para o se- Maior do Exército para auxiliar os trabalhos referentes à pre-
paração do corpo expedicionário brasileiro".tor sudéste de Kremenchug, pro

cedem do oéste da Europa, donde
chegam em avião.

AVISOEstocolmo, 21 (U. P.) - O jornal "Afton-Bladet" informa

� que o coronel alemão Dumplinger inventou nova arma secre- Moscou, 21 (D. P.) - Em Melí-

i ta, com a qual o fiiehrer está disposto a adotar as prometidas topol os russos limparam mais três

"represálias" pelos bombardeios territoriais da arma aérea quarteirões. Em sua desesperada ALVARO MIRANDA
aliada contra as cidades do Reich. Diz a notícia que, depois resistência os nazistas tentaram 24 (MINERAÇÃO DE CARVÃQ BOM RETIRO}

. dos violentíssimos ataques a Hamburgo, Hitler ordenou a contra-ataques, no espaço de 48 Avisa que, tendo o dr. Emílio Gravina-deixado a âire-
Dumplinger que apressasse as provas e a produção dessa arma .. horas; mas, todos foram repelidos. ção dos trabalhos da Concessão de Pesquisas, em Fax.inal
secreta, que já está pronta para ser utilizada contra a Grã- Os, alemães continuam enviando Preto, município de Bom Retiro, o novo procurador. ebei
Bretanha. Acrescenta a informação que se trata de um novo reforços ai Melitopol, afim-de reter- xo assinado, acha-se à disposição dos que, por ventura, se

explosivo de extraol1dinária potência. Segundo o "Afton-Bla- dar sua captura pelos russos. Dês .. julgarem legalmente credores. Afim-de facilitar à Aâmi
det ", os peritos alemães predizem que, em comparação com os se modo, procuram fazer barreira

I
nistração, deverão apresentar-se dentro do prazo de 30

efeitos dêsse explosivo, as destruíções causadas pela RAF às para que possam ser evacuados da dias, a contar da presente data.

D��s ; P;p;8nsk;i�'d;e�uro aos judeus �'::7:;'!�
mil ""',ta. que lãl Fpo/;" 20/10/43.

JOÃO BATISTA FOCACCIA.

Londresv
ãí

(U. P.) - S. Santidade o Papa Pio XII entre- Vai começa.r a batalha pela posse de Roma
gOU pessoalmente oito quilos de ouro aos judeus de Roma, Argel, 20 (U. P.) -- Q Alto- do que recuar na direção de

I gaS' anglo-nonte-arnericanas,
afim de que os mesmos pudessem pagar a multa ,�lUe lhes foi C.omando aliado an�nci�u, ofi-I Rory,ta, sem per�pectiva de or- que estão a�ançando para o

imposta pelo marechal Kesserling. Uma inform�çao de Buca- cíalmente, a termll:açao, da I g�mz�� outr� lmha de defesa ,norte, estarão lutando, dentro
rest diz que o comandante militar de Roma, a titulo de repre- grande batalha do no Voltur ... tao sólida. Ainda segundo os de breve semanas, pela posse
sálía pelos fracassos militares do Reich, impôs aos judeus da Ino, que marca o início da ofên- mesmos informantes, as fôr- de Roma.
Cidade Eterna uma multa de 50 quilos de ouro. Os israelitas, siva anglo-norte-americana sô- 11••••••••••

conseguiram reunir unicamente 42 quilos e ap�nas �uderam bre Roma: Durante vá�ias s�- O vandalismo alemão na Itália. completar o pagamento da multa com o donatIVO feIto pelo manas, allados e alemaes estI-
Sumo Pontífice. veram empenhados em san-

, grentos combates, de sorte va-

_,
,__

--;
••- � - •••••----••........_-••••••.I"_••-_.

��sv��p���;�!O'a�S i�[��:O�;��
Chapeus PIADA menda derrota. apesar da tenaz

,

P·IJ-ames· LEMO �r.�!i�1t;;�;��f:��naz resistência na linha Vol
turno-Calare, pois compreen
deram ser essa a mais impor
tante linha defensiva de Roma.
Uma vez transpostas as de-

fesas germânicas do Volturno,
- ._- � _ -_._-_._ _ _._ -_••- .

I nada mais restará aos nazistas
.

Fone 1629

Argel, 21 (U. P.) -- Os desbaratados exércitos do mare

chal Kesselring estão recuando em toda a extensão da frente
italiama. A retirada atinge o setor em que opera o Oitavo
Exército britânico, ponto onde Kesselring procurou resistir
mais encarniçadamente. Em sua fuga, os alemães estão arra

zando toda a lavoura e assassinando a esmo as populações do
interior. O vandalismo dos alemães é uma vingança contra os

camponeses como se êlês, fossem os responsáveis pela rendi
ção da Itália. O próprio ga:do não esc3;pa à sanha dos alemães,
pois, quando não o podem carregar, fazem sôbre êle seus exer

cícios de pontaria. Depois do avanço g'eral do Oitavo e do
Quinto-Exército, a linha aliada foi encurtada, sendo agora de
cêrca de 146 kms.()

i na casa

P1\.. }-{_A_ lSO

Precos, ultra-vantajosos!

Rua Fel. schmidt
,Finíssimos tropicais e linhos���_��;� �i.�;:�iifii�::. Nápoles, 21 (T3. P.) -- Outra "bomba-de-tempo", coloca- sendo concentradas enormes

da pelos alemães (antes de abandonar a zona napolita;na, ex- quantidades de bombardeado
'plodiu em horas d.esta manhã. O petardó matou numerosos res britânicos e norte-america
soldados aliados. ÁS \ primeiras horas da tarde já se havia en-nos, no Norte da Africa, bem
Contrad'o, entre os

]COmbrOs
10 cadáveres. A bomba fôra co- como grande número de bom

locada num edifício do centro da cidade, parcialmente destrui- 'bas a serem despejadas sôbre
do pelos alemães. A anhã terá passado o perigo das "bombas- O sul da Alemanha, Húngria,
�e-tempo" alemãsl pois são dotadas de dispositiVOS que agem Iugoslávia, Rumânia e Bulgá-
�o limite máximo (de 21 dias. ria,

• o •
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acaba de receber
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A NOSSA SECÇAO

2 o ESTADO-Quinta·'eira. 21 de, Outubro de '943

dePão trigo,o ESTADO Parlo Alegre, 20 (D, N.) - Foi
Iaculí ado aos moageiros produzi
rem Jari nhai de trigo sem a adição
de raspa de mandioca c, conse

quentemente, a permissão de ser

fabricado pão puro de trigo. Os
moinhos, porém, decidiram só pro
duzir farinha de trigo pura, para
panificação, quando forem cartego
ricamen!c obrigados, isto é, quando
terminal' o prazo previsto pelo de
creto-lei que determinou a extinção
do pão mixto.
Agora, a reportagem ouviu, a

pr opósi to, o dr . .r oão Dahnc, assis
tente Regional da Mobi lizaçâo Eco
nômica, Disse s. s. que a f'ari nnn

I pura de trigo terá que ser, n eccssa

;'iamen!e, J113is cara cerca de CrS
, 3,00 o saco do que a atual, e que

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel, 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

CrI
CrI
CrI
CrI

Número avulso CrI
No Interior:

CrI
CrI
CrI

Ano 70,00
40,00
20,00
7,00
IY,30

Semestre
Trimestre
Mês

Ano 80,00
45,00
25.00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Meireles, 11

81R E IRMIZEM
Rua V.

TOPICOS & COMENTARIOS

,

porem, escuro Oportunidades
comerciaisuinda existem grandes stocks rh'

mistura, motivo pelo qual se está
retardando a adoção do pão inte
gral. Este entretanto, em breve será
fabricado. Para evitar maíoração,
será aumentada a percentagem de
extração, de 75% para 80%, isto é,
de uma tonelada. de trigo serão ex

tr-aídos 800 qu ilos de farinha. Isto
dará ao pão uma côr escura, mas

torná-lo-á mais nutritivo.
O pão riograndense, porém, con

tinuará ai ser o mais claro do Bra
sil, pois no Rio de Janeiro, atual
mente, a percentagem de extração
é de 85cj(.
Assim, como se espera,.la em

princípios de janeiro a população
consumirá pão exclusivamente de
farinha ele trigo.

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa-
btliza pelos conceitos emiti. I

I
dos nos artigos assinados I PETISCOS - Roll·mops - Herrings - Pickles - Cama

----I-_.... II.__�
r

rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

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

cOmércí
, , - ..........,. - -- -- ...............

rCIO", aereo � COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
transatlântíco I � Fundada em 1870 - Séde: B A 1 A �
�ros, prnueu-os dias de julho, o I � INCENDIOS E 'l'RANSPOR'I'ES �

primeiro comboio de Planadores! >
Capital e reservas """""""""""""""'" o-s 71,656,189,20 �

ato rave.ssou O Atlântico. Muita expe- � Cifras tIo balanço Ide 1942:

Iriênci a se fez necessária e muitos � Responsabilidades ,",,,,,,' . ' Cr S 4.999.477,500,':;3

..
Receita ,,, , ' . ' . , . ' .. , ... , .. ' . , . ,. c-s 70,681.()48,ZJ

estudos foram feitos antes que se .. Ativo .", .", "".,.,., .. , Cr$ 103,961.917,70
tornasse realidade e,s'sa cousa de � Sinistros pagos nos últimos 10 anos ", ... , .. ,.,.", CrS 64.98G,957,2')
comboios aéreos e os vôos experi- � Respcnsabüídanes ,., ,,,,,,., . , ., CrS 7G,736.401.3oo,20

(IImerrtais taruaram mais tempo do que � Bens de raiz (prédios e terrenos) .", .. " ... ",.... Cr$ 23,'/42.657,44

�
DIRE"'ORES: - Dr, Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr, F'ranc isr-o

atualuncn te os saltos que se faz de Sá e Ah'isio Massorra, Iatravés do Atlâmti co Duramteas ex ' Agências e sub-agências em todo o terr-Itór-io nacional. - Sucursal no ��������=����=-=:::��--�_. --

��':���;:��;' ,�;�O:��,:��:;'�'n;�i I�.. ��fr�':�: Regu adores de avarias nas principais cidades da América, Europa

II U1·tler exn1or!l a SI-Iuaça-o do Papaque Iazi a na Amér-ica do Norte o '.
AGEN'rE El\CI FLORIANóPOLIS II (ii II

.

t
'

i', C A}I P O S I.J O B O & IA. - Rua Felipe Schmidt, n, 39 JAIME SOARES (EX d
peror ernpo que se teve nesses .. Caixa Postal n. 19 _ Teldone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA" � I

. - - as, possibilitando uma reor-

clnque.nta anos. Uma vez, por: � SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- �; CLUSIVIDADE DO C. E. C. ganização das fôrças alemãs

::ve�l��L�' a�;;;i:sô:rÇ:n�eu::aa������� I:L ...__..__.._�:�.::��,���_��:�:.��. ._._... j jPARA
"O E�TADO") -: d�ep��f�n�=� �eli���e�oh:���

.da camada de neve durante uma
A retençao do Papa sob a podido reter o Papa foi explo- �

cerração c uma ventania sôbre tica. Olhando sempre fixamente o Ao tentar esquivar-se às determl- c�stódia d�s tropas paraque- rado pela propaganda nazista I
uma montanha, cem quilôme.tros ao nviâo condutor, este se torna fosco' nacões dos órgãos de Estatística Mi- distas nazistas ordenada por 'como um reconhecimento de

norte ode Montreal. Esses vôos ex- e parece desviar-se incessantemen-Ilit:"r •. um� pesso.a revela o que e,

I
Hitler, não deixa dúvidas Sua Santidade pela situação

perfrnontads passaram a ser cada te IlIO firmamento. zmnugo ao Brasil. E l?ara. 0!'1 írumt- .quanto aos planos do ditador Ide dependência da Itália á
.,

. . lOS do Brasil. a lei é ip.fleldvel I' I
-, . .

vez mais longos ate que chegasse o Outra dificuldade vem das l11U- liD. E. M.). I'
a emao. Antes da queda de Alemanha. A afirmativa do

tempo de cruzar o Atlântico. danças de temperatura. Não há \ . ......,..,...._w--.-..-.s-.................................-JO Mussolini e, por conseguinte, Papa de que não abandonará
E um longo caminho para se re-

I aquecimento num planador fura -- I da rendição da Itália, Hitler a Gidade do Vaticano diante
bocar um comboio de planadores do sól; numa nuvem ou na neve

fi t

I não alir::entava q�aIAqu�r e�pe- i
do impetuoso avanço' das tro-

do Canadá até a Inglarterra e o
r
começa a se formar dentro do pla- rança sobre a resístêncía íta- pas aliadas sôbre Roma é um

tempo cus�a passar. A dificuâdade Inador. No ,�ól olaro, por sua vez, o
liana aos, aliados, daí se

_ expli- i f�rmal desmentido ás ir�sinua-
de cOllldu1Jlr um pla,nador cQmeça plalnador flca tão quente quantu

ea a enorme concentraçao de coes do dr. Goebbels. Resta sa-

c'om a de!clolagem. O peso do plan'a- ; lima casa de vidro. A cabine de ce- :tropas germânicas em todas as ber si Hitler não cederá aos

dor é menor que o do av.ião e em-: lubri,de, por sua vez, conwntra o,s .cidades .estrafiégicas da penín-: seus criminosos instintos, em-

bora êle voe menos deplressa que o I r{�ios de só], sula, a-fIm-de re�El;_rd.ar o aVll:n- I pregando a violência para le-

avião. Oontudo êle já está no ar Não obstanrte, toda,s essas difi- ço das tropas bntamcas e alIa- var o Papa para a Alemanha.

oonqual11to o avião ainda tenha de- cllilel.ades são parte da rotina diá
colado. Se 'Ü pilato deixar o plana- ria. O a.vião que puxa o deslizador
dor muito alto antes que êle pró- foi espeeoialnlente adaptado para

pri'Ü de,coLe, pode ter a cauda do viagens tra,nsatlânticas Elc tem tan

seu avião arrancada pellÜ' planador. ques eS,peClalS para combus.tivel
Por outro lado não se pode d'eixar

I
ex,tra, de tal sorte que êlc possa

,o plalnador voar muito baixo ou a alojar esses tanques com a carga
cauda do avião será puxada para I i nita.cta. Seria perigoso soltar pe
baixo em vez de o sler para cima, e lróleo que poderia bornifar o pIa
o avião terá L�ma a'Scenção muito

I
nador c lançar-Ilhe fogo em virtu

vertical. de d,a ação d'a ellc,lirici-dal([e atmo,s-

O esfôrço fÍosicro do vôo é consi- férica ,sôbre o petróleo.
deravel, pois, que não há pil010 No caso de algum imprevisto há
autollnMico. O piloto do planador 110 planador como cortar o cabo
não pórdoe desviar os seus olhos do de reboque de modo que a tripula
,avião rebocado,r ou da corda de çi10 se prepare para saltar c, a,o

reboque se por acaso o avião con- mesmo tempo, deixar o reboeddor
,d utor desaparece rlluma nuvem. I ivre de uma carga perigosa.
AIÍ111Emto c bebida deve ser dado, Diga-se de, passagem que o cabo
sem que êile desvie do seu serviçoo, de reboque é feito de. Nilon, o que
uma vez que s,e perder o cmürôle explica tallnbém porque o belo sc

é, no caso uma questão de sCg1un- XIO anda privado do seu tipo usual
dos. A concentraçãü é qlJaosi hipnó- de meias.

lheiro da. ilustraçã.o a�cima, oferecer
lhe, em amável gesto. um c."ice do
oXc.:llente aperitivo KNOT, lembra..
se V. Sio... de acrescentar, ao agrade
ce, .. gentileza:E$TEE 1..411-
ElFi"1 tJ J"fElJ 4PEí?ITIVO

lWEiJ/!..!ilbI

FAmf�t�1lI/'f PIlO/)IITO i!A /(110Tf.A, IIID••con. é !iE6l1ROS
____ IT.tl••tJJ.I ...l

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa SANIA B SA'
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

O PENSAMENTO .DO DIA

"A sátira é uma espécie de
espêlho , onde aqueles que o fi
tam descobrem a cara de toda
a gente, menos a ddes».
Swift.

A ANEDOTA DO DIA
Como o sr. está gordo,

corado. sadio, mais moço!
- Vamos acabar com isso,

«seu>: Gaudêncio! Eu também
Um terreno 10 x 29 na Vila Ne- estou apronto".rêu Ramos, por Cr$ 3.000,00.
Uma casa na Felipe Schmidt,

por CrS 50.000,00.
Uma casa na rua Felipe Schmidt,

por c-s 10.500,00.
Uma casa na rua Ruy Barbosa,

por c-s 50.000,00.
DUaiS casas na. rua Fernando Ma

chado, por CrS 35.000,00.
Uma máquina registradora. Re

gistra até 99.900.
Um cofre marca "Ideal".
Um motor para máquina, de

tura.
Dois moinhos, sendo um maior e

O PRECEITO .DO DIA
outro menor. Para curar a obesidade, pre s-

15 ações da Cia. Siderúrgica. crevern-se medicamentos e die-
Canos em perfeito estado. .,. -

Um barômetro aneróide "Casel- ta: Como principal condição de
la" próprio para bordo. _ êxito, deve-se exigir que êsse
.l!ma bussola "CaselIru", com re-II tratamento seja orientado e

10glO de sol.
• acompanhado por médico espe-

A L ALVES D d , cialista. SNES.
.. , rua eo oro 35. _� _

póde servir d\ lnterrnediár ia

�ari11 BI"CI8"I ta . vendem· se 2
qualquer negocio. Quem quiser \I e ng .

comprar, ou vender, seia o que fôr, . �

". em 6bmas
'!eve procurar esssa firma, que co ndí çêes , Ver e tratar no

(('11:, além das utilidades ofereCidaS,), armazem Bom Fim, no Es
muitas outras COIsas, que podem treito. 15 v.v l
:nteressar.

COMPRAM-SE :
Um dínamo de 2 % a 3 1Iz H. P.

para 220 volts.
Uma motocicleta emplacada.
Um motor ou dínamo morioffsi

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

5 H. P.

VENDEM-SE

o PRATO !DO mA
LEGUMES COM QUEIJO
Aproveite os Iegumes cczidos

no caldo de frango arrurne- os

em prato que vá ao forno. pol
vilhe-os com queijo de Minas e

pedacinhos de presunto, regue
com manteiga per retida e leve

cos-
ao forno quente.

--_..._--�,

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIl\UTED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
c-s 1.200.000.000,00.

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

I A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorve teiras-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Ró

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schmidt, 34 -- C. Postal, 173 .- Fone, 1549

,__F_LO_R_IA_N_O_P_O_L.......IS�,__S_A_N_.. T�__o.-C_A_T_A_R_IN_A__
DR. LAURO\OAURA

DOE:-.rÇAS D-E SENHORAS - VIAS U�INARIAS - CIRURGIA
Tratamento especia1.izado das af"cções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento mloderno da _ Blenorragia Agudj1 e Oronica sob controle en

d':JSCOP"CO (URETROSCOPIA) e de laboratáreo. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos esopeclallzadQs.

,
DIATERMIA - INFRA-VEJil.MELHO.

CONSULTAS: Dlal'l'ame�H.e das 14 às 18 horas.
RESIDÊNCIA: Tirade'ntes, 7 (Sobi'ado),
CONSULTóRIO: 'l'i.radentes, 14. FONE: 1.663. (

I
\
,

VENDE�l-SE
agora a pr!ços mais b�ratos, �ORREIAS PARA
TRANSMISSAO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

quantidade. Pagam, se os melhores ptÍ-eços da praça.
Tratar à rua Conselheira Ma�ra. n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS�----------\_----_'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de Percival Callado Flores
',._-.._..,._-_-.-.-...-_-.-_...-.-_-_._._._._._._._._._-_._-....,...-.---_.._-.._....._.__-_._....-_-.-.-.-........-"".,

"O ESTADO E O INDIVíDUO" - Édouard Laboulaye - Co

leção "OS GRANDES PENSADORES" - Casa Editora Vecchi
- Rio, 1943.

Édouard Laboulaye foi um' de Janeiro, vem de publicar
conspícuo estadista, juriscon-I em elegante volume na sua vi
suIto e literato francês.

Nas-I
toriosa coleção "Os Grandes

ceu em París, em 1811, e fale- Pensadores".
ceu na mesma cidade, em 1883. __--.-••••••••
Estudou direito, havendo in-: ÉDOUHO LA80U�HE

gressado no fôro em 1842. No,
ano seguinte tinha acesso à O ESTARO r O INOIVI'OOO"Academie des ínscríptíons", e U [

em 1849 era nomeado profes
sor de legislação comparada
no "College de France", insti
tuto que ulteriormente havia
de administrar. Fundou em

1855 a 'ín:2vue historíque de
droit".
Dedicando-se à política, for

mou nas fileiras da oposição
liberal, e, após a quéda do im
pério, foi eleito em 1871 depu
tado por París, tendo apoiado
o govêrno de Thiers.
Além do renome que gran

jeou como estadista, Édouard
Laboulaye careou fama uni-
versal com a publicação de ,Nessa obra unive;�almente
muitas obras sôbre política, ce!ebre o grande P?IItlCo e. es
direito, moral, educação e his- c::Itor frances expoe con�eIt�s
tória, nas quais o primor do I

tao pro�ur:dos como_ atuais so

estilo corre parelhas com o vi- bre os llm��e� da açao. do. �sta
gor da lógica. do e os dír eIto� do individuo
Uma de suas obras mais no- em face <\a sociedade.

táveis é "O ESTADO E O IN- "O ESTADO E O INDIVÍ
DIVíDUO", que em boa hora. DUO" foi traduzido por Líbero
a Casa Editora Vecchi, do Rio Rangel de Andrade.

"Lagg 3" é construido
um material platico espe-

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Crimes nazistas!

Transcorre hoje o aniversário na

talício do sr. Rodolfo Ferrari, pro
prietcido da conceituada «Confei
taria Chiquino" e pessoa geralmen'
te estimada nos meios c-omerciais.

Passa hoje o dia natalício do
nosso distinto e prezado conterrâ
neo sr, dr. João Bayer Filho.

Completa hoje 85.anos de ida
de, cercada do estima de seus pa
rentes e amigos, a veneranda sra.

viuva d. Maria Valente de Almei
da Gonçalves.
Faz anos hoje a menina Maria

de Lurdes, filha do sr. Artur. O.
Livramento, telegrafista, aposen
tado.

Passa hoje o aniversário do jo
vem Alberto Beck , estudante.

Maria-Teresn, filha do sr. dr.
José Fe'rrei!a, Bastos, Procurador
Geral do Estado, festeja hoje seu

,dia natalício. _.

Comr>Ieta hoje um ano de idade
o menino Almir, filho do sr. sgt.
J\mir Saturnino de Brito.

Eesteja hoje seu aniversário na

".talício a Brita.. lona Costa, pro
·!'telora. do G. E. ·Olívio Amorim",
"a ,nO. Q" Trin�Qd.,.

o santo do dia Rainha
-----------------------------........--------------------�

lia. Úrsula e compa
nheiras, Mártires
A histôria desta santa e de su

as companheiras foi muito proju
dicada pela lenda. Mas, como Sta.
Ursula era antigamente uma das
santas mais populares no Brasil,
daremos a seguinte breve noticia,
que nos parece mais chegada 'à
verdade. Ursula nasceu como filha
de Dionot, um dos reis britânicos.
Atraid� pela formusura da doriee
la, o filho de um rei vizinho, que
era pagão, pediu a mão de Ursu
la. Temendo as consequências de
urna resposta negativa, o pai con
cordou. Mas, a filha tinha outros
planos. Queria dedicar se exclusi
vamente ao serviço de Deus. Por
enquanto. porêrn , teve que ceder
à vontade paterna. Embarcou com
suas companheiras nos navios qee
deveriam levá-las poro a castelo
de Conian. Uma tempestade levou
as, porém, à costa batavo.. De lá
suhiram o Reno até Colônia. Aí
estavam estacionad�s soldados hu
nos que, sem mais, massacoram as

virgens. Escreveu-se o ano de 451.

dos Estudantes

.........................: N: • .:
· ovo caça russo

liVlda Soe lall,g��:d;��iicado(�a Pi�glate���
••••el ••••e....

) maI.� completo relato sobre
•• JS avioes mí.lít.ares russos.
",POEMA 46", DE .TAGORE O referido relatório dívulaa
"Não sei de qüe âistanies tem- .

D'

pOS estás )SeIJ1JJ"e vindo, cada vez implos �etalhes a. respeito da
mais perto, ao meu encontro. O .onstrução do equipamento e

teu sol, e as tuas estrelas � JUll1ca las" performances" de um dos
poderiio esconder-te Ide num para rltímos dos melhores cacas
sempre.· . "L 3"

.

Por várias manhãs e várias lar- . ussos, O agg ,que pos-
des .os teus passos \foram ouvidos me um motor de 12 cilindros
e o teu mensageiro entrou �w meu em "V", cuja potência é do I

coração e chamou-me. en! segI:êdo. L,100 H. P. Esse caça pode al-:
Não sei porque esta tao aqitada

hoje ia minha vida, e porque me zançar a velocidade de 570
está atraoessando .0 c,oração I um quilômetros por hora, a 5 mil
sentimento de (trêmula alegria. metros de altitude. O seu ar-
É como se tivesse chegado a ho- mamento consta de um ca.

m ide dar por findo 10 metz trabo- nhão de 20 milimetros e de 2lho: e )Sinto no lar um apagado aro,
ma da tua presença"... metralhadoras de 3 polegadas
Tradução de GUILHERME DE � 6 milímetros. Além disso

ALMEIDA 'possue um gancho para bom-

ANIVERSÁRIOS I bas.
b h

. O
Certamente, vai reco er, OJe, con1- dia de seu natalício, numerosas e

exprelliva. homenagens, o nossc cial.
ilustre conterraneo dr. Joe Colaço. 'É O único caça de sua espé-

cie no mundo, pois leva ape
nas um tripulante. O apare
lho britânico mais parecido
com o "Lagg 3" é o caça-bom
bardeador "Mosquito", que le
va dois tripulantes.

Londres, (D. P.) Urna mineiros franceses estão em greve
emissora clandesrti.n� japonesa i?-- no Departamento ele Loire e na re-
formou que Varsóvia vIveu Ires ,_ .

dias sob terror, prisões em massa.j grao da Flandr-es. O prefeito de

ínvesügações e fuz-ilamentos. Es-
>

policia de Lila deteve 130 grevis
ses três dias foram quarta, qu i nta- tas.
feira e sábado da semana passada,
Pelo menos, cinc-o mil pessoas ro-

6R "TIFI"'! SEram p'l'e·sas e levaJdas pap loeal li
.

U -

ignorado. A caça teve inic,io fI'_Wr
ta-feira, pela ma'nhã. Caminhões
do exército alemão, escoHa<dos por
tanques, pe,rco'l"riam as Nl,as de
Varsóvia, carregando homen;; e

l11l1'lher·es, sem disltinçã'o. 015 (Jl1�
t�ntf\vam f\l�i�' tlfíl.ID tu�ilados.

c."..,.
...._......

1 que, tendo-se em vista os

respectivos volumes, a água
doce dos rios e dos lagos for
nece mais peixe do que a água
salgada dos mares e dos ocea

nos ,

2 que, na Europa, por ocasião
das gro.ndes fomes, . têm-se

verificado alguns casos de an

tropofagia; e que. nos séculos
IX, X e XI, verificaram-so tais
casos na França, na Bélgica,
na Alemanha, na Hungria, na
Boêmia, na Polônia e na Silésia.

3 que foi John Cecil Rhodes
quem legou ao Império Bri

tânico o máximo de seu poder,
devido à sua habilidade de fi
nancista, comerciante e homem
de estado .

4 que as papas de farinhas e

o pão folhado constituem a

base da alimentação dos solda
dos romanos; e que foi com

êsse lastro alimentício no est'ô
mago

-- muito mais água do
que farinha --

que êles conquis
taram o mundo de sua época.

5 que foi o cidadão inglês Ro
bert Owen quem, tecendo

algodão, obteve a primeira for
tuna baseada na grande pro
dução industrial, e que, mais
tarde, por um paradoxo, sacri
ficou êle todos os seus milhões
fomentando o socialismo' na

Grã-Bretanha.

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, promo
vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
o apóio de " O ESTADO.
Voto na senhorita .........................................•..
Aluna do ,' _ , ..

Votante .

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

6 que o susto e até o simples
medo é capaz de ocasionar

a morte de uma pessoa, pois o

sangue, afluindo violentamente
à cabeça, provoca a apoplexia e

a morte consequente do indiví
duo.

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

--�.
-.!:.!.!(;_-=

Lira Tênis Clube--Devido à impos- I

Mineiros em greveLondres, (D. P.) - A emis-
sora local informou que 30 111il

a quem
achar, e

entregar na Av. Rio Branco,
172, um cachorrinho branco
com a cabeÇl preta e que atende
cela nome de DUQUE,

a v, alto . 1

sibilidade de aprontar o salão de

dansas para o dia 23, o baile de

aniversário do clube fica transferi-

do para o dia a ser designado

oportunamente.

x
Recebidos em audiencia pelo PapaNova Iorque, I (U. P.) - A emissora do Vaticano infor
mou que o Papa recebeu, em audiência particular, os repre
sentantes da França, Inglaterra e Estados Unidos.

Grupos estofados e Colchões
reformam-se na

COLCHOARIA MODERNa
Permanente «stock» de coichões, aceitando-se enco
mendas sob rnedida, quer pura colchões comuns,

quer para colchões de mola,

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

3 - Rua Fernando Machado - 3

ESTADO Esport·lvo ! Com esta vitória conquistou a

.. . . .. i ��:�: �� ���é��is�mR�i!!� brome,
O Flguel�ense Jogara no. prcnmc _. � turma de futeból do' Colégio

domingo em (resdume Catannense enfrentou ainda o
, O valoroso Figuei!'ense visitará "eleven" do Abrigo, vencendo o

Cresciuma no pr6ximo domingo segundo de 2 a 1, conquístando uma

onde enfrentará o quadro do OUt.� valiosa taça, oferecida pela firma
Preto. 'I'rcrto-ae , portanto, de uma Meyer & Cia.
exibição realmente sugestiva e que

- No segundo encontro também
muito oodard agradar aos su.Iinoa entre os "teams" acima" houve um

O refe"rido encontro vem send� honroso empate de O a O, devendo
aguardado com geral curiosidade o desempate ser realizado oportu
pelos esportistas do sul do Estado. namente 'no campo do Abrigo de
Tão logo o encontro ficou assen- Menores. A. bela taça oferecida ao

tado, em definitivo e na hospita- ve.nce,!-or desse encontro pela Re
leira cidade de Cresciuma os co- IOJOa�Ia Royal, permanece, porâsso,

t
.

f ílh d em disputamen anos ervi aram em torno a R'
.

. ,

sensacional peleja. A visita do Fi- .

- ealízou-se, segunda-feIra .uI··
gueirense, como nfío podia deixar t�a, na ��dadra

\ de basquete do
de acontecer, é o assunto prado- Ira, ren I o encontro de bola ao

minante nos circulos esportivos
cesto entre as. turmas ,representati

daquela localidade, porquanto, ��s b do Barr�ga-Verde e Esporte
corno ninguem ignora. o gremio

u e, vencen o o primeiro de li
pontos .a 2.de Orlando Scarpelli goza de inve-

javel popularidade em todo o nos-

so Estado.
.

O Figueirense atuará com um

quadro misto, em virtude de varias
de seus titulares integrarem a

delegação catarinense que embar
cará na pr6xima semana com des
tino à capital gaúcha.
O vencedor do importante cotejo

intermunicipal conquistará a ar

tistica taça «Beatriz Ramos», gen
til oferta da Cia. Industrial Car
bonifera Industrial, de Cresciuma.

-- Amanhã. à tarde, os profissio
nais e amadores do Figueirense
realizarão rigoroso exercicio de
conjunto.

- 'Também entre os .mesmos es

tabelecimentos, feriu-se uma renhi
da partida de voleból, saindo ven
cedora a turma do Colégio Catari
nenee por .30 llQl\tos ,a \�.

Congresso de
Franceses Livres

Montevidév (D. P.) - Hoje,pela manhã, chegaram a esta capitalos delegados do movimento na
Fran.ça C�mbUitente na Argentina,Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia! e
Equador, para participar no Con
gresso .dos Franceses Livres, que se
miciara hoje a tarde aqui.

Mais gasolinaRi (A. N.) - A Coor-
denação e o .conselho Nacio
nal de Petróleo resolveram
conceder maior cota de óleo e

gasolina aos ônibus do Rio de
JanelrQ,

_'
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DO DIAA Córsega e o ressur-l
gimento da Fran�aS. Paulo (Por Mário de Miranda
Valverde) - A Córsega e uma ilha
encravada no Mediterrâneo e forma
Hill dos oitenta e nove departa
mentos dai França, tendo cerca de
288.900 habitantes (corso). Sua
capital e Ajácio. Aí nasceu Napo-
leão Bonaparte, um dos maiores ca

pitães e chefes de Estado que a JlU
manidade em toda a suai milenar
história já produziu. As florestas e

a criação de gados, (cabras, carnei
ros, porcos, etc.) são as principais
riquezas da Córsega. Foi cedida, pc
Ios genoveses à França, Ç'11l 17lix,
por UIlI tratado assinado no Pal-i
do de Compiegne, na França.
Atualmente, a Córsega desempe

nha papel de grande relevo no qua-,dro geral da conflagração. Do po n-
10 de vistu estritamente militar, a I". recente queda dêsse baluarte pelas
tropas aliadas aro mando do genc-Iral Giraud, é de importância pri
mordial, pois o seu controle pelas

Iforças das Nações Unidas 'iignifi
ca, tacitamente, a dominação com

pleta do mar Tirrêno e POSSibilit.l1às tropas das democracias c0111b;l
tentes flanquear uma eventual rc .. !
tirada alemã através da peuinsulu I

italiana. Os aviões com base na !
Córsega poderão, agora, atacar Iqualquer Iinhai que o inimigo tente
consolidar na Itália. IEm última análise, tudo isso é
muito importante no tocante à �s-I
tratcgia da guerra. :\oras a Iniciativa Idas fôrças Francesas de Grraud, jun
tamente com os patriotas corsos

obrigando os alemães a evacuar a Iilha, e um fato de acentuada signi- ificação, principalmente para o pO-1vo da velha França. Patriotas cor

sos e soldados vindos do continen- I

te africano, foram os trunfos para 1
a conquista da vitór iat IPor isso é que todos os f'rancc-]
ses, estejam eles sob os olhos vi- '

gilanLes da Gestapo ou lutando l1'IS,
fileiras de homens livres, não r.l:i- I

xarão dr hem aquilatar que a re

conquista da Córsega é uma pro
fecia do maior empreendimento
que em futuro será concretizado

e, então, sentirão o sangue cnruhe
cer as suas frontes de homens h-

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDONIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
tadi;! a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixado3 para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

muito mais 1vale
Aproveite a nossa

oferia especial!
Perfumarias, roupinhas pera crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

«a casa que m 1i5 vende e melhor ctsnde»

Trajano 88-Rua

Lew Ayr ess e Rita

Amor entre

ICARTAZES
HOJE HOJE5a. feira

Um filme forte
meiro filme em

A's 5, e 7 1/2 horas
e impressionante, com Jean Gabin , no seu pr i
Hollywood, e mais Ida Lupino e Claude Rains:

BRUMAS
ATUALIDADES O GLOBO (Nacional DFB)

ANIVERSARIO EM FAMILIA (Comédia de Our Gang)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3.00 2,00 e 1,00. Imp. 'até 10 anos

(lHE «IMPERIAL"
A's 7,30 horas:
Programa duplo

Duas agradável comédias:
Ann Rutherford em:

Mary é ciumenta

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preço único 1,50. Livre de Censura

Domingo: Berre Bavis em:

PERFIDA

desta Agônc ía, nos dias 23 e 24 elo cor

Dia 24 - Domingo

:. I!iIiI II:III__ti Contabilidade - ele 8 às 10 horas,

Uabeça espetada num galhO d� á.r�oré leDact.il,o�rafia
- de

"
horas

�m �ian:São Paulo (Via aérea) - Nas matas situadas nas imcd iacões da I .os oand irla tos deverão comparecei ]:,
..' , .... minutos antes da hora marcada, DlIU.n!-

vres ao saber que por todos os la- cidade, foi encontr-ada, espetada num galho de arvore, uma cabeç-a hu-I dos elo car-tào ele írrscr-ição, cancta-t;n-
dos das frentes de batalhai surgem mana, pertencendo, scgtmdo o que se supõe, a F'rauc.isc» Bolão, s egun- te iro ou Japis-tinta, e t.áboa de Iogarítr
os exércitos libertadores que V;l.O I

do se acredi1t.a, \'�li'l1la de uma .terrí;el virigunça ...,",0 loca.l, mais afasta-I m0:
na p�'ova de _aritmética ••

se avolumando para o assalto 11- do um pouco, Ioi cnco ntrudo lambem o corpo, ja CII1 estado de putre- Il0lwnopollS, 1" de outubro ele 19�3
_. -

d
-

11 I
.

L t e i I Pelo Banco do Bras íl, S. A. - F'Ior ia-
nal E então sera a redenção a facao, com as vestes estraca ia r as e, jun o ao mesmo, uma cal' eira l e

/
'

I' J
-

J
'

I C t' '1 d
.

."
,

., ." . (01)0 I-S, • oao . OSe (e ,Uller lno .i.' e el'

velha França, tão rica de tradições �strang�iro, modCl? _19, p�la qual foi possível ,estabelecer a identidade "us, geren to ínteríno: Lindolfo A. Gon.

e de cultura. no cudúver. A po lic i a está iuvesn.igando, cm lorno d o caso. í'alvcs P"l'('iJ'a, contador interino.

,Banco do Brasil SIA
Florianópolis

COXCURSO PARA ESCRITUUARIOS
COXTnA'I'.�DOS

A Agência do Banco elo Brasil S. A.,
d esta Capital. avisa aos canrudatos in,
cr itos 11'0 concurso de escriturár.iüs-C')ll
tratados, que as provas para Q referido
concurso serão rea lizadas, no ed lf ic io

rente. como segue:
Dia 2:3 - Sábado

Poituguôs - de 14 às 16 horas
Arlurrétlca - de 16,15 às 18,15 horas.
Prancôs - de 20 às 21 hor-as.
Ing lês - ele 21,15 às 22,15 horas.

Jolson em:

arrufos

o general Tito
Rio, (CorrespondênClia da

Press Parga - via .aér ea) - A sú
rita aparição do nome do generall'ito nos jornais com o dirigente
'esponsável pelas façanhas dos
:uerrilheiros jugoeslavos causou
.erta surpresa à maioria do públ i
'0. É que os leitores se acostuma
"am a associar os feitos dos patr'io
:;as jugoeslavns à figura já quáse
:endana do general Mihailovich.
A nota da legação da Jugoeslavia

desmentindo rumores que vinham
'irculando .sôbre a personalidade
do ministro da Guerra jugoeslavo
contribuiu ainda mais para aumen
tar as dúvidas e a confusão sôbre
o mistério lVIihailovich. Esse escla
recimento foi feito em virtude das
cr íticas provocadas pela entrevis,
ta concedida recentemente 'pelo fp
moso cabo de guerra e um jornal
sueco, declarando que seu Exérci
to começaria a agir logo que os
aliados entrassem em território ju
goeslavos.
A propósito, é oportuno Iembrar

que a revista mexicana "Obrero"
foi o primeiro órgão jornalístico a
esclarecer o caso Mihai lovich, Em
sensacional e bem documentada re
po rtagam, cujas revelações causa.
ram amargor e indignação, o refe
rido .magazine confirmou inteira.
mente as suspeitas levantadas I em
relação às atividades de Mihailo
vdch.

..
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I.lube Doze de Agosto Domingo, 24- "Matinée" Infantil- Inicio: 17 bs.
INDICADOR MÉ.DICO

o "Antônio Conselheiro"
da EuropaEx.in�rno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiár ío dos Serviços RECIFE, 20 (Correspondência nel Serra Martins mandou a sua

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) da PRESS PARGA, por via aérea) tropa abrir fogo. Nossa brigada
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e 'Hosplt:J] de Caridade - A reportagem descobriu no avançou pelas quebradas do mor-

CUnJca médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta "Abrigo Redentor" o mendigo 1'0, de baioneta calada. Os compa·
CONSULTóRIO: Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15.30 Avelino de Carvalho. Esse mendigo nhelr os caiam, atingidos por tiros __

As 18 horas - RESID1l:NCIA: ConselhP.lro Maf�a, 77 - FLORIANóPOLIS. é um herói da guerra de Canudos, que não sabíamos de onde -yinham. A Cia BRASILEIRA de Celulose,

I
Perdeu a perna em camp.amha. I - Durante a mar-cha, muitos dos Papeis e Cartonagem, não é a mesma

DR. ARMANDO VflLÉRIO DE ASSIS Na sua ficha ele indli@eln:leestálnossOlscamamdantesforamferlidos, com semelhança de nome: Cia. NA·-\ � registado o seu nascimento em .. inclusive o próprio general. Vimos CIONAL de Papel e Celulose e que
Municipal e Hospital 1845 o seu assentamento ele cabo

j
cair e morrer o bravo comandante ultimamente esteve em litígio com o

do 120 Batalhão ele Cacardores. Não Alencar Sucupira. Muitos ficaram govêrno do Paraná. A Cia. Brasileira
tem parentes nem amigos. II1IOS campos, esvaiand.o-se em san- de Celulose, Papeis e Cartonagem,Avelino é um velhinho de esta- gue, sem poder acompanhar a tendo de início satisfeito todas as
lura minúscula, de olhos vivos e I marcha da tropa. Não era raro exigências legais a que estão Obriga.cabeça típica de nordestino. Soli- I que soldados se desgarrassem de das as Empresas desta natureza, adocitado a narrar como perdeu as,

sua unidade, perdendo-se dentro quirindo preliminarmente por com.
pernas, Avelí.no não se fez de r oga- do mato, onde quáse sempre ter- pra, contratos e compromissos legaesdo. Entrou logo a conversar.

I
minavam sendo caçados pelos ja- todos os elementos úteis e necessa

- "Deixei Aracajú, como ca- gunços. De uma Ieida, levamos 14 rios ao seu posterior e regular tun-Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - ,Ex·interno, por concurso, da
b d B C b d d Ii d d t'I I o o . ., so o co.'mau o o I c JUS entro as ca� amgas, cornen- cionamento, na realidade da sua pró.A".Sl·stêncl·a Pública de Porto Alegre, Ex·interno de Clínica Médica e ,Gineco og a.

I S d AI d b d b
'

tenente corone ucuprra c en- o apenas um us . raiz e um u- xíma produção, enquadrou-se assim,AFECÇõ,ES GENITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE
car, que foi mais tarde morto em zeiro. Três de nós, inclusive eu, pela sua honestidade e capacidade deRALOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA,VlIOLETAS combate. Faziarnos parte da expe- estavam.os feri llí;S. Quando r een- organização dentro da ordem jurid i-CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimidt, 46 dicão chefiada pelo General Cláu- contramos a nossa unidade, eu es· ca, no seu legitimo lugar de desta.RESID1!::NCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE. 1.648 dia do Annaral Savaget. O meu ha- tava com a perna gangrenada. Tl- que entre !'IS suas congeneres que se

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO) talhão, que marchou na vanguarda, veram de cor-tá-Ia. A ope_:ação foi formam regularmente e honradamente
camimhou a pé perto de cem le· feita no Convento de Sao Bento, trabalham pela grandeza do BrasilCUNICO guas, de Sergipe até Geremoabo, na Baía, então transformado em dentro da Ordem e Progresso da sua

DR DJALMA na Baía. O 12° B. C. era or-iginár-io Hospital. mais vasta produção econômica. As
• do Rio Grande do Sul. Unidade Avelimo agora está velho. Mas suas Ações no valor de 100,00 ínte-

LMAN N composta de gaúchos. odeia todos os fanáticos. Odeia os grais ou com 20% de entrada e 8 pa-MOEL Depois de breve pausa, como I fanáticos do Eixo corno odiava os gamentos mensais de 10,00, teve a fi-
que para concatenar as reminis- fanáticos do sentão que lhe rouba- nalidade de ASSOCIAR ricos e po.F'ormado pela Universidade de Genebra

Icências, continuou : ra:m a perna. bres de todas as classes sociais aCom prática nos hospttaís europeus '_ A nossa expedição foi a p ri- Suas últirmas palavras foram: A grande riqueza da indústria da Celu-Clínica médica em geral, pediatria, doen-
meira a aproximar-se ele Canudos. I desperto da idade, ainda tenho lose e do Papel nacional, na colaboças do sistema nervoso, aparelho geníto- O general Savaget seguiu na fren- muita "vontade de brigar contra ração unanime do programa renova.urmãrto do homem e da mulher
te, com o 120 e o 310 B. C. Quan- os jagunços ele Hitler, o Antônio dor do preclaro Presidente da Repú-\88i8te. Técnico: DR. PAULO TAVARES
'elo Iocal izou os jagunços, O coro- Conselheiro da Europa". blica pela "integral" emancipaçãoO\lJrso de Radlolog ía Clfnica com o dr.

econômica do Brasil. A Cia. BRASI-Manoel de Abreu Campanario (São Pau- .........0..0....11..".•...0............................. LEIRA não é portanto a mesma com

Dr. Newton L. d'Avila ��bli:,P�:\:li��i�e;:da�!g�e:�i� ::��� o.i Banco do Bra 81·1
����o�:meel���t:l �u�,ia�O�:i��l��n��- Médico - neiro. - Gabinete de Raio X - Electro·
regularisada pacificamente a sua si.Ex-interno da Assistência Municipal ,ar�iografia clínica - Metabolismo ba- O tuação dentro da ordem juridica, de.

e do ;Serviço de Clínica Cirúrgica sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

lO vidamente legalisada volte as ativí-a carga do Prof. Castro Araujo, de fisioterapia - Laboratório de micros- : dades das suas operações. A nossado Rio de Janeiro. copia e análise clínica. - Rua Fernando • grande riqueza da indústria de ce-.�. Vi as urinárias - Operações Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis. : luloss e papel, para 0 nosso forrnídá-Consult: Vitor Meireles, 28. •

S· d d A
A - vel consumo do País e a enorme ex·Atende diariamente às 11.30 hs. e,

fo\R. ANTo�NIO MONIZ I. OCle a e nODlma portação especialmente para a Arné-à tarde, das 16 hs. em diante LI ' rica Latina oferece vasto campo deResid: Vidal Ramos, 66. • Capital - Cr$ 100.000.000,00 exploração pelo trabalho honrado deFone: 1067. DE ARAGÃO • Fundo de reserva e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50 muitas outras Companhias que ve.

le
Agências e correspondentes em nodo o paLs nham a se organisar, devidamente le.Cirm·gta e Ortopedia. Clínica e Cirurgia EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS galisadas, sem preCipitação no con.do torax. Partos e doenças de senhoras.

•
Abona, em conta corrente, os seguintes juros: junto da Cooperação Nacional. Seja-CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did· • AG1!::NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3 mos entretanto, precavidos em exi.riamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·

I Dep. com juros (C;OMERCIAL SEM LIMITE) 2% ala I gir·lhes as "credenciais" da sua apre-CIA: Almirante Alvi!lIl, 36. Fene 751. Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) 3% ala sentação. É o que o mais apurado ra-
• Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) :.... 4% ala ciocinio indica. Estejam pois tran.I Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tam- quilos o povo de minha terra, osbém de quaLsquer importâncias). meus conterràneos. Não ha confusãoCLíNICA MÉDICA com aviso prévio de 30 dias 3,5% ala nem pessimismo. Sejamos bem

Rua João Pinto n. 7 idem de 60 dias..... .. .. . .. . 4% ala brasileiros. Sejamos sempre otimis.
Tel, 1461 idem de 90 dias 4,5% ala tas pIo futuro grandioso da nossa Pá.Homens e Semhoras - Moléstla.q Depósitos a prazo - fixo tria, colaborando com entusiasmo pe-

Médico _ Cirurgião - Parteiro Nervosas - Moléstias Mentais por 6 meses 4% ala la sua maior produção economica. Os
Formado pela Faculdade de Medicina I Consultas diárias das. 3 por 12 meses 5% ala vossos capítaes, reservas e eeonômiasda Universidade de São Paulo, onde foi horas em diante COM RENDA MENSAL invertidos nas Ações da grande in-Assistente por vários anos de SerV'lço

por 6 meses 3,5% ala dústria de celulose e papel nacionalCirúrgico do Prof. Alíp!o. Correia �eto ROm O(Primeira Cadeira �e. Clm�ca Clru!'gl<ca). DR AURELIO IUL por 12 meses· ·· ·. 4,5% ala será largamente compensado com aCom prática na clllllca gmecológlCa .do • • LETRAS IPOTECARIAS

I
valorisação constante dos vossos titu·Prof. Sila O. Matos. Assistente do se.rvlço C._ Pt': As letras hipotecál'ias emitidas pel@ BANCO DO BRASIL, dos valores de los (ações) e distribuição anual dosde partos do Prof. Domingos DelasclO no Médico - irurglao - ar erro
d 'd d (1 )'"Hospital Leão XIII". .' . R A lOS X O Cr$ 100,00, Cr$ 200.00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem por ga- eVI en os ucros. E a Cia. BRA-

Cirurgitio do estômago e v!as. bllla:es, • rantia: OS MóVEIS ljIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE SILEEIRA de Celulose, Papeis e CaroIntestinos delgado e grosso, tII'Ol?e, rms, Moderna e possante instalação I RESERVA. tI,nagem se acha nesta excepcionalpróstata e bex;O'a. Varicocele, hldrocele, de 200 MA. •
. -

d d t
."

S h

I
São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro

• poslçao e es aque, em vos oferecervpaarrlt·zoess. e hérnia. Doenças de en oras e..
DI'agn o' stI'CO nrecoce da, tuberculose 't b t--r' teias anuais. • mUI o reve ao promissoras garan.Consultas, Das 9 às 12 horas nu pulmonar, úlceras gástr�cas e duo-

I Seus juros de 5% ",o ano, pagáv,eis par meio de cupOes, de 6 em 6 meses, • tias. Comprae hoje mesmo as suasCasa de Saúde São Sebastião. Jenais câncer do estomago, afe·
em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estã'O isentos de quaisquer imo : Ações que constituirão �empr8Opera na Casa de Saúde ções das vias biliares, rins!. e�c.

i postos, taxas, selos, contribuiçOes ou outras tributações federais, estaduais • I documentos de créditos constante-
São Sebastião Aplica o Pneumo-torax artifICIal

i
DU municipais, de acõrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938. I mente valorisados e negOCiáveis em

para o tratamento da Tuberculose PI'eferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou J.'lrevilegiada e • qualquer época, entrando para o qm�.IIELENA ClIAVES SOUSA Pulmonar - Tratamentos moder-
podem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS • dro dos seus associados.

nos e eficazes desta moléstia
CRIMINAIS E OUTRAS; _ NA CONVERSA0 Dlp BENS DE MENORES,: Precisa-se de Agentes nas priHei-Completo gabinete de Eletricidade ; óRFAOS E INTERDI'DOS; e NO PAGAtVIENTO DOS JUROS E DAS PRES- • pais cidades do Estado e CorrAtore.3médica: Ondas curtas e ultra·cur- • TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS : nas cidades de Biguassú, S. José, Pa.tas. Raios Infra·Vermelhos e R�ios : PELO BANCO. • lhoça e Florianópolis, para trabalharUltra VI·oleta. Infl'azon-Terapla • na base de Coml'ssa-o EXI'ge •• S- 'negociáveis em qualquer parte do território nacional e cotadas em -

. -se rele·Consultório: Rua Deodoro, 3

•••
ao

; rências e carta de fiança. Pedidos deesquina Felipe Schmidll: •
BOLSA.

Agências no Estado de Santa Oatarina: • Ações e demais esclarecimentos 2S
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.. FLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLU�IENAU, CRUZIDRO, TUBARAO : Srs. interessados queiram dirigir-seTeleione 1.475

Jl: MAFRA • pessoalmente a séde da Inspetoria a

·.1 EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. : rua Felipe Schmidt n. 41, das 9 ás
Aos sábados: das 9,30 às 11 horas. • 12 horas ou por correspondência, a

• : caixa postal 185.
• Endereço telegrãfico - SATELLITE

• Inspetoria da Cia. Brasileira de: Gerência.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1614 • Celulose, Papeis e Cartonagem, Floria.• TELEFONES: Contadona 1114 : n6polis, 12 de Outubro de 1943.

'.H••••••••••H ,.................... TRAJANO J, REGJS. ,

DR. ARAÚJO
I

\
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
COMSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfei"oarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

IJá,bados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Io'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex.interno do Serviço de Clíndca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLINICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Sclnnidt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDtl:NCIA: Rua Visconde de Ouro

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

1

f DR. SAVAS LACERDA

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência
de Caridade

CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40/5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
.RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesícula, útero. ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérnias, bldrocele, ve

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de 'Hemorroides e varizes - Practurasr

aparelhos de �ê8S0. Opéra nOB Hospitais
de Florianópolis.

Praça PertJira e Oltvelra, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias int.ernas, de Senhoras e Cri

Rnças em Geral. C-ONSULTóRIO: Rua

'lf'elipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
SIDlllNCIA: J Largo Benjamin

Constante, 3
DR. AGRIPA DE FARIA

DR. ROLDÃO CONSONI

ENFERMEIRA OBS'n:TRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de FlorIanópolis

Atende chamados a Qual(lU�
hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.

tAnti�o Lar�o 13 de Maio.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
.

�Dlrel' I domiCl1io

-

D.N.S.P. n' 199, da 1921

S a OU DeDal
CONTEM

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

ETC!
TOMICO DO CEREBRO

TOMICO DOS MUSCULOS

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortPids nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M�IOR CR $ 6.250,00
Muitas boníftcacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTE DElI to da s estas vantagens por apenas

111, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
nre tnconun-nte. Não existe igual. Não reflita e não
duví.ie um só instante, Concorra para o próximo
sorteio, tenha cottança, que, quando menos ei5!ierar, 8
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

O. Pálido.. OepIUP,,.do.,
E.gotado., Anêmicos, Mã••
que crilm MlgrOI, Criança.
raquític ••• receberão I tenl-
ficlção ge,.1 do orgolnÍRmo

co", O

Sa nOU9 n 01'
Llc.

Não há confusão
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SISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras

Bicicletas
Jóias

,

CREDIARIO KNOT fé;

o EST.DO�Quinta.tetra, 21 de Outubro de 1943

povo não lem sal Declarações do oral. MihailovitchRio, 19 (A. N.) - o Controle de Estoques e Distribuição Cairo, 21 (U. P.) _ O gene- ram formuladas contra o exer-
de Açúcar e Sal fez divulgar uma nota, por intermédio da ral Míhailovítch afirmou que o cito jugoeslavo, qu�lquer queAgência Nacional, esclarecendo dois pontos: exército jugoeslavo desempe- seja sua procedencía. Apenas Várias1) Em,..,�irtude do acôrdo_ feito entre os. Interve�tores dos nhará importante papel na luta espero dos Aliados sufícíente JOGADORES MILITARESEstados de .sao Paulo, Parana, S.�nta_ Catarll�a � RIO Grande nos Balcãs. Ao mesma tempo I auxilio para. poder o nosso Porto Alegre, 21 (E.) - Já che-
d S I C d d d 1\1 b I E C Ides '

it d t gou a resposta ao pedido partidoO u e o oor ena 01' a 1 o 1 izaçao ?On�ml a o sa •

-I repeliu
as acusações dirigidas í proposi o mais ar en e: ven-

daqui, às altas autoridades mil�ta-tinado aos consumidores desses Estados ficará sob o controle contra ele e deu a conhecer cer o inimigo comum". res do Rio de Janeiro, no sentidoexclusivo dos respectivos governos, limitando-se o Controle uma declaração formulada pu-
.......•••••••••••.....-.·.....•••.....• ......-................·.-...01

de que fosse concedida permissãode Estoques G Distribuição de Açúcar e Sal enc�minhar para,· blicamente por seu govêrno G I ' I
_ aos jogadores militares do nosso se,

t d d b t d I nd d No!' O pe .a emao lecionado, para, se preciso, deixa-os por os e esem arque as quo as e sa provi as o -

nesta capital e na qual se po- U
rem o Estado, em defesa do pavi-deste, via marítima.

. de ler o seguinte: "Posso afi- Londres, 20 (U. P.) A lhão gaúcho. Diz o referido despa-2) O abastecimento dos consumidores dos Estados de ançar ao mundo que o exércí- emissora de Berlim anunciou cho que a, licença deve ser conceMato Grosso, Goiás e Minas, continuará .feito pelas �raç�s do to jugoeslavo do nosso país de- que os prisioneiros alemães na dida pelo Comando da Região.Distrito Federal, Niter�i. e Angra. d_o� ReIS, �ob. au�o_nzaçao do sempenhará relevante papel ilha de Stampalia (Dodecane- GAúCHOS x CATARINENSESC. E. D. �. S., mas sujeito ao cn�eno d: d�str.IbUlçao do� .go- nos Balcãs e mais uma vez de- so), dominaram seus guardas Porto Alegre, 21 _ A C. B. D.
vernos. desses Esta.dos que podera? red!stnb�Ir. ou modificar mo.n.strará seus altos v.alores e chamaram paraquedistas vem de comunicar à F. R. G. F. qued t Ih t blico I t ta uelo rei e ue-l c-o-s-s o 2°. jogo entre catarinenses eo es· lU.O, caso aSSIm aconse ar o lU eresse pu. mi 1 ares na lu a pe o rei e pe- germanicos por meio dum gaúchos deverá realizarse no dia 4

-

f
r

f"
la liberdade da Jugoeslavia de- transmissor rádio tomado aos de novembro, à tarde, salvo 31Côr-400 mil sacas de ca e para as orças mocrát�ca ..Nego todas as as-I b!itâl!icos, e ocuparam a refe- do entre as partes interessadas.

armadas dos Estados Uni-dos severaçoes mfundadas que fo. - rida Ilha. Tendo em vista que a, renda será
� fatalmente prejudicada, já que coin-

TE TA U cidirá com a, reabertura do comér-
Rio, 20 (E.) - Está marcada ldefesa da América e dos seus ideais N RAr"• .MATAR MUSSOLINI cio, depois de vários dias de ina-

pura hoje, ás 15 hor-as, no palácio de Democracia.
.

I tividade, a entidade rio-grandenseti? Catete, a ceri'môni� �la entr�ga As saca·� do ,café agora oferec](l� .Capri, 21 (U; �.) _ :Uns d?iS i pessoas. Mariani continua prí- dirigiu-se à C. B. D., pedindo re-
das 400.000 sacas de cafe que o ",0- pelo Brasil lev 31m uma �larca e� mil preso co políticos ínclusíve+st ilh d S- E·. consideração da medida.
vêrno bt-asilei ro ofereceu, num .pecial, em que as bandc iras hrasi- , -. "', '. ISI..?neIr� na. I a e ao .ste- O combinado catarinense deverá
gesto de grand e a�nizade, �s. f'ôr- ,le.ira e nort�-al11erica,?'a" estarão dOIS homen.s 9ue quiseram ma- I vao. Nao foi posto em liberda- embarcar segunda-feira próxima,
ç as armadas dos Estados ünl(l?s. I d.ls'Pos�as em forn:� d� V, o que tar Mussoliní, foram postos' de porque, segundo dizem as fazendo a viagem de ônibus até
,O presidente Getúlio Vargas ta- I sl.l11bohza bem a fi n alid ade da da- em liberdade. Os supostos cri-I autoridades anglo-norte-ame- Porto Alegre, onde chegará na ma-

ra pessoalmente a entrega dos diva, mínosos já se achavam presos'
_

id d
.

. nhã seguinte.documentos e exibirá a amostra I O café presenteado, que tem um t". _ �
, n�anas, e corisi era, o um cri- .Em partida mistosa realizadados cafés que constjtuem o prcscn- valor de cêrca de ci nco milhões ha. 17 anos.

.

Sao eles 0. anar- i mmoso. Uns trezentos presos ontem, à noite, em Coritiba, o
te, aos r-epr esentan.tes das fôrças I de dólares, será .torrado e enlatado quísta Lucettí e o cel. Tito Za-jgregos e iugoslavos detidos pe- Ipiranga, de São Paulo, derrotouarmadas da grande nação,_ ('o_ronel I· nos, Estadc:s

Um dos" e trsmsporta- niboni, ex-deputado socialista lós fascistas italí�nos foram lo Ferroviário por 4 a O,. .Henry Warlker, da Irutendênci a do, do as cantsnas elas linhas de fren-
e herói da grande guerra A t lib d d -Joga�do ontem, em Plraclca�a,Exército: tenente comandante Ar-! te. "

. pos os em 1 er a e. o F'Iurnfnense derrotou a AS8O'CIa-thur J. Harrioma,n, dro Bureau dc' •••-wo;.- -.- -.-WO.-•..-.-•.•..-.-.-••J"J lIberdade_de Lu�ettl teve pou- ·----···-.· ••• ••• - -.-.wJ...J ção Acad�mica Luiz de Queiróz,Fornecimentos e Contas da Mari- FRACOS II! ca_ duraçao, pOIS morreu ao I,EGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTRNCIA por 4 a l.nha e dr. Mark L. Mac Mahon, c o n-

Ê cair perto dele, quando des- -------A-d-------.Tt "1 d
..

t 1 G AN MICOS

I Na-o d 't At - I espesa com osua or CIVI , o rmrus r? (a llerr�, cansava ao sol na ilha de Is- ._ 'eSlcu.r� �U11 so momento a ençao .
.

ôd ti.ma presença do embaix ador Jef'- TOMEM . ..'
íb

. Legião Bras ileir-a de Assistência cmema po e ser
f'erson Caff'er y.

VI'nhO Creosot!ldo
chia, um projétil. Zaní O�I em Santa Catarina, da sua nobr� rada com a venda de ·papel vel�o.A cerimônia constituirá, sem II uU encontra-se agora em Capn.1 rnissão. Compramo� a Cr$ 0:40 o qurlo.

dúvdda, um 'marco na estrada de "SILVEIRA" Este último, que em 1926 con- !' "Se_cção de Cos,tur.as", s'ob a Rua FranclSl._o Tolentmo, 3.
nossa camaradagem de armas e cebeu um plano para matar o onentaçao suprema da Ilustre pr,e- REFUCiIADO NO VATICANOunião com os Bs1ados Unidos, na Grande Tónico Duce quando surgisse à saca-I sldente da filan1trópica insti�uiçã,o,llllta em que nos empenhamos na ,

_. . .' , I senhora Beatnz Ra'lllos, es1a de- Madrí, 21 (U. P.) - Infor-.da do PalaclO Chlgl para PlD' senlVolvendo intensra atividade na mações fidedignas de VichíO·s )"ap'Oneses esla-O em, ofensiva nunciar um discurso, foi trans-lc.onf�CÇãO. de roupinha,s de s,toi,n a- anunciam que o ex-ministl'::;
. ferido há um mês da ilha de dalS ais cnançars, a serem ofertadas das Relações Exteriores do go-A· d B l' nciou Ponza. Está preso o conhecido peAlo pNatt�l. d d' 3 1 f 'Londres, 21 (U. P.) - emIssora e er 1m anu

...

M"
ar rIr O prOXImo la (e vêrno de Badoglio, dr. Ra ae,e

que os japoneses lançaram nova ofensiv� na Birmânia e estão anarqmsta Itallano anam, novembro achar-se-á na séde da Guariglia, se encontra atual-avançando na direção da fronteira da India. Segundo outros aue em 1923 fez explodir uma Legião, n; rua Traja,no, uma co- mente refugiado no Vatican�J..

t TD�omba em Milão tentando ma- missão de le'gionál'ias, que farú adespachos de Tóquio, os nipônicos consegUIram cor ar as co- Também expressam que o ma-
municações entre as fôrças aliadas e chinesas. Além �isso. tar o chef.e de Polícia f�scista, g����i���Ç�3' f;���� ���.:nrC��he��ti��; rechal Graziani nomeou cheafirmaram os alemães que os contingentes nipônicos estao-se e consegumdo apenas tIrar a cartões, afim de que as mesmas fe do estado-maior o generalaproximando, em marcha forçada, da fronteira da Índia. vida· de trinta ou quarenta possann ser co,ntempladas, na alu .. Bambara. Finalmente, infor-dida da1a fes.tiva.

mam que os al.e:qlães estão
Comprai na CI SA MISCE muito atarefados, desmante-

! ÀNEA é s�her economizar' lando em Trieste o couraçado
italiano "Impero", cujos ca

nhões. e peças enviam à fábri
cas de armamentos do R8ich.

o ULTIMADORA
ESPORTIVA

NUNC� EXISTIU IGUf=lL

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

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

-----_._---

Invencão de Vichí
Argel, 20 (U. P.) Afir-

mou-se aquí que constituem
"invenção de Vichí" as notí
cias que circularam no estran
geiro anunciando que o gene
ral Giraud havia sido ferido
num acidente de automóvel,
na Córsega.

Prestou juramentoNovo Delhi, 20 (U. P.)
Prestou juramento, esta ma

nhã, às 10 horas, o novo vice
rei da India, general sir Archi
bald Wavell.Interceptados no mar Adriático l\!�!���, ��u ��� ?Argel, 21 (U. P.) - Anuncia-se oficialmente que dois des- emissora de Berlim anunciou que

tróieres britânicos intercepetaram, no mar Adriático, dois na- o escritor Romún Rollarnd se en

vios italianos, um dos quais levava uma guarda armada alemã".) con1ra em sua resiclencia, em Ve-
�.

O
. zelay. Acrescenla a i!nfrormaçãoO outro estava tripulado por n1.arinheiros germamcos. Pfl-

que um repres,en,tante elo jornalmeiro foi levado para um porto aliado e o segundo foi incen- "Le Petit ParisiBn" visitou a espo
di3Jdo pela própria tripulação e afundado pelos navios in- sa elo escritor, onlelll, a qual lhe

decla.rou que seu marido estavagleses. "ligeiramente inld.ispo.srto", porém
Em mero 'ria de 12

I
Mais execucóes na não se mo�trava alarm.ad� pelo es-

. .V

N I tael,o ele sauele do escntor.
correspondentes oruega A d

._--

Washington, 21 (U. P.) - E�tocolmo, 21 (U. P) - Os I Atenção I cine::Pe;�dec:: tioDoze navios da frota da liber- nazIstas condenar�m a morte rada com a venda de papel velho.
dade receberão os nomes de' e executaram maiS 10 norue- . Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
correspondentes norte - ameri- 1 gueses. Os patriótas noruegue- ! Rua Francisco Tolentino, 3.
canos que perecera?l_no cum-Ise� �or�m acusados �e. auxiliar Destróier britânEcoprimento de sua mIssao. Entre o mm:Igo _

e �e p�rtIclp�r e.m •

êles, encontra-se Webb Miller lorgamzaçao Ilegais antl-naZiS- perdido
e Harry Percy, da United Press. tas. �ondr�s� 2.1 (�.) - O" des-...0....0...0...0....0....0...0....0....0---0.-.0---0...<" trOler bntanIco Panther, co-

A .. - d M seou mandado por Lord Jocelyn,reunlao e o acha-se perdido, foi oficial-
Moscou, 20 (D. P.) - Os srs. Cordell HuU, Anthony Eden mente anunciado hoje á noite.

e Molotov eBtiveram rellnidos, durante duas horas e meia, no

palácio de Spiridonovska, discutindo assuntos relacionados
com a situação bélica e diversos problemas de Post-guerra. Re
V'elou-se ainda em Moscou que foram celebradas diversas reu

niões entre os membros das delegações norte-americanas e

britânicas.

Resolvido,
.

enfim, seu' problema financeiro!

colegas da Grã-Breta,nha, sr. Antho-
11" Rden e dos Estados-Unidos, sr.

COl'dell Hull. Partieiparam da ho
menagem os embaixadores dos dois
paises allíados e os principais mem

bros elas delegações visitantes.

iiáciiõ'íéíêg'âii·ã-wP-P-àrá
senhoras

Corumb4, (Via aérea)
Inaugurou-se o curso de radio
telegrafia da L. B. A. para mo

ças e s�nll.oras.

infantaria

Adquira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando P.A.B.CELADAlVIEIITE,
com as VANTAGEBS da compra. à, vista,

servindo-se do

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e. sanitárias

Art_loS para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

Muita
INDÚSTRIA; COMÉRCiO E SEGUROS KNOT S. A.

Rua Felipe Schmidt. 34 - Sala 5 - Tef_fone 1634
Expedient.: Ou, it 1 t e da. 14 i. 17 h••

-----

O. 1<, eTUOIO_._- '-_,.

Moscou 21 (U. P.) - Um silên
cio impe�etrável rodeia as dclibe
rl',ções preliminares ela conferên
cia tripartite. É muito pouco pro,
vável que algo venha a transpirar
da conferência, afora as noticias
breves anunciando a realizaiÇão das
sessões. Hoje à tarde realizou-s·e a

segunda sessão da conferência dos
três chanceleres.

Argel, 20 (U. P.) - Vagas
de infantaria do QUinto Exér
cito, apoiadas por carros de
assalto e artilharia de campa
nha, estão atravessando o Vol
turno, em quantidades cada
vez maiores.

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

A· BATALHA DE MELlTOPOLMoscou. 21 [U.P,] -- Os exércitos soviéticos já se encontram a uns
40 kms. do importantQ entroncamento ferroviário de Krivoi-Rog, co·
nhecido como a «cidade do ferro», da Rússia. O avanço sobre Krivoi
Rog, ao sul de Kremenchug, obrigará os nazistas a recuar de Dniepo
Petrovsk e arredores para a zona do rio Bug, onde não poderão ofere
cer tenaz resist�ncia, em vista das deficientes comunicações ferro.
viárias daquela região. Outros !iespachos acrescentam que está aumen
tando de viol€!ncia a batalha pela posse de Melitopol. Enquanto os
russos reconquistaram inúmeros quarteirões nestas últimas 24 horas.
uma outra força irrompeu pelas defesas meridionais da cidade�e
agora està atacando o inimigo pelo sudoeste. Salienta-se que, com
�sse nov_o �xito, as russos ficaram em condifões de isolar os contin
gentes nazistas de Melitopo1, impedindo cio mesmo tempo a chegadad.o refoJ'!io,.

Moscou, 21 (U. P.) - O comis
sário das Relações Exteriores, sr.
:MolotQY ofereceu um almôçQ a seus

Bombar cleio pt=la
madrugada

Londres, 20 (U. P.) - Anun
ciou-se oficialmente que bom
bardeiros pesados norte-ameri
canos bombardearam intensa
mente a Alemanha ocidental,
na madrugada de hoje, i
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