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Os rumenos deixam o território russo
Istambul, 25 (U. P.) - Milhares de rumenos, que estavam

residindo na Criméia e na Ucrânia, estão sendo repatriados
para a Rumânia, por ordem do govêrrio do general Antonescu.
Segundo informações procedentes de Bucareste, os repatria
dos estão sendo instalados na Bessarábia, que até pouco tem
po se encontrava sob a ocupação alemã. Acredita-se que os
rumenos estão sendo retirados da Criméia e da Ucrânia oci
-dental devido à constante ofensiva soviética, que ameaça liber
tar essas duas amplas regiões da Rússia européia.

Não é para já a invasão
Washington, 24 (U. P.) - A revista "Army-Navy Regis

ter", habitualmente bem informada, prediz que a invasão alia
da.do ocidente européu não terá início antes dá primavera ou

verão próximos. Acrescenta a referida revista que o general
Marshall, provavelmente, irá à Grã-Bretanha depois do ano
novo, para assumir o comando das fôrças aliadas de invasão.
Nessa oportunidade, seria anunciada a nomeação do general
1\iarshall para o referido posto.

o caso dos frigoríficosRio, 25 (A. N.) - Um vespertino local noticiou que a

questão surgida entre a Coordenação da Mobilização Econô
mica e oa frigoríficos Armour e Wilson, de que resultou a sus

pensão dessas duas empresas, caminha para solução. Assim é
que os diretores daquelas empresas solicitaram ao ministro
.João Alberto a abertura de necessários entendimentos para
que o assunto seja definitivamente resolvido e tudo possa ser

explicado, comprometendo-se, entretanto, antecipadamente, a

reconhecer que não agiram com acêrto e que cumprirão, taci
tamente, para o futuro, as determinações que partirem daque
le órgão coordenador. O mínístro João Alberto concordou em

princípio com a referida reunião que se realizará hoje em São
Paulo.

touváveis p'recauvões no Estado de Rio
Rio, 25 (A. N.) - O conhecido ortopedista patrício José

Londres revelou que o interventor fluminense determinou
fôsse executado amplo plano de assistência médica à infância
e se estabelecesse uma rede de hospitais em todo o território
do Estado do Rio, afim-de defender os meninos contra os ger
mes de que, por certo, serão portadores os soldados do corpo
expedicionário brasileiro, por ocasião de seu regresso dos cam
lloS de luta da Europa.

É fácil bater amassa usando
o Composto .A Patrôa» ..•

•.. e é êste o segredo de
quitutes cJue deliciam!

afuudad'os

Há muito peixe!

COMPOSTO

UM PRODUTO DA

Swift do Brasil

OS BOLOS E BOLINHOS feitos com.

Composto «A Patrôa- ficam deli
ciosos, leves e são mais econômicos,
pois êste composto proporciona
maior rendimento! A massa rende
mais porque cresce mais - saindo
de graça para a Sra. uma boa por
ção dos bolos feitos! Não conten

do umidade, êste Composto faz
com que a massa fique uniforme
e macia, evitando o «desastre» dos
bolos empastados e mirrados.
Faça quitutes que dão água na bôca,

usando o Composto
«A Patrôa». A ven- ,f'§;:;====1
da, agora, em latas e

em caixas de madeira.

* PtlJepando metais, o Com
posto «A Patrôa» encontra-se

agora também em caixetas
higienicamente protegidas.
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-700 transportes japonesesNOVA IORQUE, 24 (U. P.) -- A AVIAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS AFUNDOU,
DURANTE- o CORRENTE ANO, PELO MENOS� 700 NAVIOS DE TRANSPOR
TE JAPONESES EM AGUAS DO, PACíFICO. ESSA I NFORMAÇÃO FOI FORNE
CIDA À AGÊNCIA CENTRAL NEWS POR UM MARINHEIRO MERCANTE JA-

PONÊS RECENTEMENTE CAPTURADO PELOS ca INESES.
--�====s�����--------------- '����������������������������==����������������������������

O general L-aycok Tomada de assalto
Londres, 24 (U. P.) - O ge- Argel, 23 (U. P.) - Os sol-

neral Robert Edward Laycock

§'
.

. a o
dados do Quinto Exército an-

foi nomeado chefe dos famo- glo-norte-americano tomaram
sos "Comandos" britânicos, de assalto uma elevação que
em substituição de lord Mout- domina as vias de acesso à
batten, recentemente designa- nova Unha defensiva alemã ao
do chefe das fôrças aliadas no norte do Volturno. Os comba-
Oriente. O general Laycock, () MAIS ANTIGO DIARIO DE SA�TA CATA IU�.\ tentes do Oitavo Exército brí-
que tem 55 anos de idade, já I Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES tânico, por sua vez, ocuparam
foi condecorado, nesta guerra, I Lupara, a 22 kms. ao nordeste
com a medalha de excelentes Ano XXIX I Florianópolis Segunde.feira, 25 de Outubro de 1943 , H. 8950 de Campobasso, Outras íntor-
serviços. I mações de caráter oficial

44liombardeiros não regressaram o que diz a propaganda alemãl�1�f;fe����1:��f�:E�:��:Londres, 23 (U. P.) -Mais de duas mil toneladas de bom- Londres, 24 (U. P.) - O doutor Goebbels, chefe da pro_lr�s
de Grosetto, Orvieto e Clvi-

bas explosivas e incendiárias foram lançadas, pela RAF, na paganda nazista, em novo artigo que escreveu para a revista ta Nuova.
noite passada, sôbre as cidades alemães de Kassel, Francfone "Das Reich" afirmou que não se repetirá, nesta guerra, o co- .:--.- ----- - ....

e os arredores de Colônia. O pêso do violento ataque aéreo bri- lapso alemão de 1918. Segundo o articulista, a Alemanha não
tânico, efetuado por uns 800 bornbardeires pesados, concen- perdeu, mesmo em pequena escala, a sua potência militar, em
trou-se sôbre Kassel, que foi convertida em verdadeira foguei- bora esteja retirando-se na frente russa. As retiradas nazis
ra. Os observadores de Lomdres qualificaram o ataque de tas foram explicadas pelo doutor Goebbels como "aspectos Rio, 25 (A. N.) - A exem
"muito intenso", o que, por outro lado, foi confirmado pelas característicos das flutuações da guerra". Ainda segundo o plo do que se faz com frutas
informações transmitidas pela emissora de Berlim. Calcula-se doutor Goebbels, os alemães continuam dispostos a combater e verduras, foi iniciada, on-
que, sómente sôbre Kassel, foram lançadas mil e quinhentas até o fim, até vencer a guerra. tem, nesta captal, a venda de
toneladas de bombas durante o ataque, que durou cêrca de peixe em caminhões. A propô-meia hora. Não regressaram às suas bases quarenta e quatro. Franco e o «republl·cano fasel·sta» sito, o presidente da Coopera-dos bombardeiros que participaram no ataque desfechado on- tíva Central dos Pescadores
tem à noite contra o território alemão. declarou que existe latualmen-

• I Londres, 23 (U. P.) - O govêrno espanhol, chefiado pelo te super-produção do pescado,

Tr�s novos gigantes dos mareSrg�:meral Fra�co, assino� .acôrdo .c?mercial com o. �ovêr�lO faR-:O que, em parte, pode suprir
... císta repubhcano da Itália, presidido por Musso lín.i. FOI o que a falta de carne bovina, que
Washí t 25 (U P) T

•

des rn t
. -

d revelou a emissora de Vichí, segundo inform.�7ções divulgadas se vem fazendo sentir nesta.
.

mg 001, ••
- res grau es por a�avlOes, .e pela "Exchange Telegraph ". i

capital45 mil toneladas, capazes de transportar bombardeiros multi- '::> •

motores pesadíssimos, serão construidos pelos Estados-Uni-
dos, nestes dois próximos anos. Segundo revelou o secretário
da marinha sr. Frank Knox, dois dêsses navios começarão a
ser construidos imediatamente e a construção do terceiro co

.meçará em 1944. O titular da pasta não forneceu detalhes sôbre
o tempo que levará a construção das referidas unidades. Re
velou-se, entretanto, que os novos gigantes dos mares poderão
transportar aviões muito mais pesados do que aqueles que
.atacaram Tóquio.
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre C�
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr'

No Interior:
Cr$
Cr'
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais,'mesmo não pu.

I
blíeados, não serão devolvi.

< A direção n::s, se responsa
l:iiliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

EDIÇÃO
"THE

EM PORTUGU1<:S DO
'CATHOLIC DIGEST"

St. Paul, Minnesota, outubro
(Inter-Americana) - Será publi
cada em futuro próximo uma edi
ção portuguesa do "The Catholíc
Digest", fundado nesta cidade em

1936, como uma contribuição para
o desenvolvimento das relações do

'

cordialidads e amizade entre os

Estados Unidos e o Brasil.
O reverendo Edward F. Jun

nirigs, diretor-gerente d'o "The Ca
tholíc Digest", antes de sua parti
da para o Rio de Janeiro, anun

ciando a. próxima publicação da
edição portuguesa de sua revista,
declarou: '''Essa nova edição será
uma obra puramente rmssionaria.
Através dela esperamos auxiliar o
trabalho do clero local e dos nume

rosos missionários católicos ameri
canos que se encontram no Brasil".
Numerosos artigos sobre a polí

tica da Bôa Vizinhança publicados
no "the Catholic Digest" já foram
traduzidos em pontuguês e espa
nhol e reimpressos em todas as

republicas sul americanas. A edi
ção portuguesa será inteiramente
confeccionada no Brasil.
Uma edição "braille" do "The

Catholic Digest", lançada há três
anos, é distribuida inteibamente
gratis aos cegos.

' I

TENHA

Nova Iorque, (SBAL). - Chegam votos pela pronta libertação, já
hoje da Bélgica várias notícias alar- próxima ante os desastres do iní-
mantes, particularmente para o migo na África e no Este,
mundo católico, já preocupado Porém, se os a lcmãcs pensam ter
pela conduta dos alemães cm Ro- alguma desculpa para esta nova
ma. Depois da tortura e fuzila- perseguição, não a têm em absolu-
menta do Padre Cordonnier, de- to para o atenta-lo cometido contra
pois da prisão e condenação de a pessôa do Secretário do Cardeal-
Monsenhor de Wayenbergh, Reitor Primaz, O referido sacerdote, o CÔ
da, Universida�e, de Louvain, che-], négo sr. Le Clef, tentou intervir
ga hoje a not�cla que o" Padre) em favor de um compatriota, que
Magnée, Prefeito do Colégio dos estava sendo maltratado pela Ges-
Jesuitas, de Charleroi, pereceu, vi- tapo na ocasião em que, por aca- (
tirna de máus tratos, no campo de so, passava defrontc do seu quar- O PRATO DO DIA
concentração de Dachau. O Padre tel, A resposta dos alemães foi SOPA DE COUVE TRON-
Maguée foi preso pelos alemães em levá-lo para dentro do quartel de rurnm da Abadia de Achel, CHUDA. _ Aproveite o feijão1941, acusado de defender (�s ingle- onde saiu, U1Il3 hora' depois, com víncia de Limburgo. Os I��'o�j��ses pcren.te 06, �lunos. FOI en<:a1'- o rosto desfigurado por go'lpes. trapistas, que nela habitavam, ti- manteiga (sobras) cozido na

I cera�o na prisao ,de C��a,rler?l, � Em Malines existc grande iudiq- veram apenas meia hora para aban- véspera, passe- o pela peneira.

raei,°��l;ea sdee ���o��I;:s, =�:�a��l���� re;�sÇeãso be��'\�·:roas POfel1tlaoçsão edlelqVll-jdaOntoa dona'!' o edifício, com proibição jun te água ao ca Ido adicione'
Monsenhor de Wayenbergh e foi

- ,expressa de levar algo consigo, O pedaços de carne, lombo, paio.
f' I f id "'t í I que os círculos religiosos estão chefe das tropas alemãs, encarre- toucinho de fumeiro, a couvepor nu rans eri ta p�ra o

I err�e alarmados. Deve-se notar que .un- gadss da execução desta orelemcampo de coricen raçao (e a- bos se produziram pouco depoi: brutal, ameaçou, além disto, opa-I tro.nchuda, na.bos picados e meio
chau. d d 1, � I C -d I P' . d S 1 d bbéAo mesmo tempo prenderam e a ccrat açao ,c o .a: ea - rrmaz ,e re uperior con� fuzilamento, S,é qUI o : a oo r a.

condenaram a, dois' anos de prisão d.
os d�I1W,lS BISpos belga� sol idar i- �s, SlWIS ordens nao fossem

cUl11pn-,
DepOIS de tudo bem cozido.

Monsenhor de Furstenberg, cano- zando se .em tudo ,�0111 a conduta uas.
, " esmague bem a abóbora e os

nico da Catedral de Malines e pro- do HClt0i" de LOI��.-�1I1, ao ,(�ua] �s �re�lSall1ente, uma �la,s llltlJl�,lS nabos, tempere a sopa com sal
fessor de, Liturgia do Seminário da 112esl1;2s �JS,pO� ,::",;18111 ele!tu pa:

�1 e,mlssoes, nor.r�lals d� Rádio �? �a-
mesma cidade, O referido sacerdo-! tão u_::-hcatlo cal "o, pouco antes da ticano fOI dedicada a Belgica cUJO�; adicione um pouco de bom azei-
te, como Mestre de ceremônias da invasao. sofrimenlos nesta tormenta ainda te, deixe ferver um pouco e

Catedral, era um elos intimos do As aIJlorida�l('s alemã�, furiosas

I
não foram escritos". pou,co,' depois, sirva.

Cardeal-Primaz e Arcebispo de porque a Igreja belga nao se dobra a cabeça do mundo católico esta-
Maâínas Monsenhor Van Roey. A aos seus propósitos, perderam "ria por sua vez sob a férula desses O PRECEITO DO DIA
acusaçã� dos alemães contra Mon- contrôlc. Hcccntcmcutc se apode- Naxistas desatinados. Nenhum efeito têm sobre a
senhor de Furstenberg se baseia em
ter êle sido o autor do texto em

------ -- --
- ---- -------,--

latim que acompanhava o círio
pascoal na quaresma dêste ano e

que foi bento pelo Cardeal. No re
ferido texto estavam consignados
os sofrimentos do povo belga du
rante o ano de graça e se faziam

o prefeito do Colégio de Jesuítas
de Chraleroi foi assassinado

lANDEIRASNACIONAIS

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

«Lar dos Móveis)
(antiga seccão de môveis d' A Modelar)

Rua Trajano, IS

JUIZO

ORIGEM? USE O PO-
Lá V. S. encontrará salas de jantar, ,dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

1��fJl:&#lr:]A 'SI}:i'ILIS ATACA TODO O ORGANISMOO Fi�ado. o Baço, o Coração, o Estômago, 08
PuImoes, a Pele. Produz Dôres de Cabeça Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira; Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradaver
como um licôr

O E.L_IXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. 'como
auxIllar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FaLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composiçllo e o sabor a

c914. devo #Izer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indlcaçllo apro- faeU man�jo para o pÚblicoprlada (sífilis em varias de no combate á sífilis qualldasuas manifestações) os resul- lde. que frequenteIi:tente a
tados !êm sido satlslatorloB, proveito no' Ambulatorio dapOis sao rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

PULAR

,

PREPARADO

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

Dro�as naclollals e estrangeiras - Homeopatias - Perfumlll'1lUl _
Artigos de borracha.

Garant&se B exata observância no receltnãrlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Oasa SAN.,A ROSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

r

A NOSSA SECÇÁ()
o PENSAMENTO DO DIA
«A ignorância, em certos ca-

sos, é .urna garantia da feli-
cidade», -- Item.

A ANEDOTA DO DIA

Notou você, entre as lâm
padas, camufladas , algumas que,
se mantêm perfeitamente lim
pas?

- Notei. Devem ser «quia ta-
coluna».

obesidade muitas das drogas
anunciadas para seu tratamen
to. Várias delas são até pre-
'judiciais à saúde dos que as

usam. Afronta seno rjsco o

obeso que se utiliza de medi
camento que não lhe foi pres
crito pelo médico especialista.

'1;",.,,_. �'"
·Respire com desafôgof

_
Bastam algumas destas
gotas em cada narina r
Acalmam a irritação, das

VI CK prendem a mucos�dade,

VA-yiõ=Nõ'L
Que sucederá com a

I conquis ta de Roma 7I - AMAHO JULIO DANTAS -

. (EXCLUSIVIDADE DO C. E. C.
PARA O ESTADO)

,

A VróxliiJ11a batalha de HOll11a, na
qual se defromtar âo ais fôrcas bri
tânicas e norte-americanas "que in
vadiram a Itália e as tropas nazis
tas, está concentramdo sôbre si;
todas as ail:encões do mundo cató-
lico que dfa,nte da .sínuacão de
opressão em que se encontra .Q Pa
pa, temem pela sua segurança pes
soad. A recusa de Sua Santirlade
às propostas nazistas da t ransfe
rêricia da séde do Vatic8'll'q pwra
o pl'1ndpado de Liec.htensltein, de
!l1io.us,tra a intenção do Papa ,de con-
servar-se na caipliltal r.o>maDla_ In
capazes de r,esilstir à i,nV1e,sltida an

g),o-<norte-americaDla, os nazisfaiS te-
rã'O de reClua,r e deixar atraz a 00-

pital da Ltália. A liberta'ção' de Ro
ma pelos 8Jliados será um aconte
cimento ,de grande repercUlSiSão em
todo o mundo civH.izado, pois",
além de gj,gnM,icar a conqu'Íslfa dG<
antigo império iltaJi.ano, representa,.
também, a obtenção da 'Iiberdade
do Saln,to Padr,e. 1<:sse dia será con-
siderado com,o uma data cihei'a de
glória para tod,o Cri,Slti'fllnilsmo e

será di,gllO d,e ser penpetuado na
his,tória do munido camo uma das
miais aUSiplcwsas ef'emérides da'
Igreja Caltólj,ca. Roma já ouve a,

troar dOIS canhões allia.dos ,e sente
a aproximaçã'Ü dos grande� ex�r
citas libertadores das dClfI1'OCraCla5
que se prepalram para expulsar
elas suas rua,s as fôrças fofa,Iitárias�
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IVida Sociall... .
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:NIA1S L::\I POE:\IA DE TAGORE
o teu olhal' ancioso eslá {riste.

Ele quer saber o meu pensamento.
.I lultt também quer penetrar o

nwl'.
Sabes Ioda a minha vida. Soda

te ocultei. É .porisso que nada sa
bes de tniui.

Se u minha oida [ásse iuna pe
dra preciosa, eu a quebraria em
cem .part iculos: e com elas [uria
um colar pora o -ie u colo.
Se (/ minha vida [ôsse unia [Ior

pequena e doce, eu a collieria do
•seu caule: e dcixà-la-ia nos teus
cabelos.
Mus a minha oida é um coracào

.v bem-nnuu!a! QIIC limites Ú'()d�Ler?
Nào conheces as [ronleiras des

se reino: /10 entanto és li rainha
dele.

Se o tue u coraçiio tuu» [oss e se
não prazer, tu o oerias eulreabri r
se llllm sorriso [eli z : e [acilmente
nele penetrarias.

Se não [ôsse senão sotrimento,
derreter-se-ia iodo em ltutrimas
litnpidus que reiletiriam, mudas,
o seu segredo.
Mos ele é amor, ó bem amadat
O seu prazer e a suavmáqua não

têem limites: a sua miséria e a Slla
riqueza são eternas,
Ele eslú tão perto de ti quanto

a tua própria uida; mas nunca hás
de conhecê-lo lodo" ...
Traducão de GUILHERME DE

4LMElDfl

ANl\'EI�SARIOS
Passa hoje a data natalícia do

nosso p+ezc.do conterrâneo sr. Ace--
lon Dario de Sousa, sacio da firo
ma Carlos Hoepcke S. A. e desta'
cada figura dos nossos meios oco.
nômico e iínanceiro.

só
os

VERDADEIRAS

PASTILHAS
VALDAI

•
são O unico remedio eficaz
., para evitar e trotar
O S ROUQUIDÕES, os CATARROS

as DORES DE GARGANTA
licença do D. N S P No 186

de 26 de Fevereiro•

�eOI de 1935 r:IJ" \)�ol 0.002, Eucalypto\ á.O '.

Depois da queda de Melitol'0ll\IOSCIOll, 25 (C P.) - As f'órças russas que ocuparum Me litopnl,
ja avançar-am dez quilômetros além daquela cidade, ocupando T{)�
chcnak, na direção do Drnepcr. Outros despachos destacam que Kr ivoi .
Hog está sendo atacada por t.J'(:-� poderosas colunas 1'1ISS,as integradas
pOI' mais de duzentos mil soldados. Uma dessas colunas ocupou La
zovatka e se encontra a menos -dc 10 krns. de Kr ivo-Rog. Na z o.na de
Hi lcha , ao sul de Goruel, os russos obtiver arn novos êxitos, Foram
ocupadas as localidades fortificadas de Duln-ovka, Tuch k i, Osf rovy,
Krusni lob, Trosl.n is e Pesky. Durante a jornada passada os russos des
u-uirurn 146 tanques e 40 aviões naz istas.

Da Guerra ao «Lago dos Cisnes»
Moscou, 2:> (L. P.) - Os delegados a conferência tripliee devem

prncurar un if'ica.r. urgente e ef'et.ivaruente, t ôd as as f'ôrças da aliançaanti-nazista para apressar t\ dcsrêcho da guerr-a. J�sse apelo foi ende
reçado aos senhores Mololov, Corde ll H1.I'.IJ e Anthony Eden por unia
r-evista russa, Segundo se acredita, a Grâ-Bretanba c os Estados Uni
tios já chegacam a acôrd o, em prjnchpio, sôbre alguanas das questões
decisivas da coníerê n c.ia tr ípllcc. Uma cornissâo de perítos trabalhou

Muitas e expressivas fe:icitações das 21 horas até às 2 horas da madrugada, na rcrlaçâo dos ande-pr-o
receberá hoje, pelo seu dia nata- jetos dos assuntos jú debatidos. Segundo consta, a r-eunião dos minis-
1ício, a gentil srita. Ivone Cl'isto. tr os das relações cxter ior es deverá durar ainda mads uma semana.
vol . ) Orrtern, ii noite, os senhores Cor-dell Hul l e Antho nv Edcn formu ao

"Teatro Bolshoí ", onde foi .repr-esentado () "baltlet" de Trhaikovski,
denominado: "O lago <ios Cisnes".
�""""-J-.-.......,.• ..,._...w...............__- ......• .........• ...__·_- - ..........·_.......__-.-_..-_....-,....,

Decorre hoje o natalício do sr.
capm. Antônio Lara Ribas, Ince.n
-scível delegado da Ordem Politicn
- e Social.

A gentil srita. Lígia dos Santos,
faz anos hoje, motivo por que re.
<:eberá muitos parabens de suas u·

.miguinhas.

FaZf'U) anos hoje:
Sra. Cândida Nunes Pires do.

Cunha.
Srita. Olcinéia Silva.
Srs. Walter Yosten e Paulino

'Marques Nogueira.
Jovens Idçlino Pôrto e Arí Kar·

dec de Melo.
Menina Nísia Marilda Amorim.
Menino Adalberto-José Campelli.

Bôdas:
Festejaram ontem suas bôdas de

'"prata o sr. José Francisco da Sil-,
'Va e sua exma. espôso sra. d. Ma�
'ria Celicina da Silva. O feliz ca

sal, que, por êsse motivo, foi mui·
'·to cumprimentado·pelas pessoas
-de suas relações, tem quatro fi
lhos, o. saber: sra. Jací Silva San-
1:os, ellpôsa do sr. Alberto Gonçal
'ves dos Santos; na. Ilda Silva
Wagner, espôsa do sr. Pedro Wag
ner; sr. Arí Silva, casado com o.

sra. Maria Silva; e Adí Silva (sol·
teiro).

r��1}�PE'FEITOI�) � V.üJM
Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n." 1 para os 9!lios pequenos ou flacidos
Hormo Vivo! n,· 2 para os seios grandes. volumosos,
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança,
À venda em Florianopolis nas Farmacias Moderna.
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacia.
Sanitas t!! Odin ----,. Em ltajaí:' Farmacia Santa
XeT.�inha.

,Licen(a .nlo maior
que: 24 meses

Rio, 23 (A. N.) - o DASP
esclareceu que nos termos do
artigo 158 do Estatuto dos
Funcionários não póde ser
concedida a nenhum servidor
do Estado licença por prazo
superior a 24 meses.

eManoel Pereira
Senhora

participam aos seus parentes
e pessôas amigas o contrato
de casamento de sua filha

Norma com o Sr. João
Steudel Areão,

Florianópolis, 13-10·43

JOÃO e NORMA
confirmam

São Paulo •• Fpolis., 13·10-43

João dos Santos Areão e
Senhora

participam aos seus parentes
e pessoas amigas o contrato
de casamento de seu filho

João com a Srita,
Norma Pereira.

Florianópolis, 13·10·43
II
II

Rainha dos Estudantes
Concurso para a eleição da Bainha dos Estudantes,. promovido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de FevereIro, com

o apôio dc " O ESTAD('

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

'

* .

Votante , .

NOTA: - Preencha com cla,reza, o "coupon" acima e depo
site-o na, llrna existente no Cinc Bitz, especialmente colocada para
esse fim.

1 que, segundo os geólogos, os
vales dos rios Indus e Gan

ges, na India, são os mais fér
teis da terra.

2 que foi John D. Rockefeller
quem, na éra da moderna

produção industrial, criou o pri.
meiro grande monopólio no mun
do: o petróleo.

3 que, como qualquer pessoa
pode verificar, é curioso que

nos romances do célebre escr í
tor norueguês Knut Hamsun a

maior parte das declarações de
amor se façam diante de uma
barrica de arenque.

4 9'ue, nos Estad.os Urridos. e�epocas norrnors, os jorrmrs
consomem anualmente cêrca de
três milhões de toneladas de
papel, ou seja, oito vezes mais
do que o mesmo consumo por
parte da imprensa alemã.

5 que, até o ano de 1881, o

gêlo de que se abastecia a

cidade de Sydnev, o mais im
portante da Austrália, provinha
de São Francisco da Califórnia,
nos Estados' Unidos.

'3

6 que, enquanto na Espanha
se colhem em um hectare de

terra 64 quintais de arroz, na
Itália colhem-se 48 e, na China,
somente de 15 a 20 quintais; e

que isso se verifica porque, na
China, a cultura daquele ce

reai ainda é leita segundo os

mesmos processos primitivo's usa'
dos há muitos séc'11os atrás.

SOCIEDADE CAlARINENSE DE
ME�ICINAA diretoria da Sociedade Cata

rinense de Medicina 'avisa a todos
os colegas associados que a reunião
ordinária de hoje não será reali
zada, afim de que todos possam
comparecer à conferência que o

Dr. José de Albuquerque, presidente
do Círculo Brasileiro de Educação
Sexual, realizará às 20 horas no

Club 12 de Agosto.
OutroBim, sugere a presença de

todos os colegas, como da classe
médica em geral, à aludida con

ferência, -que versará sôbre assunto
ligado a um ramo da medicina.

r -

No posto de capitA."
o nosso conterrâneo l' tenente

Hilnor Canguçú Taulois de Mes
quita foi camissionado no pôsto
�;.!!!'�j_o....t:!�!��.-"""-••••"",,,,,,,,

Grossa vigarice !
Porto Alegre, 23 (A. N.) -

A "Folha da Tarde" publica
hoje ampla reportagem sôbre
a organização paulista "Somos
Aliados", que nada mais era
do que uma grossa vigarice.
Nesta capital a referida orga
nização foi varejada pela po
lícia, depois de haver aquí rea
lizado bons negócios com a
venda de placas e disticos pa
trióticos.

o preso explica-se
Belo Horizonte, 23 (A. N.)

- Chegou a esta capital, vin
do preso de Porto Alegre, o
bancário Celino Duarte Gui
marães, acusado de ter dado
ao banco do Comércio e In
dústria de Uberlandia um des
falque de mais de um milhão
de cruzeiros. Falando à polí
cia, Celino declarou não s�·
verdade que tenha "residên
cias principescas", nem que (i)

dinheiro desviado I "foi todo
gasto só restando dêle algumas
casinhas operárias" naquela
cidade mineira para onde CeU
no vai ser enviado.

Lanchas-ônibus
Rio, 25 (A. N.) - o govêr

no fluminense informou que
vão ser embarcados imediata
mente nos Estados-Unidos pa
ra o Brasil motores destinados
às lanchas-ônibus que deverão
tornar rápida, moderna e fácil
a ligação entre Niterói, ilhas
e o Rio de Janeiro.

A enfermidado CiO
sr. Roosevelt

Washington, 25 (U. P.)
A Seoretaria da Oasa Branca
comunicou, sábado, que se

transformou em gripe o res
friado que atacou o presi
dente Roosevelt, sexta-feira
última. Estão canceladas todas
as audiências .

Partiu Dara o Sul
Rio, 24 (A. N.) Partiu

para o sul, em viagem de ins
peção aos estabelecimentos de
engenharia militar, quartéis.
etc., o general Amaro Soares
Bittencourt. O general Amaro
Soares Bittencourt fará toda.
a viagem, até Porto Alegre,
por via terrestre.Clube 12 de Agosto Semana da Econ��i�Convite Rio, 25 (A. N.)'- Serao lllI-

o "Clube � de Agosto" sente- ciados hoje os festejos (la "8e
se sobremodo honrado em convi- mana da Economia" durante
do.r os sra. sócios e exmaB. {amíli- a qual serão reali�ados diver
as, bem com� a. alta :soc�edadAe l?- sos atas visando estimular ,os
cal, para.asslsbrem a conferenCIa h'b't d v'dência entre a
que o brIlhante orador e grande a I os

_

e pre I
.

cientista dr. José de Albuquerque, populaçao carioca.
digno presidente do Círculo Brasi
leiro de Educação Sexual, realiza
rá hoje às 20 horas, em sua séde
social, quando discorrerá sôbre o

tema: "A educação sexual nos di
versos períodos da vida" .

"'iníôrpêcent-u···põ,····
via postal

Rio, 23 (A. N.) - O diretor
geral dos Correios e Te1égra- Caixa Beneficente dos Empregados do Ministério da Fazendafos declarou que fica proibida

no Estado de Santa Catarinaa expedição ou transporte, por
via postal, de substancias en- Assembléia Geral Extraordinaria
torpedecentes, sem licença ex- 2a. Convocacão
pedida pela autoridade sanitá- De ordem do sr. Presidente, e não tendo havido número legal
ria e, assinl nlesmo, visada para a Assembléia Geral Extraor�inária convocada para h?je em la.

pela autoridade policial com- convocação, convido os srs. aSSOCIados para comparecerem a 20.. con-
vocação, que se deverá realizar no dia 27

A
do corrente, às 10 h�ras,petente, ficando ai'nda vedado

em uma das salas da Guarda-Maria da Alfandega, devendo reunlr·se,
O recebimento ou transporte, de acordo com os estatutos, com qualquer número de sócios presentes.
de uma para outra localidade, Secretaria, 23 de outubro de 1943.

HUGO MEYER, l' Secretário.da erva entorpecente denomi.-
nada, vulgarmente, "marG�o-
nha".

Será no Rio

Novo embaixador
Moscou, 24 (U. P.) - o no

vo embaixador dos Estados
Unidos ,na Rússia, sr. Averril Atenção I � despe�a com �
H 'm n apresentou suas

. cmema pode ser h-
arn �.' .

I
rada com a venda de papel velho.credenCIaIS ao preSIdente Ka- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.

linin, no Kremlim. Rua Francis(.o Tolentino, 3.

,Reco",heceu a pró
pria obra

Nova Iorque, 23 (U. P.) �

A emissora de Tóquio anun-'
ciou que o Japão reconheceu
oficialmente o govêrno provi
sório da "índia Livre". :msse
govêrno, organizado � pró
prios lllpOlllCOS, está 'dtrig: :c>
pelo "kisling" indu, Base.

MISSASViuvas, fiihos e netos convidam os parentes e

amigos, para .as missas de l' aniverscírio da morte
e sepultamento de seu inesquecível espôso, pai e

avô JOÃO MACHADO PACHECO que mandam ceb
brar no dia 27, quarta·feira, às sete (7) horas, na

IgrElia de Santo Antônio, n.a rua Padre Roma desta Capital, e quinta
feira, dia 28 do corrente, na Igreja Matriz da vizinha cidade de São
José, às oito (8) horas. Por êsse piedoso ato cristão. antecipam, Q

todos que comparecem os seus agradecimentos. 2 v.- 1

Rio, 23 (A. N.) - O Itama
ratí foi oficialmente informa
do de que se realizará nesta
capital, em agosto de 1944, :1.

Segunda Conferência ele geo
grafos americanos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\) !E5TADO-- Segunda-feira. 2S de Outubro ele 1941
., n '5: __2 W 111 ... _ ....'�_............ I e ..........'I"f""'·_llIl.I .....""!I!I

ignorados»RIO (Por F'REITAS GUIMARÃES. do como elementos acreditados junto
- Copyright da INTER-AMERICA· aos comandos, mnitas vezes conhe-

DR. SAVAS lACERDA NA) - Êles sabem que a'guelTa não cem êles poimenortzadamente planos
é uma diversão. Estão presentes em estratégicos detalhes de manobras

f Leôn id F'
...

d Serviços todas as frentes, vivem as mesmas que ainda estão por se registrar. NoEx·interno do Serviço do Pro essor eorn as er rerra e ex-estagrarro os
horas de intensa emoção, participam entanto, nenhum deles é capaz de via.do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

f' dda tragédia pessoalmente dando ao lar o segredo que lhes foi con Ia o,Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttul de Caridade .

dmundo aquilo pelo que a Human ida- nenhum dêles e capaz e cornprome-Clínica médico-ch-úr'gfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
de mais anseia: _ noticias, noticias ter o êxito de uma operação, dandoCONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CO:-<SULTAS: Das 15,30
hôas ou más do desenvolvimento da com a lingua nos dentes ou disputa n- A Cia BRASILEIRA de Celulose,

As 18 horas - RESIDtllNCIA: ConselhelJ'o Maf�a, 77 - FLORIAl'iól'OLIS.
luta. do a primazia da informação. Papeis e Cartonagem, não .é a.mesma.

DR ARMANDO VAL' RIO DE ASSIS Já compreenderam os leitores de E a importãncia de seu trabalho é com semelhança de nome. Cia, NA-

.• . . . E... . .� .'1 qcou1e.,I.nes'l�uO'ledsetnOtUesf�;eangduOe·1.R1'ae,fie:·sos·ne1eexae?I'S' tal que salta aos olhos. Situados nas CI<?NAL de Papel e Cel_u!o�e e que
. � , ",. _ linhas de 'frente, voando sôbre as cio I ultl?lamente e�tev: em �ItlgIO. c?n� o

Dos Serviços de Chmca Infantil d� Assistêncía Municipal e Hospital cito de heróis ignorados, em cujas fi- dades submetidas a bombardeio na. governo do PaI ana ",A Cia, BI asíleíra
,

de Candade
leiras a morte já abriu grandes ela- vegando a bordo de destróieres' eu. de Celulose, PapeI.s. e. Cartouagem ,

CLlNICA MEDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS I'OS. O Rio de Janeiro hospeda no couracados cruzadores e subm�rinos tendo de início satísteíto !odas .

as
" , ,

exigências leaais a que estao obriza-CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40'5 momento um desses correspondentes ralizando desembarques ao lado das dE·'" d t t �dConsultas das 10 às 12 c elas 14 às 15 horas de guerra. Esteve êle durante 18 me- tropas de comandos, ou fuzileiros na- a� .asd mp]l'�sa� es a tna ureza, orn-..

d d o- '
.. qml'ln apre ll1unarmen e por c .RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 sés observando o desenvolvlmen!o V::IS, os cortespou entes e ",nel: a pra contratos e compromissos legaes.-----

das negociações politicas na �UrqUla. dão .

uma prova eloquente de sua v�· tod;s os elementos úteis e necessa-DR. BIASE FARACO e Oriente Próximo, e também na Ilentla e de seu devotamento aos m t-
rios ao seu posterior e regular tun-

frente do Med,tel'l'âneo, acornpanuan- l�ares de lelto�':S que aguardam a:�. cionamento, na realidade da sua próChefe do Serviço de Sífilis do Cenrro de Saúde - .Ex-Interno, 1'01' concurso, da do O des�nrolar de aCOl:t�elmentos, SIOSOS nas meti o,�ol�s de todo o I�:l,. xírna produção, enquadrou-se assim,Assistência Pública de Porto Alegre, Ex-iuterno de Clinica Médica e Ginecolo�la. que culmiuaram com a v itór ia espe- do, as. suas narr açoes sensacIOn.aJs. pela sua honestidade e capacidade deAFECÇõ·ES GENITO-URINÁIUAS -' SíFILIS - DOENÇAS DA PELE tácular de 'I'un ís e Bizerta, com. a Por esse motivo, ao lado das cIl�zes organização dentro da ordem jur ldí-RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA.ViIOLETAS destruição das vaidades de Von Anum que. marcam o lugar onde tombaram ca'" no seu legitimo lugar de desta-CONSULTAs: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Sciju id t, 4(j e dos seus terrtveís soldados que in- m11l!os bl'a_vos das forças, armadas d.as ql;e entre as suas congéneres que se.RESIDÊNCIA: Rua' Marechal Guilherme. 33 - FG\;.<E. U)4S tegravam as divisões Hitler e Her- Naçoes Unldas, ha tambem cruzes, m-
formam regularmente e honradamente-

mann Goering e as tropas de assalt? dicando a morada eterna de um. cor- trabalham pela grandeza do Brasrl
que eram a menina dos olhos do di' respondente de �u.el:ra, que tombou dentro da Ordem e Progresso da sua
ta dor alemão. no posto de sa.critícío, �ervll1do com

mais vasta produção econômica. As
Hart Preston funcionou como cor- todo o devotamento protísstonal. com

suas Ações no valor de 10000 ínte
respondente de guerra desses. esplê�. toda a. honestidade, com heroismo e

grais ou com 20% de entrada e 8 pa
didos magazines "LHe" e "Time , destemor: a grande causa dos povos gamentos mensais de 10,00, teve a fi
cujas reportagens encheram o muno que desejam devolver ao n�undo semi- nal ídade de ASSOCIAR ricos e po.
do de assombro, pela audácia com destruido, a paz e a concórd ia, Vlt!., bres de todas as classes sociais a
que foram feítas e pelos flagralltes mados pelo totalitarismo. grande riqueza da indústria da Celu
dramáticos que a habil visão de seu. As listas de mortos, entre os cor- lose e do .Papel nacional, na colabo
reporteI' captou na s frentes de' bata-

f· responrlentes
de guer:'a ja ,�o"mam ração unanime do programa renova

lha. Conversei alguns momentos mais de duas dezenas, so. nos �sLados dor do preclaro Presidente da Repú
com êsse homem de imprensa, fa· Unidos. Muitos grandes .Jornals e re· blica pela "integral" emancipação
zendo um grande esfôrço para· olha· I vistas pagaram o seu tnbuto em san· econômica do Brasil. A Cia. BRAS1-
lo no rost6.· Hai't Preston tem mais i gue, para bem informal' e be�ll CU�I. LEÜRA não é portanto a mesma com
de 2 metros de altura, Ioi sem

dÚVi-1 prir
a sua missão. Durant" a· ll1vasao liame semelhante - Cia. Nacional dEl'<

da um alvo da prill1.eira ordem para japonêsa, houve cOl'l'esp�ndente� .mor· Celulose e Papél que. possiveIInente
os fuzis de longo alcance dos teu tos, tos, 'esposas desses herOls apr.lSIOna· regularisada pacificamente. a sua si.
mas, escapou 'à pontaria dos bandi· das pelos japonêsese. Um dêles, este· tuação dentro da ordem juridica, de
dos eixistas. Apesar· disso, �ofreu I v� perd!·do nas matas. do norte da vidamente legalisada volte as ativi
um acidente, um pequeno aCidente Blrmallla durante mUlto tempo, num dades das suas operações. A nossa
de aviação ·na· ·Tunísia, quando o f local quasi 'inatingivel pelo� socorros, grande riqueza da indústria de ce
avião em que estava com mais dois I recebendo alimentos e ll1eqlca�lelJt03, h!.lose e papel, para (') nosso formidá
colegas de profissão chocou·se .com I juntamente com o.�tros vltIma.dos vel co:_ummo do. País e a enorme ex

um aparelha Mosquito que, por Sll1al, num desastre de aVia0, para
_

o CUIda· portaçao espeCIalmente para a Amé
'era pilotado pelo filho' do Presidente; do aos feridos e a manutençao de to-

',rica Latina oferece vasto campo de
Roosevelt. O Mosquito descera como

/dos.' . exploração pelo trabalho honrado ·de
uma flexa sôbré o aerodromo e era i Esses soldados da, Cjl.Usa _d� !--Iber., muitas outras Companhias que ve
uma 101lcura rematada, tentar freia- dade nã.i:>· usan'l armas. Sao. v;sa.dos nham a se organisar, devidamente Ie-
1.0· naqliéla ocasião. O choque' 'resultou com especial carinho p�lo. 1�lmlgo, galisadas, sem precipitação no con
em feHmentú para os dois comp.anhei" parque a êles se deve a 11lstona das junto da Cooperação Nacional. Seja-
1'OS' de Preston, que, entretanto, já derrotas as sensacionais r�portagen!l mos entretanto, precavidos em exi
estão em· perfeita fórma. servindo tomadas em cidades invadidas .. onde gir·lhes as "credenciais" da sua apre-'
com o mesmo ardor e a 'mesma capa- o japonês ou a fera nazista �aclaram. sentação. É o que o mais apurado ra

cidade profissional a 'causa:- das Na· sempre, com incrivel selvagena a �ua ciocinio indica. Estejam. pais tran
cões Unidas. sêde de sangue. Medit.emos

.. un: Il1S' quilOS o pov� de min_h.a terra, ?s,-

A 'história completa dos correspOn· tante no valôr desses herols Ignora· meus conterraneos. Nao ha confusaa
dentes de guerra nã.o cabe no intel" dos, desses hom:ns que são os revela- n e n� . pessimi�mo. Sejamos

. be.m.
valo de um comentário rápido como dores da tragédIa espantosa em que o braSIleiros. SeJamo� sempre otImI:r-t

'

mundo está mergulhado, desses auda· tas pIo futuro grandIOSO da nossa Pa·es e.
.

t t· 1 b d t
.

Ha meses passados, .um telegrama dosos pioneiros que nas cm�o par es na, co a ?ran o co� en uSlas�no pe-
contava.nos que os Estados Unidos já do Mundo. indiferentes ao sJ!�o das la ,sua mal.or produçao el:OnOmlc_a..Os;Médico - Cirurgião - Parteiro Nervosas - Moléstias Mentais h:lViam P�HJi(l')S 13 correspondentes' balas, ao ronco dos _bombardeIros, ao :,OSSOS. capItaes, re:_ervas e economr_as-Formado pela Faculdade de Medicina

I Consultas diárias das 3 de guell a "ús ei.. llpOS da luta. Outro estrondo das explosoe.s, ;s.cre�e:n nas ll:ver!ldos nas Açoes da grand� lll-da Universidad.e de. São Paulo. onde �oj , horaB .em diante ('espacho l'ecel1te menciona os nomes linhas de frente a hlSt.O.na .eplca da dustna de celulose e papel naCIOnal. Assistente por vãrlOs anos doServIço. 1

f á I t dCirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ---------------- de três heróis da pêna, sacrificados mais terrivel luta que Ja agItou a a· sei"
. arg_amen e compensa o co� a.

(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DR AURE-LIO ROTU-LO quando trabalhavam ao lado das fôr·
\
ce da terra.

. valonsa3ao cons!an!:e �o� vossos tltU-:Com prãtica na clínica ginecológica do.'
I' 1 s que operam na peninsula' Diante da realIdade de seus despa· los (açoes) e dlstllbmçao anual dosProf. Sila O. Matos. Assistente do serviç_o ças a Ia( a .

t' .f d
.

1 ' (I ) E C' BRAde partos do Prof. Domingos Delascio no M d' C"· Pt· italiana. A revista "Life'" teve um I chos, do vigor de suas narra lVas·_Iua SeIvLIE( EenI(R·loAs d uCcrolsl· pa r_a. C ,:"Hospital Leão XIII". é ICO - rrurglao - ar erro
de seus. corre·spondelltes sériamente; intensidade dos dramas que t.o�os e es e e u ase, apelS e. a.-

Cirurgião do estômago e v!as. bHia�s, R A I Q S X f .'c! 1 t travada em Salerno I assistiram e do qual partICIparam, ümagem se acha nesta excepCIOnalintestinos delgado e grosso, tlrolde, rms, Moderna e possante instalação ell o tna u a
1 todos os demai� /

com riscos da própria vida, rendamos posição de destaque, em vos oferecerpróstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, 200 MA enquan o que el1 , ... b'
_

. '., .varizes e hérnia. Doenças de Senhoras fi. de.
campos de batalha algumas centenas, a nossa homenagem a.s cr�zes glorIO' n�Ulto leve. tao p.I omlSSOl as gar'ln

partos. Diagnóstico precoce da tuberculose
d . d tes tl'abalham com o I sas à somhra das quaIs do) mem o so° tias. CompI ae hOJe mesmo as suas

C D 9' 12 h 1 '1
'

t
.

d e COI respon en ,
.

A
-

t·t
. ,_ o ,.,onsu1tas, as as oras nu pu monar, u ceras gas ncas e uo- .

d la vida servindo no tranquilo dos que sabem cumpl'1r coes que cons I unao empr�Casa de Saúde São Sebastião. denais, câncer do estômago, afe- mal.ort esprezo1 pe
s ]'ol'Ila'I's revis-

II
o' Dever os ]'ornalistas de todos os dõ'cumentos de créditos constante-

C d S úd d· b'l'
.

t 00 III eresses (e seu., , .

I
.

d
.. .

aOpera na asa e a e ções as VIaS 1 Jares, rms, e c. -

•.

d 'llfol'mações paises do Mundo Livre soldados que mente va ansa os e negoClavelS �m
S- S b t'- A l' P t t'f'

.

J tas e agenCIaS e I·
'.

'
.

1 .' t' d . �.ao e as lao p lca o neumo- orax ar 1 ICia
Um raso curioso a mencionar fi o escreveram com o propno sangue a qua que] epoca, en ! an o paI a o que..

para o tratamento da Tllberculose .. .

nue e'sses ho. nlaravl'lhoRa história da Luta pela cIro dos seus aSSOCIados.
HELENA CHAVES SOUSA T t t d [Ia n]8na. rOI1elenrHl " ,

' ,

p.' dA' t ,,' "Pulmonar - ra amen os mo er- .
t. d 1 veres. Trahalhan. Liherdade'... I eClsa·se e . gen es nas p.lHel-

nos e eficazes desta moléstia 111ens em e seus (e
pais cidades do Estado e Cor1'''torc,;

Completo gabinete de Eletricidade nas ('idades de Big-u:l.ssú, S . .To�·�, Pa-
médica: Ondas curtas e ultra.-cur·

BAR E ftRMIZEM O H I [ N T f
1110<;a e Fl'ol'ian.ópolis, para trabalhai'

tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios na 'h8se de Comissão. Exige·se refe-
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia rênC'ias e carta de fiança. Pedidos ele
Consultório: Rua Deodoro, 3 Ações e demais esclarecimentos ;:s

I esquina Felipe Schmid!l: Sl's. interessados queiram rlirigir·se
Das !1 às 12 hrs., e elas 14 às 17 hrs. Rua V. Meireles, 11 pessoalmente a séde da Inspetoria.a,

Telefone 1.475 rua Felipe Schmidt n. 41, das 9 as
12 horas ou por correspondência, a

caixa postal 185.
Inspetoria da eia. Brasileira de

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

TRAJANO J. REGIS ;

INDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do ll.io de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às ti.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEYES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Auerreíecarnento e Longa Prátjca no Rio de Janeiro
'CONSU!L'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

flábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João 1'into u. 7. sobr-ado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, :!3.

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

Ex·interno do Ser-viço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLíNICA MÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDll:NCIA: Rua Vi.,cond" de Ouro
I'reto n. 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - FLOIUANÓPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLlNIC@

D:R. DJA.LMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

Rua João Pinto n. 7
Te1, 1461

Homens e Semhoras - MoléstlaR

Iilspeclallsta em moléstias de senhoras -

Partocs.
ALTA CIRURGlA ABDOMINAL:

.

eatõ-
mago, vesícula, útero, ovãrios, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
1)0 PERtNEO - Hérnias, hId,rocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fractnras:

aparelhoS de l1.'êsso. Opéra nos Hospitais"
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas. diarlameute.

F'ormado pela Universidade de Genebra
Com prãtica nos hosp.ítais europeus

Clínica médica' em geral, pediatr ia, doen-
cas do sist.ema nervoso, aparel110 geliito·

urilnário do homem e da mulher
'\s�lste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Rad!ologia Cl1nica com o dr.

Manoel de AbreU Campanario (S!io Pau."
lo�. Especializado em' Higiene e Saúde

. Pública, pela Universidade do Rio de Ja:
rieiro. -- Gabinete .de.Raio X - Electra·
carcliografia clínica'" - Metabolismo ba··
,aI - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros·
�opia e análise elínica: - Rua FernandO
Machado. 8. 'Fone 1.195. - Florianópolis,

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex.,interno da Assist&ncia Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
(1 cargo do Prof. Castro Araujo.
:::::: :do Rio de Janeiro.
VI as u riatÍriu .. ODerações
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Rai-rlos, 66:
",

:Fene' \037.:, ç : '.,,/

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO------_.-

DR. RE,MIGIO
CLíNICA Mí:DICA

Cirurgia e Ortopedia. Clinica e Cirurgia
do tOJ·ax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
riamente das 15 às 17 horas. RESIDmN·
CIA: Ainlirante Alvinl, 36. Feme 751'.

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
1i'eUpe Schmidt ...,. Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e' 14 às 17 horas. RE·

SIDmt"'çIA: J Largo Benjamin.

,.' Constante, 3
DR. AGRIPA DE FARIA

CLíNICA Mf:DICA
----'----_._ --� _ .._---

DR. ROLDAO 'CONSONI

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Atende chamados a qualque<'
hora

Praça da Bandeira, 53 - Bob.
(Antlaro Larlro 13 de Maio)

Prestigia o Govêrno e IUI
classes armadas, ou 8e:rr.a\�
um "quinta. colunista". (L.
D. N.).

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

DR. lAURO DAURA
DOENÇAS D'E SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especia lízado das afecções do Aparelho Genit.al Feminino.
Tratamento moderno da Blenorrag ía Aguda e Oron.ica, sob controle en

rroscop.co (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os t ra tn
mentos especíal izados.

DIATERMIA - INFRA·VERMELHO.
CO;'oiSCLTAS: Dtar larnente elas 14 às 18 horas.
RESIDll:NCIA: 'I'ir-aden tes. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Tiradentes. 14. FOKE: 1.663.

•

I
-

A Mobiliadora
RE- frigeração em geral

Se rve teiras-Reidgeradores- BD ,lcões-Frigorificos
(poro pronta entrega) Máquinas de escrever-Ró

dios-Móvei.s finos-Tapeçaria
Z. S. BArTISTOTTI

Rua Felipe Sch",idt, 34 .. _ (. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

«Heróis

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama·
roes recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

!f� .MM -

S a no uenol
.

CONTEM
OiTO ELEMENTOS TONICOS:
�RSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�OS,CALCIO

ETC�
TONICO DO CEREBRO

'fONICO DOS· MUSCULOS
O. Pálido. D.Pluper.dOf,
E,qOt8do., Anêmicos, Milill
que criem Megrct, Criança.
uquític... r.c.b.rio • toni-
liceçilo ger.1 do olg.nismo

COfP O

Sangue nol
Ltc D.N.S.P. rr 199, da 1921

Não há confusão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube--Devido à Irnpos-
.

sibilidade de aprontar o salão de

donsus para o dia 23. o baile de

aniversário do clube fica transferi-

do para o dia a ser designado

oportunamente.

x
.Na Europa de HojeLondres (8. B. C.) - ;,\JgUl11US nhos de cinco e sete anos, que che

"histórias sombrias do. "terror" na- garam com a, mãe.
_ zista foram contadas aos ouvintes Tinham vivido na França duran-
do serviço. nacional da BBC pela te os últimos três anos e ai sonsa

.scnhora de Ulll aviador polonês, ção de estarem sempre 'vigiados se

hoje uma funcionária do departa- lhes havia fixado no cérebro. Ao
menta de roupas da Cruz Verm=- pisarem terra inglesa, e. ao ericon-

-lha Polonesa. trarem o pai, o menino de cinco
"Temos estado ocupadíssimas anos recuou à vista do uniforme,

vestindo refugiados. poloneses que perguntando em voz baixa: "É' PUJ
chegaram do sul de França. Temos pai mesmo?" "Não é um alemão
visto todas as espécies de pessoas, com uniforme de polonês 1"
·COIll uma enorme variedade de h is- Assim ficam as crian.ças na Eu-
tórias bem tristes.,Vi uma jovem, ropa de Hitler.
.mãc, com seu filhinho de dois Um dos refugiados trouxe consi
anos. Tinham atr-avessado os Pi ri- go lima fotografia de Varsóvia. Era
neus, com uma outra mulher e uma das grandes praças da cidade,
cinco filhos. Incrivel o que' passa- um dos pontos que eu tão bem co
ram estas crianças, tendo de andar nhecia. O tráfego era ali tremendo
in.cansavelmente e subindo a mais antes da, guerra, toda uma possante
de nove mil pés de altura. Estive e pitoresca, mistura de automóveis,
também com o rapazinho' que se carros de camponeses e pedreslcs.
vai juntar às fôrças agora. Tinha Hoje a praça é um cemitério. Bem
-escapado de um Staalag, na Prus- ao centro filas de cruzes. Não há
.sia. "Não foi tão máu" disse êle, tempo para enterrar ninguem nos

"'quando já estavamos numerados e cemitérios nem meios de transpor
rotulados. Os alemães geralmente te para: levar os corpos. As pessoas
'respeitam os objetos catalogados. são enterradas onde morrem. As
'Quando ainda estávamos no trem, sim a maioria das praças de Var
a caminho do campo, é que foi sóvia se vão transformando em

-peor. Então
ê

les agiam como se necrópoles".
nada fossemos. Bastava que não O programa, simples, sem lite
gostassem da, cara de alguém, aLI ratura, mais depressa que um
-da côr do cabelo, para descarrega- relato, mostrava' muito bem o que
rem o revólver num homem ou ati- vem sendo o martír-io da Europa
rá-Io fóra do trem. Um polonês a onde se ensaia a "Nova Ordem",
menos". que, com o esforço de todos nós,
:Havia ainda os .dois meninozi- nunca deverá passar de ensaie.

VAI FAZER CONCURSO 1
Inspetor ce Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
Posta lista?

A Escoia Universitária de São Paulo
sob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi

litá-lo devidamente, por corréspondência.
Informações: O. L; ROSA

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

A arte ele ad.ivinhar nada mais'
é do que a de deduzir com esper
teza.

O adivinho é um indivíduo em
quem o dom de deducão rápida é
muito mais desenv'o,!','id-o do que
no com um dos homens.
Mas, para ser adivinho, não bas

ta saber deduzir com rapidez. É
necessário ainda guardar sezredo
e não revelar a ninguém a Il�anei
ra como chegou a fazer a "adi vi
nhucâo ",

O
o

ad ivi.n ho, portanto, além de
ser, esperto, deve também ser d is
ereto, ,para ,manter o pres�íglÍ,Q e
conquístnr a admiração dos ignorantes.

,O adivi-nho que explica ao públIco como adivinhou desiludetanto como o presLi.digitaclor querevela aos esp e atare] ores o "truc "de que se valeu para realiza-r a má
gica.

.
Os sacerri otes egipci os, que vi

Viam encarcerados nos templos, costumavam avisar aos lavradores
quando (J Nilo ia encher. Debalde,o povo pro-oura va compreender
corno os sacerdotes, sem sair de
casa p-odiam saber com absoluta
segurança, quando as águas come
çavam a subir. no r io sagrado. E
como os sacerdotes também nã�explicavam CI0t110 haviam feito
aquela ad i vinhação, uns conside
ravam-nos como sábios iluminados, capazes de ler nos astros o fu
turo, outros passavam a venerálos c�)U1tO entes superiores, que
m�IJ?-hil1hal1l relação com os deuses.I ado o pr-estígio dos sacerdotes
entretanto, ruiria por terra se urr{dia algum b ishi lhotei ro descúbrisse o mecanismo da adi'V'ill1lhacão
ao encontrar nas margens do Nilo;em lugar oculto, a entrada de ex
tensos canais subterrâneos queIam termí.nar no interior dos tem
J?los, de maneira que, quando a
agua começas se a ponetrar nos tu-bos, o fenômeno poderia ser obser
v�do de dentro de casa, num re
gistro especjal, à maneira de um

hid'rô,metro, onde era marcadalambem a aJtura das águas. A aran
de adivinhação, que marcav� a
época da fertilLdade das terras
q� tanto interessava aos agricul�tores, se reduzia, afinal a um sim
ples e ruddanentar sist�ma de va
sos cornuoícantss, em virbudo doqual a água, sem a intervencão
d?s deuses, tende a ficar no mesmonível,

.

A casta dos sacerdotes eg1pCÍ'osabrida não se extilnguiu.· Ela ainda
d.om�,na o mUI_Ido, anunciando neJ"JOdllCailllente épocas melhores que'nunca chegam.
Também não desaparecan ainda

a. classe dos agri-culttores, qüe con�'
tmuam a fazer' fôrça, cul.tivaindo a
gleba', para alimentar os espertaIhões, que apr-oveitam a onda
quando a maré vai subir e, segu
ram-se com unhas e dentes quando
a maré vai descer.
Mas devemos ter p aciênci a. Um' íi!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!����!"!!!!I=!!!!!!!!�!!:!�!!!!!!!!!!!'!�!!!!!!!-!!!!��-"dia, aJguem há. de descobrir os ':'

cad�ais ocultos, graças aos quais os THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY I:J, ivinhos profissionais conseguem 'iludir, a. credulidade publica. E, LIMITED .

então, a igrejinha virá abaixo, com . Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
a explicação de todas as 'mágicas c-s 1.200.000.000,00. ' Ie o desmescaramento de todos os 9

"�rucs'riARÃO DE ITARARÉ
Sub-Agente: L. �LMEIDA Rua

Vid:l_::::S,
1

....................................................,
•

•

•
• •

i OISCOI$ i• •
• •

I C()LUMBIA I• •

: As mais Famosas músicas, com os mais :• •

: famosos artistas. :
I ÚLTIMAS' NOVIDADES I• •

i Na (cRADIOLAR» i•
T· 6 •

: Rua raJano, :• •
• •
�•••o ·····�···.· ...

Sacerdotes egípcios

- mulres vezes quer dizer

*aXllOSE! PENSE na Axilose! T'alv ez
cst c j a s.r ruin audo o seu fu

turo, Comece desde hoje a

usar o S:.,bontte SALUS. Que
deliciosa sens= çào de asseio e

bem estar ar.ós o banho! De
sodorante enérgico e protetor
da pele, SALUS assegura higie
ne completa - livra de preo
cupações!

- ar

MACHADO & CJA.

'AXILOS� é o cheiro de s e gr e
o

é
v e r , principalmente das

e x i t e s, provccado pela fermen
tação do suor.

.;;.

AG1I:NClhS E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rua JoAo Pinto - 5.

FlorianõpoU.
Sub·azentes nos principais mlUlicipio. do

ESTADO

Comprai na Cf' SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

���DesOc/, �

,,�IHlg,enizante.l '
Econômico !

--------

'-��Ite a AXILOSE -

-

<, '--.(j14.104
.". ......... para não ser evitado'

o

..

IH.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'1'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Çia. VODstrutora· da Casa Própria,(Não tem sort�io:; nem pontos!)
Vá à, rua Felipe Schm id t , 44, e verifique como é

passiveI obter «casa próprio"

sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEJ..J INDUt;'rRIAL-JOINVILI..JE (Marca regisl.) ,=>��Ã��:RCtAtESPECIALIDADE� recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

i " �

li. j /\-' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sorti,mento de sedas.

«A Exposição»

o santo do dia
·Santos (fisant� e
Maria, Mátires

o nobre romano não ganhou
somente a mão de Daria, filha de
fidalgos, mas ainda a alma de
la, convertemdo-a a Cristo. Que

Direção de Percival Callado Flores a sua fá não era um mero forma-

...._•••••••_._-__ .....,..__"'W"_•••- .._
lismo. p rovo v o seu i n cc.risc vel zelo
apostólic:J. Pois, ganharam em Ro

SANTOS DUMONT. - de

Re-\
meus, com os mesmos defeitos e que ma um grande numero de ho

nato Sêneca Fleury "Edições recebem o merecido castigo. Desta mens e mulheres para a Igreja.
Melhoramentos"

.

-vez, se não foi Bilac o autor da ver. Por causa disto foram presos pelo
Êste pequeno livro deverá ser l ido : são, é outro grande poeta que realiza prefeito Celerinó e entregues ao

com verdadeiro enlêvo pelas crianças lo trabalho: Guilherme de Almeida tribuno Cláudio. Este m.an :lOU que
do Brasil. O autor soube resumir, em fez uma tradução perfeita. Versos seus soldados torturassem a Cri
linguagem leve e acessível, a h isto- cheios de simplicidade, em que a santo. Mas, os grilhões lhe coiram
.l'ia do grande inventor brasileiro, que idéia do autor recebe a fórma eucan- dos membros manietados. Mete.
foi Santos Dumont. tadora de quem a verteu pa ru a nos- rarn-no em um couro de boi e ex-
Ê a leitura, destas vidas insignes sa língua. Mais um livro a enriquc- puseram -rio ao sol abrasador. Em

que formam o lastro elo caráter da cer as coleções para a infância. mais seguida, foi lançado para um cár
juventude, misto_ele coragem, perse-I um. livro excepc ioualrneute bom, pe.la cere escuro e fétido. As cadeias se

verança, resrguacao, a serviço de uma

I
var íedade e excelência das ilustr a· desfizeram e uma cloro luz pene'

.ídéta humana ou altruística. c:ões e o carinho com que fOI tcita a trou no recinto.
Santos Dumont deu ao Brasil urna edição. Quanto a' Daria, levaram-na pa-

glória ímorredoura. Deu à ciência
•

ra uma casa
í

rrrurrdo , onde a sua
motivos de ufania. Forneceu à huma- FELIPE, Ê VOCil:, FILIPE? .... virtude foi. protegida pela inter-
nidade um instrumento maravilhoso - De Jaçanã Altair. "Edições vonção de Deus. Vendo inutiliza-
de intercomunicação dos povos, infe- Melhoramentos" dos todos os esforços, os malfei-
lizmente utilizado por êles para fins Jacanã Altair, autora ele "João Ne- tores levaram os dois herois da fé
iJ" guerra e destruição. Porí sso, o ad- ar lnho

" "A Lenda da Vitória Régia, paro um lugar a�enoso, na estra
nrn-ável inventor formulou queixas I ::'Memól:ias de Uma Colegial" e ou- da Salário e enterraram nos vivos.
amargas pelo desvirtuamento de sua tras obras, de sucesso

í

nd iscuti vel, Os dois santos alcançaram desta
obra genial. apresenta agora mais um original forma a coroa do martírio.
Éste livrinho, magn íttcante allresen· livro. versando a figura heróica d, _ ... - ---,,-------

tado pela Companhia Melhoramentos Felipe dos Santos. Esfab.-II-zadode São Paulo e ornado de explêndi- Ê leitura que prende da primeira r
dos desenhos é daqueles que nao só

I
à última palavra o estilo é imagino- Vende-se um com vólt

I'Os moços lêm com prazer. Eu. acom: so e bem equilibrado. Há passagens
rne t'ro 1l0�220xllO. _ 2.000pauhei o autor em sua narrativa ate de viva emoção onrle frequentemente

a última página e vou of�recê-lo a
a coragem e o patriotismo do grande Watts. -- Rua João Pinto,

ll:eu neto, para que atraves de sua� herói de vila Rica dei�all1 de fato 13 (sobrado). '3v. _ 3
paginas, aprenda como se pode sei uma impressão de respeí to.
gra.nde e útil, à pátria : à humani- Um dos principais personagens do

'VENDEM SE 20 ações da
dade Tamhém eu admir-ei Santos emedo vé o Conde de' Assumar. go- I

-

..

C' Sjd
'.

.'-'.. .

G la, 1 erur··Dumont em seu tempo de experien- veruador da Capit.alua ele Minas ".e-. _

cía reveses e triunfos até a conquista -ais Homem em demasia sevéro: gica Nacional , Tratar na r eda
.

I" d
I ai . . -

d "E" V 7da glória, ·que foi a maior g orra e castigava o povo com as leis mais çao o stado", .
-

seu país. drásticas. Era detestado por ISSO,
'"

po is que ninguem se conformava. BI·cl·llletas.· veemndeo�tl'mseas2"A ESTRELINHA CADEN- Ó procedimento do Conde de Assu- \I
TE" - Pedro de Almeida mal' provocou afinal revoltas por to-

condições.Moura. Ilustração de Mar ian- dos os cantos em Vila Rica. Vila do
11e Muellenhoff. "Edições Me- Carmo. Rio das Mortes. Vila ela armazem

lhoramentos" Rainha, Vila �al e em muita.s.ou- treito
A festa de São João era outrora uas cidades. chefiaelas por F'i l ipe ---------,-------

uma festa estupenda: música, bom-, dos Santos e Pascoal da Silva. Ma.s PERDEU SE um brinco
bas de toda espécie, balões e .I.nag�i- as edições foram rabafadas e seus -

(argola) de
ficas fogos de artificio, cOll1o já nao cabeças condenados. our o . entre as ruas Fernando
há em nossos dias. O desfecho dessa história foi ma-

Machado e Tenente SIlveira.Mocas vestidas de vermelho, de cor �istralmente aproveitado pela autora

de rosa, de amarelo, apareciam em nesse livro: "de eSJ}aç". :111. espaço Se) á gratificado quem a achar
bandos alegres por todos os can.tos, um lamento corta,,_?- o sllenclO:_ . e entregar nesta r edação .

., moços empunhando violões surgram Filipe, meu filhó: E mesmo voce, FI- 5 V. -_ 3
-em algazarra, entusiasmando com lipe?".
.grttos de alegria o esplêndido movi-

.,._•••"............_..- .......-.-_..-_..-.-........-J
menta da festa. enquanto a Imagem
-de S. João. numa bandeirola ao alto
de um velho mastro, com o seu· es

tandarte e o seu cordeirinho, sorria
ide satisfação ...

Conta Pedl'o de Almeida Moura

-que numa daquelas noites nasceu a.

linda história da Elstrelinha Cadente.
Na véspera de São João, uma gra

dosa menina, de nome Ritinha, en

�ontl'ando lias folguedos um bando
de crinças, passou horas pulal1d� e

brincando até que, afinal, vencida

))elo can�ço, se acomodou numa rê
de de I'oceil'o, onde adormeceu.

O que lhe aconteceu depois foi ma

ravilhoso! Foi uma aventura, nma

dessas aventUl'nR de que a gente nun

ca se esquece. E as crianças, lendo-a,
"também nunca se esquecerão da his
tória da Estrelinha Cadente! Era
lá passiveI que uma mel1ina se des

prendesse assim do alto das. nU
vens? .. E seria Ritinha a Estrelinha
C.adente? .

Quem o sabe? Mas qualquer cnan

ça que ti·ver lido ;.A Estrelinha Ca
dente" saberá responder.

•

Ver e trator no

Bom Fim, no Es
15 v.-4

ALUGA-SE A casa sita
na Avenida

Adolfo Konder n. 3, com am

plo salão para qu aI quer ramo

de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. - 3
. ....,.....,.,.........,.-...............- - ..................-�

"A Bandeira Nacional lidando apare- IceI' en, 5a·!a on salão. por Inativo de re ..

nfões, coc.ferêndas ou solenidades, fica·
rá estendida ao longo da parede, por de
t.raz da cadeira da pre..idência ou do lo- Ical da tribuna, sempre acima da cabeça Ido respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maiOl' do retângulo I",,'eja CJU sentido horizontal, e a e...
treJa isolada em cima". (Decreto-,},.t fi,

'.S4'5. de 11 de Julho de 19U: - Art. 18.

As autoridades responsáveis pela
fiel execuçào das Estatísticas MiJI.·
'ares podem e.xigir, sempre que no .. ·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação; que cada I.·
formante prove o que declaro.. A
má-fé constitue crime contra " ..
4I:uranca a_elon_I. CD. E. II.).

!cOOAm;�l� Fundada em 1870 - Séde: B A I A �
'I INCENDIOS E TRANSPORTES �

71.656.189,20 �CapitJal e Cr::)
Cif"as do b:tlanc;o ,de 1942:

Responsabilidades .. .. .... . ... . . . . . Cr$ 4.999.477.500,;:;8"COROCOCó E CARACACÁ" Receita... . Cr$ 70.681.048,2,0
e outras histórias.

I 01 Ativo ...... . . . .. Cr$ 105.961.917,70
Em princípios dêste sécu 0, avo Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2')

Bilac, procurandod udm livlro própria
e Responsabilidade, Cr$ 76.73G.401.306,20

))ara a infância; a a a acuna q?- B
então existia de uma literatura m- � ens de raiz (prédios e tcn'enos) Cr$ 23.742.657,44

W 'I DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra FreLre de Carvalho, Dt·. Francisco
fantil, escolheu uma história de. .

'I de Sá e Anísio iVIassorra.

�
Busch e fez uma vel'são perfeita. As- �Cl' ,. Agências e sub-agências em todo ° território nacionaL - SueUJ'saI no
sim, as aventuras de .. Juca e lICO

�
Uruguái. Reguladores de avarias nas prindpais cidades da América, Europapassaram a seI' o encanto pal:a �s e Africa.

�rianças brasileiras. ÁS admlrávels
ilustrações eram acompanhadas de AGENTE EM FLORIANóPOLIS

�
:versos simples mas encantadores. C A 1\'1 P O S L O B O & C I A. Rua Felipe Schmidt, n. 39
Agora, as "Edições Melhol'amen- Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

tos" acabam de edital' mais um livro � SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-
de W. Busch. Ê "Corococó e Cal'aca- ;O NAU, BRUSQUE, LAGES; E RIO DO SUL
cá ". São histórias de bichos e de ho- fw__.- -.- _ _._-.-_..-_..-.-_-__ -�._�_-.-_- -

- -.- ..__-.I'J"

Ternos
Façam.

de tropicais, linhos, brins e
uma visita, se:m

PRAÇA

casemiras.

I
AGENCIA EM

S. PAULO
RUA 15 DE NO
VEMBRO ·15() . 9.
fONE 2·220%

MAQUINAS PARA CAFÉ •

ARROZ - MILHO. . MAN·
DIOCA - ALGODÃO • LA·

RANIA· MAMONA
FIO DE SEDA· fiBRAS

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

Credito Mútuo Predial
ProPrietários -- J. Moreira & \. ia.

O maior e I1pd,; ncreLlitud.J Ctu b e ih:, :-'orlt:'io d e Me r

cador-us cio E�ltj(1u
Sort '., Op," '1'>l�. 4 I:) IH lil:. (7HII" mf>"'.
PRÊM.Ó Mp lúR eH.s b.�bO 00
Muitas bonifrce cõ -« f-' in ... erjçõ�{'> lle pl:lg'twentos.

Médio» gr�i\Ü\

NOTE BEM t(ld"\� ,..·t·l", .V·,fltllgt'OS por Hpf'nli"
, Cr $ l,(lO. T'urt« que pr vrn ... te cU'!l

ure iUcúlllllWI<it:'. f\ão ,xi�te Igllhl. �fio rt'fill� .. r.ao

duvi l� um "ó in-ax ru«. C .. ne··'l'h l'hP� (I próximo
sorteio tenha cl,fiall���, (jlle. quando IDt>DO-'; e�[irI�f"tir, li
sorte v'irá a o "PI! t'flc"ntr.,

Conserve bem na memória os dias te e 18

�--- ..

I
I

SEJA SUA

c-�\. ; '."':'

'---áii'tj\ jI�

\
(

Á SÁUDE DÁ MULIlER

..

COlllprOIIllSSO,
QU1NZE N. 11

,

a
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Uma barba por fa%�r, desagrada!
Não há exagêro em afirmar que sé o insucesso espera
aqueles que não adotam o hábito do barbea� diário.
Uma barba por fazer dá impressão de desleixo, e o

desleixo a ninguem recomenda. O homem que se apre
senta sempre bem barbeado desperta simpatia e con

segue êxitos. Com um aparelho Gillette e as lâmi-
nas Gillette Azul Iegi ti-

G-li tt�as� poderá barbear-�e •. e . ediar iarne n te com rapi-
dez. economia e higiene. C. Postal1797 - Rio de Janeiro

LOi'\DRES -_ (Por Walter Tschup- i ções elo que tinham visto. Fizeram
pile - Copyrigh t da INTER-AMERI-' ê

les as mais lúgub"IS descrições da médica do Centro EspíritaCANA). - Conside'rada sob diversos cena que se deparava aos seus olhos. Luz, Caridade e Amor, copontos de vista - militar, político e O objetivo elesta curiosa mudança na munica a mudança do seusociológico - a batalha elo Ruhr não II propaganda alemã não é apenas pro- R Bconsultório para a ua ue-

I
tem paralelo na história. Seguinelo o I vocal' piedade '!lo mundo exterior,I curso da batalha no mapa, torna-se mas constitue também uma convi c- nos Aires, �20 - 10 andar,óbvio que se está seguindo uma esti-a- ! ção de que não é mais possivel con- Rio de Janeiro, onde passa a
tégia bem definida. Este fato de

pel'-"
tinuar a enganar o povo alemão. A oferecer os seus préstimos.SI de_sfaz as mentira� da propaganda grandeza do desastre nã� permite q�e Escreva detalhadamente--alemã, que repeti elas vezes arnma I se faça qualquer tentativa para dí s- •

I que todo o objetivo dos aviadores I farçar a situação por meio de

men-,
nome, Idede, endereço e en-

al iados é massacrar a população ci-' tiras. velope selado para a res-vil. O fim dos prímei ros ataques foi I O" Schwarze Korps ", jornal das I

posta.paraltzar o serviço, de transportes. ,·S. S., pela primeira vez confessou �

Seguiu-se então a destruição do mais i haver a Possibilidade de derrotaextraordinário c 'poderoso centro I quando se soube que a cidade de Garde. armamentos alemão e finalmente

I'
men tinha sido completamente apachegou a vez de atacar violentamen- gada da face da terra numa só hora.te o coração de toda a organização. A êste respeito o jornal fez uma obOs alemães convenceram-se demasia- servação interessante que dá umado tarde que as suas defesas não idéia do curso que vão ter os acon

eram bastante fortes para suporta- tecimentos políticos na Alemanha.rem êstes grandes golpes. Só no fim
.,Mesmo que a fortuna nos fosse adde junho, depois de .estarem em rui- versa ", diz o porta-voz dos pretorianas muitas cidades e centros índus- nos, "não .sería trágico se toda a na

triais, levaram para a região de todos I·ção. caísse combatendo, pois então
o� cantos do Reich, mais canhões an.ti-I não.

teria sôbrevivido ninguem para
aereos, refletores, . aviões de caça vestir luto pela destruição de ume outros meios de defesa. mundo que nós tinhamos elevado a
As perdas dos Aliados não são su-l

um pináculo de grandeza ".
períores a mais de 6% e os alemães Trata-se de uma observação cínica,esperam, por meio de um supremo pois revela que os lideres da S. S.esfôrço, poder enfraquecer as fôrças I não tencionam poupar o povo alemãoatacantes, de tal maneira a tornarem aos sacrifícios. O despotismo ao qualimpossivel a derrota só PO}' meio de se rendeu o povo alemão só pode serbombardeamentos. Uma declaração desenrraizado fazendo uma grandefeita pelo Major General Davenport operação cirúrgica ao corpo vivo doJohnson, comandante da Segunda IpOVO. HOje a Alemanha é como um'Fôrça Aérea dos Estados Unidos, é condenado no seu leito de morte, queprova suficiente da enorme superio- os guardas da cadeia' estão tentandoridade dos Aliados no ar: "Se man- reanimar por meio de injecções etivermos abaixo de 10% as nossas pancadas.
perdas de bombardeiros em toda a, É significativo o fato de os aleEuropa, podemos conseguir o que mães estarem sempre afirmando quequeremos. O ataque a Colônia em 29 o resultado da guerra só pode serde junho esclareceu já que os ale- determinado sôbre o solo europeu.mães estavam mais Uma vez alimen- Dá a entender que os alemães tememtando esperanças completamente vãs". que a estratégia dos Aliados sejaNenhum outro revés militar se pó- elástica e tenha tomado em contade comparar com a catástrofe do muitas possibilidades. O que é certoRuhr, pois - segundo um cálculo é que essa estratégia está dirigidaconservador - entre 10 e 15% de to- "o verdadeiro alvo em vista, que édo o potencial dos armamentos ale- derrubar o inimigo no mais curto esmães foi destruido em quatro meses. paço de tempo passiveI.No entretanto, os Aliados anuncia- A' batalha do Ruhr mudou também
ram que antes do fim do mês o pêso o aspecto social da Alemanha, talvez
dos seus ataques aéreos será aumen- para todo o sempre. Sem as índús- Thyssen coroaram um dia Hitler di
tado de 45%. Os alemães responderão, trias do Ruhí-, a Alemanha do futuro tador da Alemanha.
sem dúvida, a esta ameaça reforçan será muito diferente da do passado. Com a destruição das indústrias do
do o seu sistema de defesas, mas só A Alemanha ocidental tem sido sem- Ruhr, desvaneceu-se mais ainda ao
poderão conseguir retirando aviões pre o verdadeiro centro político do miragem de Hitler. Na Alemanha,de caça e canhões de outras regiões país, e não Berlim. Dusseldorf trans-, desde Hitler até ao mais humilde dos;
'do Reich e enfraquecendo as suas formada agora num montão de rui- cidadãos, ninguem mais tem fé 11&
defesas. Nenhuma outra batalha no nas, foi o lugar em que Kirdorff e. vitória.
mundo teve jamais resultados desta
natureza. É cousa inteiramente nova
e não se póde comprar com nada que
tenha acontecido antes.
Podem-se deduzir as consequências

politicas da mudança de tom da 1)1'0-
paganda alemã. Goebbels envi su um
regimento de reporteres para a cena
da destruição, para passarem em re

vista essas geíras de terreno sem con-
ta cheias de crateras e escombros, �

--------..---------------_' . pediu-lhes para publicarem descri-

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

•

ma � �r fi e�I�[I�
de 20 de setembro a 30 de outubro

a tradicional
�

CASA MACEDONIA
oferece· lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos! c

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock.

Compre, poía, por pouco dinheiro, o que

vale muito mais 1
Aproveite a, nossa

oferta especiall
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua, Trajano - 8

o salto abismo los sofredoresdoatravés
Dra. L. GALHARDO-Ex-

Iheiro da ilustraçãc a-címa, o1breceI-
lhe. em amável gesto, um câlice do
excelente aperitivo �NOT, lembr&
se V. Sia, de acrescentar, ao agra.cl&·
08J a gentileza:ESTEÉ 1..IJJ1.
BEl1 O I1EU APEílrrtvo

I'REDllET(J!
TOi1E KN�T

VI'!sooooro DA KIYOTS.A./IfO••COI7. é Sé6UIlO$
L- ITAdA. �

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Combaterão

O. ESTADO
O SELECIONADO GAúCHO FOI
ONTEM DERROTADO POR 6 x 1
Porto Alegre, 24 (A. N.) - De

cepcionante foi o resultado da par
tida de hoje entre o selecionado
gaúcho de futeból e o "Grêmio",
da cidade de Bagé. Nos meios es

port ivos vinha-se observando cer

ta desconfiança quanto ao valor oa:
atual representação riograndense
para, () Campeonato Nacional de
J943, mas, nunca os palpites che
garam a prever a derrota, indo,
quando muito, ao empate, nesses
encontros com clubes do interior,
feitos à maneira de experimenta
ção.
Daí, prever-se que o resultado de

hoje, com a, derrota do selecionado
por 6 ai 1 diante de uma esquadra
.10 interior, deflagrará como uma

bomba, nos nossos meios csporti-

EU NITERóI
A r;'ortuguesa, de São Paulo venceu ao

com.bJl1ado "Imprensa", por' 3 a 2 e o

Amerlsa en;patou com o selecionado Cru
zell'o-\ lia .\ova po,' O a O. Renda: 7,090
çruzell'ors.

Esportivo
F�M S.'\:\'I'08

Santos e Fluminense empataram pela
contagem de 1 a 1. tentos de Russo e

Magnones. Renda: 19,281 cruzeiros.

ao lado da RAF

Dr. José de Albuquerque
Sua conferencia, hoje, sobre Edu

c .lção Sexuo-l
Entrando f) saindo da

Montevidéu, 23 (U. P.) Lista NograTerminaram os trabalhos da I �
conferência de presidentes e Washington. 25 (United) - O Depar-

tamen to de Estado incluiu na lista ne

delegados na Amértca-do-Sul. gra comercial as seguintes firmas do
Os delegados enviaram uma Bna sl l: - Cal-los WiJJy Boehm. Santa

mensagem ao general De Caul- Catarina, Xlax Bo ehrn. Santa Catar-ina e

le protestando contra a desur- Boehm & Cia., Santa Catarina. Ao mes-
,

_ . .'; mo tempo o r-efer ido Depar-tamento ret í-

naçao de conhecidos

partlda-II'Oll
da celebre lis,t,a estas

outl,'as
firmas:

rios de Vichí para ocupar C,H- - Casa êlrar-zuJlo. Rio; Geraldo Corrêa
O'os públicos. Un.1 dos "colabo- & Ciól .. ?Tinas Ge ra is ; Dibl'aco Ltda .. _

to
.."

•

, São Paulo; Enel'gia Elétrica Harnbur-
racíontstas apontados fOI .0 I guesa Limitada, Rio Gra.nd e elo Sul; ln-
senhor Happenot, atual embal-I dúst ria Electra Aço Plangg Limitada. Rio
xador do Comité Francês de Or-ande do Sul; Industrias Rodolfo Sá,

Libertação Nacional junto ao I Ceará: Ttalcable, Rio de Janeiro e tõdas
A '. as filiai', do Brasir: Alberto Kehl, Nite-

governo dos Elstados Unidos. rói. Estado do Rio de Janeiro; Estefane
--- _. -_-_-- -----

A. A. Kr iza i, Sáo Paulo; Máqu ínas Lp.i-

Assalto Iínal ranga, São Paulo; Salvador êlrarzullo,
U Rio de Janeiro; Niemer & Cia., Baía;:

Moscou, 23 (U. P.) Os Humberto Rossi, Campos. Estado do
Rio de Janeiro; Rudol ph Shurmann, São

soldados do general Rokossovsk Paulo; Iven Roberto Schulze. PÔl'to Ale-

estão-se preparando para lançar gre; Truppel & Cia., Santa Catarina; B....

d Tr-uppel s: Cia., Santa Catarina; e Ciro>
O assalto final, q .e ecidirá a Vaz, Rio de Janeiro,

sorte de Kiev e de seus defenso- -

Contra o uniforme
zebrado

Monsenhor camareiro

r
Rio, 25 (A. N.) - o govêr-

Maceió, 25 (A. N.) - O ar- no do Estado do Rio, consíde

cebispo de Maceió recebeu co- rando que o uniforme zebrado
municação da nomeação do cô- dos sentenciados é anti-social e·
nego Antônio Valente, vigário medieval, mandou substituí-lo
desta capital, para monsenhor por zuarte, do mesmo sistema
camareiro da Santa-Sé. dos usados pelos operários. .

RIO, 25 (A. N.) --- PARTIRAM PARA NATAL, SÁBADO, NUM AVIÃO DA FAB, DEVENDO SEGUIR DALI PARA LONDRES,
NUM APARELHO DA RAFj AVIADORES PATRíCIOS QUE VÃO ESTAGIAR NA INGLATERRA, TOMANDO PARTE NAS OPE
RAÇÕES DE GUERRA. SÃO ÉLES: TEN ENTE-CORONEL REINALDO DE CARVALHO FILHO E CAPITÃES AFONSO COS ..

TA, HENRIQUE PENA E HAMLET AZAMBUJA ESTRÉLA. IRÃO OS REFERIDOS AVIADORES SOB A CHEFIA DO CORO-
NEL AVIADOR FABIO SÁ E EARP, QUE JÁ EM 1918 ATUOU NA RAF.

Protestaram

vos.
o único ponto feito pelo selecio

Lado foi por "pe.nalty". Como se

vê, o anrhier.te está carregado de
rlescrcnça. O selecionado não prc
{luziu,' durante todo o tempo, ne
r-hum jôgo apreciável, verificando
se, pelo contrário, que os jogadores
elo "Grêmio" muitas vezes adotai'
vam a tática de brincar em campo, VARL'\S,
(' isso foi muito fácil de aplicar, Os círculos esportivos ela capital da
"isto que titulares do selecionado RepúbliJca estão alarmados com a notícia
houve que andavam desnorteados. sensacional d€ que o Corintians pretende

O selecionado entrou em campo contratar oe: craques Domingos, .Iuran
com loda a defesa integrada pela dir, Pedro g'\l.Orim, Pirilo, Tim e Vevé.
própria defesa do campeão esta- - O veterano zagueiro Junqueira re

dual, o "Internacional", que, além novou contráto com O Palmeiras, rece

de invicto, é também o t etra-carn- bendo 40 mil cru�.eiros de "luvas",
peão rio-gra,ndense. A linha era in- - O centro-médio Volante, que há
tegrada por 4 elementos do "Cru-' muito tempo vem defendenelo as côres
zeiro" desta capital e um atacante' do Flamengo, pretende ingressar nas fi
do "Guarani", da mesma cidade d:' Ieirus do Vasco da Gama.
Bagé. O goleiro também era do - Apesar dos boatos veiculados na
"Cruzeiro". O "center-half" Avi la, imprensa carioca, que davam como cer
nos últimos 20 minutos do [ôgo te- ta a transferência de Çesar para o Bota
'.'e de atuar como centro atacante fogo, o impetuoso centro-avante gaucho
não mais atendendo a defesa. vem de renovar contráto com o Améri-
E, assim, num desconcertante en- <la, mediante "luvas" de 30 mil cruzeiros.

centro, foi que o selecionado gaú- - Anunciam da capital bandeirante,
cho de futeból de 43, - que deu- que o São Paulo mostra-se bastante in-
j ro de poucos dias vai enfr-entar teressado na aquisição de João 'Pinto,
OS catarinenses, - participou no o excelente centro-avante elo São Cris-.
seu mais sério encontro antes de tavão, e "artilheiro-mór" do campeonato
defender 3S côres do futeból rio- carioca de 1943.
�randen$e na tabela do campeona- - Encerrando seus preparativos para
to nacional. o certame nacional, a seleção mineira

enfr-entar-á, no dia 7 de novembro, o

cmbinado de Juiz de Fõra.O SÃO PAULO CONTINUA
VENCENDO - Pipi e Renato, profissionais do Pal-

São Paulo, 25 (O Estado) - ;) meiras, estão sendo cobiçados pelo Flu
'.-dOl·OSO São Paulo ,campeão pau
lista" defrontando-se ontem, à taro
de, no estádio de Pacaembú, com
o forte conjunto do Flamengo,
campeão carioca, conseguiu, apos
partida das mais animadas, levar
de vencida o seu contendor, pela
expressiva contagem de 3 a O, ten
tos de Remo, Pardal e Luizmho.
O tricloor bandeirante pôs em

prática eficiente padrão de jôgo.
dominando, com sua alta classe, ao

rubro-negro guanabarino, que con
ta em seu quadro com afamados
craques da pelota. A vitória sam- Os
'Paulina foi justíssima.
Foi o seguinte o movimento té

cnico do prélio : São Paulo _ De- S. Paulo, 25 .- Em partida amis
tesas 8; Escanteios 2. Faltas 12' tosa defrontaram-se, na tarde de
Toques 5; Impedimentos 3; Bol;� sábado último, no estádio de Pa
�Ja tra.ve 2; Bola fóra (linha de fun- caembú, a seleção goiana e o es

do) 15; Tentos 3. - Flamengo quadrão principal do Comercial.
Defesas 15; Escanteios 10; Faltas A pelêja, que foi àrdua.mente dis-
17; Toques 4; Impedimentos 1; Bo- putada, encerrou-se CGm a vitória
la na trave 2; Bola fóra (linha de do Comercial, por 2 a I, tentos
fundo) 8; Tentos O. de Romeuzinho, para os vencedo-
"Aos -42 minutos da etapa final o res, e Vavá, para os vencidos. Des
nrbitro expulsou do gramado o �['_ / tacaram-se no selecionado goiano:
queira Juramdir. o arqueiro Moaart, que foi, sem

Dirigiu a partida, com !!Tanele dúvida, a maior figura do gra-
imparcialidade, o competent: árbi- m?d.o, o za�ueiro Cafélandia, o

tI'O Carlos de Oliveira Monteil'O. medlO FerreIra e os ovantes Pio
,
Na prelimiI.lar, jogaram os qua- lho: ��varra e y?,vá.

(lros dos aSpIrantes do São PaJulo DIrIgIU o preho, com bastante
e do Palmeiras, tendo vencido os

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

sampaulinos por 2 a 1.
A renda apurada ,atingiu a ...

145.466 cruzeiros.
N. da R. - "São Paulo" e "Fla-

11:eI_Igo:' disputaa-am a,té o presente,1;) Jogos. O São Paulo venceu 6 em

hates, c o Flamengo 4. Houve G
empates. Tentos pro-São Paulo 32:
tentos pro-Flamengo 25.

.

grar o .selecionado gaucho no campeoria-
to brasileiro.

"'_._•••_._......._......-_._,_........_._...._._.........-"J

_ No próximo mês de novembro, o acêrto, o árbitro Edgar da Silva
Figueirense deverá €xibir-se em Blume- Marques. Renda: 2.934 cruzeiros.

nau, Joinvile e Tubarão.

E"I PORTO .'\LEGRli}
o Grêmio. de Porto Alegre, dei-rotou

o Brasil, de Pelotas, por 4 a 1.

C.U:[PEOX.�TO BHASILEIRO
Ceará S' e :l1aranhão O; Baía 2 e Se!'

gipe 2; Pcrnambur-o 6 e Rio Grande cio
Norte 2.

K\I MARíU.'\
o S. P. R.. da capital paulista. deno

tou o São Bento, de Marília, por 3 a 2.

:\"0 PAR.�GlJ,\T
Vencendo. ontem. ao Nacional. <por 5

a 3. o Libertad sagrou-se campeão para
guaio ele 1943.

E�I ('{jRITIBA
O Iptranga, de São Paulo. abateu ao

Británia. ele Curitiba, por 2 a O.

R\I PARAXAGUA
A seleção par-anaenso derr-otou o D.

N. C., de Paranaguá, p01' 8 a O.

o FIGUEIRENSE VENCEU
Jogando, ontem, à tarde, em Cresctu

ma'. o Figueirense venceu ao Ouro Preto
por 3 a 2, conquistondo, assim. a rica
tara "Beatriz Ramos".

rnirrense.
- Anito será contratado pelo Santos.
- Dentro de breves d ias, terá início

o campeonato de basquete, promovido
pela Federação Atlética Catartnanso.

- Segundo notícia um jornal de Pôr
to Alegre, é bem possível que o centro
avante Hor têncío Sousa venha a inte-

o dr. José de Albuquerque, pre
sidente do Círculo, Brasileiro de
Educação Sexual, ora em viagem
pelos Estados do Sul, realizará ho
je. às 20 horas, como foi ampla
mente anunciado. uma conferência
no Clube 12 de Agosto, gentilmen·
te cedido per sua diretoria, sobre
o tema: "Aeduc:lção sexual nos

diversos períodos da vida",
Entrada franca a senhoras, se·

nhorinhas e cavalheiros.
.... - - - -.- .........".",.", -"._._' - -a·__ - __

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

res nazistas.

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

de UDlA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAlVIElVITE,

com as VANTAGENS da. compra à vista,
servindo-se do

goianos foram derrotados
em São Paulo

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se, torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

,

CREDIARIO KNOT

Iatismo
o desempate da artística taça

«Cidade de Florianópolis» será
dispuiCIdo nos dias 13 e 14 de no

vembro próximo, em Porto Alegre.
A 15 de novembro terá lagar, na

capital gaucha, uma interessante
competição inter-clube, devendo
tornar parte sete gremios de Porto
Alegre, um da cidade de Ria Gran
de e dois de Florianópolis.
Cada concorrente intervirá com

dois barcos, dando, assim, maior
brilhantismo ao grandioso certa
me náutico.
A delegação catarinense viajará

em �nibus especial e será chefiada
pelo dinêimico esportista Arnoldo
Cuneo, digno presidente da Fede
ração Catarinense de Vela e Mo
tor.

SISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias;

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

/

INDÚSTRIA; COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Ou 8 .s 12 e de. 14.s 17 hs,

-----

O. K. STUDIO

Guerrilhas de Tito Nos mares Negro
Londres, 24 (U. P.) - Co- e Báltico

munícam do Q. G. do general 'Ji!' �

Tito que na zona de 8rem as Moscou, 24 (U. P.) - For
unidades dos guerrilheiros ças navais soviéticas do Bâltí-:
realízaram eficazes operações co afundaram cinco transpor
ao largo da ferrovia de Srem tes e um petroleiro nazista"
e dinamitaram varlOS trens com um total de 22 mil tonela�
militares e de abastecimentos.' das de deslocamento. No mal"

Na Eslovênia se efetuaram Negro, também na semana

operações ao oeste de Liublia- passada, foram afundados na

na. Foram tomados alguns vios inimigos com 16 mil tone

pontos fortificados. Perto da ladas.
localidade de Brod,

-

sôbre o
--------------

At
- I A despe3a com O·

rio Kupa, foi travada batalha ençao . cinema póde ser ti-
defensiva contra fôrças nazis- roda com a venda de papel velho.
tas, numericamente superio- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.

Rua Francisco Tolentino, 3.
. _-_._--- -..- _ --- _ ..,.

Contra a única via
Moscou, 23 (U. P.) - Pode-

rosas esquadrilhas russas es

tão bombardeando e metra
lhando, intensamente, a via.
férrea que liga Dniepo-Petro-
vsk ao porto de Nikolaiev. 03'
ataques russos destinam-se a.

impedir a fuga dos nazistaS"
pela última via de comunica-
ção, que resta aos alemães n&·
zona sul do Dnieper.

res.

'"
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CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS
A FE C C O E S 0,0
COURO CABElUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


