
, Londres, 21 (U. P.) - Está sen-

[máXlirno dos esfôrços russos . na-j levaram apressadamente, por via' tes nazistas nesse setor, incluindo. cussão na frente e na retaguarda
do decidida, no campo de ba�alha quela região. As mais recentes in-] aérea, para aquela frente de bata- as fôrças que possuem ala sul de serão ainda mais g.raI\Tles; nana vez
de Kremenchug, a sorte de HIUer .. Jot-mações indicam que as fôrças lha. Se os russos continuarem Zaporoche, em Melid.cpol e na Ori- que a nova vitória soviética será
Se o Fllie�,rer perder a batalha -I soviéticas a�11l116ntal"am. as vanta- avançando - �finmaran� os cor- méia, de�eI� somar quase a cifra o corolário duma séri,e irrinter
como esta perdendo .- nada pode géns conseguidas e reahizar-arn no- respondennes militares aliados -, de um m.ilhão de homens. Portan- r-upta de derrotas das forças de
salvar a "Wehnmaoht" do cornple- vos avanços. Esses novos avanços os naz.istas fi carão praticamente fto a vitória russa na batalha de Hitler.
�,o "débâc-le" míditar. Se o Fuehrer Iorarn conseguidos apesar dos cercados, em toda a imensa curva Krernenchug poderá ser maior do
clolllis'eguir vencer a batalha - o enormes refôrços que os nezístas oa-i ental do Dnieper. Os contingen .. ,que a de Stalingrad o. E sua reper
que não se está verificando - ser-

Jhe-á possível remendar o seu

preSltigi o de chefe militar. Contu
do, a vÍrtólria nazista, no caso em

que se verificasse, não afetaria o

curso da guerra, e servir-ia apenas

para prolonger um pOUCiO mais a

luta na frente oriental. Portanto,
plenalll'eJl1te [ustif'icável o pessi
mismo que donuíma os círculos mi-
Ji,lares do Heich. A irrupção sovié-
tica nas linhas ao oéste de Drrie-

po-Pelrovsk - ontem confirmada

pelos alemães - não significou o A.no XXIX

o fonmou a errrissor a de Berlim, os

Londres, 21 (D. P.) - Vár-ias
divisões blindadas, motor-izadas e

de unfantar.ia soviébicas estão tem
tando irromper através das linhas
alC'ITlJã\S, ala norte de Kiev, e ao no

r oéste de Oherriikov. Segundo in-

..

russos conseguiram avançar em

certos pontos, sendo posteriormen
te repeli dias, medi amte violentos
contra-ataques lançados pelos ale
mães. Salienta-se, por érn, que a ba
talha alinda não terminou, prosse-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis -- Sexta-feira, 22 de Outubro de 1943 I H. 8948 guindo com violência crescente.

Cem
mil

alemães e quarenta
aprisionadosWash íngton, 22 (U. P.) - Existem uns 100 prisioneiros

de guerra alemães nos campos de concentração norte-ameri
canos. Informou também o secretária da Guerra, sr. Henry
Stimson, que se encontram presos nos Estados Unidos 40 mil
soldados italianos. O titular da pasta da Guerra revelou em

seguida, que nos combates travados no Volturno, as fôrças
norte-americanas do Quinto-Exército tiveram 879 mortos,
3.047 feridos e 2.848 desaparecidos. As perdas britânicas na

mesma frente foram mais elevadas.

mil
italianos Chocaram-se dois'-··'dirigív-eis,·· americanosem consequência do choque, po- bocado. Salvou-se um tripulante

rém a outra poude regressar à I e procuram-se ativamente os de
sua base. No momento da colisão saparecidos. O acidente ocorreu
a visibilidade era nula. O dirigi- no mesmo lugar onde há dez
vel avariado' permaneceu na su- anos caíu o

..

Akron", durante
perfície do mar até que foi re-/ grande tormenta.

Gôrpe�Ta-·-R:·A:F�-----·cOnira_'�L-�TpifgLondres, 21 (U. P.) - Mais de mil toneladas de bombas
foram lançadas, na noite passada, pela RAF, contra a cidade
de Leipzig, grande centro de produção de aviões do Reich.
Em toda a cidade, que também. é importante entroncamento
fenoviário alemã�1t irromperam incêndios de enormes propor
ções. Não regressham às suas bases 17 dos aparelhos ata
cantes.
�_.�_..��.�������.����'_..�_.�_.�����,�

Hitler desdenha a Mussolini

Long Beach, 23 cu. P.) - o
quarto distrito naval anunciou a

perda de oito dos seus homem,
entre oficiais e soldados, perten
centes a dois dirigíveis da Arma
da norte-americana, que se cho
caram em frente à costa de Nova
Jersey.

• Uma das máquinas caiu no mar

Carne de carneiro para os cariocas "_'·F�i;�;-·Sj;_'O;dí;Y�WJ
Rio, 22 (A. N.) - O vespertino "O Globo" informa que, P_'und

por via marítima chegou a esta capital a primeira partida de

I Londres, 21 (U. P.) - F'a
carne de carneiro,. procedente ?-o Rio .Grand� do, �ul, de ac�r- le�eu .

esta madruga�a o ex

do com os en tendimentos havidos com o trtgcrffico Sul RlO- prrmeiro lord do Almirantado
grandense. A primeira partida compreende 800 mil quilos de I sír Dudley Pound, que se en

produtos de excelente qualidade, o qual será posto à venda, de contrava enfermo desde há
preferência, nos dias de abstenção de carne verde. Os preços es- vários meses. Sir Dudleytabelecidos são os seguintes: carne de primeira, Cr$ 6,20; e de Pound foi nomeado almirante
segunda Cr$ 3,50. da frota' em 1939.

Os mais sangrentos encontros depois �e- StalingradoMoscou, 22 (U. P.) - Em toda Ilrovsk-znallTI.eka, e agora estão in- muitas vezes os seus contra-ata
a frente do Dnieper, entre Kiev e vestimd o diretaanente sôbre Kd-j ques são lançados unicamente por
o sul de Zaporoche, os con�bates en-I voi-Rog. Foram repelidos todos os I fôr�as �liJl1odadas, apoiadas pela
tre russos e alemães estão-se de- contra-ataques lançados pelos ale- / artilhar-ia.
senvolvendo com tanrta int,ensida-I mães pana deter a acometida so-

de, que conetituern os mais san- viétiea. Estocolmo, 22 (U. P.) - Os ale-
grentos encontros depois de Sta- mães começaram a abandonar
Iingrado. A luta é sumamente en- Moscou, 22 (D. P.) .- Os ale-I Dndepo-Petrovsk e toda� as suas

carnicada em terra e nos ares, em- mães estão cedendo terreno e111
I posições na curva o.riental do

p'enh�;l1Ido-s'e os soldados em f'ur io- Melitopol, onde os russos dominam Dnieper. Segundo informações pro
sas batalhas sob ensurdecedor

I
a catedral e inúmeras partes da cedentes de Berlim, a re,tir,ada na

bombardei,o e canhlolIlleio. Informa- dela,de. Salienta-se qlJie os nazis- zisrta des,U,llIa-se a evitar que gran
ções allltoT.izadas sa,1iClrutam que os tas já não pOSSill'em gramdes reser- de", conti,n@elntes al,emães sejam
a,Lemães ocupam todas as fôrças vas de infa.nta'ria na cidade pois cercadlos pelos russos.

di'�onív,eils ela "Luftw,a<ff.e" nas de
m a,i IS fre[1Í'es, na deSlesp'erad a tentia -

Uva de reco:nquiSitar e hegemon,ia
aérea, que se encontra em pode'r
dos tusso,s. Sucedem-se O'S comba
tes aérelos eJ1Jtre esquadroilhas in
tei.ras rus,slrus e a,loemãs, e, às vezes,
1110SI11'O, entre avj.adores isolados.
Em terra, a }.t1Jta chegou a,o áuge,
destacando-s'e que uma aldeia mu

dou seis v,e7elS de mão du'rant'e 28
a,taques e contra-aJttaques lançados
pelos rUSl!'lOS e aIemã'es em um día
de batalha.

Estocolmo, 21 (U. P.) - Hitler e Mussolini não mais se en

tende. Estão sustentando desde há várias semanas acaloradas dis
cussões, nas quais não entra nenhum vestígio de cortesia. Segundo
revelou o-diário "Afton Tidiningen", Mussolini se queixou amarga
mente a Hitler pelo selvagem tratamento dispensado pela Gestapo
aos italianos. As discussões entre o Füehrer e o Duce agravaram a

enfermidade. dêste último, que agora não póde mais desincumbir-se
das tarefas do govêrno. Acredita-se, por êsse motivo, que o novo

govêrno fascista passará a ser exercido por uma junta, na qual Mus
solini aparecerá como figura decorativa.

MOSC�lU, 22 (U. P.) - Os ru,sslOS

já se enCCo11,tral11 a uns 40 kms.
de Kr1voi-Riog, a "cid,a,die�do·fer··
1'0" da Rússia e importante enrtro'll
caimento ferroviário situado ao

sul de K,remenchlllg. Os rUsslOS

chega,ram a Lozorvaya, a 13 kms.
ao sal d,a linha fel'irea bniepoo-Pe-'"

_------

o Papa nao sairá do Vaticano
Madrí, 22 (U.P.) -- Sua Santidade o Papa informou os alemães de

que não ahandonará o Vaticano, mesmo que Roma venha a ser trans
formada em violento campo de batalha. Outros despachos salientam
que o Papa recebeu os representantes dos Estados-Unidos e da Grã.
Bretanha após a audiencia que c�ncedeu ao ministro alemão. Segundo
consta, o Papa teria protestado junto ao govêrno alemão pela presença

,._••�_,:"••",�.�_�."""",_.�"""""",••""""��_�.__"_,J"�_�_w��""""",,,,, de paraquedietas germânicos no Vaticano e contra a censura que está
• sendo exercida nas comunicações da Santa Sé para o exterior.

Faz grande pressão o Oitavo ExérCito 4 2a. sessão da Conferência TrípliceArgel, 21_ (U. P.) - O.S �f�tivos do Oitavo Exército fazem Moscou, 21 (U. P.) - Desenvolveram-se, ontem, de portasintensa pressao contra O 1:1llmIgo, no setor central da frente fechadas os trabalhos da segunda sessão da conferência trí
i�aliana, int�nsifican�o sua ofensiva de flanco cony:a a nova plice. ° �1esmo laconismo da véspera dominou as pequenas co
llllha defenSIva alema, e tomando duas novas posIçoes estra- municaões feitas não se conseO'uindo a menor informa�ã0 sôtégicas. As fôrças aliadas repelir_am ulna in::-estida i.nimiga, bre os assuntos tratados. A res�rva mantida pelos círculos ofi
que deu com? resultado a ex?ylsao dos alemaes da llllha do ciais é bastante explicável uma vez que estão sendo debatidos
Volturno, pOIS n�quela ocaSIao .o� s_oldados de Montgom,ery temas políticos e militares de enorme transcendência, que não
avançaram tambem pelo flanco Ir:ImIgo, �m,eaçand? .ataca-Io podem ser ventilados. Salienta-se, porém, ser cordialíssimo o
pela retaguarda. O general Kesselrlllg contmua a utIlIzar sua ambie!nte no qual se está desenvolvendo a conferência.artilharia de 88 mm., assestada em suas posições, para prote-
ger a retirada das suas tropas.

AVISOFechados os Irigorificos Wilson e Armour
Rio, 22 (A. N.) - Um vespertino local noticiou que, devido

a irregularidades praticadas pelos frigoríficos Wilson e Armour, o

coordenador da Mobilização Econômica determinou o, fechamento
de ambas essas empresas.

Ir·C···O··O··U··O··lee···u··n··s·�······T··a··p··e··t··e"S·e····�···i I �,��?��U. �a O I!�c!_ : I mando d� �
Aviacão lia cal

.
Coomuni-

I
cou: "Av'lOes bombardeIros da
RAF p.r'os's'eguiram sua ofensiva

Sto res Passad el· ras I· �6b�;aITg�s 1á1���!�JlI�;êU�Pj,������

I-a
nOIte de terca-feIra. Os a·erodl'o

• mos de Maritza na iJha de Rhodes

APARELHOS INGLESES : e Al1itimachia na 1lh,a de Cos e as

: ins,talacõ'es portuárias de Mclus,
para jantar, châ e café tambbnl na ilha de Coso Os nossos

I O
'

I O 'I na : bomb.a.rdleir'os efletuaram ontemmaior sortimento. s menores preços • um a,ta1qllle diurno contra duas lun-

A �1O I) 'E] 1'_-, JAR I chaJS to.rpeod'eiras e um vel,eiro, naS

_...
'imed'i,acões da ilha ele Gos. Um

I I, ?eiPósH? .
de ab.as,te�i,mentJos nessa

H ,,, Ilha fOI lill:cel1idHLdo •

ALVARO MIRANDA
(MINERAÇÃO DE CARVÃQ BOM RETIRO)

Avisa que, tendo o dr. Emílio Gravina deixa.do a dire·
ção dos trabalhos da Concessão de Pesquisas, em FaxinaI
Preto, município de Bom Retiro, o novo procurador, abai
Xo assinado, acha-se à disposição dos que, por ventura, se

julgarem legalmente credores. Afim-de facilitar à Admi
nistração, deverão apresentar-se dentro do prazo de 30
dias, a con tar da ptesen te da ta.

Fpolis., 20/10/43.
JOÃO BATISTA FOCACCIA.

Não escaparao ao castigo!Londres, 22 (U. P.) ...,- Mais de 250 mil alemães - militares,
políticos, agentes da Gestapo _' - serão submetidos a "processo
mundial" para apurar os "crimes de guerra" . Também dezenas de
milhares de japoneses e italianos ,não e�caparão ao castigo, que
poderá variar de prisão até a pena de morte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr' 7,00
Número avulso Cr' 0,30

No Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Cr' 45,00
Trimestre Cr' 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

11
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos ernítí

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

A Alemanha já pode
ria ser invadida 1
Conforme estudo feito por

um técnico mtlitar escossês, o
território alemão já poderia ser
invadido pelos aliados, desde
que uma concentração de fôr
ças fôsse possível nas proxímí
dades do país, possivelmente
na Noruéga. Em comentários
formulados em torno do sensá
cíonal assunto, o jornal "Man
chester Guardian" afirmou
que, atualmente, tudo é possí
vel aos aliados, uma vez que
disponham dos elementos ne
cessários á execução. Uma in
vestida de grande escala não
está dependente, apenas de
fôrças militares e sim de cente
nas de utensílios imprecindí-.
veis à campanha desfechada.
Desde o cordão de sapato até
,avlOes, trens, canhões, um

exército, precisa para manter-
se em posições de conquista. E,
além disso, embóra os exércitos
possúam tudo isso, como acon

tece com os aliados, ré necessá
ria a articulação e conjugação
perfeitas para que qualquer
contratempo não sobrevenha
á sua sorte. A capacidade de
organização das autoridades
militares da Inglaterra esta
definitivamente patenteada e

ninguem poderá duvidar d.o
sucesso de seus empreendi
mentos, porém, nas grand�s
lutas surgem detalhes que nao

dependem do esfôrço e da capa
cidade humana, mas do tempo.
O tempo é o pai dos prodígios.
E como prova, vejamos o. que o

tempo tem feito para a salva
ção da humanidade! C. E. c.

BAR E ARMBZEM
Rua V. Meireles, 11

A NOSSA

o PRATO DO DIA
SALADA DE CAMARÕES
Lave bem meio quilo de ca-

mar õe s e coeinheos in te iros
com água, sal e co er, troo
Cozinhe algumas batatas.
Descasque os camarões e pi.

que bem muiúdas as batatas.
O JORl\'ALEfHO AO PHESIDE:\'- f - "Quero entregar êste pr esen- silciros, nos dias trepidantes e Tempere, batatas e camar ões
fE - Pelotas, "Prcss Purga" (\[>ll te ao senhor"; aerescentalndo,l cheios de sensacionalismo e de com azeite, vinagre, salsa e
aér ca ) - Durante sua passagem quando () pr-esidente lhe indagou o expressão, que o mundo alravessa. cebolinha verde bem picados.
')01' esta cidade, o presidente dai motivo da homenagem: - "Eu Vcrif ica-sc, portanto, através des- A' ,-

I' I" I I
.

I 1 '1 1 I 1 s a se sa homenagem simples, 111a's, SI'gl'II-' rrume no prato sobre o centroRepúb ica OI a \'0 (e srrnp cs, mas, gos o mUI o ( o scn ior e (a u -

c- Y

signif'ical i vn homenagem. Em meio! nhora. Ela é 11.1llilo _l�?a para \JS Iicativa, C?lllO dissemos. acima, que de:: uma alface repolhuda tarn
às excepciona!s n�'lllirestações. de I vendedor-es de Jornais .: , I ,;1 l?oj)ulandade do cheí e da, Nação bem temperada, colocando as
simpatia, admiração e sof idur-icda-] O jor-nal t'!1l quesla? �l:a. o VI-, e jato que, em qualquer, tempo e folhas de tal modo que fechede que lhe prestaram allLo�ldades ln-ante iualul ino local, Dlar�o 1:'0' cm qualquer parte do Pans, ressal-

I
If

e povo desta cidade, o chef'c

darl
pular", um dos astros de pruuen-u ta na cspontaniedade de gestos a aac_e.

Naçâo teve seus passos embarga- grandeza da cadeia "Press Parga", como o que acaba de ter êsse pe- Erifeite ao redor com rodelas
dos em plena via pública, por um a quem hun ru , CO!l1 o fulgor lmpar qucno jornaleiro, grato a s. excia. de ovos cozidos, tomates in.
peq�lCno vendedor de jornais, ,(,[ue'l

das SlWS colull�s ('heia� *, vivaci-I'
COII10 milhõ�s, de outros

brasileir.os,/ teiros (porém retire as sementes
entregando um exeJl1l?lar do diár-io dade e da l1lo\'Jmcntaçao, que ca- pelos benef}ClOS que tem recebido I id d )

_

que apregoava, lhe disse: ructerizam os grandes diários bra- do seu governo. ?e � extremí a e e camaroes
-------------- ,----------------------- .Hftelros.

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

I

lheiro da ilustracão a-cima, oferecer
lhe, em umável gesto. um cálice do
excolente aperitivo K NOT, lembre
se V. Sia. de acresceu tar, ao agrade
ce) "gentileza:E$íEE 7.411-
BFl'1 o I1EII APE,7ITIVO

!WE/)/!.El(J!
�!IIJI

SECÇAO
O PENSAMENTO DO DIA
(,A couraça do talento, re

temperada pela honra, é irnpe
ne tr ável», - Camilo C. Branco.

A ANEDOTA DO DIA
HITLER: Declare que, de

acôrdo com os planes, Srno
lensk será evacuada.

O GENERAL - Que pla
nos? Os nossos ou os dos
russos? ...

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

O PRECEITO DO DIA
Por fôrça de má composição

especial, os medicamentos em

pregados no tratamento da obe
sidade, quando indevidamente
usados, podem produzir pertur
bações sérias e até irreparaveis.
Por isso, t ris medicamentos só
devem ser utilizados por pres
crição médica. SNES.

Washington, 21 (U. P.) - O nha qualquer espécie de barreira
presidente H.oosevelt declarou que I sôbr e a matér-ia prima para pneu,

A hstaustica MilIiar, destinada a se oporá a qualquer medida contra I ruádicos dos automóveis norte-ame
facilitar a preparação rápida, e tio a bor_racha natural, depois da.

gu�r-I
r icanos, visando C0111 isso manter

tias da Nação, exige que todos OI! ra, visando proteger a nova indús- em Iunciunamerno as fábr-icas de
�erfeita quanto possível, do apare- lria de borracha sintética. Decla- prodrrto sintético. Isto sisrnificaria
Ihamento material das fôrças arma- rou também que Favor-ecerá a f'a- que cada homem que tiv�ss,e um
brasileiros lhe prestem cooperação.- hr-icação de pueumáticos ao menor 'automóvel nos Estados Unidos te,
Subtrair-lhe apôio é trabalhar CGn- custo possivel e. que isto não ex is- ria q,ue pagar 50% ma,is por um
trIO " R .. ,.",i} em tlDf!rl'Il. (D. E. Ma), te nada J11alS í.nd icado do que o pneumático",

lISO de borracha uaí nr al e das
plantas C'011l0 o guayule e a crip-
tostcguia. Roosevelt deu aos jo r
nalistas a cópia d,c um curto dis
curso que pronunciou ontem a

110ite, durante o banquete ,ofere,
cido ao presidente ele HaHí - I
país que produziu dez mil tone,
laclas de borracha de criptosguia
este ano. O presi.dente acrescen
tou: "Espero que quando eu, aban,
done a Casa Bra'nea - pois de ou
tro mod,o vetariam o que eu pro,

Ipusesse - o COingresso não impo-

(//'1 »oooaro OA KhorSA,/IIO_.COt1. é SEGUROS
. ITJ••I7J.lI _'

Sumner Welles vai escrever
Washington, 21 [U,P.] -- Sumner Welles assinou com o «Herald

Tribune Synd icote» um contrato, pelo qual escreverá um artigo sema

nal. durante 25 semanas, para essa empresa ramificada em todos os

Estados Unidos. Surnn e r Welles deverá escrever o seu primeiro artigo,
como homem do povo, nos principios de dezernbro. Acredita-ze que
os artigos do ex-sub-secrctário de Estado versarão, fundamentalnlente,
sôbre questões de política externa e problemas de post-guerra.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

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

Serviço rápido e p:'!rfeito, a preço módico.

Ao tentar esquivar-se às determl·
naeêes dos órl!:ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o' que e;

inimigo do Brasil. E para 08 Inímr
gos do Brasil, a lei é inflexil'el.
�D. E. M.>.

Grupos estofados e Colchões Ireformam-se na

COlCHOftRIü MODERNA

3 - Rua Fernando �Iacbado - 3 Desistiram dos títulos
Napoles, 22 [U. P.] "A família

real italiana resolveu desistir de
todos os títulos adquiridos durante
o govêrno de: Mussolini. Segundo
os círculos monárquicos bem Irifor
mados, o rei Vítor Emanuel supri
mirá os seus títulos de imperador
da Eti6pia e rei da Albania.

Contrário à borrecha sintética

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarlall
Artigos de borracha.

PETISCOS - RoU-mops - Herrings - Picldes - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de

tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
Salame - Peixe frito, etc. etc.

Garànte-se a exata obsel'vâncla no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.

VENDEllI-SESE1)AS I
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANI OSA
Diariamente recebemos novidaoes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

agora a pr_!!ços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSAO, de todas as bitolas. fabricadas com

-

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

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

,

TIMANCARIA BARREIROS
-- --1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de Percival Callado Flores
..,.,._...

- ....-J'....._....- w.W..1'.·...·_w..- ......- ...._-.... ••• ...........- .......- ......

JUAREZ - Bíogratía - Hée-ror Pérez Martinez - Editora
Vecchi - Rio, 1943.

Uma biografia que todos os não mais pensassem em obtê-lo
homens que em nosso conti-I em paises onde a aventura mo

nente pensam alto e sentem I nárquica terminaria fàcilmen
rundo devem ler, é "JUÁREZ", te de costas para um muro.

de H,éc.tor Pérez Martinez, cuja 1 ' , . .

versão vernácula acaba de me- . J_uarez. e hoje flg�ra de pro-
f. as honras de uma segun- jeçao universal e esta cataloga-

dreceed' - I do entre os grandes conduto-
a içao, d S'dWashington e Bolívar são os I res e povos. ua VI a

. e:ce�-
gritos de liberdade, os emanei- plar, , �xuberan�e. de eplso,�IOS

.

adores de um mundo que não 9-ra�atlcos, patética � J;1erolca,
�uer. mais tutelas, que detesta e simplesmente admirável.

a posição de colônia, que quer rviver, sua vida própria, plena,
dignà, libérrima.
Juárez é essa mesma vontade

de ser livre, feita carne, é a

afirmação posítíva, categórica,
de que as cadeias da antiga
servip.ão não podem soldar-se.

. Da santíssima trindade ame
ricana Juárez é a terceira pes
soa. Faz em estilhas o trono
imperial que a soldadesca de
Napoleão erigira em solo a�é
ca, lançando-as na fogueira
de seu fervor republicano.
Juárez abrigou a liberdade

e o México dentro de seu cora

ção ardente e de sua inteligên
cia preclara. Sua vida inteira
foi um constante apostolado
de seus magnos ideiais, e um

perene serviço à pátria, grB:nde,
digna, árbitro de seus destmos.
Mas Benito Juárez amou não A tradução de "JUAREZ",só ao México, como à humani-

fidedigna correta, é obra de
dade inteira, e grande foi a

Dias da Costa, e a edição, en
sua lé no porvir.
Monroe proclamou o direi- riquecida com o retrato autên-

to dos americanos sôbre o con- tico do grande estadista mexi

tínente, Juárez defendeu-o de cano e com uma primorosa ca

armas na mão. E o escarmento racterização de Paul Muni,
sofrido pelo Habsburgo que �e pers�nifi<:ador de "JUAREZ"

proclamara imperador do Me- na tel8;, e uma das melhores
xico, apoiando-se nas baione�as i que a:te agora �presentou a

francesas, fêz que outros prm- 'eonc�Ituada E�:lltora Vecchi,
cipes europeus à caça de cetros do RIO de Janeiro.

...........··1- Atentado centra o
.

I
gral. Eisenhower

Socla f Nova Iorque, 21 (U. P.) - O
rádio de Berlim anuncia que

I uma bomba com mecanismo
........, de relógio explodiu no avião

ANIVERSARIOS
I

que, momentos depois, devia
PaSla hoje a data «nj.versária tomar o general Eisenhower,

do Ir. prof. Amér�co Ve.s�ú�io P�' para fazer uma viagem.tel, que, com multo crlterlO e In

talig3noia, dirige o G. E. A. São
José. O conceituado educador rece-

.

berá hoje do corpo docente e dis
cente daquela casa-de-ensino as

mais calorosas e merecidas mani
festa ções de estima.

Gêneros a precos
baratos

Porto Alegre, 20 (A. N.)
O govêrno do Estado pretende
por em prática, com a maior
brevidade, o plano de assistên
cia aos trabalhadores, os quais
passarão a adquirir gêneros
de primeira necessidade a pre
ços baratos. A distribuição de
coupons a todos os operários
sindicalizados será procedida
por .intermédio da Delegacia
Regional do Trabalho que já
está elaborando o, cadastro de
todas as entidades classistas.

I .'/i" I

Tr�JiUlcorre hoje o aniversário da
Brita. Maria Salomé, aluna do
·Cur.o Milton·.

Fa� anoa hoje o sr. Gasparino
Dutra, diretor da Mesa de Rendas
Estaduais de São Francisco do Sul.

(u"'·' \
A exma. sra. d, ·India Fernandes

Woods, espasa do sr. dr. Tomaz
Woods, receberá hoje muitas feli
Citações. por motivo do transcurso
d. seu dia natalício.

Nesta data transcorre o aniver-

C d p.Idrio do nOSIO prezada patricio sr. açao O lerreJosé ,Soares Glavan, figura bas-
tante relaciona::la em nossos meios Londres, 22 [U. P.] _. Durante as

comerciais duas últimas semanas, o I'!r. Pierre
.

--

,. I LavaI foi alvo. de qUCl�ro atenta-
Decorre hoje a data aniversaria dos. Segundo mformaçoes de Ar

do S"'. Hidelbrando Vaz, fazendei gel, em vista disso, foi �umentada
1'0. a guarda pessoal do prlmeiro mi

nistro do govêrno de Vichí.
Fazem anos boje:
Sra. Maria da. Costa Vieira.
Sra. Euclides F. Sousa e Florên

ciG Moreira de Albuquerque.
Jovens'. Joaquim Tiago da Fori

lleca Júnior e Antanio-Geraldo Cor
••iro.
� .. --_----.-.----_.---

PreSilglâ
-

Ô· Gõ-iêriio·
•

ê
-

ãi
classes armadas, - ou 8er'8
1ID1 "quilata - eolunllta". (Lo
D. N.).

'

incursãoA
Londres, 20 (U. P.) - Infor

ma-se que a operação realiza
da hoje pela formação de bom
bardeio da oitava fôrça aérea
americana é a centésima in
cursão dessa fôrça contra a
Alemanha e territórios ocupa
aOS.

Domingo, 24- "Matinée" Infantil- Início: 17 bs.
do dia

das reais vividas no mun

do da imaginação - eis o

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

início da
,

Il��"��#� !11'f/N�����»�I-da melhor serie de

R.OMANCES POLICIAIS
publicada até hoje DO Brasil:

Ilrmandade
de H. S. do Rosârio, S. Benedito e H. S. do Palto
- Festividades de N. S. do Rosário-

A Mesa Administrativa desta Irmandade comunica aos irmãos
e a todos os fiéis, em geral, que terão rrucro as festividades em lou-

.

vor à N. S. do Rosário, com novenas às 19 horas, a partir de hoje até
dia 24. Outrossim, no dia 24 (domingo). serão rezadas 2 missas, sen

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

Florianópolis, 15-10-43.

o ÚLTIMO CASO DE TRENT,. E. C. Bentley
UM ENIGMA PARA DOIDOS. Patrick Quentin
A MORTE NO NILO, ..... ,. Agatha Christie
O GRANDE CASO DE FRENCH F. WiIls Crofts
Â MORTE DANSA NA RUMÂNIA Y. W. Mason

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

santo
st. Hilarião,

Anacoreta
Os pais de Hilarião moravam

em Tabata na Palestina fi eram

pagãos. Mandaram o filho para
Alexandria onde devío estudar. Mas,
não achou somente ricas fontes
da ciência. profana. Alguns cristãos
ensinaram-lhe os rudimentos da fé
católica. Recebeu o batismo e, no

meio da corrupção, manteve o seu

coração puro, firmando se na ora

ção e por meio da mortificaÇlÕo
para a luta. Ouviu, então, falar
do grande Antão, que, no Egito,
se tornara o mestre da santidade.
Hilarião foi ter com êle, apren
dendo em 2 meses os princípios da
perfeição cristã. Quando voltou pa
ra casa, os seus pais estavam
mortos. Hilarião distribuiu toda a

sua fortuna entre os pobres. Ainda
não tinha 15 anos, quando se re

tirou para um lugar deserto. Aí
entregou' se ao estudo da Sagro.da
Es<:ritura e às obras de penitência.
Longos anos de prática das virtu
des habilitaram-no para construir
e dirigir numerosos conventos.
Quando, afinal, sendo êle já octo

genário. a morte se aproximava,
consolava·se com a len1brança de
uma vida inteiramente consagrada
ao serviço de Cristo.

Crimes de guerra
Londres, 22 [U. P.] -- O Minist,,j,

rio das Relações Exteriores anun

ciou que terminaram os trabalhós
preparatórios para a formação de
uma comissão das Nações Unidas,
encarregada de investigar os crimes
de guerra.

C'" ....'.
."ILlLM2MIIa

1 que, do pinheiro, além de se

aproveitar a madeira, pode
se produzir ', papel para a im
prensa, papel celofane, laca,
películas cinematográficas, sêda
artificial e a nitrocelulose, que

I é uma das matérias-primas
essenciais para a fabricação de
explosivos.

2 que a espécie porcino, ten-
do-se em vista a antigui

dade, pertence à aristocracia
prehistórica do mundo animal,
pois já na época das habita
ções lacustres o porco domés
tico era criado na Europa.

3 que James Stevens, um cida-
dão de Toronto, no Canadá.

ao atravessar despreocupada
mente uma rua. caiu fulminado
ao ouvir uma estridente buzina
de automóvel.'

4 que fabricando insípidos bom-
bons de borracha, o famoso

industrial norte-americano Wri
gley construiu um arranha-céu
em Nova Iorque que, até 1931,
fig.rava como o mais alto dos
Estados Unidos.

5' que, a exemplo da maioria
dos indús, Mohandas Ko

ramchand Gandhi, o famoso
Mahatma Gandhi, ficou noivo
aos 8 anos e casou com apenas
12 anos de idade.

6 que é incomensurável a in-
fluência da floresta sabre o

homem; que se costuma dizer
que a cultura européia surgiu
do seio da selva; que os pri.
meiros deuses europeus foram
deuses da floresta; e que a mi
tologia européia é quase toda
ela uma mitologia das selvas.

��������������

Atentado contra
um traidor

Madri, 21 (D. P.) - O embaixa
dor de Víchí junto aos alemães
contou aos jornalistas os pormeno
res do atentado de que 'foi vítima,
no domingo passado. Disse De Bri
non que às duas horas da madru
gada foi despertado, em sua vl
venda, por violenta explosão; le
vantou-se para, ver o que aconte
cia e, em seguida, nova explosão se
fez ouvir, mais violentamente. Sua
residência sofreu grandes danos e
êle ficou ferido. As bombas haviam
sido cuidadosamente colocadas de
baixo da janela de seu dormitório.

A MESA >DMINISTRATIVA
5v.-- S

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

Tratamento especta lrzado. das afecções do Aparelho GenitaI Feminino.
Tr-atamento moder-no da Blenorragia Aguda e Ororuíoa, sob corttrole en

doscopíco (URETROSCOPIA) e de labor-atór-io. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especíal ízados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Díar larnemte das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: Tiradentes. 7 (Sobrado),
CONSULTóRIO: Ti>radentes. 14. FONE: 1.663,

Os recebimentos de A canêa virou laluguéis adiantados -

Rio, 21 (E.) - A presente Maceió, (Via à,érea) - Notí-
campanha policial contra o se-\ cias procedentes do município
nhorio deshonesto e cruel não de Traipú precisam que a ca
se está fazendo sentir somente noa em que viajavam várias
no que diz respeito à maiora- pessoas, inclusive o prefeito
ção dos aluguéis. Além da re- daquele município, sr. Mário
pressão à exploração dos con- Mendes, naufragou diante da
tratos de apartamentos com mesma cidade, no rio S. Fran
móveis, as autoridades da 3.a cisco, perecendo cinco pessoas,
delegacia auxiliar estão tam- O prefeito de Traipú salvou-se.
bém reprimindo as exigências
absurdas dos aluguéis cobra
dos adiantadamente e dos de
pósitos de mais de três meses.
Em ambos os casos, os infra
tores serão processados, de
acôrdo com a lei de economia
popular.

"A Bandeira NaclonaJ quando apare
cer em sala ou salão, por motivo de r-eu
nlões, conferências ou solenidades, fica
rá estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal <ia tribuna, sempre acima da cabeçado respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retânguloesteja em sentido horizontal, e a es
trela Isolada em cima". (Deceeto-leí : n
'-3flS, de 31 de JuDio de 19U; - Art. 1�
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Tabelados os preços dos «pratos.
de gue,rra» nos Restaurantes
Manáus, 21 (Via aérea) - A Comissão Municipal de Pre

ços, reunida hoje no gabinete do prefeito, e presentes os dele
gados dos proprietários de hotéis e restaurantes e um médico
especialista em alimentação designado pelo Departamento de
Saúde, resolveu dividir êsses estabelecimentos em duas classes
levando em conta suas condições de luxo, conforto, etc. Consi
derando a situação difícil

por.
que atravessamos_ e no

sentíd01de acautelar o bolso do pobre contra a exploraçao dos ga_nan
ciosos, a comissão tabelou os preços dos "pratos de guerra",
da seguinte maneira: primeira classe - sopa de legumes, Cr$
1,00; peixe com arroz, Cr$ 2,50. Segunda classe - Sopa de
legumes, Cr$ 0,50; peixe com arroz, Cr$ 2,00; carne assada
com arroz, Cr$ 2,00; guizado com legumes, Cr$ 1,50.

I
I
II
lo ESTADO Esportivo Rainha

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da

sensação de "envelhecimento",
das dôr es nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento c combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteraçào do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
irnpor tan t issirno de reter por
filtração as substancias noci "as
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do mico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco. mais
ainda, cada pensamento e erno-

ção concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga' são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes
possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são filo
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes tóxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumula", nos musculos e nas

juntas e são responsáveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pda" sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
sào em geral as tor turantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e inf la
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As. Pilulas
De Witt vão ler à séde de
todos os vossos males - aos

Rins, A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

dos

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULAR'DADES

UIé.INARIJ\S

ITTo vidro grande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e rneie a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Estudante
Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, promo

vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
o apôio de " O ESTADO.

'

Voto na senhorita ó • ,

Aluna do ..,

Votante .

NOTA: - Preencha com claccza o "coupon". acima e depo
site-o n3J urna. existente no Cine Ritz, especialmente colocada para
esse fim.

DO ·DI

CIHE

o Botafogo, depois da paupérri
I ma campanha de 43, pretende

I renovar, por completo as suas hos
tes. Do Rio Grande do Sul, ambi

I ciona â:e o ponteiro esquerdo Ilmo

I e o centro-avante Vilalba. Fala-se
que Perácio tambem retornará às

I
!ileiras do Botafogo.
-Ern troca de César, o América

I contratou Mical, que defendia as
I côre s do Canto do Rio.

-Os vas.cainos tambem entraram
em "fogo" e seguraram o concurso
do centro-avante João Pinto, que
atuava no São Crist6vão.
-A Portuguesa, da capital ban

deirante, venceu, em Taubaté, o

Esporte Clube Taubaté, por 2 a o. HOJE 6a. feira HOJE
-O Guarani, de Campinas, derro- I -----------------------� _

tou o Riopardense, de Rio Pardo,
por 5 a 2.
-Encontra-se no Rio o sr. Antô

nio Baroni, diretor de �sportes do
Palmeiras, de São Paulo, que está
tratando de conseguir a transfe-

=-..-II!II-..-...-...-III!"�����-�-·�������IIIF���d� rência de Pedro Amorim para o

Caixa Beneficente dos EmpregadOS do Ministério da azen a clube paulista.
no Estado de Santa Catarina

i -o Santos empatou com Q Rio-
c1arense, de Rio Claro, por 2 a 2.

Assembléia Geral Extraordinária .o veterano arqueiro paranàensG
. 1a. Convoca"ão Rei firmou compromisso com o

"!II Juventus.
De ordem do sr , presidente convido os srs. associados

I
-os conhecidos médios paranàen

desta «CAIXA» para se reunirem ;;)m Assembléia Geral extra ses Ferreira e Janguinho serão cori-

di
,.

m ln convocs çãc no din 23 do corrente às 10 horas, tratados pelos Santos.
or marra, e . �,

G _.' f I -Anito está em experieneias no

da manhã, em uma das salas da uar da-Mor ia da AI andega, Santos.
para resolver assunto de relevante importância. -Eduardinho assinou novo con-

Secretaria de Florianópolis, 16 de outubro de 1943. fráto com o Corinth'ians.. IHUGO MEYER 10 Secretário -Carlos de Oliveira Monteh'o será
,

4 4 o árbitro do prélio São Paulo x
v. Flamengo.

-----·-------.--:1------------,------ -O médio Silva, que pertencia

T!!���a(t. ,)ara l!ícq�r sa�!!i!l��lél11 !Ssç!�!�! ���S�e�:1::::::: V:l:::r:mti:::
que chegam dai fronteira italiana física e mental, Mussolini se acha nar hoje, à tarde.
informam que Mussolini ordenou o gravemente eu Ierrno em um sana

estabelecimento de tribunais espe- tório de Piave di Cabole, sofrendo
ciais em Milão, Turim e Genova de ulcera gastrica e de prolongados
compostos por republicanos fascis- ataques de riso histérico.
tas e com a missão de julgar, apli- O alto comando alemão no norte
cando a pena de morte e a de prl- da Itália voltou a negar que o Papa
são perpétua a todos os antigos seja mantido como prisioneiro, af'ir
fascistas responsáveis pela sua mando que a Guarda Suíça conti
queda. nua, cumprindo sua missão em São

Pedro e no Vaticano: Isto poderia,
Afirma-se que entre êstes se in- ser verdade, porém não se meneio

clue, praticamente, todos os anti- na o falo de que soldados alemãs
gos membros do Grande Conselho reforçaram recentemente as tropas
Fascista, como Ciano, Grandi e Bo- de paraquedistas que montam guar
tai, além de muitos outros gradua- da ao Vaticano e em São Pedro.
dos oficiais e funcionários e os Continua reinando uma grande
,ivi$ q\le asora .apoiam BadoBlil>, ansiedade $oJm� o futura do PalPi\,

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDOHIA
oferece. lhe por

CARTAZES

(ODEON»
A's 7,30 horas:

Um filme forte e impressionante. com Jean Gabin , nó seu pri
meiro filme em Hollywood, e mais Ida Lupino e Claude Rains

·B R UMAS

ALUDA-SE A casa sita
na Avenida

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. Irnp , até. la' anos

Adolfo Konder n , 3, com am

plo salão para qu alquer ramo
de negócio, com todos os requi
sitos da higiene, Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42,

30 v. - 1

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

CIHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:
Programa duplo

Duas agradável comédias:
Ann Rutherford em:

�ary é ciurnentã
Lew Ayress e Rita

Amor entre
Jolson .em:

arrufos
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
.Pr eço único 1,50. Livre de Censura

Amanhã - Odeon às 4,30 e 7,30 horas. Gigantesco Programa
TERRA SEM LEI, com Richard Dix

OS GREGOS ERAM ASSIM, a maior gargalhada do século
GUERRA AOS GANGSTERS (5 e 6 episódios)

PERDEU-SE um brinco

1-
-

�

(argola) de THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
ouro. entre as ruas Fernando LIMITED
Machado e Tenente Silveira. Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Será gratificado quem a achar I Cr$ 1.200.000.000,00.
e entregar nesta redação. Sub-Agente: L. ALMEIJ;>A Rua Vidal Ramos, I'

S V. '. 1 �"__�" ..�I

preços de liquidação
todg a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!
,

Muitos artigos serão rebaixa�os para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro:'� o que

vale muito :mais 1
Aproveite a nossa

oferla especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano,- 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



d ESTADO-Sêxta .. 'elra. 22 de de OutubrO '943idiIocotLIWN
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tI
;

Ir 't 'C
'

E�ce;rrado rumorosa processo,Sao LUIZ do Maranhao (VIa detenção e multa de 1.000
aerea) - Em longa e fun- cruzeiros, como incurso no ar

dam.enta?a �entença, o juiz tigo 319 do Código Penal e mais
Aguiar Pinheiro encerrou o ru- cinco anos de reclusão e mul
moroso processo instaurado ta de 20.000 cruzeiros como
contra o sr ..

'

Elvídio Martins incurso no artigo 312: paráMaia, ex-diretor �� D�parta- grafo 1.0 do citado Código, senmento das .l\:'Iulllc!:palldades, do ambos os artigos combina
que fora demitido desse cargo, dos com o 51 do mesmo Códi
a bem do serviço público, de- «c, O acusado evadiu-se en
pois de rigoroso inquérito fei- �ontrando-se atualmente no
to pela Administraç�o, que Rio, para onde foi expedido o
provou, entre outras COIsas, as respectivo mandato de prisão.irregularidades alí verificadas,
constantes do desvio de dínheí- O t -d droo Elvídio foi denunciado por por UDI a es
dois crimes, sendo condenado comerciaisLiberdade de Imprensa (;OZINHEIRA
a sete meses e quinze dias de

COMPRAM-SE:
Uma das idéias mais queri-, sr, Alherto Pasquallní, seere- Precisa-se de uma, que dur- VE-MOEM-SE Um dínamo de 2 % a 3 1fz H. P.

. ,

O d d 80 para 220 volts.das do faseisme e aquela que, '/ tário do Interior (lo Rio Gran- ma em casa. r ena o cru- Uma motocicleta emplacada.couceitualndo a imprensa co- de do Sul. "Sou fiador da Im- zeiros. Praça Pereira e Olivei 3 bungaJows novos sitos à Um motor ou dínamo monoffsi-
mo �ncUJ?Li?a da

.
Importante 1 prensa e _por isso quero urna ra, 18. V.. 5 Avenida Rio Branco; 4 lotes à co de 7 a 10 H. P., de preferêncin

funçao públlca, exige que, pOl'I colaboração
amena e sem abt-IVENDEWI SE 20 ações da

rua Esteves Junior, entre a Av. (lll5-��l�l�tor elétric� trifási.co de $lÁ.êsse motivo, sejam os jornais ques pessoais, disse o secretá-' ,.
Ci Sid

' Rio Branco e a rua Joinville;
t 1 d I

A

É' . la. 0' erur- 1
. , 5 H. P.

con 1'0 a os pe o governo, 1'10. Desejo e quero a colabora- .

N' 1 T t d
lote SItO a rua Joinville; dois VENDEM-SE .•"1 I" 1 t

,. - .
. gica acionar. ra ar na re a- b

.

facI, a las, uemons rar o VICIO çao da Imprensa nos problemas -

d "E ta d
"

V 5
se rados SItoS à Praça 15 de Um terreno 10 x 29 na Vila Ne-.. I d Ih t dI"

- çao os .. o . .
-

N b 10 22 doiong'ma e seme an e pensa- a a( mtnístraçãn, mostrando ovem ro , ns. e; OIS rêu Ramos, por Cr$ 3.000,00.
me�to. A função _pública, não ela os males e inconvenientes" BI·CI·cletas. vende�. se 2 sobrados sitos à rua Tiradentes Uma casa na Felipe Schmidt,
a pode exercer a Imprensa se· que merecem ser sanados, pa.' • em otlmas n. 44 e esquina da Travessa por Cr$ 50.000,00.
não sendo livre, 'pois eSS8i Iun- ra o bem da comunidade e do eondições. Ver e trator no Ratcliff', um prédio à rua Deo- Uma casa na rua Felipe Schmídt,

-

2 por CrS 10.500,00.ção consiste essencialmente próprio govêrno, E se assim armazem Bom Fim, no Es doro n. 3; 4 bungalows novos Uma casa na rua Ruy Barbosa,
em debater e esclarecer. No fizer, eu agradeoereí a sua treito. 15 v,-2 e 40 lotes à rua Bulcão Viana, por Cr$ 50.000,00.
mundo moderno, o tavão de obra. E .no dia em que voltar em João Pessôa e uma chácara DuaJS casas na, rua Fernando Ma-
que falava Sócrates e eulo a censura à imprensa _: po- GRATIFICA SE

com casa de madeira, à mesma chado, por c-s 35.000,00.
a quem Uma máquina registradora. Re-destino era alertar o corcel do fieis dizer _ pedíreí Imedíata- ,- h rua; um bungalow e 36 lotes gistra até 99.900.

d d
.

ld ac ar, e •Esta o, e maneira 'que a VI a mente minha demissão". entregar na Av Rio Branco
em rua próxima ao balneário Um cofre marca "Ldeo!lI".pública não apodrecesse no Nessas palavras do sr, Alber- 172 h '.

h b 'da Ponta do Leal, junto à praia

�
Um motor para máquina de cos-

.

'1' , um cac ornn o ranco b f" d ,. luraconformIsmo, no servi ismo e to Pasqualini só há uma coisa b t t d
e ene reia os com luz eletnca D·· ,

1 d
.

. . . A' ,

<I
com a ca eça pre a e que a en e • OIS momnos, sen o um maior e

na oumplíeídade dos ínterês- a corrfglr s é que a imprensa -I d DUQ'UE
e agua corrente; um terreno outro menor.A

t
-

h' dí De o nome e. 40 1 ' .

M�es, esse
-

avao oje em la e a não póde ter por fiador senão 3v. alto _ 2
com ates proxI,mo ao or�o 15 ações da Cia. Siderúrrgica.

Imprensa, a si mesma. Num regime nor- do Geraldo, fronteiro ao carm- Canos em perfeito estado.
CI

-

'd h h d
. "

d J Um barômetro aneróide "Casel-
.

aro, que nao po e
. �ver mal. de liberdade, a imprensa MACHADO & CIA. nA o o ceml�e.no e cão Pes- la" próprio para bordo.liberdade sem responsabllída- precisa ser livre por sua con- \soa, com ott�o P."oço e duas Uma bussola "Casella", com re-

de, A imprensa,deve ser plena- ta e risco. E para isso que a
AGfilNCU.S E REPRESENTAÇOES c.asas de �adelra; lima. magn,í- lógio de sol.

mente responsavel. Irrespon- sua responsabilidade deve tor-
Caixa postal - 37. Rua João Pfn to - 5. fica pr opr iedade em Biguassú,•• Florianópolis A -.

dsáveís continuam a ser os jor- nar-se efetiva através de le. Sub-agente. n08 principais mnnfcípíoa do
com tres casas � resi ência e

naís nazistas, porque não di- g lslação adequada, ESTADO comércio, chácara, pasto, etc.;
zem senão o que Hitler quer. a granja Santa Helena, a dois
Assim, desde que controlada: I quilômetros de Biguassú, com

pelo govêrno, como na

Alema-I A Mobl·ll·adora 70 cabeças de gado, cinco en-

nha e na Itália, a imprensa - genhos, grande lavoura, arrozal
perde justamente a capacidade Refrigeração em geral de irrigação, 10 casas para ren-

e contribuir para a elevação

I Sorveteiros-Refrigeradores-Bolcões-Frigorificos deiros, mil pés de nozes de
da vida pública, e os [ornalís- (para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá- Iguape, uma limousine "Ford"
tas, por sua vez, passam a ser dios-M6veis finos-Tapeçaria 1938, com chapa de aluguel n.

meros empregados do govêrno Z. S. BATTISTOTTI 1.507. - Para mais explicações,
e não intérpretes da opmrao, com o proprietário à rua Te-

O valor da liberdade de Im- Rua Felipe Schmidt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549 nente Silveira n. 37, ou com o

prensa vem de 'ser focalizada, FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA dr. Leoberto Leal, à avo Trom-
aliás, em termos justos, pelo =====������p�ow.::s�h:.y�6:2.:._ �� =

f

•

A. L. ALVES, rua Deodoro 35,
póde servir de intermediária para
qualquer negócio. Quem quiser
comprar, ou vender, sejaJ o que fôr,
deve procurar esssa firma, que
tem, além das utilidades oferecidas,
muitas outras coisas, que podem,
interessar.

muito, muitogasteCompre pouco
fazendo suas compras na tradicional Remarcação de preços de fim de ano da popular CASA DAURA

COMO VERDADEIRO BRINDE DE FIM DE ANO, OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADOS:
AR1UARINHOS

Sombrinha de seda e linho .

Sombrinha Chamalote .

Sombrinha p zmocinha
'

.

Sombrinha p zcrtança .

Tapete de veludo plquarto .

Cortina de renda , .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz " .

Camisa Socega Leão p/homem .

Camisa Socega Leão p zrapaz .

Jogo de couro p/rapaz .. ,
.

Jogo de couro p /homem _ ..

Blusas Swing de 10, 12 e , .

Camisas Sport branca ' .

Camisa Sport branca, art. fino .

Camisa Sport Creme .

Maletas Escolares .: .

Pasta de couro ,
_

Malas de Fibrolite de 24, 28 e .

Capas felpudas p/bêbê .

Casaquinhos felpudos p/bêbê .. , .

Lã Linda, novelo .

I

6,00 j
5,90
3,30
2,40
3,40
3,00
3,30
4,,30
3,30
3,20
4,�0
3,00
3,30
9,50
7,00
6,50
6,00
6,50
6,00
3,30
6,00
4,80
4,00
3,90
1,50

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

11,00
S,oo

f Li�_on em t?das as cores, mt .

Zefdr superior mt .

Luizine em tôdas as cores mt _ '.

Crepon p/kimono, largo 0.8.0 mt .

Pelúcia fustão branca e de côres mt .

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

Toalhas lisas pybanho uma .

Toalhas superiores p /banho uma .

Tecido cordoné p/cuécas mt .

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

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

Cretone branco, largo 1,40 mt .

Cretone branco, largo 2,00, mt .. , .

Cretone branco, largo 2,20 mt .

Cretone de côr; largo 1,49 .

Cretone de côr, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt .

Guarnição pintada p/chá uma .

Rendão' de algodão p/vestido mt .

Filó p/mosquiteiro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt _ .

PERFUM..lRIAS:
Leite de Colônia ,

.

Leite de Rosas : .

Pasta Kelínos , .

Pasta Alvídente .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever .

Pasta Acotylarsan .

Talco Ross ...........................•
Talco Malva, pequeno , .

'" alco Malva, grande .

" atou Michel e Flamour ,
-

aton Tangos e Zande , .

Loção Brilhante .

Tricofero de Barry .

Pó Madeira do Oriente .

Pó Floramye .

Pó Gessy .

Pó Coty ,
, , .

Esmalte Cutex , .

Odol Líquido .

Sabonete Lever, Lifebuoy e Gessy, caixa ..

��abonete,DOrly, caixa .

abonete Carnaval, caixa .

Sabonete Noby, caixa , .

Sabonete Madeira do Oriente, caixa .

Rouje Michel , ,
,

ROuje Narciso Verde .

!toujP: Gessy .

Rouje Madeira do Oriente .

LQção Flamour .

Lo -

Nçao . arciso Verde .

gleo de Lima .

Qr:me Rugol, pote .

I

UlUa Petroleo San Dar .

Na

3,50
3,50
3,50
5,5(')
6,00
6,50
8,50

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

20,00
3,00

39,00
29,00
15,00
8,00
24,00
25,00
4,30
6,00
5,50

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

ARTIGOS DIVERSOS I
Cobertores Cinza '

.

Cobertores p/bêbê de 7,50, 10 e .

Colch:;t 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 .

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, rot .

Lingerie liso, mt .

Lum.ier, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

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

Seda Lanile, art. pesado, mt .

Givré superior, mt _ .

Fustão 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

mesma base de" preços, vendemos todo o nosso "stock", com o' único
sômos

fim de satisfazer a nossa freguesia, retribuindo, dêsse modo, à preferência com que
semrre distinguido'S

Comprem, pois, na CASA DAURA, e ganhe a diferença ,!
Schmldl, 1.RUI Fallp. Oha t607

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atriz suspensa e atores censurados Roubo em José II •

.

RI?, 22. (A. N.) - 0. corre�pondente e.special do "O GI�bo", Mendes I Dr. JOSE DE ALBUQUERQUE
em �e�e:n' divulgou o segumte: Em portana de ontem, o diretor -- Membro efetivo da Sociedade de Sexologia de
da ,olvlsao de Impre.ns.a, Teatros e Cinemas do DEIP, suspendeu por

Esta madrugada, foi assaltada Parie, Titular da Sociedade Médica de Valparaiso.
A8 h d d d pelos gatunos a casa comercial da
'1' oras e suas atrvi a es artísticas, a atriz carioca DarcÍ Gonçal� Sra. d. Juraci da Silva Luz, no Me�bro Bonorario da Sociedade Mexicana de Euge-
ves, ora trabalhando no Teatro Colisêu, que, apesar de anterior- arrabalde_de, José Mendes.

.

riesr a, Membro d� Honra E�trangeiro do 10 e 2° Co n-

mente advertida t d' f'
Os ladroes, com chave falsa,abrl- gressos de Eugeriie , do Peru. Delegado do Congresso

,

' compor ava-se em cena e maneira o ensrva ao ram a porta do porão da casa d TI'- I t
.

I t P'
,

d Ad' A' f' I d d
'

I
a < rirao n ernacrorra con ra o erigo Venereo de

ecoro a assistência e pro ena pa avras acompanhadas de gestos I
on e retiraram uma picareta, H' P id t d C' I B

"
_

b d dená "

PI'
.

com a qual arrombai'am uma ja-
ala. reei en e o ITCU o raeileiro de Educaçao

so remo o con enavels. e a mesma portana e os mesmos moti- nela do andar superior, onde revis- I Sexual e ex-Professor da especialidade na Faculdade
vos, foram censurados os atares Vivíani, Lison Gaster, Jararaca e I

taram todas as gavetas, em busca,

I
de Medicina da Capital Federal, DE PASSAGEM POR

Ratinho, todos exibindo-se atualmente naquele teatro I adPe�as'l de dinf�eiro, P01d'S merca- Fl"ORIANOPOLIS, comissionado pelo Circulo Brasilei-
. Orla a guma 01 carrega a. d Ed

.

_

SI' A •

f=�:---------------------------
Um padeiro que distribue pães

ro e ucaçao exua, para realzzar conierêncies só

aleceu O pai- do presl·dente' Vargas
naquelas redond�zas, às 4 horas na bre educação sexu�l e a:,ti-venérea, no Sul do Brasil,
rnudr-uqudc , OUV1U. r,u:nor estran�o e demorando-se ate o die 25 do corrente nesta cidade,

.,

no
í

n tení or do edíficío , mas nao atenderá os doentes de sua esp c' lid d DOENÇAS
RJO, 21 (A. N.) _ AS 6,10 horas e sua f'arnilia manifestar-ôcs ele pe- lhe deu maior importância. SEXUAIS E VENEREAS h

e Ia 1 a �
ela mamhã de hoje faleceu nesta sal' Também estão ch;<1all'lo < o

Os ladrões deixaram vestígios ,com ora p revuirnen te mar

capdtal o general Manoel Nasci- Cateto e G' b t"
a sobre os quais a Polícia poderá, cada, devendo os cartões de consulta ser obtidos no

V '
.

d
.

I
i

ao �lana ara, (e todos os certamente com fruto, basear suas Hotel La Porta com seu secretário particular Snr
menta rulgals, pai o presir ente pontos do pais, mensagens ele pe- pesquisas. Nor ival Fonseca.

.

Getúlio Vargas. I sarnes.

I
O aBo posto do

Rio, ?1 (A. N.) -.0 pn�,fessor Rio, 21 (A. N.) - Em virtude gral_ Marshall
� Anes DIaS atestou assim a causa elo falecimento do general Vargas, Nova Iorque, 22 CC. P.) - O ge-
"mortis" elo general Manoel Nas· lO ministro Salgado Filho deterrni- nera! Marshall, atual chefe cio Es· Mikolajezyk define a EmissaP fl·O papalCi�nel1.[,o Vargas:. "Causa pri111ári.a II1?U que f'Ü;ssf.ln� suspensas as sole- t�do-Maior ,da E�ércilto Norte-ame- sua politica

'

bronco-pneumonia, causa secundá- I nidades de carúter festivo da "Se- ncano, ser-a desigruad o, hrevemen- Rio, 22 (A. N.) - A bordo
r ia ínsuficiôncl.a cardío C'l'C I .' I I A " t I t h f d f' Loud rcs. outubro - (Do Polis"1 do navio "Cabo de Buena Es-

, " ,1 - 1 U ato- 111Iana (Ia sa, real izarndo-se ap e- e, comanc am e em c e e as ar-

da". nas, no sábado, às 8,30 horas, lUis-j ças aliadas na Europa. Foi () que
eh Inf'ormad.i.on. Conter para Iute-

1 peranza" que passou por êste
raliado ). - Em uma autorisada po.r.to, procedente da Espanha,

. ,i sa campal no Aercpooto Santos informou () correspondente da
RIO, 21 (A. N.) _ AS 10,20 1110- Dumont, em memória dos mortos National Br oa d cust i ng corpora-

entr-evista com o Primeiro Min is-] VIaJa. um emissario de Sua
ras foi f'eohado o caixão em que

1 da aviação; e 110 mesmo local, às tiori em Londres. Ainda segundo
tro Mik olajcz yk, o conhecido jor-; Santidade o Papa, conduzin-

se auardersm os restos lo <1 1930 I 1 id
nalista britânico Georne Slocombe, 1 do correspondência do Vatíca-

'" 'w � ,( gene- t, lar as, a so em ade rnílítar da o mesmo imformante o general
�

ral Val'ga� '. O alto fOi. assistido por 11 entr-ega de cerfif'icad os aos primei. :\Iarshal,1 será substituído na ehe-
110 Jor-nal "The Sunday Express ", no para a Nunciatura da Amé-

toda f I 1 ., I M
cita palavras o Chefe do Governo rica-do-Sul.

arru Ia c o extan 10. onse- ros reservistas da Aeronáutica, Ií.a do Estado _NI a ior pelo general
nhor Rosalvo Costa Hego presidiu pelo titular da pasta, Eisenhower, atual comandante das

Polonês :
•....••..

-E'J'··
....··....··...··...·I'Io··"..··....-·..·'J'.·.....·.....·.........I'Io·."..·.....• ...·'J'.......··oI.·........"".•""'.•-"'-''"01

a cerimônia da benção que foi �__ ..-.. _w fôrças aliadas no Mediterrâneo.
"Nossa p olhbica externa tem ires slabilizador

�:.leb�adp:,!��e���� sa�=rd�:p�;l:�� O «RiO PardOe))
.....

8.·':""n.--I;.8-
....

t--r.-o,...----..-";"t
..:--------. '��n::�:rl1::�in���)�s :no��::lbca���;e;�:I��

acompanhou o C/arpo até o alero- Rio, 22 (A. N.) - Entrou marl Imo remos a mallllter a maior amizaele

porto, ass.i's,ti,ndo à decolagem do em servIço, na luta contra os Corre a notícia de que o vapor Ploss.ivel com a Grã Bretanha e os

apal'elho, que às 10,40 1evallüava submarinos eixistas em águas argentino «Vaquillona» afund'ou Es,tados Unidos; e nos esforçare-
, do AtI' t· S I b perto do Cabo de Santa Marta, til I

-

d
voo com destino a São Sarja. an ICO- U, O caça-su -

neste Estado,
mos l)ara rees a)e ecer re acoes e

Ai· tmarinos "Rio Pardo", recente- Nada conseguimos apurar positi-
hôa viziruha.nça com a Rúss·ia." mlran e morto

Smente, inccrporado à Armada. vamente. Outra notícia diz que, Hteferindo-se ao preparo de um Nova Iorque, 22 (TJ. P.) - A
eu comandante é o capitão ontem. pela manhã, aquele vap:>r levante geral, quando for propíeio. el1üss'ora de Huma anunoiou () J'H

tenente Amarilio Alves Tei- irradiou pedido de socorro, dizep.- O Prime.ko 'Ministro Mikolajczyk' leci.mento do almkante Allt(\ll]'O
. do achar·se, no citado ponto, com I

T

xelra e o imediato o capitão avarias a bordo, sem, no entanto,
decltal!'ol1: Legna,ni, sub-sc,c-retá'l'i,o de Estado

tenente Ernani Leite. especificá-las. _

"Qualndo ;so.ar a ho�a ?,a liberta-, da ma,ninha do govêrno l'epuulica-
Até hoje pela manhã, não con- çao ela Polo11Ja, o exercvto S'llbter- no de Mus'soli,n,i. O alnüra,nrte Len'-

Contra Izernía �:g.u���b�c:v.?!-.:e!.�r.::!�?�=� r�l'�eo que con�a de I1Ul11erOSaJs di-I,nani perec,eu em c01ns'eql1ênc�a
Nada de aumento! ,Vlsoes, (1L�e estao �,go�a se'n.dro trei·1 ��s fe.riment,os recebiel'Üs, quarta

nadas �'Ol sel� propno: COflnandan- I f,eu'a, qU,a'ndo tombou em Vicenzu
Rio, 22 (A . .:\.) _ Infoil'l11a o te e�l1, (�hefe, se erguer,l d� solo 110 o autolTIoV1el em que via'java.

"Globo" que o pr2sidente, após ter.ntono ocup.ad.o da Polonia.
demorado exa.me, res1o,lveu, vetar "Cm dos membros do comando
a nova preteJllção da éOl11palnhia sl1bterrâJl1JeO é lliI11 delegado do Go ..

Telefônica Brasilei,ra, no sentido verno Polonês. Quamdo chegar o

d,o aumento de diversos precos ele dia da libertação e que for orele

S'CUS serviços. Esse aumcnt� pIei- naldo um Icvalute geral contra n

teaflo incluia tanto alss1na,tu-ra de I Alemanha, ca,da homem saberú o

teJ.eJone,s pa,r,uculares CO'lllO
- das que c],eve faz,er.

casas comerci.ais. "Do ql1a!rlel General Subterrâ-
neo pol'o,nês, ond,e esta estabe·
Iec!ido uma es,pécrie de glovê'rno, Iacabamos de receber, por vias se-I__�====,.:::======
cretas, rascunhos de qualtro de·
cretos que, eJ,cs acham, devem en
h·ar em vigor assim que os exérci
tos de libertaçã,o se jUlntarem a

seus calJl1arwdas daiS fô'rcas subter
râmeals, em s.ol0 Plolonês';"

Vende· se um com volt
metro 1l0:lr220xIlO. - 2.000
Watts. '7"" Rua João Pinto
13 (sobrado). f3v. � i

Argel, 22 (D. P.) - A atual li
nha de d,efesa alemã, ao norte do
Volturno, passa por 1Iaclrigone. a
uns 140 kms. ao sul de Huma e vai
até Venaf,ro, a 19 !{Jll1s. ao sl1�loéste

Ri1o, 21 (A. N.) _ Logo que de Isemia. As fôrças dia Oitavo

ci,rculou a noti-c.ia do fa-I,ecimento Exército britânico clue uIrtrapassa·
ram Campobass-o, já há alg,uns

do general Varg.as, começaram a dias, eSltão inves,tindo sôbre Lser
chegai' ao Palác,i-o Guanabam as nia. Es'se ataque contra Isernia,
'mais altas autoridades civís e mi- sirtuada na reta'guarda da atual Ii

Htares e f,igur.rus da noss,a slOci,eda- nha de defesa a],emã, poderá obri-
gar os naz,istals a emplreelnc'hr ou-

d,e, para a,pr,es.entar ao pre'sid(mt,e tra retira-d'a na direção ele Roma.
-------------------------------------

Rito, 21 (A. N.) - Às 10,40 ho
ras, num avião da FAB, seguiu
para São Barja (Rio Gnalnde do
Sul) o oo,rpo do gen'eral Manoel
NaJSCÍtll1iento Valrglals, afim .. ,de ser

inumado no cemi,téf'i,o d'e sua ter
ra n::utal. O cownel Benj,amin Var
gas, elll compaluhia de outras pes
sôas da f,amília do extinto, assis
,tirã,o ao ato, tCindo seguido no mes

mo aparêlho.

Iiig 111111:III�I] i IIJ!I
É MAIS QUE Ull

NOME, E UM
II)[BOLOI
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRAT'!_

MENTO DA

Sabe onde está o tesouro! A crise de
portes

trans

QUEDA DOS CA·
BELOS E DEMAIS

CONTRA CASPA, A renúncia de; dr.
Palados

Buenos Aires, 22 (U. P.) -
Renunciou a presidencia da
Universidade de La Plata, dr.
Alfredo Palacios. Recorda-se
que o reitor da referida Uni
versidade recusou-se a demi
tir os professores, sob a sua di
reção, que assinaram o mani·
festo pro-dembcracia divulgado recentemente pela impren·
sa argentina.

AFECÇÕES DO
COURO CABELUDO. A 40 KMS. DE ISERNIA

Londres, 22 [U. P.] _. A emissora
do Cairo informou que as forças
do Oitavo Exército britânico já se

encontram a 40 kms. ao sudeste
de Isernia, situada na retaguarda
das principais defesas alemãs ao

norte do Volturno.

.(01-11<;0· CAPilAR
�Qit ixÚdiil< I A

Rio, 23 (E.) - O sr. Júlio da Costa e Silva, domiciliado nesta B' N Acha-seala, 23 (A. .)-
capital, enviou ao dr. Romero Estelita, diretor geral da Fazenda em vias de solução, com as

Nacional, ,longa exposição, na qual, afirmando existir escondido, na providências tomadas pela Co

ilha do Raimundo, da baía de GuaMbara, um fabuloso tesouro, se missão de Ma.rinha Mercante,

compromete a indicar ao Govêrno o ponto exato onde está 10('áli� a crise de transportes que vi

zado dito tesouro.

'

I
nha assoberbando o comércio
baiano. Com a chegada de al-

Foi solicitado o parecer da Diretoria do Domínio da União I
guns navios que já tuil1aram, Ipara a exposição do sr. Costa e SIlva, que, para a realização do que há dias, para várias praças

se propõe, pediu as garantias julgadas necessárias. do país, foram sensivelmente
desafogados os armazens das
docas onde se encontravam
n'ada menos de 200 mil volu
mes de produtos do Estado
aguardando embarque.

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

o louro Brasil

Os países que têm petróleo'Nova Iorque, 22 (U. P.) - ,"A América do Sul representa ul11a das
maiores esperanças no que se refere à escassez (le petróleo nos Estados
Unidos", - foi o que escreveu o diário fimunceiro "Wall Stl'eet", ao re

ferir-se à chegada à Venezuela de v,írios dirigentes da indust�a petro
lífera norte-americana. Segundo o mesmo jornal, esperam-se impor,tan
tes progressos na eXiplpração de petróleo, 'não só da Venezuela, mas,
também, do Perú, Equador, Colônia e Chile. Deve-se destacar, porém,
que a Venezuela é o país que oferece maiores perspectivas, pois é o se

gundo produtor mundial de petróleo.

Atenção I � desp.3� com .0• Clnema pode ser b'
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

Guardará lodo do
-

Pedido indeferido
Rio, 22 (A. N.) - o vesper

tino "O Globo" notícia que o

STM indeferiu o pedido de re
visão em que o ex-capitão
Agildo Barata pleiteva anula·
ção da pena que lhe fôra im

post?.

Rio, 22 (A. N.) - Informa um vespertino que, dentro em

breve, deverá ser inaugurado o novo edifício do Mi,nistério da
�"'azenda, situado na Explanada do Castelo, cuja "caixa forte"
alí construida será a mais perfeita do país, e nela será guarda'
do todo o ouro adquirido pelo govêrno, o qual se encontra
fltualme.nte depQlilitauo nQ B�!lCO dQ Bra§U,

I
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