
\ Os aliados enfrentam 600 mil alemães
ARGEL, 25 (U. P.) '--- SEISCENTOS ,MIL SOLDADOS ALEMÃES ENCONTRAM-SE ENFRENTANDO OS ALIADOS E AS ,FôR.
ÇAS QE PATRIOTAS NA ITÁLIA 'E NOS PAíSES BALCÂNICOS. FOI o QUE REVELOU À IMPRENSA o GENERAL ALEXAN·
DER, SUB-COMANDANTE DAS FÔRÇAS ALIADAS NO ME D I T E R RÂ N EO. AFIRMOU AINDA O' GENERAL CRITÂNICO

QUE O PRÓXiMO OBJETIVO DAS FôR ÇAS ALIADAS NA ITÁLIA É A; CIDADE DE ROMA.

Distinc.;ão ao general
Clark

Nápoles, 26 (L. P.) - o profes
sor Adolfo Omodcu, reitor' da Uni
versidade de Nápoles, outorgou o

título de dout or "honor-is causa"
ao gel1eral Clark. A cerimônia de
colação de' g,-úu teve lugar entre
as i-ninas da L'n ivcrsidadc, dcst rui
ela pelos alr-máes antes da evacua

ção de Nápoles. O gener-al Clark
pronunciou algumas palavras, agra-
decendo a distinção e frisou que a

prescncu de tropas aliadas 1111, It á-
Iia obedece exclusivamente à ne-
ccss idadc da guerra para destruir o Ana XXIX
regime nazista.

o
Transporte alemão

-

afundado
Argel, 26 (U. P.) - Lanchas

torpedeiras aliadas atacaram
e afundaram um navio alêmão
carregado com munições, que
navegava o sudéste da ilha de
Elba. O navio inimigo estava
escoltado por quatro lanchas
torpedeiras alemãs. Segundo
informações oficiais, a unida
de mercante germânica explo
diu, afundando rapidamente.

Sforza crê na ressurreição da Itália �����9� �O�Diá�O'!��' 110_000
de sábad újt imo (L\'1.. l'l�a, na ín teg.:a. :; '.. ....L ••

Nova l o rque , 25 (C. P.) -- "Tenho pl cn a conf ianç a na ressurr e i- no vo Código de Caça, a�u·o\'ado pelo che- Washington, 26 (R.) - O vice-presidente .do Bureau da

cão da Itá l i a, apesar dos 20 anos de fascismo, me.n li ras e farsas" d e- te elo gO\"êl'110 e ainda não publicado ,l�( I �ro�ução de,G�erra, sr. Charles �ilson, an�n�iou que a pro-
r la rou o conde .Sf'orzn em terra italiana numa entrevâsrta que conce- imprensa d.iárla. Há muita s inovaçõe-s, ouça? aeronáutica dos Estados Unidos, nos últimos 21 mes_es,. , iriclus íve a que se ref'ere ao nenodo ele I terminados em 30 de setembro de 1943 totalizou 110000 aviõesdeu ao jor nalistas estr-angeir-os. Revelou o chefe dos itallanos .livres ela proibição da caça, que llassol; a ser de I ,'" _, . .! .' .

Amér ica que os jovens italianos, mesmo educados sob o regime bes-, sete meses: e a pro ibiçáo ele caça d2
e em breve a produçao sera ,de um aVIa0 cada CInco mInutos._ .

t ial (!.e Muss o lbn i, fogem das zonas ocupadas pelos alemães, afim-de se

.-

aVIOeS em 21 meses

H MAIS ANTIGO nURIO n E SA:'\'TA CAT.\ HI�.\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Florianópo!is- Ierça-felre, 26. de Outubro de 1943 I H. 8951

o aviador que matou a espõse
Nova Iorque, 26 (U. P.) - As autoridades policiais estão

realizando rigorosa diligência para encontrar Wayne Loner
man, da fôrça aérea canadense, acusado pela morte de sua es

pôsa. Foram interrogadas diversas .pessoas que estiveram em
contacto com a vítima, cujo cadáver foi encontrado pelo guar
dião da marinha, Helser, que tinha um convite ,para cear com
a senhora Lonerman. Na véspera, a vítima esteve na compa
nhia de outro homem, já identificado, em visita ao "cabaret"
Stork.

�=-;;::=-:;;:.: Saíram da Itália para atacar VienaMocao de crítica Londres, 26 (U. P.) - Os bombardeiros pesados norte-

rr, ,. �- 2' cu P Numa conf'e-
americanos que atacaram, ontem, a região de' Viena, levanta-

o ortc-amcr lcano �l1(,res, G , ,) -

ram vôo dos aerodromos de Foggía, na Itália, recentementerêncía conjunta de associações jogocsla-
c i!'gl&s avun çaram mais ci nco qui lócuctros, ocupando a 10claliclMl'e de vas nesta capital, realizada dia 20 do conquistados pelo Oitavo Exército britânico. Segundo revelou

Sp�l�anise, situada a, oito kn�� ..
ao 11,0rte elo rio

, �oHurno, e. a quinze

I
corrente

••
f'o í

uPJ'o,:ada u.ma l1l0ção,_ .m� a emissora de Vichí, os aviões norte-americanos, após o- ata
quilómetros ao nor oéste de Cápua. Com o novo êxito, as forças do ge- qual se crí t.ica energjcamen.te o guver no que, prosseguiram,· voando até os aeródromos das Ilhas Britâ
n crr;l Clark colocar-am-se apenas 8 quilômetros da nova linha de d efe- extra-territorial jugoeslavo, segundo se nicas. Informações oficiais de Argel confirmaram o ataque aé-

_
..

. . . revelou hoje. Da conrerôncia participa- �

sa alemã, que se estende entre Mondr agone e Venaflo, e que la esta ra111 a Associar-ão cios Mai-mheíros .ru- reo contra a Áustria, não .específícando, porém, os objetivos
scn d o i.n tc n sa rncrute canh o nca«!a pela a'rlil'hari'a aliada. Deve-se desta- goeslavos, Ass;ciaç'ão dos Jornalistas, bombardeados.
cal", tambérn, que com a OCU1Jf1Çào de Sparanise os Aliados consegui- Assoc iaçáo ela .Jugresláv ia Livre e a

rum um p onto de apôio ,para realizar uma operação de e n volvimenfo Or'gan ízação Kolo, que reune os jOg023-
lavas ela Grã-Bretanha A r-esoluçâo elo

de fi!':lIHIl's co.ntimgení cs alemães. Acredita-se, por êsse motivo, que os
g.ia o exéroít o nacional ele libertação c Moscou, 26 (U. P.) _ Transcorre em ambiente bem oti-n az isf as efetuarüo, a qualquer momento, uuua nova retiraria na di rc- un ídadcs ,latriotas, ag r.ad ece os govêr-ncs

ção de Roma. aliad!:,s pelo auxü ío prestado ao referido mista os trl.'l)Jalhos da conferência tríplice. As mais recentes
exércrto e à imjnensa aliada pela publí- informações destacam que os delegados já estão tratando de
cação que tem dado sóbre as atividades preparar ante-projetos de várias questões debatidas as quais

serão aprovadas sem grandes dificuldades .pelos norte-ameri-

I Ad. I canos, britânicos e russos. Segundo os observadores, alguns
Atenção . cineme�re;�dec�: tiO assuntos, tais como as relações russo-polonesas e outros, serão
roda com, a venda de popel velho. adiados, afim-de não criar dificuldades ao prosseguimento das
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. discussões.

.

Rua Francisco T'o len t in ov S.
��-- ---.._--�

Espera-se nova retirada
Ar-gel. 2G (L. P.) - As tr-opas do Quinto Exército

alemã
unircm à luta ida pátr.i a contra o inimigo nazista.

otimista da Conferência

jaQuelas fôr�:as

ALVARO MIRANDA
(MlNERAÇÃO DE (ARVÃQ BOM RETiRO)

P d It.. t
'" .. �[o,['ou, 2G (U. P.) - Realizou-se hoje a sétima sessão ela Comferênc ía trí

el' as �Jjrl anlcas
.

li�l'W"2, iniu:ando-,,: assim _3 segunda sen:a�a ele del'iber-açôes. À med!Ída qu: C3

I d 2
" J ,ll'(� ['l1on[,21", es vao desdObrando suas atlv.ldades, aumenta o otlmlsmo em torno

_0<11 res, (J (t:. P.) - Num COIl1- "'2 ,miS ('elibera,ões. Há in("0ios bem pronunciados de que Bnl1, Eden e l\1obt'w
bale tri;lvado no canal da :Mancha, ln cl1eg.r;, :vm, em princípio. a aeôl'clo em tôrno elos mais impo,,'ta,ntes temas da

contrD' fôrças navais alemãs, os I conf€rêl1"·a. Antes da reunião ele hoje, o marechal Stalin recebeu em seu gabinete
britânicos perderam UIll cruzador o ,.;'ecretário ele Estaclo norte-americano .

.............._,......._,._-.-.-".._._.......-.-.w.·.·......-.-.......,.....,;-._.._.·_...........,.........__...._..-_...-.,.J.,
e U111. destróier. Segundo o Almi- Comité Uaaiano de Libertarião Nacionalrantado britânico, o cruzador afun- 'Ir

dado fOI o "Charlenills". O des
tróier "Linibourne" foi afundado
pelos tripulantes, depois de aya·

riado.

AVISO
Avisa que, tendo o dr, Emílio Gravina deixado 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 contar da presente data.

Fpolis , 20/10/43.

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

Londres, 26 (D. P.) - O marechal Badoglio já organizou
em Nz"poles o Comité Italiano da Libertação Nacional. Segun
do a emissora de Bari, seis grandes partidos italianos, êntre
êles três da esquerda, integram o referido Comité, que já ma
nifestou sua lealdade ao rei e ao marechal. Em Montevidéu,
divulgou-se .simultaneamente uma declaração contra "a mo

narquia italiana e os responsáveis pela tragédia italiana". Par
tiu êsse pronunciamento da Associação Itália Livre, do Uru
guai, a qual considera ,inadmissivel qualquer colaboração com
o rei ou o govêrno de Badoglio. A Associação Itália Livre decla
rou ainda que a Casa de Savoia .e seus servidores não poderão
representar jamais o autentico povo da Itália.JOÃQ BATISTA FOCACCIA.

Licenciamento
Rio, 26 (A. N.) - O minis,tra da

Ae.rcmú utÍtCa aut orizo LI'O licooda
men1Jo de toldos os soldadols vol,un
tários da FAB que, 11'0 deconer de
12 meses de serviço, não haviam
revelado completa aptidão pa'ra a

aero,náurtka.

Talvez seja desastre maior que o de SlalingradoEstocolmo, 25 (U. P.) - o.s na" para essa situação. Acreditai-se, Alemanha, estão acumulando enor-

zistas, na curva do Dnieper, estão por êsse motivo, que, no caso de mes forças na zona do Dniepel',
ameaçados de sofrer desaslre maior uma fragorosa de,rrota germânica para giga'ntescar batalha que supc
do que o de Síalingrado. O Minis- no Dnieper, ocorram inúmeras mo- rará todos os combates travados
tério da Propaganda na,zistal não dificações nos altos postos do

I
a.té hoje na frente oriental, inclll

mais tenta esconder o perigo em Reich. Ainda de fonte suécar, reve- sive a sangrenta batalhar de Stalin
que se encontram os 750 mil solda- lou-se que, tanto a Rússia C01110 a grado.
dos de von Mannstein, semi-ce.ca-
dos na curva do Dnieper. Além
disso, os encarrega,dos da pl'opa·
ga,nda nazista deixam entrever, cla
ramente, que a "Wehrmacht" está
se defrontando, agora, com o es

pectro de umal de,rrota de· magn,i
tade e consequências imprevisi
veis. Essa linguagem, que os na

zistas sómente usavam para anun

ciar a derrota de seus adversários,
deixa entrever ai gravidade da si-
tuação do terceiro Reich e indica,
com bastante precisão, o gráu do
desespero que domina, Hitler e os

seus cúmplices, os CJuais não con

seguem vislumbrar saída razoávrl

Guerra longa no Pacífico
Washington, 26 (United Press) - Os círculos responsá

veis'da capital norte-americana receberam a notícia do-s planos
para a construção de três super-porta-avlões de 45.000 tonela
das como um indicio de que a esquadra norte-americana se pre
para para uma guerra longa no Pacífico. Essa suposição é ba
seada no fato de que o ,primeiro porta-aviões não ficará termi
nado antes de dois anos, a-pesar-de tudo que se venha a fazer
para acelerar ,a construção de ,semelhantes tipos de belonaves.

......·.-.--- ..........._·_- - - -_·_-.-.-__w -_....- .....·._.-.............• JY'J'

Chapéus PRaDa �
n�i!!�es LEMO 'I� o PA ,R é�ISO !� Rua Fel. 5chmidt Fone 1629 �--..,..,.",.._ _�.-...-......,. _ _.•.•......- --......••••_.._.._.
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Redação e Oficinas à
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Tel. 1D22-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr4 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
blicados, não serão devolvi.

dos.

JI A direção não se responsa
btliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assínadea

I defesa «elástica»
nazista na RússiaSÃO PAl'J.JO. (P. Xisto, Iam o-

.�C! comentarista brasldeiro, -mun

dIalme.�,le conheci do, exclusivo do
C. E. C. para "O ESTADO") _

Não sabemos que mais admirar:
se a eficácia do ataque soviético
se a incapacidade dos naz ist as en�
'se defenderem. O faia inegável é
que os russos estão entrando em
todas as p rimoipn is cidades que fi
cam às mar-gens do rio Dnieper. e
que, mesmo antes de iniciado o
inverno, conseguiram estabelecer
se na margem direita do zrande
obstáculo natural, que, na opiniâode Hioler, devi a ele:ter o avanco
russo. Os exércitos russos, numa
verdadeíca "bl.stz ", estão levando
as fôrças nazistas para dentro do
"território polonês. O aspectr, que
assume a lLlita na Ucrânia é auspi
cioso par a os russos, que, de pos
se de Melitopol, e tendo atravessa
do o curso do Dni.eper, depois de
tomarem Zaporoche para um ata
que a Dni.ep er Petrovsk, estão em
"excelentes posições para impeelir
a retirada elas tropas nazistas que
se encontram na penínsuda da Cri
rnéia. Com a aproximacão elo in
verno, estação, durante '3 qU{lII os
russos melhor desempenham suas

Junções mídítares, a sorte dos exér
citos maz istas {la Rússia peiora de
d ia para dia. Será um inverno du-
1'0, este, para os alemães. Não dese
jariamos, nem p,or nada, faZler COTIl
paillhia a el'es. Atacados incessan-
1emente pellas esquadlrilha:s da RAF,
Gcossados ter,rivelmente pelas tro
pas britânicas e nO'flte-ammrioanas
na frent,e itaUana e empurrados
linex,or.a.velmentte Plelüs russos na
frenrte ,oriental, 'os aI,emães c!ome
çam a V'C!r tudo neg;ro. E e.slsa ,es
'lCuridão é o oo.meço do Hm.

Ao tentar esquivar-se às determl.
.ac:ões dos óre:ãos de Estatística Mi<
litar, uma pessoa revela o que é:
Inimigo do BrasiL E para os inimi.
eos do Brasil. a lei é inflexfveL
W. E. 11.).

(Press
nesta, capital

Vieira Peixoto, "serão homens gcm num dos dois postos de scl«
completos, até na altura" pois o ção cm funcionamento nesta capi
Exército brasileiro necessita, para tal, vendo-se o general Sousa Fer-homens que integrarão a

Expedicionária Brasileira para ,t

luta con trai o nazismo. A scleçâo
foi iniciada pelos oficiais, trans

correndo os trabalhos sob a rcs

ponsabilidaele ele médicos do Ex ér-

��:�fi:���li���; ���'el�!�����n��v��lé� 81R E RDMftlEMdico José Viei ra Peixoto e majores- A All N
médicos Alcêu França Navar-ro (!

ISõl c Ramalho. Será iniciada a se-
R V M

.

Ileção dos soldados que, segundo I
ua. I erre es, 11

nos declarou o tenente-coronel José
____________�-� PETISCOS Roll-mops - He r r in ç s Picldes - Cama

P (a�a Gordu·ra rões recheados - Sandwic�5
- Cebolinhas - Ovos de

er tainha fumadas - Pe rn i] - Pasteis - Empadas
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo aaora nas f ar-

m""ácias.
Um médico da California que atende

as Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
FOl<'fnode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso D\ primeira semana e multas

quilos ao ITR s. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. I<'ormode. estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

fi"ura atraente. de modo que possa pa
reocer e sentir-se 10 anos mais joveI1!.
Formode é uln preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo,. en;.
qualquer farmácia. A nossa garantia e

a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - itO
Venda sob prescrição médica

RAMOSALVARO
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

AgradecimentoJorge Coelho vem publicamente
apresentar os seus agradecimentos
ao ilustre médico dr. Saulo Ra
mos, pela melindrosa operação ce·

sariana realizada em sua espôsa
Maria Antônia Coelho, na Mater
nidade de Florianópolis, restituin
do lhe a saude a ela e a vida a

seu filhinho, em consequência da
feliz intervenção, que êle fez com

o maior desvêlo; e ao mesmo tem
po agradece às irmãs e enfermei·
ras daquela Casa hospitalar.

2v-2
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DOENÇAS DE SENHORAS - WAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
'l1ratllm.ento rnJodemo da BleruJI'II'ag.i.a Aguda e Cronica, sob controle en

dIo'SCOPICO (URETROSCOPIA) e de laboratóflro, Aparelhagem elétrica para os trata
mentos es'pecializados.

DIATERMIA - INFIRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: Tirade<ntes, 7 (Som'ado).
CúNSULTôRIO: Tilradentes, 14. FlONE: 1.663.

Aproxima·se O patíbulo das
ditaduras

s. P,aulo (Por Amar,o Júlio Da'n-
t'as. Exclusivl1dade do CEC para
O ESTADO) - Com a articrnacã'Ü'
c-omple,ta d,e tod'Üls' os ef,eIl:iVlos· da
sua potência nüli,tar, os iln.gilelSes e
seus aI.ilados lograr'31m oClllpar as·'
primeiras e ma.is ilnIP,o,rt,al1ites ba
ses es,�r,art.égicalS necessárias ao

próxian'o altaque ooncenltlraldo con
tra as el,i,taduras. DelS,de a quéda.
da Áflfica, em seguida à oClJlp,açãry
da Si.cíHa e ele outras j'l1úmera
veis iJiwta.s elo MecliterrâJn·eo, a

inViasã,o se .estrutura fÍüme,mente,
já tendo evidenciad,o as oo-nsequên
das d,e ,sua perfeirta execução com
-o rlesembarque d,o 80 Exército no'
sul da Irt.ál.i,a, de on.de se inki,ará a

da Fazenda integral rendição da pelnÍnsula,
illlp'ortalnlJc parà r,esisJtir a qua,l
quer i,nveSltida organizada. Com o

perec.imel]t'l elo hall1rurte peninsu
iar, Hitler e o cómico Muss-olill1Í
jatmais poderão jtrlgar po's!siv.el a

De ordem do sr. Presidente, e não tendo havido número legal defesa de seus efêimeros trolnos de'
para a Assembléia Geral Extraordinária convocada para hoje em la. tiramos. Ê],es eom;eguirão prolon
convocação, convido os srs. associados para comparecerem à 20. con- gar a luta, a{IJ,enas para saJtisf.azer
vocação, que se deverá realizar no dia 27 do corrente, às 10 horas, I O instinto animalesco que os i!!s
em uma das salas da Guarda-Moria da Alfândega, devendo reunir-se, pira no s�dÍsmo c.o_ntr.a a hu�anj
de acordo com os estatutos, com qualquer número de sócios

presentes.) d�d,e, P?,rem, em dias que nao �s-
Secretaria, 23 de outubro de 1943. ta'o ,mUI1,to afas.tadols, conhec'eraCl'

HUGO MEYER, l' Secretário. O desbirll'Ü que merecem.

: ec
• •

• •
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I COLUMBIA j
• •

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

: Famo sos artistas. :
! ÚLTIMAS NOVIDADES !
I Na "RADIOLAR» I
: Rua Trajano, 6 :
• •
• •
..........� ..:

aquela nobre c importante missão, r eí ra. dirctor de Saúde do Exerci
de soldados absolutamente aptos, to, quando ouvia esclarecimcntos
física, mental c psicologicamente I elo major Sôte Ramalho, supervisor
f'alando ". - O cl ichê fixa aspectos dêsse posto, c, ao lado, um grupo
fotográficos colhidos pela reporta- dos primeiros oficialis examinados.

ORlfNlf
Salame - Peixe frito, etc. etc.

----------------------------------------------------------.-----

TOGO que apontem os primeiros den!inhos de seu

L filho, ensine-lhe a usar Kolynos. Ele lho agra
decerá quando crescer, tendo dentes sãos e bonitos.
Kolynos também protege as delicadas gengivas das
crianças e destrói bactérias nocivas, evitando muitas
infecções perigosas que se iniciam na bôca. Todas as

crianças gostam do sabor delicioso � refrescante de
Kolynos.

Caixa Beneficente dos Empregados do Ministério
no Estado de Santa Catarina

Assembléia Geral Exlraordinaria
2a. ConvocaCão

O PENSAMENTO DO DIA
"Gostamos sempre daqueles que

nos admiram, e nem sempre gos,la
, mos daqueles que admiramos".
La Hochef'oucauld.

A ANEDOTA DO lHA
Do satírico jor na.l c land cs li no

"Lipa", publicado em Varsóví a,
transcrevemos a seguinte noia:
'Hi.tl er t.Hlmamcnte apai xouou-se
por uma 111'Oça que 9 recusou di
zendo-lhe não gostar de seus olhos
muito profundos e cabel-o por e1e
mais penteado. Ficando d escspcrn
do com esta atitude, () "super-ho
mem" alemão, procurou Goebels
(celebre pelo sucesso que tem p c
ra nte as mulher os al cmãcs ", afim
"l' que lh e desse um conselho ; ao

que rcspon d eu-lhe o m in lst ro da:
propuganda alemã: "Deixa-me.
Fuhercr, escrever toda a vcrrlade
sôbre a Alemanha nazista, lua s'i
tuação mudará, pois não só [pus
olhas se arregalarão, COIllO ficarás
todo arr-epiado".

'1.-......,...._.:r..-_- - ...._w_..-.._...-_-......--.... ..

O PRATO DO DIA
SOPA DELICIOSA - Faca u nt

bom caldo ele carne e passe-o pe
l'a l)lenleira. Separe uma ch i cn ra
deste CHIIlClo e reserve. Engrosse o
J1IeSIIl1O com uma c hi caru ele Ia r i-:
nha de rosca e junte três ovos i'l1-
teiros muíto bem mlsturad os corre."
o caldo que reservou. Adicione'
uma colher de manteiga, queija
ralado e sirva.

O PRECEITO DO DIA

O regime de a l i rne n taçâo do
diabético tem que ser traçado
por eaoeci al ist.a em doencas da
n utr ição Quando não se obe
dece a

ê

sse cr i t ério . pode su ce

der que o paciente rp;;�e de'
"obeso" a desnutrido. SNES.

Estabilizador
Vende-se um com vo lt

metro I 1O:l<220xl lO. - 2.00ai
Watts. - Rua
13 ("obrado).

Jo ôo Pinto,
:3v .• 3

iTwrtj D,l{illJ � ID 20 ações da
II &,d , 1Il1�B."1l.il4 Cia. Siderúr-
gica Nacional. Tr"t"r na r eda
ç âo do "Estado". V. - 7

Bicicletas: v:�de�i:as2
condições,
armozem

treito

Ver e tratar n� f
Bom Fim, no Es,

15 V,-<t-

PEnDEU-SE (a�go�:;n��
ouro, entre as rU8S Fernando
Machado e Tenente Silveira_
Será gratificado quem a achar
e entregar nesta redaç�o.

5 v. -- 3:

ALUGA-SE A Cdsa sita
na Avenida,

Adolfo Konder n. 3, com am

plo salão para qu aIquer ramo'
de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informaç,ões;:
Rua Conselheiro Mafra. 42.

3D v. - 3;
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.

: rJl1ba com uma carla, creio eu, fazer' de todas essas pequenas
(I' d d'1......81 ••••••,,'" de Raul Gomes. coisas _ um mundo de belezas O e(IOna or compra moe as

AN1\TERSARIOS Queria expôr alguns quudros e de verdade ! antigas nacionais.
cm Ftor inr.ópohs : óleos e aquar e- A crítica poderá rlcscobrir na-

ias. Duas ou três magníficas ca- queles pedaços de té la C111

beças: estudos de <.:lelier, a C�H'- que o artista faz viver figuras e

Nesta data decorre o cm iveradr-io
-natalícia da srita. professora Leo-

o

nor de Barros, figura conceituada
do magistério JKlrticulal'.

Fazem au os hoje:
Sra. Margariàa Vieira.
Sritas. Júlia Cardoso de Medei

- res e Ivéte Garcês.
Sr-s , Arno Bauer, Dario Quriques,

Alcion Pires Gomes e Elesbão Le
,andro' da Silva.
Meninos Renato-Luiz Silva e

Juarez Teixeira.

Enfermos:
Acha-se recolhido ao Hospital

de Caridade o nosso venerando
conterrâneo sr. Senem Ca.meu.

Coleção artística
Salvador, 25 (A. _ N.) l)

Conselho Administrativo do
Estado aprovou projeto de de
creto-lei da interventoria, re

ferente à aquisição da coleção
artística de Gois Calmon e

a abertura dum crédito espe-,cial ele 800 mil cruzeiros para
.aquele fim.

Telegramas retidos
Na Estação do Telégrafo Noc io

nal há telegramas retidos para
Caelo Pereira da Cunha, Alfaiata
ria Vicera, Edmundo Farias, Vale
ria, Maria Sinete, Major Rube Ca
nabarro, Verônica Amorim, Licínio
Córdova, Fernando Genovez, Abrão
Sajnovik, e Agradola.

Locomotiva elétrica
Rio, 25 (A. N.) - A título'

de experiência, correu, sába
do, a primeira composição pu
xada por uma locomotiva elé
trica, entre as estações de I

Belém e a inicial de Pedro Se
gundo. Foi o primeiro tr ém
que circulou no novo trecho
eletrificado da nossa principal
ferrovia e que será oficial
mente inaugurado no dia 10
de novembro. próximo.

-,O do diasanto
. SI.

VHO.
Vivia ainda o velho Andersen

e o Paraná artístico giro-voava
cm torno de urua bela fl::1'IlHI: o

insigne nu-su-e dinamarquês.
Expôr quadr-os em Florianópo

lis!

Tl':dple era um Lcmcrúr io. �.\
(\uele tempo, a arte, nesta a1110-

tá ve l cidade de Dias Velho, resu
mia-se na está lua que encima va

a cúpula do Congresso, e numa

águia de gesso que abria UiS asas

duras, na Farmácia Pinto da, Luz,
por súbre Irascos de xaropes e

lombrigueiras!
Que fazer, porém?
O rapaz tinha, na

urna grun dc coragem.
Conseguimos o salão da

ri ntcndência Mun icipa 1.
Foi UI1l cspanto: T'raple

Supe-

tr iun-

a

das tintas

do

Evaristo, Papa
Márt'ir

Natural da Judéia, era êste san
to muito estimado pelo clero de
Roma por sua virtude e seu saber.
Assim, quando se tratava de dar
um sucessor ao Papa morto, foi

IEvaristo eleito unanimamente, a' =- -;;
pesar-de sua relutância. Uma vez

Papa, empregou toda a energià
. paro p"opagar a fé e manter a

IdiElciplina eclesiástica. Dividiu a

cidade de Roma em paróquias,
proibiu que os bispos se mudaS-I-sem de uma diocese para outra,
prescreveu que os matrimônios dos'
cristãos se celebrassem em público
e os nubentes recebessem a bên
ção dos sacerdotes. Atividade de
tanta eficácia não podia deixar
de atrair a a\enção dos pagios
que -- não sem razão -- atribui'
.ram à influência do Papa o enor'
me aumento das fileiras cristãs.
Prenderam-mo portanto e tiraram'
lhe a vida, degolando-o. -Deu se

, isto durante o govêrno do impera
dor Trajano.

Iou galhardamente, embora com

um êxito mínimo em relação
venda de quadros.
Mas, que importava isso para

quem tinha às costas um saco

chcio de sonhos, máu grado <JS

bó lsos vazios?
E o ar

í

ista' ficou entre nós: ex
pontanerunente tornou-se catar-i-

confirmam

arvores, luzir fios de água e cin
tilar tiras de sol - "defeitos de
técnica", já que a técnica anda
servindo para disfarçar os ho
mens sem coração e sem cspiri
tualidadc,

O que ninguém porlcrú deixar
de reconhecer diante da obra
de Traple - é que êsse pintor
é um artista dos mais perleitos
e um mestre i ncompa rúvcl
desenho.
Naqúel a sala esguia e onde

a I uz nem sempre Iu vorcce os

efeilos, hão é possi vc l destacar,
senão pelos motivos, esse da
quele quadro: Trap!e conseguiu
firmar a sua individualidade,
quo não vagueie, como os co·

mel as, nos espaços da imagl na
ção, sem desl i IlO e sem rumo.

No paslel como na aquarela,
no óleo como no carvão, ele
não tem vacilações: seu traço
e firme, sua pi ncelurla certa

pr.ccisa ; c o sentido
perfcilo e pessoal!
Por isso poderia deixar de

assinar as suas télas, que o

identificariam pela beleza, os

tons que as animam c as tor

nam, assim, um rcflexo vivo elo
pincel que as criou.
Traplc, apesar de sua ascen

dência polonesa, é muito hrasi
leiro pela completa transfusão
do nosso ambiente no seu san

gue e o Paeaná, tcrra de seu

berço, como o Brasil, têm nele
um fascinado da sua beleza e

um lidimo paladino da sua cul
tura.
E Santa Catarina, que viu nas

cer Vitor Meireles e Martinho
ele Haro e não há muito aplau
diu Willy Zumblick - uma he- /

la revelação e uma cantante cs

pcrançal - tem em Estanisláu
'Traple um

-

motivo de orgulho,
pois êsse magnifico pintor está
hoje incorporado ao nosso patri
mônio artístico e constitue urna

das nossas mais altas e sugesti
vas expressões elc arte e de civi
lização.

Othon d'Eça

Ofertas t;1

café

IA.
Müller· Rua Dr. Pedrosa, 75

CURITIBA

0.., ......
",.IIJIIJEIW__ ,..

1 que na pequena cidade de
Jowa, nos Estados Unidos,

perto dos grandes matadouros
de Chicago, há uma proporção
de cinco - e meio porcos para
cada habitante.

e

2 que a Rússia é o país mais
rico do mundo em florestas;

e que, incluindo a Sibéria, pos
sue êle uma área florestal de
cêrca de 950 milhões de hecta
res, isto é, quase sete vezes

mais do que possue o resto da
Europa, os Estados Unidos e o

Canadá reunidos.

Cota de
Nova Iorque, 24 (U. P.) - Os'

ncnse.

Venceu di f'iculdadcs
veis.
En frentou, corajosamen Ic, :JS

accrarlas picuinhas da, mediocri
dade e suportou, scrupre :;,Iegn',
os úcres dissabôres que consti
t nem () pão de cada dia dos ar

t istas pobres!
Foi tenaz como uma formiga.
E vingou-se dos homens e da

vida - trabalhando!
A exposição de agora, numa

sala ria Associação Catarinense
de Imprensa - equiparadas ho
je à Galeria Rembrandt da cida-

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

3 que a ilha de Haití - ponto
de acesso dos conquistadores

espanhóis na América - cons

tituiu o núcleo inicial não só
do povoamento, como também
da criação de gado vacum no

Hemisfério Ocidental.

4 que, no Japão. e1iste uma

poderosa família :�de finan
cistas - os Mitsui - cuja origem
data de mais de 250 anos atrás;
e que essa din,#stia de ban
queiros, além de mais ,antiga, é
muito mais cpuleritc do que
qualquer outra concorrente do
munao ocidental.

5 que pesquisas recentes de-
monstram que, Jq na mais

remota idade paleolítica, há
oito ou talvez dez mil anos, o

trigo e a cevada eram cultiva
dos nas terras ocidentais do
Mediterrâneo.

círculos de importadores de café
revelaram que ai cota elo próximo
ano cafeeiro será provavelmente
de 17 rnilhôes te 490 mil sacas, ou

seja a mesma do ano anterior. As

entregas no ano passaelo não ultra
passaram 16 milhões ele sacas;
mas, apesar disso, as reservas nos

Estados-Unidos continuam aumen

tando, em vista da redução elo con

sumo em relação ao passado:

6 que os malaios e melanésios
pescam lançando entorpe

centes à água, o que conseguem
espalhando, em determinados
pontos dos rl.es, certos vegetais
cujo sumo atua sôbre os peixes
de tal modo que estes podem
ser recolhidos com a mão.

Rainha dos

DESPERTE D BILIS
DO SEU FIGaoo
E Saltarâ da Cama Disposto para Jud.

Seu Hgado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio,

Uma simples evacuação não tocará a

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

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

Enorme deslr",icão
Cairo, 24 (U. P.) Segundo

círculos semi-oficiais jugoes-
lavos é tão grande a destrui
ção causada pelos guerrilhei
ros em' toda região ocidental
da Sérvia, que hão resta uma

só Ienrovia útil para o inimi
go no transporte de tropas e

material bélico para o litoral
adriático.

i n co nl á-

e

ção: apenas acrescentou um no

vo I'lorão ao escudo de arruas

do pintor.
I� que Traple continúa a ser

o ar-tista perfeito, o mago que
consegue fixar, pela alquimia da
tinta c d(i sensibilidade, ullla

Silllpll'S expressão humana ou um

II
II

JOÃO e NORMA

Wilkie escreveu
Nova Iorque, 26 (U. P.)

O representante republicano,
sr. Wendell Wilkie, em artigo
hoje divulgado, discorda dos
métodos de govêrno do pre
sidente Roosevelt. O sr. Wilkie

I afirma que Roosevelt, acumu

lando o poder em demasia,
"desenvolve uma tática que
pode prolongar a guerra e fa
zer perder a paz". Wílkie é de
opinião que deve ser diminui
do o número de homens que
atualmente estão às ordens do
presidente. E assinala que só o

próprio presidente pode corri
gir a situação.

Estudantes
..........................................................------

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, promo
vido pelo Diretório AC;ldemÍco do Centro XI de FevereÍro, com

o apôio de " O ESTAD0
Voto na senhorita .........................................•..
Aluna do .

Votante .

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

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

Rio. 26 (A. N.) - o m�nisll·o ela Via-

ç50, atendendo o de�,ejo expresso pelO
chefe elo gOVêl'110 quando da sua l'eCe111i:.e

vi::iita a Ul'Llgl\laial.l·a. acaba de c1e110nljn�ll'

de - não foi nenhuma revela-

São Paulo -- Fpolis., 13- 10-43

Servieo aéreo
sMspenso

Londres, 23 (U. P.) -

raro suspensos, por tempo
determinado, os serviços
1'eos e,ntre a Grã-Bretanha
Suécia.

Manoel 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

e

Sul América Capitalização S.ft.
Fo
in- AMORTIZAÇÃO

A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

DE OUTUBRO DE 1943
"e·· Realizar-se-á no dia 30 de outubro, às !l,30 horas, no Rio de
e a Janeiro, o sorteio de amortização de títulos, relativa ao mês de outu

bro, concorrendo os títulos em vigor, na Séde SocIal, naquela data.

Renunciou o C811g0HIO, 24 (A. i\.) - o correspon
(�P!1il' eS]ll'c-jal do vf's[lertino "O
[dobo", l'lIl Caracas, Vcnezuela, in
lol"IlHl que renunciou ao posto d:?
e�l1baixador da Venezuela no Bra
sI] o senhor Jliliu Sanli, q4_e 1101
tantos anos velll sendo um colabo
r�id()r inf",ligú\'el na obra dc apro
X!lllaçüo dos dois povos. Sabe-se
(flle o ('lnl]}aixador Sardi, amigo do
Brasil e do llOYO brasileiro, niío
dCIX:II'Ú o nosso p:<Ís, continuando
�! residir 110 Hio de Janeiro, Tudo
lI](lir'l ([Ul' ser!! designado, para,
�:Ihs!ii';í-I(). o gencrd José Hafuel
(:�;lllt\)nl'.

os "TITUlOS EM ATRASO PODERÃO SER REHABllITADOS
até às 10 horas daquele dia, [sábado], na Agência desta Capital à
Rua Felipe Schmidt [Edif. Amélia Netto], onde deverão se! depo
sitadas as mensalidades, cujos pagamentos não tenham sido efe
tuados ao recebedor.

AVISO' IMPORTANTE
A SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S.A. avisa que, sendo o dia

30 de outubro corrente último dia útil' do mê':, porém, feriado comer

cial e bancár'io no Distrito Federal, a partir das 12 horas, o sorteio
de AMORTIZAÇÕES DE OUTUBRO, que normalmente se realiza às
14 horas, será realizado, naquele dia, às 11,30, no mesmo loca1 [salão
nobre do Licêu Literário Português],
Séde Social: -- RIO DE JANEIRO.

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.
Agente: ADOLFO BOETTCHER.

Movimento russo de feição envolvente
Mm,ClQll, 25 (U. P.) - Os rus- Os s'Üldados do general Tolbukin,

sos penetraralJll no suhúrbios d,e que libe-r,taram Melitopol, aVanç':llll,
Krivloi-Hog e estão empenhados em por sua vez, pela estepe de Na�
violeln,tos combates com as fôrças gaisk, na direção d'Ü Istmo de Pe
naziSltas. Nos círculos bem infor- rekop para cortar a úl1iica via de

maclo's de Mo'scuu considera-se Ími- comunicação terres.tre da Criméia
nente a quéda d.esta cidade, que, que ainda se l-\nC()ntra em poder
além ele ser importanle entronca- dos al'emães.
llwnto fcrroviário e Hllll dos mais ----------------

consideTávcis cenlTOS da produção Ponte fleneral Justode ferro (1.c toda a Hússia. Além U
das fôrcas Cju,e penelraram nus su

búrbios' de Krivoi-Hog, inv,estem
sôbn a cidadc, de oulros pontos,
mais dua,s po(krosas colunas so

viéticas, nevc-se c1eslacarr- na reti
rada enl Krivoi-Rog qllC não se sa- ofieial'me"te "Gens:-al Justo" a g-rumlio

be entrctall1to se os nazisttas aban- sa !)onte internaciomtl (jue e-IÚ sene]o

donaram a cida,de ou os seus su- :'onstruitla entre a Argentina e o BnHil.

búrbi os se tcnl'ri ona i s. Si lllU ltalnea
menie as fôrças soyiét.icas que
atravc�saraJll o Dnicper, a o,eslc de
Zaporoche, eslão avalnçanrlo rapi
rlall1rulr r:a dircção de Casteroy>o,
si,tllada na estrada-de-fcrro que
une Dniepo-Pctrovsk a �ikol::live c fôrças russas destruiram, num
Sherko.n a Krivoi-Hog e Casterovo. d f I 23" dCOIl1 esse movimento, fica comp-le- ponto a rente SU, a ,ivi�
tado o ce.roo dos llumerosos con- são alemã de infantaria. O co-

lin,_'!el1'lt><i n:!Úst:1S Cf.PC' sr enc. on- ! _.. -1. I r' 1" 1

trm;l na Z[).na de Dl1Icpo-Pclrul·sk. ,;1;::mL.alllC a emi:ío 1'01 c.l:n::1:l:IO.

Divisão destruída
Moscou, 26 (U. P.) As
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8-Rua Trajano- 8

de 20 de seteabre a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDONIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
todú a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes

que preços convidativos!
- e a< ,

Muitos artigos serão rebaixado5 para
diminuição de stock

pois, por pouco dinheiro, o queCompre,

vale muito mais 1
Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias,. roupinhas para crianças. bô lso s ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começa a 20 de setembro e o c o b c
a 30 de outubro!

«a casa que mais vende e melhor o te nde»

Quem sonegar informações 1 F.a- Os órgãos da Estatística Militai
l1latística Militar, trabalha em pról têm apôio legal, quando ·;nUma.
-de país inimigo. E, nesse e••o, o produtor e o vendedor a mostraI
·será Julgado, militarmente, come Q que possuem em seus estabeleel-
'Ülim�o do Brasil (D. E. M.). Vlento8. (D. E. M.).

"

IH.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'\'URAS - internos e externos de prédios, para
poqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

ela. Constllltora da Casa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
o recuo cs tl'atégico dos

aliados de Hitler
Felipe Schmidt, 44. e verifique
possivel obter ocaso própria»

r

como e

I
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avisa o distinto público de' Florialó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

{(,A Exposição»sem cOmprOInISSO,
I PRACA QUINZE N. 11
�aa. 51smu*,N�::::���::����::�::�::����������������������������;;�;;�;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;�;;;;;;;'i5
••CIIl@••O&6*$�C'I••".0CI.e"""o•••�.o"&'I6te••

eD···";···i IPropaganda d.o I1 Da co o Brasil I C""'""' ���P��"'" um cxem
·

I
piai' de um folheto, impr-esso nn Alema-• . nha em 19:39 e vendido ao p: eco ele 15• ptenn lgs, que nos últimos meses estava..

S
-

d d A
sendo dist.ribuido. gratui(H,ll1ente em t?-: OCle a e no

A

nima elos 05 lares alsac ia nos, In titula-se: "Gu ia
• • elos alemães na busca de Deus", Como
'. • sub-tít.ulo trás esta pergun t.a: "Qlle é a

·e capital """""""""""""'"","""""" Cr$ 100,000,000,00. fé alemã?" Seu contendo é um ataque
• F'undo de reserva e outras resej-vas CI'$ 1348131 13850 ti sem disfarce e Im pud ente ao críst íants-
• <' "" " "',

I
mo, defin í ntlo-o C0l110 urna religião "J1u-

I
Agências e corresponelentes em Dado o pais ramen.te oi-lenta!' por haver" surg ído cio

'..
EXECU'I'A 'rOD1\S AS OrEl�Açü1!,S BASCARIAS

pens.amento
hebreu", Foi pr'opagatlo por

,
.

hebreus, e "é alheio a no�so PO\ o tanto... Abon a, em conta corrente, os seguintes jures: em seus costumes ("011'10 1)81' estar em'. AGf::'\CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NO,VEMBRO, 3 fl':lJnCa oposição :<0 ncsso c-onceito nórd i-

: D p com juros (eO:\IERCIAL SE::"I LDUTE) 2% a/a co elo mundo",e .. .. . . . . . . . . .

3C'1o "Sua 11101'al hebreu (;,\ seu crescon necí-: Dep. limitados (limite de CrS 50,000,00) ," , '" , ' /c ala
e menta cios "agrados ':'3101'.0" ele, nossa vi-

• Dep. populares lidem de CrS 10,000,00) '" 4% a/a

I
da - acre-centa - sao lima ofensa para

'. Dep. ele aviso pvé vío (de qualquer quantias com retiradas tarn- os nossos costumes e nossa concepção ele

i 1110ra1;
..

sua difusão da ídio smcr leia espí-�)énl de uuaisquer impor tàncíasj . ritual hebrea e sua g lor if icacão cio ju-
, c-orr; aviso prévio de 30 dias '. 3.50/0 a/a (!ai'SI110 servem de matox tos pa ra urna
.. i.Iem üe no d ius 4'/""0 a/a dorn lnacào hebrea munrt la l. En1 urna pa-•

'118V1.a:
o crisrtan isrno não l' sinão :J111a• Idem de UO dias 4,50/0 a/a degener-ação do jurta ismo".

: jjepõs+tos a prazo - fixo Mais ad íunte, af'n-ma o l11e5n10 folhe-

<. por G meses ",' _,'" "",','" 4% a/a to: "Para nós, Cr isto é sõrnont e o

funda-I
�

•.,. I
dor de saíra jll:i<Íica; Ct}/110 o

D1é.l.rXi51110.�. por 12 meses 50/0 a/a e o bolchevismo - criações Ig ualmen te

'I
COM HE:\DA illENSAL juelias - o cr íst.lan ísmo fez esforços por

por 6 meses '","'" ,',""',',""" 3,5% a/a írnpôr-se a Lodos os povos como doutrí-
,

Il1a
internacionaL O problema se Cristo

'..
por 12 meses ..... .. . . . . . 4,50/0 ala

I
era árío ou não era não sj,1:fnifico nada

': LI�TH_"S IPO'l'BCARi.'\S hoje e não nos interessa, O fato " que
As letras hí pctecártas emitielas pelo BAl\:CO DO BItASTL, cios valores de sua dout.rlna é hebrea ou, quando

me-I
nos, não-alemã".

.: c-s 100,00, CrS 200.00, o-s 500,00, CrS 1.000,00 e c-s 5.000,00, teem por ga- Com semelhante e assombrosa impu-
ruu t.ia: OS lIlóVEIS HIPOTECARIOS - O FUê\DO SOCIAL e O FU:\1DO DE ciência o autor anônimo elo libelo descre-

! ve depois a mor-a! cr-istã C0i11Q "mor-a l i-. RESE:R"A,
dade falsa, pois ensina que .as boas obras .

!
São emitidas ao prazo máximo ele 20 anos e liquidáveis por via ele SOl" : náo devem ser praticadas cerno ta is, mas

teíos anuais, • por causa da esperança ele urna recorn-
.

Seus jur os de 5% ao ano, pagáveis por meio de cupões, cle 6 em 6 meses, • pensa; cle modo que evita fazer' o mal

I
• unicamente pelo temor do castigo.; A

: em:ll ele janeiro a 31, ele julho ele caela ano, estão isentos de quaisquer i111- • eloutrina cristã da graça e ela salvação
postos, taxas, selos, contribuições ou outras tributações federais, estadua is • faz cio homem um n-aco irresponsável• • que se arrasta no pó ante seu Deus e

: DU mun íclpais, de acôrdo com o decreto-lei 11, 221, de 27 de janeiro de 1938, • seus sacerdotes, em vez de educar sua

:
l'rei'cl'prn a quaisquer títulos de d ív ida quirogrurarta ou jOrevilegiada e • men.talielade pau-a ag+r com liberdade.

podem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS. côncío elo CJue deve e do que não eleve ' ....���������������������������������• fazer", -:

i.
CHIMI)iAIS E OUTHAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENOHES,. É mesmo a linguagem do diabo, "pai6RFAOS E INTERDITOS: e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- I ela mentira", como Cristo o chama,

i
TAÇOES DOS EMPRÉSTI:vroS K\T LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS

I;i�
(ç. lU. "a G.)

PELO BANCO, As autoridad'es responsáveie pellS:1o negociáveis em qualquer parte elo território nadonal e cotadas em fiel execução das Estatísticas Mili.80LSA,
�res podem exigir, sempre que hop,Agências no Estaelo de Santa Catarina:
ver dúvida quanto à veracidade d.,FLOHlr\1\óPOJ,IS, JOIXVn,E, BLUMENAU, CRUZBIR-O, TtrnARAO qualquer informação, que cada IDo

'I
E MAFRA

••
1

formaote prove o que declaro•• A
EX PEDmê\TE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas, má-fé constitue crime contra a ...

Aos sábados: elas 9,30 às 11 horas, orar. pc. nacional. (D. E. II.).
• Endereço telegráfico - SATELLITE •
• Gerência """""""""'""""""".,. 1614 •

: TELEFONES: Contadoria ,�"',.,""""""",.,""",., 1114 I
� .

' '_.................•

MISSAViuvas, fiihos e netos convidam os parentes e

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

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

Igreja de Santo Antônio, na 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, a

todos que comparecem os seus agradecimentos. 2 V,- 2

Escritor perigoso ------.------
n��I�t�'�mc;�,�I�r�.:I����nsF�;:����es(�� �Il��� CARTAZES DO DIA.tent.ar a afJrmaç'üo que os lllln11gos do
"Eixo", são, ao nle.s1110 tem'Po, inill1igos
do catolicismo - ignorando por comple
to a situação da Igreja no Tel'ceil'o
Rekh e nos países ocupados - se en
contra um tal dr, Alf,redo Pimenta, que
afirma set' católico,
)Ia rádio. e111 numerosos artigo� pu·

bllc,Jdos e111 periôdic:os lusitanos e, vrin
l'i.palmente, na hoje por êle elirigiela
"Esfera", o dr. Pjn1enta, desde o começo Oda atual guerra, vem repeUndo sua's A's 7,3 horas:
afirmações tendendosa,s ignol'3ndo »1'0- Bette Davis e Herbert Marshall num drama impresssíonante.positalmente os protestos que, de vez em

quando, formularam seus colegas cató- a história de uma mulher que só amava a grandeza:licos. •

Para pôr têrmos ii atitude ambígua e P E R F I D Aperigosa cio citado periocHsta, Sua Emi-
.nência o Cardeal Manuel GOl1c:alves Cere

jeka, Pa,triarca ele Lisbôa e Primaz de
Portug<ll, emitiu, aos 31 ele julho pp"
uma declaO'ação terminante, concebida
nos seguintes têrmos:
"f:ste senhor, em uma publicação que

acaba ele ser I)OS(!a' à venda em Lisboa,
tem expressadô falsos, tendenciosos e

clesreSpeitosos comentários sôbre certas
decisôes tomadas pela Jera·rquia eclesi
ástica inclusive, o próprio Sumo Pontí
fice, Ousou, até, apresentar como "vul
gar maquinação política" o que, entre-·
tanto, se inspirou no lnais DU1.·O espírito
elo Evangelho, L é: as ora,'ôes pela con-

Ultl-ma EX'lbl'ça-oversão da Rússia, Ao mesmo tempo,
aVlenturau-se, Ulna vez lnais, a negar as
solenes decla['açôes feitas pelo Papa, e
até as dos Bis DOS alemães sôbre a exis
tência ela perseguição religiosa na Ale-
1113nha.
"Portanto, é dever nosso, ainda que

desagradáveL eleeJal'a, em nossa quali
(lade ele cloutor e juiz ela elisciplina ca·
tólica no Patriarcado de Lisboa, que cen
suramos a atitude do aludido elr. Pimen·
ta como incompativel com os deve.res de
um c.a{ólico e que não o reco\nhecemüs
como escritor católico que atua em con'
fOl'midade com o pensamento el'a Igreja;
e que o clenuncialTIOS {'01110 escritor pe
rigoso para todos aqueles que professam
H fé eatólica", - (Noticioso Católico
'In ternacional),

"
Ternos

Façam
de tropicais,' linllos, brins

visita,
e

uma

-..

,

,��IIII!II!��.O••, s •••• '.No ../

� ,.",.-_·....·�s- .,.,_ -_...................._._-..-.-.-..- ...,..",......... ......,..,.. ...-_-__......_,...-...-••_w_-_-.-.�

'I C{)MPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �.:.Fundada em 1870 - Séde: B A I A
.� IXCENDIOS E 'l'RANSPORTES �

':i� ::�::�';:i:::::' c,;,,;; ,; ;,;;;,;;; ,,; ;,.;; ::: ,,:::::::::: [�:Heceita , , , , , ' , , ' , ,, , , , , ' "Cr$ 70,681.048,2,o I.Ativo ",
.,,,, , ,' , ' , , Cr$ 10'5,961.9l7,70

, Sinistros !lagoo nos úlUmos 10 onos """""" el'S G4,98G,957,2c).
· Il.e"pOnsal)ilidaeles , " ,,,, " , " Cr$ 76,736A01.306,20

"
, �

, Bens ele raiz (prédios e terrenos) ""'" CrS 23,742,657,44"
� D1RE'1'OHES: - Dr, Pamfilo tI'Ultra Freire ele Carvalho, De, Francisco �
o;�

de Sã e Anísio :\1asso1'ra,

�.Agências e sub-agências em todo o território nacionaL - Sueurool no {'
(JruguáL Hegulaclol'es de avarias nas principais cidades da América, Europa ..� e ÁfriCa, O;J \

� AGENTE EM FJ�ORJANóPOLIS >

�
C A :U P O S L O B O & C J A. - Rua Fe}jpe' Schmiflt, n. 39 I

Caixa Postal II. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" >
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAí, BLUME- �• NAU, BRUSQUE, LAGES; E RIO DO SUL •

. .!....................._�-..............................-....,._................,.-----...,._-_..._--.._---_._-.-.-----.-_._---. ...,._-.,._".

o

,

a

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO o POPU-

LAR DEPURATlVu

DO SANGUEr'tI,litiGA REGISTRADA

'A iOflUS ATACA TODO o ORGANISMO
ü fi'lgüU.-, v b�çú, o coração o Estômago, os

Pntmões li Péle, Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como Jicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da süílts e Reu-
matismo da m(:'�mR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR ,,911t». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo au��liar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis :íJrincipalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no tri:lamente da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. JJenedito Talosa. ra) Dr. Rafael Bartoletli

s..___--

3a.felra HOJEHOJE

CIHE

IMPRENSA ANIMADA CINEAc 2 x 11 (Nac. DFB)
SOLDADOS DO AR N' 2 (Cameraman)
Preços: 3,00 2,00 e 1.00. Imp. até 14 anos

CIHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

do filme épico e eletrizante. com Rich&rd
Florence Rice e Victor Jory:

Terra sem lei
ATUALIDADES ATLANTICAS (N' 37 DFB)

CAIXEIRO VIAJANTE (Desenho)
Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

5a-ff'ira,

O
no Odeon, Melvyn Douglas e Myrna Loy

solteiramarido da
--------_._---

sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I
CfA. WETZEJ_.j INDUS'l'RIAL-JorNVILL}� (MàfCâ regist.)

-

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfet,"lnte

••

Iii

Dix,

em:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lonrhes, 2G (U. P,) - Em vísca da
d esuulção elum avião comercial sueco, Hio, 2ü (A. N.) - O diretor' "31
falo OC01Ticl.o sexta-Ie ir-a e atr ibu.ido aos Di visão de Heceita ela Comissão de
aparelhos alemães [I rádio de Berlim di. Orçamento da União, professor Be
f'utrdiu um comunicado ele Wi lhelm strn s- nedito da Silva, lançou a idéia da
se. em que refere que o incielenLes se concessão do "Ahô no de;\1� ',',l",qlle
prod uz .u num lu=ar cnrle f'requenterncn- seria concedido, independente de
te se concentram Ihmbardeir'os br.í tân l- quaisquer estudos e iniciativas re

lativamente ao aumento definitivo,
de vencimentos, aos servidores da

FI.guel.rense I ódio partidúrro c não or-ientados
e anele q'C:/3se sem ore há combates entre U

. -

F I J"
•

I'
.

•
� a viô es ria HAF e ela aviação alemã, S�.

nwo.' a :111(10 sonrc a sua l( éia,
Il� \'erdad.eiru terreno da rival ida- gu r d o _ 111€>""3 en,Lsora. 'Yi!heem,tr'I';. aquele professor declarou que se

de esportiva c Il11I1 especialmente ,'e exjics.sou ass »mln-o ari te a cin'l"lS'
traia duma prática largumcnt e adota-

(Por WAI DIR DE OLIVEII'A A'
. são destituidos de espírito de cor- - , '- da pelas nossas principais institui-

• ,pos, ler. passado S III I n Lutos do di l' dad
-

I
•

. tancía ele que um aviao comerciai n eu-

SANTOS) I t ' I
. Ia 1 ar e nao ovando srquer em ,ções e empresas parttculur-cs, corno

, , .

..

.cmpo regu arnentar, c dado po�' couta e' , '"

tro voasse po I' essa zona, à noi te, sem B I �
. .

COl_lflorme f'o.ra antecipadamente findo o pr-él io com a [usta e mcre- f '

« [uc ,os, l)(lSS(�S.
clubes sempre

I
marcas que o irlen tlficaasern sem dar lu-

ancos e grane cs compan nas, IIJ-

il1_O[.IICW,u,o,, re,alizou-se _ dOIl�ingo úl- I
cida vitória' do "esquadrão de IIOSI8J1l ,a C,LI�'II]ba, Jo,ga,r (:uasl gra- gar a dú vtdas.

clusi ve certas entidades públicas,
illlll() na c I I d C I pOI mel � c um Ir rdaeern cn como o Departamento Nacional do

,' j( ae e e _resclLlIllla, o nco
"

com seu quadro de aspiran-'
<, c c 'b,

-

Es.toco lmo 2n (U P) - O "T'itf.in in z "

scnsaci onal l e i I]' ti I'" 'L quanto que par") se deslocar-cm
"

' , ,. '�Caf(\ Banco do Brasi I, Tpasc e ins-
.

.'" ' co .ejo peno IS lCO en- les por 3 x 2, f'rente ao seleciona- id d. d ,": =r:': as., I
revelou que um avião em vôo da T.". t i t t d

.

·1"
,

I Ptr e () I;I;guell:enseF. C., desta c ap i- do do sul do Estado. �J, �, es _o lIltenor. de ?ao _Paulo glaterra para Estocolmo foi a tacad o nor
I U OS e previr cncia socrar. ros-

�a, e o Combinado Sul do Estado, Com esta retumbante vi.lór i a, a EXlbellll ,na? pouca Inclenlzaçao.! o um a pa rêbh o a lemüo na mesma noíto ·P"·'.l 'NS;gtllil�,dol" disse ([uelo "Bônus de
J d I d CUI1lU o 1- no cntan t t

� . 1 a a (este ano, ( eve consistir-
ntegra. O P5JI' e ementes o Hcrci- r ic a taça "Ci dad e de Crcscluma ", .,., '�'.' .', O, em .I'oca que foi derr-ubado o aviác cvmercr.it

'

1 o L F C I T b
- I ccebcm o 11l11S i n aral o dos t I num, IllCS de vencimentos, sendo

I,
. u� -. ,;,.l o u arao e da As- homenagem à exma. sra. Beatriz . �., .:' '" ra a,' sueco "Gri pen ". Segu-nrlo o mesmo io '. I' , I'

xocraçao Atléí ica Bar r iaa Verde, de P. Ramos, Iicou ele posse do Fi.sruci-
menl os ! J�llgdvamOS que essa gnl'- I

• exc UU10S (esse benefício os rUfi-
A'

� .

b \'" , ] I t' I
na sueco, a r>l:l(juina britânica Che;(Ol1' cion;'lrios (fIle pel'cebeI·al·ll c)l'clena·.-

rara,ngua. re,nse.
L ,alloma ia la,Vla .erIllIl1a( o, mas -

A b n li to I t
n,i man}1fl ele sÚI1;lcL, tenclo o leme dos superiores a tres mil cruzeir(Jsem aixada do "esquadrüo de Na seO'u.ndn f:Jse ela peleja ')tnou

1 I ao ('on I'al'lo ornou·se mais rian,ente ;1\'ariado por balas. [)Or mes.
-

�H:O", partiu desta capital, às 14 a pélJr1id� o �r. i-laulino Ho�a' (Lo- VIolenta, como �\C:_ff,ba de suceder '�

horas de sábado pretéri1Jo, presidi-Ilr'l), que al'bitnoll a contenlo eIll- [,:1111 o .Juvent�1s. �ao souberam ser T d
.. .

da p.elo s:!'. T?l11az Cabral e tendo bora de qua,ndo em vez :Jpne�entas- Glgnos. c:�:"JlW? que lhes eslende- roca e Drlslo�elros PreS'ti�ht. (' HovêrulI to "8

como tes'ourelro 'o sr. Manoel Fer- se alguns sensões. 11105, SlncCI "menle. ]3C>l'ce!ona, 2:) (U, P,) - Será l'ealizl' ('Iasses armadas, 1111 Nf'rÁIlI
�.,''', I ]\6 I AOOJ'll Clll'''''l I I"ss"s abllsos 'n ela lJc:e nova trocu ele ,wisioneiro, I'e,' "' I t I I .. ( ,I' €llV C e ·,e o. No "onze" vencido llIC'rece ·c!es. .

, � .. ,. "" ,,'
- L '. PI e- um qn fi ,8 - co on II',.. ...

Acümpa,n.hou ai nela a caravana I aque' Fralncal 'lci Fra !ll'li n c Bú.
Clsalll le 1 um ti m, de LIma vez para ,'jelos e ,,2s,,0,,1 médico, entre a GI'ã·Bl'i'· O. N.).

do "Figllei/relns,e" O sr. Orla.ndo rirrü.
. <L,' seI1lJ_Jre! ,. .

tanha e Alemanh�, ,'o)) a fLscalizaç,io cl" ._.w_-_-..,...-_,.__..-..-_-........_.._-_.._._......�

Scarpell.i, di.nâmico presiden,L'e do �'io "eleyen" "encedel!' dl'stac'l' (Co,lllent;ll'lO lIdo ao microfone Ol'lIZ \'el'l1lclhn eS1'3nhola. Hoje, às !J"jJl
F t d d- d

'.]Jre,to-e-IJ�'anco; capitão Álila ra,lll-s,e: :'larona, que fe� elet;'iza:l' da Ha,dlO·Ga,zela de Süo Paulo. !1ons, ('[lcga,l'am 'I \ Ua elo 1l0l'tO, elois es a e Eca a ao

�arro:�o, dIre'�or de futeból do "glo- les çlefesas, ehegando as "ezes Sl.'r
na\"ios »rit.[,nÍCo., llrocedent:õs de Poct Diretor elO OlP

11050 , que fez-se aeampa,nhar de aplaudido deliranlemenle ppla OS GAUCHOS NO Ck'\1PEONATO Sai,�, " tujo 1)')'\'(1) \'ia3am feridos "I"· Hio, 2fl (A. ;\1.) - O Bomsueesso
�ll'l eXllla f 'J' fI' '1·'1 BRASILEIl'O })E FU'}' ....

-·'B -L nlr:.es c IH�,� ...'or!l médico bri-tánkos. c)s f� L • anll la; e o sr. IpO 1 10 compacta assistencia' Prorcípi l. • � < J!, o
."

- . () el'cceu, ante-ontem, elll sua praça
iI)r�ei,ra, ora,cloI' do alvi-negro. que como sempre se' houve' COIJl A seJeçuo gaucha dispulou no refel'lLOS lJaI'ios CI.lü'a,,'ão no !lono c'· de esporte, sedia(1a no subúrbio d(,

Gomo prélio a,peri<tivo, defronla- classe e maestri,a; Gallego, elemen. eert;','lle naclOnal as seguinles par- I 1'1 n e,ras h ,]'as da tarele
I

I
mesmo nOIllc, uma fesla esporliva

ral11-�e. os quadros de mécli os, do to novo mas de grandes recursos; tld�,�:, ,
'--.

-

-_.-:- • , _. dedicada ao capitão Ami Icar Dutra
HercI]Jo I""I!'Z, do Tubarüo e Ouro Chinh e Xavier, embora rs�e fi- 1922 - bmpalou COIJl () Paranú, Instituto Hlstorlco e Geograflco de I\lellezes, diretor geral do nip_
Prelo,

. dali, vencendo o p'rimeiro zessemailsjôgoparaa:lssistência.po}.lal; vellcl'u, () Paraml, pOI' -+ de Santa Catôrina A referida festa constou de várias
por dms. lel1Jlos a zero. Fez entrega da taça a Exma, Sra. �1_2; perdeu da Bma, por 1 a O; (Ir: ,'_ , : >, .'. ,_ pro\': > ('sjJortlnls. ,

Apll'oxllllradamente as lü horas Bewlriz P. Ramos, ao caplain do �ao l-'aulo, por 4 a 2 c do Distritu . �HIt�11 -S('-,J (.�Id. asso�Ja9dO em �............,.__w ............-

de d(}ll1ingo úl,timo, pisanull ao quadro Procópio. l'edcl;al, )lOI' 2 a O,
,_ s,u�',s,�de; �l�: PI()�,]IllO d�a 28, q�llll� Duas Importantes

gra,lIlalc!o os "elevens" acima, qL1'e O "Combinado Sul do Eslado", 192.3 - Perdeu de Sao Paulo, porj t"l ,flIILt,.:lS -:r�,ho�.,�s, PaI�. elll�()SS�1 t
apos o hasteamento da banel' t

.

t t't
. -

H 4 a 1 sua nO\d dIlCtOlld, aSSIIll constl-' «cap aras»
11aC'Íona,1 pelo sr dr Nerêu Raln����a he;'� a s��mn eBcol1s J

1Il1,'aQo: ..

0- 19')5 _ Perdeu de S'lo P'llllo por
tuida: presidente eIesemDagador :\JOSlOL1 26 (U P 1 - Os russos e;;-

JI'lerv.enlor f�cierai �'so I' B·I- Oi �IR el i{cI'apl;; �1l�1Il?, 4 ," õ
< LO.

I Henrique da Silva Fontes (r"Celei- n'�ga!am ma's elOlS i);)(;eroso� balual'lcSl

11 i"no pátrio run�a;'l;ll °par'a lel)l ce\l� I nl]lgoc;__
e
t,

au ;(F ,�:ol.llr. o') .(,�1 0�1.1� l'9:!ii _ Yenccll o Paran:l ])or 5 a I to), 1". vice-presidente major .f usé lla7.h( lC, na n"á'rgem -bCjU€' ela elo Drue-
, " o, \,ae d,nO I a, , IIl, .aSCdlS ,

' , " J UperClO J OI) 'S (., ,I 't) ')0
.

U
' ,

t1'O cio "ramado afim-ele ser elado e B' '00 .2 e Derdcll de Sáo Paulo 1)01' 5 a � I·.
. C I Cl �I o ,- \'I('e- pCI l1'a or�,el1l·el:·("a elo 111arechaI

'" , ' un" .

I 199
,. preslclenle co)'o11el SIlvin( Eh']' St' I I

j'lliei.o .

a sC'nsacio.na! partida inter- O "Figueirense" le\'e a seguin- _í - \'e!1c_cu Pernambllco, por C" ,', . C o
1 " ',�c �o ' adJ� ac,,:a (e anullclal_ a (aPt�ra J(>

l;uIucIPal
t I

-

'I ('1'
, 10 a ') e (l P'lI"l J)or ri 'I () e perd<'11l aI n�ll () da unha, 1 secretano

I
Pr lel,o·Pct, 0\ ck c DlUepo·Zerl11111sk. Cone

• e esca acao: l\ 8fona � llnes e I
-, (, (, ( .....

111'lJ'O[' i\h '11'( 'I' I· I' 1 SPrecisa,mente a' s 16 10 �ra da(lo D' I ('B" � l' p' do Distl'Itll Fedeni 1)01' Ü 'I ') , , 1 l) (n 1110 (l' • OUSl1, �" (jued3s cle,tas illlDortante, (Ielade,;;.
, ,<C' N1IIIllO Igua)t:l. ;'11', rOCoj)loe' , , ,-. ')0 S' ' l.'" l' r t" P I -'

ício ao magnifico encontro futc- Mi,nl'la; Ge�o\'ez, Xa\'ic'r, \\'ilsOIl, .

H128 - \'enCé'lI :\[ato Grosso, porIP(ll'lel�J�I.alJ[) ,e I. ,,:0 a�JO ,a,n o

1';uC
o, alemab retlnlHm_ cle·.Ie o lníf'io

olístico (' I (S' I) n 't (j a -l e j)err!C'u do P'lI"lll:1 por') a I)
1 1 Ul,S, t(SOUrClIO di. I"llezl'1' [a l'�mp,,,nl1a rll�so-:11ema (onslclel'a-se

, la ego . 'ap111 h) , (' nrl O.
C)9

' < " � 'dos S'lIlctos Sal"liva e )1'8101' I I \J
' '

.

�Üita.se, na primeira fase da, lu- A 'renda c110 refe!'ido l'mbale foi U:.. - Emp<ltou com Sa,nta: Ca·, O "ld B 1 ,: V'"
l (_ (I'. e e� :"2üalla a 11l111a el� DI11Cpel. onde c);;

Ia eCI'la homogeneic1ade de fõrças de CrB S.OOO,oo. III tarIlla, por :3 n 3; \'l'IlC'eu Santa Ca- s,� o" U,CdO ,Ja.n,a. ,,' ',',
a'cm"e, ',:c�endJam conte!' a aVllI�l1che

�ntre os eonlendoil'es. A embaixac1a du Figlll'lreIlSe l'e. 1:I!',na, por 7 a l e perdeu de Silo I ,NIa ,1�I(SI:1LJ1. OC,LtSI�O, .

sei a 1cl1a, l'us,a a todo CLlsto Para os nazlsLa,;, I'{>-

AI" , 1
.

" I n'llllcl 11(ll' 9 ' ()
• ]Je O SI. jJl O essol dI. Afonso \Van- l'ém () II ar é o que l'el'reselltaln as ,;

dCdJll, os a v.14negros, para gl'CSSOl1 d.oJ1l1ngll:l e';I:l ('apitaI, 1 L, ,d. (lerle' Júni r' "., _'
"<, r.-

('oIneler o za,gueiro esquerdo elos :lquí rhe"'ando às 4 hora.s da ma- l(J:ll - Perdeu dc' São Paulo, po�' 'I J " .

J ,: I' lO "lllllla cOlnf�1 encla so� to,.,."s Il'.'�'3S em pOlenc,al hLlma,no lle�-

loca" " "b I' I I
,.,

, 'I () )]C a ,I( d (O I ustre A mIrante .Tose e'icl- Pe"do'clo essas no icõescll'l'''C'
.,,1S corIler, que a, le o por drllgada rle segunda-fel!"!. '�,'". Pinto da Luz . ,.' I I

. '".
" '

�.'_" 'c.� -
" , s, ()

Bnl0, de na,da resu.],t,a. Com es,ta "itórin () "esqtIadriio HJ3;J - '\ e1H'CU :\IJ.l�as (,erals, por· anos nestn c�p���CI( o, la cem n:,,111eIOSO exelclto alcmao el11 choqne

Contra.atacan� às locais, .
para ele a<:o", soube' ('](''',11' (' dignificar ;, � () e pCl'licu dr Sao Pa,ulo, por A ��ess�� é ])úbli�a.

11:1 CULTa do D.niepe,r está caela yez ma\s:'

.aos C[Ullnze 1lI1nullos da pl'llllclra o "sIDecer" florü',,-oDolitano. 3 L" 1. ' I V'óxi!l1O cio cÊJrc] total. que elará aas

fase, as'si.na,lar por intermédi,o de A,ó sr. Orlilnrlo SCH,rprlli, seu 193ü - Ye!1CeCl o Di�lrito Fede-

I!R ATIf.iCA SE
' \

russos uma presa estimada em 7:;0 n1'1

Búrrigo, ,o primeiro ten10 para o prf'>siclente e d,""l:!i� " 11l1ll'1l1]V';],";, ''')1, r()�'.:i �I O (' São ,Paulo, J?or 2 ,1 Ui ii ';:1 '""
• a q lem h8;J'�;1., Le Lto, e:;�uall'::J �2 a:1unch-

seu ba,neIo. de direcão o "Estado" cSllOrlivlJ, 1; CíllP:,ltlU com o ])lsIJ'Ilo I'ederal, .I. achar, e I'a " [,uecla de Dniep,,·Pelro\'sk. ouln's

:' Posta a pelota em circulação ata- fel<ieil:l-(l. J;or 3 a·3 C'" 2 F. 2 l' JH'r,deu de São entregar na Av, Rio Branc) [lespol'hos infol11lRyam cio mOVÜ11enb

ca,m o'l'a HIll ora outro dos litirran- r alllo, pOI' ,�) a 1 l' 2 a 1. l-i 2, um cachorrinho branco CI1\'01\'211le elo g'€'l1e'1'31 l\Ialinovski e '1'01-

ks, p�Ta que <!,c:novez,. fi,nlalnci�) o AGHADECL\IEN'TO 1_939 -. 1�lIIp:llotl com o ,Paranú, com b t
• buk'". lLzenclo qu'e iÓ dois br�ccs (]';)

gllarcha,o eOlllirarlO, asslIlale pa,ra o O "E t d" 1'�J'I' (1 a"rnelece pOI 1 a 1, \'enceu o Panma, por 4
a ca eça pre a e que atende! exército soviético se' elirigem de' Melit'j-

I b 30' I I
s,a, O es,,, IV, ,,<>'. '1 I I S- 1') I

. oelo nome de DUQUE Isel.1 c �]< ,e, a.os llllnutos (e u�ta, o
aos

.cliri'<fentes
c]'ll "Fi "ueirense",

I
:1 e per( ell (e . ao a,u o, por U ,)lol nara 'o istmo ue Bel'ekop e ela eurv:!

})rI111el,1'0 goal, empaltando a,ssm1 a "'. ,"', Ih' d 1. , 3v, alt.- 2 elo Dnie.per para l\ikJla.

par!ida.', . _ ��:��a �,:��n��:trli����v��;cl� ��V;�os�le; 1940 - Ven�eu.o P�raná, por 5 ------

;'\,ovamente e posta em clrculaeao
'

t, t esportiYo
(' perdeu do J)lslr!lo }; eeleral, por

II -;n-;;,��El�:�;���,��;�hl�':lro�����f�'J;���G;�l�� ��::� sll;e�i�����s��nle�cllrs·�o. ,!

�0�91i a 4; �l'����1, l;�:�t� aC�t�ri�11�l VAI fRZER CONCURSO?as suas cores. aos 40 minutos da Abusos Que I'lr2d'am a(�ba, nas (�erais" ]lor 5 �:, 4; perd�u de' H J.I . •
J11"�l1a inicial. ABUSOS QUE DEVEM TER FIM S�i(l Paulo, 1)[)r 7 a 2 c 4 a 1. i

Ma,is alguns minutos, e cra en- DE llMA VEZ PAt{A, SEMPRE 1942 - Venccu Santa Catarind, I

cerrada.a pri:n.ll_'ira fase do grande I
..

�.la lll.anhã de ho,ie, rel'l'bellit1S por 7 a 3 c ;V[a�o G'ross�), por 4 aI,
emba,te peboll�11('(I. teleqralllHs de CuritilHl, dandu-nos, c pe(lc'u do DlstrIlo l;eder2il, po;-j
Nesta priml'il"l f:l';�' atu.ou a par- C'lên'l'Í,1 de outros ineHienles OV;lTJ-, ;; a ° e ri ti 1. I

tida, o .,sr. Francis,co .P.raze1:es, ,d�s- elos com os
_
rap�:,zes do .Juv.enlLls....

CAMPEONATO
cB�A_SILEIRO DE I'1:1 captlal, que teve ohma atuaeao, desta vez nao por parle de LllJalt- FUfEBoL

si bem que houve�s,� pro,tés,to "de ('os irrespoIlsúvcis, em campo, e. No certf,:ne nacional cl,e 1943 j:il'
(]es:agralc]o pe�o.s dirigentes do Se- sim por parte de un: grupo ,II" f?ram realizados os segulI1tes pre- ileclon,ado sllhno.. "ilustres" cronistas eSlJurti"os!: llOs: " t

É de nota'r·se tambelll, que ten- 11lla"ineIll.. esses senhol'l>.; foram I A"mazonas 2 - Para O.

de? o Fi,gu,erens� firmado c,�IllIPro- até �lO hotcl provocar \)� juvellti· �Iar�nllão 10 - P,iaui 3.
llllSW para p'rehar com o OUn.Ó nos! Incrivel ! Onde estall'(h afi- Sergipe 5 - Alagorus 1.
PRETO", dalí, lOS seus elirigenles l�al? l�sse procedimento dr;s curi- Hio Grande do ;\1orte 5 - Parai-
Jorgariza'ram um ".scra-1ch" dos libanos __ público, imprensa, dire- ba 2.

�;le,lhcl:es, el��lentos que c,o'lllpõe o tores, etc. para com os \'isllarites Pará 2 - Amazonas 1.
a�'SOClaltwn elo sul do ESlta,(lo. j:'. é useirl) e yezeiro c, franca- Sergipe O - Alagôas O.

. �orélll, ap,�s,ar clislso? "esql�a- ;1IeI11e, nÚIl pôde �;l'l' lolerado. Maranhão 3 - Piauí 1.
dnlO de aço, sloube eleSl:l1CUil1lhlr- "'quel:u g,'nl_e havia p"(];nctlll,) que Paraib�, 3 - Hio (;.. cio Norte 2.
se com. honra C,O>l11 o s,ell quaclro sc comportaria Illelhor para o ruiu· Santa Ca:larina 2 - Goiás O.
de asplrantes. 1'0, e són!cnte em vis}_] ,less,1 pru· Paraíbél, 1 - Hio G. do Norte I)

*
messa a F. P. F. levanl>lll :tI proihi- (Prorrogaçüo de 30 minutos).

20 Balf-time ção que persistia cont!·;] :t ida de Sanla Calarin" 4 - Goiús 1.

Passado o período regulamentalr nossos dubes au ParaIl:l. Pois bem, Pernambuco 1\ - Hio G. do l\vr·
de descanso, teve início a segunda logo na primeira excuI'sÜO, D.p6S te 1.
fase pebolislioa, ter sido revogada tal medida, os Baía 3 - Sergipc' 1.
P,recisamente ás 17 horas, ini- esportistas de Curitibai voltam às Paril 1 -- Amazonas

cia-se a fase fLna] pa,ra que com suas gl'llsserias, aos seus baixos g;;,ção c!e 30 lllinlllos) ..
mais denodo e conseio das suas sentimentos esporlivos recebendo Ceara 3 - :VIaranllao O,

,

B�' ') S" ')
'J"e,�ons·a/biIJidaJdes, o F1igueirense, e tralando seus lcais adversários ôa -

-

,e.l gIlW ,-'
.atacar a lllle.ta adversária por inter- COIll espírito de rixa só porque os . Pernambuco ü - ]{IO G. elo N/lr
médio de Xavi'er, que dá em boas derrot�;,Ill! i\ão, náo pó.de sei' mais! Ite 2.

co,ndlições il couro a Brito, para A F. P. F. deve \'oltar - após a I .....
• .......-.:,...w_-_....._.w·.-_-_-_·_...

L'ste assinalar aos cincio minulos temporada do lpirang<tl - a tomar I

{lo slegu.ndo período o lerc'eiro e ú!· aquela sua atitude! A única res- forcas nazisias
timo tento palra as suas cores, CJue posla, o único casligo é evilar Londres, 26 lU, P.] -- A emissora
foi um aulen[i.co fra.ngo de Fran- d'ora\':J.nle qualquer conlacto dos de París calculou em 40 divisões
-calla.ci. nossos clubes eOIll os clubes pa· as fôrças alemães que se encon-

É dalda no\'annente a saida, para ranH('IlSeS, um;" "cz que a h05til;-� tram na Itália e nos Balcãs, Se
'após um domíl1ilo do alvi-negro zação parle dos ]Jn\prios meios gundo a mesma fonte de infor-'
a,taearem os locais, que por intcr� responsú\'eis! i\ão existe oulra 50- mação estão em marcha para a
médio de Franklin, assi,nala aos [ução para tão elesagradave! assu�- Itália outras divisões blindadas
40 mi,nulos ele luta o segu'l1'do tento lO: isolar nossos clubes do con- nazistas.
vara o seu Iiando. fronlo, conlra as vil;;,nias e as pa·
AquÍ deye·se nolar que Ja era I,Ii\Tas de baixo calão, indignas ek

pa,s.s,ado oito minulos ela se"uncla gente do esporle (' Ilwis indignas
fase, e não era dada por ler�nina- ainda de irmáos brasileiros. Con
,da a part,ida. tra êsse tão costumciro espírito de

C,OIn,tudo, O Figueirense, soube lu- rixa - dizíamos a única solução'lar e rechas,sar o,S ataques que o� deve ser aquela, do cOIllpleln iso·
Sl'US adversários, uma vcz por ou- lamento. Infelizmente, os espork;·tra fazia,;l>l, tas do Paraná são inloxicados de

Por lll')'liv'o ele retira(la desta Capital, ve!1de�se grande e aprazível
prepriedade, sita no COl1l(�r;O dos BalTeiros, a Ulll q'uilômelro apenas:
da no'va Escola de Alpcr'endiz'es J\Iarinheiros. Com 230.000 metros qua
drados; lendi() IlluHas ,árvores frulífell'as de bôa qualidade, COlHO sej.a,m:
Ilaranjas de 1I111.fJigo, pera e bergmllo>ta; uva preta 'e bra,nca, ll1'aeãs, peO (Prorro- ra.s, ameixas, kakís, abac.a>tes, malngas, tâmaras, cajús amarelos "grados
goiabas e ou't'ras mais. Com uma grande e confortável vivenda lJ'ara fa:
mília de tratamento, tendo sala, 5 qua,rlos, c 'pia, coz:inha, disp,ensa.
banhei'ro, tanqUle de lav.ar it1Jtcrno, ins,tala<:ões sa'n,itáTias, água e,nca
nada e esgo.los próprios. Pl'eç'o ele oca!sUlo. VC>l' e tratar: aos Domin
gos, lia 11],eSl11a, com o seu propriCitúrio Marcos ��oU'klarze!; e, I�()S dras:.
úl'eis, na Loja "Boa Vista", na rua Conselheiro MarJI'a, 2G-A. Facilita-'se
-o ,pagamento.
;)l_,el.-.C)_()_e)_Cl_()__()_O_()_()_()_04lllllll,

FARMACIA ESPERANÇ'A
do Farmacêutico NUA) LAUS

.'

6

Combinado Sul do Estado x

VENDE-SE :a��:a(c�:lé)�.10 da Avenida Trompowski.
Tratar na rua Crispim Mira, 58.

� v,·l

. �.

Assombro... cínico Abôno �atal

COS antes ele atacar-em o norte elo Re lch

Inspetor de Consumo?
Oficial Administrativo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor Federal?

Postfllista?

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

litá, lo devidamente, por correspondência.
Informações: O, L, ROSA

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOP01.IS
•

OportunidadeBOM E fUTUROSO EMPREGO DE CAPITAL

,

UnlCa
•

Ho.ie e amanhã será a sua preferida
Uroga� nacionais e estrangeiras - HOlneopatias - Pertnrnartntt

Artigos de borracha. 'iGarant.e-se a exata ohservânda no receitdArto m�dfco.

PREÇOS MónICOS.

"w-""·�"'H-E-L-O-�-·�-�;-&-L-A"N-C-A"S-H-I-R-E-I-N-S-U-R-AN-C-E--C-OMPANY I'LIMITED
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem: I,

Cr!3 1.2()().000.OOO,00, tSub·Agente: L, ALMEIDA Rua Vida! Ramos, 19

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR l\1É.DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Bio de Janeire.
CO�SüLTAS: Pela manhã! das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeleoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro
t:ONSUVl'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 1'2 hs .. à tarde, excepto aos
sábado", das 1(;,;�O às 18 horas - CONSULTóRIO: Rüa João Pinto R. 7, sobrado -

}o'olle: I.·IIH - Besidêllcia: Rua Presidente Coutinho, :!3.

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

I':x-interno do Ser vrço de Cl ín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CJ,I:\' 1C.'l ;I{("DICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CO:\'SULTóRIO:
Kua F'elt pc Schmidt n, 38 - Tel. 142(; - RESIDíl:NCIA: Rua Vi8conde de Ouro
P.·eto II. 70 - Tcl. 1523 - HORARIO - nas 16 às 18 - FJJORIANóPOIJIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Se rv ico do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serv íços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depm-tamento de Saúde e Hospit'll de Caridade

Cf ín ica Juédico-cil'úl'gica especíattzada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CO:\'SUI/l'ÓRIO: Rua Felipe Schmf dt, 8, Fone 1259 - GOi\'HUI,TAS: nas 15,30

Qs III hora, - �tESIDI::i\CIA: Consetheu-o Maf�a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DIt ARMANDO VAL�RIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Hun Vilor Meu-eles, 2(j - Fone 1.'10'5
Consultas das lO às 12 c elas 14 às 15 horas

HESlDE:\'CIA: Itua Marechal Guilherme. 5. Fonc 783
_---- ---- --._------ ----

DR. BIASE FARACO
Chefe do St�I'"iço de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-In ter-no, POi' concurso, da

Asststõucta l>üblic.a de POI'lO .\ Iegr:e, Ex-interno de Clínica �Iédi.ca e Gtnecologfa,
AFECÇõES Gf:NITO-URINARIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

HAIOS L',FHA-\"EIDIELHOS E ULTRA,V'JOLETAS
CO.'\SlJLTAS: das 13,30 às 18 horas. Rua F. Sc im íd t, 46

RESIDJ�:\CIA: Rua Xía rechal Guilherme, 33 � FO'\E. 1.648

DR. SAULO RAMOS INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialisla em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\UNAL: estô
nrngo, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS1'ICA
no PERiKEO - Hérnias; hldrocele, ver

r+cocete, '.rratanlf"nto sem dor e operação
de l:JeulOrl'ojt]e� e vari'zes - Fracturas:
aparelHos de l:'êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pertira e Oliveira, 10. Fone, 1.01>9,
Horãrío: nas 14 às 16 ·horas. diariamente,

!i'ormado pela Universidade. de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

('línica médica ern geral. ped ia tr la. doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urinário do homem e da mulher
-\sslste. 'I'écníco: pR. PAULO TAVARES
Curso de Rad ío logfa Cünica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. -- Gabinete de Raio X - Electra·
carcliografia clínica - Metabolismo ba
,ai - Sondagem Duodenal - Gabinete
ãe fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

I Dr. Newton L. d'AvUa
- Mód!co -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro l\raujo,
::::= :q.o Rio de Janeiro,
Vi as u rtnértas - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h s. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66 ..

Fcne 1067.
DR. ANTÔNIO MONIZ

DE ARAGÃO
DR� REMIGIO Cirurgia e Ortopedia. ClfnJca e Cirurgia

do tórax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·Moléstias internas, de Senhoras e Crl- riamente das 15 às 17 horas. RESID:lilN·

ancas em Geral. CONSULTóRIO: Ru.a· CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.
'li'elipe Schmidt - EdUício Amélia Neto.
Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· DR. AGRIPA DE FARIASID:lilNCIA: J Largo Benjamin

Constante, 3

CLíNICA MÉDICA

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Te1, 1461
Homens e Senhoras - Moléstié18DR. ROLDÃO CONSONI

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Jda Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serv-iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto --------------
(Primeira Cadeira de Cliirtica Cirúrgica). DRCom prática na clínica ginecológica do •
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviçode partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Clrurgíão do estômago e vias biliares,

1nt_estinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
prostata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
var ízes e hérnia. Doenças de Senhoras e
partos.

-

Consultas, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião..

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

Nervosas - Moléstias Mentais
Consultas diárias das 3

horas em diante

AURtLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

I esquina Felipe Schmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Teleione 1.475

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela MaternJdade

de Florianópolis
Atende chamados II quaJqu�

hora
Praça da BaJldelra, 53 - sob.

(Anti�o Lar�o 13 de Maio)

CASA MISCELANEA, distd·
bUidora dos Rádios R, C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

PrestigIa o Govêrno e aI!
classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (L.
D. N.).

.

aparêlho sueco
to terá sérias repercussões nos cir- ca que atende a rota dos correios.
culos oficiais e entrc o povo em ge-l oficiais entre a Suécia c Grâ-Breta
ral, caso for confirmada a pressun- nha, frequentemente utilizada J)::
ção de que o avião atacante cru los diplomatas neutros. O aiviâo foi
alemão. A indignação é grandr-, derrubado quando tinha o rumo da

porquanto, há dois meses, outro Escóssia. Até o momento, são dcs
aparelho comercial foi atacado e conhecidos os nomes das vítimas,
derr-ubrdo cm circunstâncias idên- porém se sabe que viajavam no

t icas. Nessa ocasião, também se 1 aparelho quatro mulheres, duas
supôs que o atacante era germâni-I crianças de nacionalidade russa •.

co, porém, não se .poude concrct i- um sacerdote norte-americano, UUl

zur a hipótese até agora, No prc- cidadão inglês e dois suecos. Infol'-
sentc caso, existem dois sobrevi- ma-se que os únicos sobreviventes

Derrubado no Mar do Norte um

7

foram um passageiro
dos três membros da
aparelho.

sueco e um:

tripulação do

Estocolmo, 25 (D. P.) - As re

lações germano-succas estão à bei
ra de nova crise, como conseqnên
cia do ataque dum avião de guer
ra não identificado, prcssumivel
mente, alemão, dirigido contra um

aparêlho comercial sueco, cuja
destruição Cr.USOll a morte de 11
pessoas CfUL' iain a bordo. O avião
caiu envolto em chamas ao largo
da ilha sueca de Ho lloc, no Skag
gerr��k, pon to distante uns 80 kms.
de Gotemburgo. O aparelho foi ata
cado durante dez minutos. A notí
cia causou funda sensação' na Sué
cia, onde se acredita que o assun-

ventes que l a l vez possam fornecer
dados seguros. O alvo dêsses ata

ques é a linha de transporte sue-

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. sôo encontradas nos �'a1cõe8 da

Cas T BOSA
Diariamente rAceDemos novrdaoe s

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514

1"'·----_
........._--_·.........""--=..=-=-_·""--""....-......__,.''''''''-''''�--_ ..

I l� Mobiliadora

Iheu-o da ilustracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um càlice do
excelente aperítívo KNOT. lembre
se ti'. Sino de acrescentar, ao agrade.
ceI" gentiJeza:ESTE1:' 7.4'11-
I':V�'i'1 o NElI AP.Eí?IT/V(J

rnuuceroI

fimn'llUI'I oooooro lJA KIYOTSA./ItO. (0/7. é SEGUROS
,

ITI••!I.I.í �

Rdrigeração em geral
Sorveteiras-Re±rigeradores-Ba lcões-Frigorificos

(para pronta entrega) Máquinas de escrever'-Rá
dios-Móveis finos- Tapeçaria

Z. S. BAtTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 �- (, Postal, 173 -- Fone,1549

I FLORIANOPOLIS - SAN"fiA ttA"fIUUNA
- .. _w. . __ ....... _ ....._� ....... "" ......

:__::w-�---.- "-�--'-�--�:}:::_mmE'-_--_--'i
FARMACIA ESPERANÇA

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

Entrega a domicílio

Nova jazida de petróleo
. .

Nova Iorque, 25 (U. P.) - Wallace Pratt, geólogo espe
cial ísta em assuntos petrolíferos e vice-presidente da Standard
Oil Company of New Jersey, ao confirmar o descobrimento
duma nova jazida de petróleo na Florida, feito pela Humble
Oil Refining Co, declarou que a descoberta é de grande impor
tância, pois indica a existência de novos lençóis petrolíferos
num período e� que declinam os descobrimentos de jazidas
nos Estados Unidos. O "Journal of Commerce", que também
comenta a descoberta, diz que isso póde constituir "um dos
mais significativos acontecimentos na indústria petrolífera
nestes últimos tempos".

'

Seja sua prepria
ENFERh1EIRA,I
/

Interessa ii 8 enfl'e 10 lIl1lllwl'cs:
Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
rritica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo õcarrétam para
a mulher uma infinidade
de dore� e contratem·
pOSo Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER.

R e 9 u I a d o r, t õ n , ( o,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédi:J que t�iH no

nome o' rCSU;JO de 5i!03S

virtudes.

i.
•

Comprai na Cf' SA MISCE

I
LÁNEA � ":.:,conomi...

·

San D u' enol,

CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIA10. VANAOA�
19, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

1'ONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. OePlup.,.dos,
Esgotldos, Anêmico., Mi ••
q\l. cri.m Migrai, Crilnçls
raquíticII, receb.rio • toni-
ficaçio gerll do orglnismo

COll1 O

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

"A Bandeira Nacional quando hastea
da em janela, porta, sacada ou balcllo, fi
Cal'á: ao ceniro, se isolada: à dfreita, se·
houver bandeira de outra nação: ao cen
tro, se figurarem diversas bandeiras.
perfazendo número impar: em posição
que mais se aproxime do centro e à di
reita deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par.
.'\.s presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de Instituições, corporações ou as
.ociações". (Decreto-lt'H n. 4.545, de 31 d",
ju1ho de 1942: - Ati. 18, N. 1).

t �
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IEcos e Notícias

• •

Tomou posse, no dia 23, das
funções de membro do Conse
lho Nacional do Trabalho, em

substituição ao sr. João Villas
Boas, o sr. Ivens de Araujo.
Viajou do Rio para Porto

União o coronel Lima Figuei
redo, do gabinete- do ministro
da Guerra, que vai presidir a
comissão nomeada para ex
perimentação dos novos tiposde pontes de equipagem sôbre
o rio Iguassú.
Chegaram, no dia 23 ao Rio,

procedentes de Alagoas, os
náufragos do "Itapagé", tor
pedeado nas imediações da
quele Estado.

O Instituto da Ordem dos
Advogados designou uma co
missão, composta dos srs. Ed-

( mundo da Luz Pinto, Linneu
de Albuquerque Melo e Eros
de Moura Estevam, para estu
dar a situação decorrente do
€stado de co-beligerância da
Itália, reconhecido pelo nosso
govêrno.

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Absolvida a enfermeira chefe do
ex-Hospital Alemão de S. Paulo
Rio (Via aérea) - O juiz Porei

r'a Braga presidiu ontem o julga'rnento do processo, ori un do de S.
Paulo, no qual era ré a irmã Wurth
mano, erf,ern;,cira-chefe do f{OSP1-t'a� Osvaldo Cruz, ex-Hosjiítat Ale
mao, acusada de haver regosijad o

;p.el� a,f'un,elame·nlo dos navios brasi leí ros. No inquér.ito, as testemunhas confirmaram as acusacões
m:as a ré decl arou que não 'lúvi �rlito palavras injuriosa.s ao Br-asil
'apenas d ec.lar-ar-a que o que se es�lava ,da�do não passava das con
sequencias de uma declaração ele
guer-ra.
A acusação foi sustentada pelo

PI:Ocuroa.c!or Gculart de An dn-ade.
Findos os deha.tes orais, o juiz'exarou sentença absolvendo a
acusada, por não constituir- crime
'() uue havia ela proferido.
Denuncíe : o procurador Joa

quim de Azevedo apresentou on
tem denuncia contra João de Sá,Tra nquihno João de Sá e José Ma
ria Freitas, que, como mineiros
<las Minas de Rio Bonito, não com
pareceram ao trabalho aleaando
que não lhes haviam s'ervid; acu
car na refeição matinal, O precesISO tomou 'o n. 3779 e foi d ístni.bui
<lo ala juiz Raul Machado, que o jul
gará ern primeira instância.

Homenagem à RAF
Ri,o, 26 (A. N.) - A, grandiosa

homenagem à RAF, que seria pro
movdda no próximo domingo, no
Rio, foi transferida "sine d ie " em
virtude da .moota do general Var
g3JS.
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nlcsm.a lâmpada
darpoderá•

AIS LUZ

SIM
... Poderá ter uma vida mais longa, poderá iluminar melhor ... Mas como? Em primeiro

lugar, utilize-a apenas quando necessário. Restrinja o uso das lâmpadas, àquelas necessá

rias ao seu trabalho ou à sua leitura. � /,"-1, Coloque-as na posicão mais, adequada. Proteja'I)
..:>

"

a sua vista, evitando que a luz �i-;l� .. incida sôbre os seus olhos. Aumente de

25 % a 30 % a sua luminosidade, �
- .,-�-� �- fazendo

� '�- I-�c.:limpar com lP__
j

,'���_!'�freqUênCia
os \/J seus globos. Use

abat-jours

.0/1
claros que não absorvem a luz. Assim

fazendo, estará também colaborando para a Vitória,

porque tôda economia de materiais indispensáveis à indús-

tria bélica é uma fórma de cooperar para a Causa das Nações
Unidas, em cuja produção de guerra

�
estão empenha-

das as fábricas e os laboratórios III =------
da General

Ele�tric. Economize as suas -=-== � lâmpadas G. E.,

prolongue a sua duração e prestarà, assim, uma nova contribuição

para a Grande Causa!

GENERAL e LECT IC
* ,

CONTRIBUA PARA A VITÓRIA COMPRANDO BONUS DE GUERRA 1

Muita vigilância no
Vaticano

Nova Iorque, 26 (U. P.) A
emissora de Berlim anunciou que
foi aumentada a vigilância de to
dos os acessos na cidade do Vati
cano. Segundo a mesma emissora,
todos os particulares que desejem
entrar na Santa 'Sé são submetidos
a fisealização preliminar, pela
guarda papal, a qual tem ordens
de impedir todo o trânsito desne
cessário dentro dos limites do Va
ticano.

Novos bombardeios Onde têm assento I Hanoi atacada I Abôno familiar
Londres, 25 (U. P.) - Bombar- N I -;;-(U P) A ,I Nova, Iorque, 26 (U. P.) - Qua-I Rio, 26 (A. N.) - Durante o mês

deiros pesados atacaram o porto .1 ova orq.ue,. ..
- ra- torze bombardeiros pesados norte- d. e setembro último, foram concedi-

d Cl b '. dio de Ber-lim informou que todas . . 1 dos 343 benefícios do abôno f'arní-e ler ourgo e os aerodromos de . -

di 1 rti di americanos, com bases na C.lllna, Iiar num tot 1 d 38720
.

C
. as missoes IP ama icas acre íta- ...'. a e . cruzeiros,hípolc e Wonesbrecht, durante d

.

t 'd M' Ii
' atacaram, ao meio-dia de domingo, I assim distribuídos: Distrito Fede-as Jun o ao governo e usso Illl. . .. , .

.

. ,

os seus ataques de ontem contra t ;-
. V· _ a Importante cidade de Hanoi, FOl ral 40, Minas Gerais, 186, Parana

a parte ocidental da Europa Du-
erao assento em eneza, e nao em

o que revelou ai emissora de Tó- 46, Goiás 14, Rio de Janeiro 9, Rio
rante o ataq t Cl b' Roma. Aquela emissore assinala Grande do Sul 3, e São Paulo 45.ue eon ra ler ourgo, quio, sem fornecer outros detalhes

que a maior parte dos diplomatasfoi incendiado um navio mercante sôbre o ataque.já chegaram a Veneza.inimigo. Revelou-se, ainda, em Lon-
dres que os "Mosquitos" voltae-am
a atacar, sem sofrer perdas, obje
tivos militares situados ;[lOS vales
do Rur e da Rumânia.

Luta de guerrilhasLondres, 26 (U. P.) - As tropas
�..,._-_""'''-_-_-_''_-_-.-. _-_,.-a-.-..,.,_-_.. ...-.·_-_.",

Stalin recebe' Buli do general Tito estão combatendoA t
- I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti,
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Frcmcísco Tolentino, 3.

Nova Iorque, 26 (U. P.) A in tensamente, em Montenegro, es

pecialmente na região de Matsevo,
contra fôrças alemãs e "chetnicks".
Deve-se destacar que os comba
tentes "chetnicks " pertenceram ás
fôrças do general Mihailovitch, que
mais uma vez estão ao lado dos
nazistas na luta, contra o exérci
to de Iibe.rtcção da Jugoes lávia.
Ainda segundo revelou o comando
geral das fôrças de Tito, os guer
rilheiros ocuparam a localidade do'

caso, Imman ing, nos arredores de Za-como
greb.

emissora de Moscou anuncia que
Stalin concedeu uma audiência ala

secretácio de Estado norte-ameri
cano, sr. Cordell Hull. Sabe-se,
também, que acompanhavam o

emissano estadunidense 'os srs.

Ciach�lv Molotov e Averril Har-

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R E R A 5,
ESPINHAS, ETC.

PARA
E C Z

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse
será julgado, militarmente,
i.nimigo do Brasil (D. E. M.) .

riman.
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