
A(lOlitiu o crim,e
Estocolmo, 26 (D. P.) - A Ale

manha admitiu que foi um avião
nazista que atacou e derruibon, na

sexta-feira, o avião sueco Gripen
que conduzia 13 passageiros e tri

pulantes. A comunicação alemã foi
feitfl, pelo adido militar do Reich
em Estocolmo. Soube-se que a Sué
cia está tratando o assunto por via
dip]Olllútica, embora as desculpas
apr('sentada� 'pelos nazistas quali
fiquem o fato como "lamentável
engano".

,Já em Palato

\ Convoca�ão parcial de 9 classes
RIO, 27 (E.) -- FOI BAIXADO EDITAL CONVOCANDO, COM URGÊNCIA, NA r.
CIRCUNSCRiÇÃO DE RECRUTAMENTO, 20000 RESERVISTAS DAS CLASSES
DE 1913 A 1921, FIXANDO o DIA 29 DO CORRENTE PARA o LIMITE DE APRE-

SENTAÇÃO, SOB PENA DE DESERÇÃO. -,

o
Amglel, 27 (D. P.) - o Oitavo

Exército conquístou Palato, dis
tante 32 qu.ilômetros da costa do
Adriático. Montgomery está agora
a 20 quilômetros de Isennia, posi
ção que, uma vez em poder dos
Aliados, dif'i cultarâa sumamente os

ruovbrnerstos das tropas alemãs.
Enquanto isso, a cidade de Nápo
les vai pouco a pOUCIO recuperam
do sua vida normal. Aimda hoje, re
cebeu a visita do prhncipe Hum
borto; que preten.de Í,ns,ta,lar-se na

quela cidade .em companhia do
rei Viuor Manuel.

o )IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARI�A
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX I Florianõpolis- Ouarta·feira, . 27 de Outubro de 1943 I N. 8952

Moscou, 27 (D. P.) - Os derro
tados exéroitos de von Mannestein
encontram-se em desabalada fuga,
em toda a zona da curva do Dnie
per. Informam de Moscou que as Cairo 27 (U. P.) - A ilha de Cós, no mar Egêu, foi abanfôrcas soviéticas continuam avan- clonada pelas fôrças aliadas. Segundo uma inforrr;ação o.ficial,cando em todos os setores do sul

os soldados britânicos abandonariam a ilha de Cos depois deda Ucrânia, destacando-se ser cada
vez menos o.rganizada e intensa a destruir as suas instalações militares. Rlecorda-se que, duran-
resistência germânica. Nos círcu- te vários dias, os soldados aliados resistiram encarníçadamen
los militares destaca-se que a gran- te às tropas de desembarque nazistas.
de vitór-ia obtida peleis russos em

Dniépo-Petrovsk veio acelerar o

flecreto dCl quem na-o tem que fazer..."débâcle" nasísna na curva do 11 \)
Dnieper. Mesmo que os russos não

Nova Iorque, 27 (D. P.) _ Na quem auxiliar a fuga de prisionei-consigam cercar os 750 mil solda-
dos de von Manneste in, os alemães 'altar dc outras ocupações, o govêr- ros de guerr-a ou der hospitalidade
terão sofrido grande derr-ota, de \0 de Mussolini criou as mais se- a membros ele forças arruadas ini
consequências, possivelmente, tão leras penas para perseguir os ita- migas; 2° - dez anos de prisãogravb como a de Stalingrado. A

ianos anti-fascistas. para o que se comunicar com pr-i-; luta na curva do Dnieper está
abrindo claros enormes nas filei- Nova Iorque, 27 (D. P.) - Urna

I
sionciros de guerra afim-de trans-

ras nazistas. Acredita-se que, até o ransmissão de uma emissora. ita- mitir ou receber notícias; 3° .

fim tia batalha (que, tudo indica, iama, captada pelo Bureau dc In-'i dez anos de prisão para o que pro-será vencida pelos russos), os na- ,.

f I 40 dzistas perderão quase 500/0 de seus 'orrnaçâo de Guerra" revelou que o. I pular notícias a, sas ; - ez

ef'C1I:ivos, ou seja uns 300 mil ho-
. govêrno republicano fa,scistl)." 1

anos de prisão para o que partici
meOls. E isso, se conseguÍlrem eli- )aix�)ll um decreto, que estabelece paI' de reuniõcs políticas que não
doir o cêrco, cm grainde escala, dos :everas penas, inclusive a dc mo1'- tenham sielo autorizadas pelo gorussos. A emissora de Moscou, ao
comentar o desenvolvimento da e, prura todos os italianos que,
ba,taH1'a, revlelou qúe os russos já "duma ou doutra forma auxiliall"em
uLtrap-a<ssaram Krivoi-R'()g pelo os Alia,dos ou expressarem a sua
oeste, acreditando-se es,tar iminen- simpatLa por êles". A difusora fez
te a queda dessa c.idade em poder ,

das fôrcas Sioviéticas. Além disso saber que o decreto sera apresen-
nft z()na'· de MeHtorpo.J, os russo,� tado a Mussolini pelo seu Consclho
a�an.ç_arram �onsideraV{)lIme;.nrte na I de Minisrt:ros pm'a sua. "raltific:1-
(h,l'Ieçao do ISltmo de Perek'op e, ação". Info-rmou que as diversas pe-q,ualq;ue,r mOl11lent?, poderão inves-

a serã ' licadas da, se"'llinte111' dll."et�l1lC'nte sobre o porto de ln
s o ap '"

Khcr-on, si,t'llaldo na deslembocadura forma: 1° - pena de morte pa.ra

Von Mannestein derrotado e posto em fuga DU�!�est�n�, 2���.��esos�!n�!�!h�esobr��i��rLondres, 26 (l!., P. Drg�n�e) -' do Dnieper. Outros despachos ímportantes de Dl1lepo-P,e�rovsk alemães, instalados na Costa do Canal, estiveram empenhadosOs alornâes admitiram OflCI'a1iIl?-,en- acre�,.ocntall1, que a luta pela posse antes de abandonarem a Cidade.
m '01 t d 1 d nt duas horas Foram disparados maiste que abandonaram ontem a cida- de h.�'ev esta entrando �l11 sua Iase I ante-ontem l,l�e�'tac!a pelos russo�. e VI e� o ue o, ura e .'

de de Driiepo-Petrovsk. Ainda se- decisiva. Os russos obtiveram un-I Entre os edif'icios destruidos fi- de 100 tiros. Algumas granadas caíram na zona de Dover Os
gundo revelou

o.
A_Ito-Comando portantes �xi:tos na z.ona da

caPi_�
gum�� � Iundiçâo de aço, de, pe-: canhões britânicos procuravam alvejar um comboio germânialcmao, os russos estao atacando, tad da Ucrânia, acred itando-se que trovsk, i.numeras outr�s fábricas e I ço que navegava ao largo da costa francesa.

com extruordinár ia violência, as a mesma venha a ser ocupada nes- o grande Teatro da opera. Reve-
posições germânic-as a,o sudoeste tes próximos dias. leu-se, também, que, desde há, vá- U -

I P t AIde Mielliltopol e ao sudoeste de Za- -- nos me.ses, os alemae� conduz.iram l.....IalS sa para or o egreperidovsk. Moscou, 27 (D. P.) Os ale- os habitantes de Dniepo-Petrovsk , .
,

.

-

dest tod dif'ici os pa.ra a retacuarda nazista Porto Alegre, 27 (E.) - Acabam de chegar ao nosso porto, para di-luaes esta-un-am ,os e 'u '" .
•
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--C---....,- ;:;!a:, '��:im��lllOo�a;!d::I�i�:Ç:�n:�a��a�: ,:�. r�fa��: : ls��c;�o����cuja escassez, cêrca de dois meses atrás, preocupou g randemente todasS a Ia os evacuaram a I a e os as praças consumidoras do interior, pois os 'estoques disponiveis esta-
vam no fim e, devido a .cr ise de transportes. não Ise contava com ache·
gada de novas partidas. As 485 toneladas recebidas pelo comércio gaúcho são de procedência argentina, aguardando-se, ainda, para breves
dias, a chegada de 'novas partidas do norte do país.

�:��I�,�; ��jal1l :!.��eP���isca�e o;rfs;� O Japão em síluacão desesperadaou pena de morte pmna posse nao '
. .. .

autorizada de transmissores de rá- Nova Iorque, 27 (U. P.) - O Imperador HIrohlto mfor-
dio; 6; - pena dc morte por saquc m�u à I?ieta japonesa que_ a atual situaç�o b,él�ca"do �apão é
em territórios evacuados pelas for- verdadeIramer:te grave. Nao obstante, o premIer, TOJO asse
ças armadas. I gurou

aos legIsladores que a Alemanha executara na EUTopa
�_....· ......-.w.-.._..: "um plano de operações militares em todas as direções", que

Comprai na Cf'. SA MISCE I
auxiliará a pôr de joelhos a Grã-Bretanha e os Estados-Uni-

! ,\ NF A I> S" hpr economiZM' dos.

Montgomery /iem
na vitória

fé Obra de hunos
Nova Iorque, 27 (D. P.) "Se Berna, 27 (D. P.) - Informaçõeshouve alguma ve! certeza, nesta recebidas de Berlim anunciam que

vida" nunca, como hoje, estivemos pelotões alemães de engenharia es
mais seguros de ganhar a guerra". tão destruindo o importante centro
Assim se pronunciou o general mineiro siderurgico de Krivoí-Hog,
Montgomery, na mensagem que eu- onde dinamitam e inundam as gran
viou ao 8° exército, assinalando o des minas de manganês. As notí
aniversário da batalha de El Ala- cias indicam que a mesma sorte
mein, Montgomery disse que e,S:11 teria sofá-ido Diepo-Petrovsk, se :JS
certeza provinha das magníficas exércitos russos não tivessem SUl'
vitórias dos esplendidos exérei'<s I preendido os alemães antes que
russos e das operações dos outros] qualquer ato fosse cometido COl1tral
exércitos a,liados, em todo o lUl1n-! as instalações da grande cidade do
do. • Dnieper.

na costa da Califórnia

Quem quer viajar por mar ?
Rio, 26 (A. N.) - Em recantc cil'cular, da Comissão de Ma,rinha

Merc.ante às 'diretorias de compa,nhias dc navegação, foi, restabelecida, :J
venda de prussagens nos navios brasileiros em tráfego pelas nossas coso
tas, �upensas cm virtudc de acontecimentos já conhecidos e decorre,J1te�
da ação düs submarinos do "eixo" em úguas brasileiras.· Entretanto, as

pass\lge,ns só podcrão ser vendidas aos passageiros que firmarem docu·
men�o dedal'lando que- a passagem lhes foi vendida "sob solicitação es·
pe!Ciàl e en'fual'ca correindci todos os ri.scos a\ que se aohal sujeito es'S�'

! •

:navegação e, também, de que o ,navio póde tre,nsportar inflamáveis c ex
plosivos". Na,s diversas agênCÍlas de embarquc 0'5 passalgeiros encontra·
rão formulários pa:ra a declaração que terão de assin.ar e com a qual
isentam as cOl11'PaJnhias de qll'alque,r �ndenização a que poderiam ter di·
reito os náuf.ragos c suas famílias.

o pânico empolga as hordas hitlerianas
Moscou, 27 (D. P.) Forte- perdido. Sua preocupmção primor· tões especiais alemães de demolt-

mente impressionado com o fulmi- cLial é caç.rur o inimigo c, daí, seus ção. Os nazistas. dinamitam e ín
na.nte assalto, a Dniepo-Petrovsk, os ll10vim,entos estratégicos para fe- cendei,am as grandes minas de mall

observadores militares não vislum- chal� todas as estradas c os pontos ga.nês e outras instalações, o .rue
bram o ponto em que os alemães de passagem forçada parar a retira- confirma a crença de que a cidade
poderão firmal' sua resisltênci.al, É da nazista. Krivoi-Rog, por exem-I deve ser rcconqui.struda a qualqm:l:
quc o sistema defensivo alemão à pIo, já está sob a ação dos pelo" momento.

AVISO
retaguarda se vai desmoro,nando,
enquanto os russos avançam em to
dos os setores da, grande curva do
Dnieper, rumo a Krivoi-Rog. As
retiradals alemãs nessa zona estão
sendo rápidas, para evitar o cêrco.
Tomou tal impulso o ritmo da ar

rancada soviética ness,e setor, que,
se os russos não esmorecerem, es

tarão na, Rllmán·ia e na Polônia an

tes do fim do aln'o. A imaginação é
pobre para descrever as trcmendas
batalhas e o número de vidas que
estão sendo ceifadas no "front"
meridional. Os russo.s não dão a

menor trégua às hordas de Hitler,
já dominadas pelo caláfrio do pâni
co que reco,rda Statlingrado. O rio
Dnieper, que Hitler pretendeu
transformar em base de sua linha
de resistência, jú se acha sob COl1-

trôle russo numa cxtensão de mi.1
quilômctros, dc GomeI a Zaporoc-
11c, exceptuando o setor dc Kiev.
Os russos no entanto não querem
apenaiS reconqtlist\l,r o território

�..................................................•

Congoleuns � Tapetes IStores - Passadeiras IAPARELHOS INGLESES Ipara jantar, chã e café •

O maior sortimento I Os menores preços I na I
1\11 (-) r:) RJ 1._JAR !•

..........eee& see�

ALVARO MIRANDA
(MINERAÇÃO DE CARVÃQ BOM RETIRO)

Avisa que, tendo o dr. Emílio Gravina deixaCto á drre:
ção dos trabalhos da Concessão de Pesquisas, em FaxinaI
Preto, município de Bom Retiro, o novo procuradôr, 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.
JOÃO BATISTA FOCACCIA,

Abalo sísmicoSão Francisco, ,27 (D. P.) -- Registrou-se 'ontem a noite, às 22 ho
ras, um. abalo sísmico de cc:rta intensidade, na costa da ,Caldfórnia. O
fenômeno Imostrou-se mais intenso em Palo Alto, a 50 kms. ao sul de
São Francisco. O terremoto durou 3 minutos e meio, não provocando,
ent(etan,tG, danos nem vítimas.

Pedindo o castigo dos culpados
Nova Iorque, 27 (U. P.) - O arcebispo de Nova Yórk de

clarou hoje que o fim da tirania nazis,ta estava à vista; mas,
restabelecer tão sómente a Europa de 1939 não era o bastante.
Em suaaaiocução, pediu que os culpados pelos sofrimentos da
humanidade fossem exemplarmente punidos, para desagrava
d� civili;:>,ação,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AS�INATURAS
Na Capital:

Ano Cr'
Semestre Cr"
Trimestre c-s
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
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A direção não se responsa�
b'i1iza pelos conceitos emiti(',I
dos nos artigos assínados t

ENGENHEIRO AMERICANO
NASCIDO NO BRASIL

Washington - outubro de 1943
- S-erviço especial da Inter-
americana) Um engenheiro
americano, nascido no Brasi.l e de
ascendên cia bras il.ei ra, tem sido
'Um elemento valioso no aumentar
o recente desenvolvimento indus
tt ial das Amér-icas, como membro
da Comissão de Desenvolvimento
Inter-Americano que fez viva con

trtbuição à d ef'esa das repúblicas
americanas. Truta-se de George W.
Magalhães, engenheiro americano,
um dos cinco membros do COJ'po
permanente dia referida comissão.
O presidente Ida comissão, em Was
hington, é' o sr. Nelson Hockeêellcr,
Coordenador dos Negócios Inter
Americanos. O engenheiro Maga
lhães foi nomeado para a Comissão
em 1940 e pertiu dios EE. DU. pa-
·ra o Rio de Janeiro, primeira eta
pa de uma viagem aérea de seis
meses pela Annér ioa do Sul. Via
[ando com o vice-presidente da
Comissão, ,T. Rafael Oreannrno, de
Costa Rica, visitou as capitaís de
todas as repúblicas amer-icanas.
estabelecendo oornissôes nacionais
paca cooperarem com a comíssâo
em Washjngton. O dr. Magabhães
tornou-se interessado nas relações
entr-e os EE. UU. e a América La
Una em 1920 quando passou a tra
halhar na Westingtnouse Eletri c
Cornpany. Foi destacado para os

países da parte ocidental da Amé
rica Latina. Em 1924 foi escolhid o

para gerente da Wesüngholl'se em

Cuba. Depois tornou-se ,vice-pre·
'sidente gere.nte gerall da COllllpa
nhia organizada em Cuba. Recen
l.ement,e recebeu a mai10lf hon.raria
concedida pe],a companhia peln
promoção do d,esenvol,vit�1IetJüo in
dustrial em outras repubhc1as ame

ric'anas. O engCiuiheiro Magalhães
nasoeu, há 65 anos passados. em

S. fuulo. Seu pai nasceu no P,o,rto
'8m POlfbuga'l e sua mã,e é natural
de uma peque,na cidade d·o Esrtado Ide Nova York. Vi,'eu numa peque-
na plantacão de café antes de vir

Ipara os EE. UU. aos nove anos de
id·ade. ForJ11l0iU-se na Cohmnb!a
University, onde recebeu o grau
de elngenheko eletridsta em 1937.

RAMOSALVARO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Cemisas, Gravatas, Pijames
Mias dãs mehores, pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano, 1::'

IA imprensa livre é uma fôrça para o Estado A O���A��NTOS:OCD�AÃOSão Paulo (Por Amaro Julio tiva que representa a opinião de onde a imprensa atingiu o máxi- «A injustiça feita a um ho .

d d f
.

lib d d mem é uma ameaça feita àDantas_- Exclusividade do C. E. toda a nação. E, num govêrno o mo a sua per eiçâo, a I er a e
humanidade». - Montesquieu.I c. para "O Estado") - A li- povo, que melhor orientação que que é concedida a emissão dos

berdade de imprensa, índice dos i o próprio povo? Quem melhor seus conceitos sempre oriundos
grandes povos civilizados, consti- do que êle poderá dizer das suas das necessidades populares esta

A «Barbina» deixou o em,tue sempre poderosa fôrça poli- dificuldades e das suas aspira- bilizou democráticamente os seus prêgo. Os «patrão. não gostatica que, nas fases perigosas atra- ções? A imprensa transforman- governantes. Desviemo-nos para I de música.
vessadas por todas as nações, do-se num veículo forçado dos as ditaduras. O aspecto é bem' - Ela toca piano?
impõe a sua benfazeja influência. anseios da coletividade é o orien- outro. Imprensas acorrentadas, - Não, «sinhôa: mas canta

h d
.

d f d f Ih «Sempre em meu coração», emO regime que cultua e protege atador onesto e esmteressa o trans orma as em o etos pro- "ritma" de "varsa»,liberdade da imprensa tem, nes- das ações governamentais. Na ln- pagandistas e dirigidas para uma

ta, uma orientação segura e efe- glaterra e nos Estados�Unidos, só finalidade: - a de inculcar

I �inha dos Estudantes
Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, premo

"ido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
o apôio de " O ESTADO
Voto na senhorita _ .

Aluna do _ . _ .

Votante _

-

_ .

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

A ANEDOTA DO DIA
E a Balbina?

O PRATO DO DIA
FRANGO DE FRICASSE'

plllrn, o após-guerra.

no espírito do povo o respeito e

a admiração pelos desmandos
cometidos pelo seu tirano. A in
versão das funções da imprensa
traz como consequência a sua

desmoralização e a sua recusa

por parte dos leitores, que, ávi
dos de verem pleiteados os seus

direitos, vêm-se obrigados a as

sistir ao ludíbrio das suas aspira
ções e dos seus ideais!

Cozinhe um frango inteiro,
com alguns legumes e cheiro
verde, em água com sal e uma
cebola inteira.
Uma vez o ftango macio, es

corra o caldo, corte·o pelas jun
tas e reserve.

Doure uma colher de mantei
ga com uma de farinha de trigo
e aos poucos iuate o caldo de
frango e uma chícara de leite.
Faça um creme de consisten

cia branda, tempere com sal e

pimenta e misture queijo ra

lado; arrume 09 pedaços de fran·
go no prato, regue-os com o

molho, polvilhe com queijo e

leve ao forno para dourar por
cima.

DR. lAU RO DAU RA

VII FIZER CONCURSO 1
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
PostnJista?

sob
A Escola Universitária de São Paulo

a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi�
litá,lo devidamente, por correspondência.

Informações: O. L; ROSA
Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS
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�"IÇ.�nfo!!��E�,! l�,�po�r�!�!i!! t ;A��;í'-old �Illith ---:- Inter-AI,nericalna) - �les. n�ssas o esquecimento do mais ...... I , I � D. , AI#:..Através das informações de. torj(�� i ns ignif'icante �)Orl1le�1�r. no

qua-I
FONE 722 �::J, 'II

JS correspondentes dos rorna rs dro das atenções ol icia is. Um C[Ji·-..... TRAJANO 14 i-ANDAR, •
•

. •

OI_ RLTOf 011 (Of1FtITAIlIIoj (1I/�fYIIO-rortc-amer-icanos em Moscou fica- respondeuí e destaca o seguinte co-

.e com a impressão nítida de que mcntário dum observador local:
I Rússia está particularmente in- "Moscou sabe perfeitamente que
eressada em que as conferências Berlim 'está acompanhando a, inan
ripliccs, agorai em curso, f echen. I guração desta con ferência com

'Olll um resultado prático para os apreensão, e o desejo russo é fazer
rês países. I com que a apreensão dos inimigos
Os srs. t�'lll e Eden foram re- seja justificada ... " Por seu turno

-ehidos na capital soviética comi o sr. Molotov, em amável dialogo
nanifeslações de franca estima c com o sr. Eden, mostrou como um
...,._-_,._-_ -.- _ -,

- .-.- -."'wIY exemplo digno de ser imitado pela
diplomacia aliada a harmonia com

que marcham os nossos soldados ...
Isto, é, os governantes russos estão
firmemente dispostos a não pro-

! porcionar a Berlim o triunfo que
envolver-ia qualquer impasse no

curso das conferências, e nessa dis
posição serão acompanhados pelos
delegados americano e inglês.
Complexos serão, sem dúvida,

alguns dos problemas por tratar; Imas sobreleva em irnportância
êsses problemas e necessidades por I!todos reconhecida de que sejam

.

.

I
lançadus os alicerces duma coope-

I

ração militar e política aliada só
lida para o resto da guerra e duma
eooperação politica e econômica Inartírío da FrançaWashington - outubro - (Co- dem se·r classj.ficados d'e criticas

men,tál'io da Inter-Ame1'icalna) 'Sens recua'sos d,e produção, qu'C es
Acompa.nhado dum exército de ... tão fóra de qmllJ,qu'CT concoll'rêtnda

DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA 25.000 policiais chegJo'll a Pa,ris o com Ia produção ameri.cana, b-nitâ-
Tratamento especializado das afp.cçôes do Aparelho Genital Feminino.

Inovo
"gauleiter" S'auck,el, dlelegrado nica e russa. Por outra parte, '0

Tmtamento moderno da DlenorragLa Aguda e Ol-onica. sob controle en- geral do Reich na F,ranca. LavaI, t<ralba�ho int.enisivo a que estão suI'oscopico (URETROSCOPIA) e de laboratóri'o. Aparelhagem elétnca para os traw- O "sllb-aaweiter" recehêu inslru- jeitos os &eUlS q·uàdros de trahalha-nentos especlalJzados. -
� , '.

d dDIATERMIA - I"FRA-VERlVIELHO. I çoes concretas no sentldo e e- dores, em oQIlId.ições precárias deCONSULTAS: DiariamelMe das 14 às 18 horas. � s.encadear poderosa ofensiva con- ·aJime:ntação e coon ho.1'a.s excessi-RE�TDÉNCIA: :rjr�?'Cntes. 7 (Sob;-Od?): I Ira o Exército Secl1eto d'e Resis- v.as que mal podem se·r s,uplortadasCONSULToRIO. Tu adentes. 14. FOi'\E. 1.663.
tência. Foi imedia,tamente formadú pela resisltência fíSlica dos homens,

I'·em Vichi uma espécie de "gabinete po,r muita que fôsse a soo boa '\Ton
I de guerra" constituído p·o'!" trai do, tade, acoU'selha urgem:t�elllte a reI I'es insltspei,tos, da primeka hora, n.ovação desses qua,q,ros, no que se
como Bousque1, B'll's·siers, Catala- refere, em particular, aos operá: gous e Ga.bold. rios csp,eciallízados, 'p,ara que os

i A sit.uação da Frwnça apll'esenta- indiic€S ·de produção .. saitis,fl3.çam,
I s,e particularmente glI'ave pa,ra os pelo menos, as neces,sj,da.de:; duma'
i ale'll1ãles. As ordens d'e Hitler es- tática defensiva que retarde o mais
II tão sendo si,g,tema1icame.nte sabo- passiveI a denro.ta dos exército-s
tadas pelos patriotas. As notícias naz�ta5.
dos triunfos na RÚJs·sia e na Itália, A despeito da reorgallÚz,acào
e em especial a libertação da Cor- complleta dlOS serviços de necnita
sega pe.las tropas do Oomirté de .\r- menta 11a França e a nomeaçãogel, repercutiram f.orteme'nte Il'f\ dum novo chefe, a sitnacão não
i,nterior do Pais. fez senão J}iorar pal'a os·' alemães

Po.derosa'S razões acong,elharan� no curso dos ÚJltiJIlIOIS meses. Qual
ao Govêrno de Berlim a enviar pa- que·r medida }lo.Slta em exeoução
ra a F.ra.nç.a um d,e seus hom_'lls pelos opreSlSores provaca automati
mais tris,temente célebres p'ela sua came.nte uma cO'llitra.moo:ida do
energià e pel,a sua crueldade. Des- i Exércí,to de ResilSltência. Para f,azei!'
tacam-se, E>n.tre OlEtras, a evemtua- f,rente a esta sdtnaçã'O, os alemães
lida-de da invasãio alia'da e o recr·}- estão caplturamdo ,em massa Os mr.a.n
tam'enlto da mão de obra fnmc,esa. s,euntes, nas ruas dos prilncipa.isA situação na Alemanha tOl'n;a-se cent,ros da po.pIIliação. Esses fran
s.ohretudo· difidl na solução dos ceses são imedd.ata.menlte enviados
problemas reJ<adonados com a pr - para a Alemanha oomo sima:> les
ducã,o béJi.ca,. O desgaste sofrido prisionei.ro.s. Por estes plflOCesSOS'nas fTen,t,es de gue,rm e o desman-I p·rocuram os natistas remedia,r no
telamelnto d·e sua,s il1ldll'str�as pro- possivel a,s grandes brechas abeT
duzido pela aviação an.g1o�america-: tas na frente da sua produção de
na r.eduz.iu a termos que bem PIO- guerl18,padrões maravílhosos. finissimo acabamento d�s melhores

fábricas do país, sõo encontradas noS balcoes da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

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

o PRECEITO DO DIA
Os regimes destinados à cura

da obesidade devem atender às
necessidades do organismo, de
forma a permitir, ao paciente,
vida normal, inclusive o tra
balho diário. SNES.

f"J'J"w�........- ••J".- �.t".'"J

.Não tenhas dnvlda em de
nunciar um "qninta-coluna�,
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um
traidor da Pitrfa. (L D. N.).

Credito Mútuo Predinl
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mals a credíta d.i Clube de Sorteio de MI-'r·
cadorras do Esta du

Sort-'t -," nos dias 4 e 18 de CSdR mês
PRÊMIO MIlIOR CR.$ 6.�5o".OO
Muitas bontltcacõ-« e lnscrtçõ es de pagamentos.

Médico grátis
. NOTE BEM todas eRt?lH va ntagens por 8 peDAR

, Cr $ 1',00. Tudo que promete cum
LHe n.comíu-ute. Não exi-re igual. Não r,dlita e não
duv

í

le um só n tante. O'DC'Hra para o próximo
sorrelo, tenha cunançu, que, quando menos e�,erar, 11
sorte virá 80 seu enconno

Conserve bem na memória os dias ft e 18
::..._---

o

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

\
'I

/
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ANIVERSÁRIOS
Pelo transcurso de seu Jilatalício,
oje , receberá rnuttos felicitações
jovem Luiz-Henrique de Diniz.

Passa hoje o ciníveradrío nata
cio da exrna. sra. d. Erna Schu
ann Pereira.

A srita. Nilsa Santana, residen
na Laguna, faz anos hoje.

Nesta data, registra-se o aniver
ário da exma. sra. d. Adalgisa
ondin.

Faz anos hoje'a exma. sra.

oceJina Lentz Teive.
a.

o menino Gil Guedes
a faz anos hoje.

da Fonse-

Decorre hoje G aniversarIo
enina Valtrudes Alveil.

do.

Nascimentos:
CORRÉIA!>

5 que as bandeiras nacionais
do Paraguai, da Litu&rria e

.do Yemen, são as únicas do
mundo que não são iguais em

ambas as faces.

6 que, em 1371, Sir John Man
deville. no gé)zo de perfeita

saúde m.ental, publicou na In
glaterra um livro sé)bre os res
tos da arca.de Noé, que �le afir
mava com a maior i;eriedade
ter descoberto no cimo do Mon
te Ararat.

MOEDAS ANTIGAS
Coledonador compra moedas

antigas nacionais.
.

.

Ofertas Q

Ao primeiro espírro-t-depressal->
umas quantas .gé tas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação-do Ya�tr�n?1 rapi
damente estimula' as proprias
defesas da Natureza contra os

resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco, e. desimpedido. E,

., amiúde, êSs( resfriado não mais
incomoda V.S.

.

-v

�

VICK :#��
V�·TRO·NOL�

Promovido PQJa Federo.ção Atlé
tica Catarinense. reslizou-se. na

manhã de domingo. a prova ci
clística «Circuito de Florianópolis».'
Venceu a interassante competi

ção o hábil pedaJista Paulo -Silva,
representante do Licêu Industrial.
Colocou-se em l '

lugar. na clas
sificação por equipe. o Esporte Club
Florianópolis, que. assim. conquis
tou um artístico bronze. gentil
oferta do sr. dr. 'Rogério Vieira.

Pelo nascimento de sua filhinha prefeito da Capital e patrono da S •.aria-Augusta. está em festas o referida prova.SOLlN, torna o
.

•

jr do sr. Danton Natividade. pOUCO menos qS ObjeTos de couro ��' Lemos sobre êste santo, em an---Tornou o nome de Edison o fi- ue IN·TER·MI·NANEIS Várias. I tigo$ escritos, o seguinte: Frumên-inho do sr. Alcides Silva, no.scí- '-__0;:;;;._-
. ,i ..

.

•

.

cio e Edésio eram dois irmãos ór-
o a 18 do corre;nte.

.

R G d S I
O torneio Imprensa prossequru f-os dos quais cuidava um tio de....-.-- - -.----.- -.... CO I nAn "'Ias a ri ríc·o Ias no'

.

ou· �i�' �:i���c�ms�o re�;��2:;0�0 c!oz:� , ���:e�::ti;·ehso:ae�rt::d��i���:l.
d 9. �. •. trarl(�ndo todos os prognO,S�lcOS, o dos levaram a 'Merópio pb.J;'a· oOMo seoretario do In ter i or acaba cial das colônias agricolas. As Bangu abateu seu o.dveradr-io pela Oriente. Fez-se acompanhar porUCUS a de fazer entrega 310 inderven lor fe- 'Q'lliesrtôes técnicas e concretas con- contagem de 3 a 1. Renda: 1.880

seus sobr-írrhcs Ao chegarem àd er-ad de ampla . ex.p'os,içao,. que ceI"�e,nt,e�. à população, educação.e cruzeiros. Etiópia foram ataccidos pelos ha-

D I d
abor-da as necessidades atuais do higiene f'icarão a cacgo dos servi- ·Perante uma assistência cal bitantes e trucidados a tripulação

smo 1·550 V·I O Rio Gnamde do Sul, no que respei- ços especiaLizados das outras Se- culada em 50 mil pessoas. realizou' e todos os viajantes 'do 'navio ".comta ao 'problema da assistência so- crel ar ias de Eshad o. se. domingo último. em Santiago excepção dos dois irmãos, que Eo-cial, ' do Chile, o clássico do futéból ch í-:
ram. levados à: presença do. rei.·

d
'.

t· O sr. Alberto P aISqualin i começa leno: Colo-Colo x Magalartes. que Este ficou .encorrtodo -pela formo-O P'I 'a 'men e dizendo que um dos objetivos fun- terminou corn o triúnfo do primei- sura dos ,dois jovens e destinou:osdarneritais do atual govêr no do Es- roo por 4 a 1.
para o serviço da côr+e , Em: pou-lado - como tem declarado o te-

.

--No. próximo rriâs de novembro, co tempo distinguiram-se de talOs ataques desesperadores e violentos da nente-coronel Ernesto Dorneles -

o Ncc iono.l , de Porto Alegre. exour forma que forám nomeados parama e bronquite envenenam o- organismo. d . , S 1 d E t d d di'inam a energia, arruinam a saúde e ·de· é a. re?,Ji�ação de um programa e s�onara' a� .

u o � a O. even o
postos de grande responsahilidade,ílítam o coração. Em 3 minutos. Mendaco, ass istênci a SaCIa,!. As situações que dlsput�r varla.s partidas e_:n Ara· sendo que a Fr'urnêricío coube aova fórmula médica. começa a círcular o govêrno é ch anuado a en.fr.entar rangua, Cresciu rnu , Tubarao e Lo -

dignidade. de tesoureiro e governa-o sangue. dominando rapidamente os ata-
d d dues. Desde o primeiro dia começa a desa- e resolver nesse setor a ativí a e guna.

. !�'" dor do reino, Eles aproveitaram orecer a dificuldade em respirar e volta pública são. por vezes de ul:la rea- --E� dispu to �o cel,ame. no.cro- seus cargos para ensirtar."OÓ:re� esono reparador, Tudo o que se faz ne- !idade e de U'l11'3 g: a'Vldáde. nnpres- nal, Jog,,:rao, hoje, �s seleclOnadas. ao povo os elementos da fé cristã.ssarto é tomar 2 pastilhas de Mendato
C

.

M h _ ,

refeições e ficará completamente livre sionantcs. Na zona pastor-il e C�:)Jll.0 do eara e .aran ao.
. Volvidos muitos cmos, o rei, semasma ou bronquite. A ação é muito consequê.ncí a do- sistema e�OnOI11I- �-O Comerc�l, da capItal' ban j'á ser 'cristão, ·permitil,l ..aos doispída mesmo 'que se trate de casos rebel- d

.

I d da 1 d t
. -

1 g 1 d t IJzarID- uma tempora .,
"

d t C'O, O resarne (a pr o uçao e que. por. e er-mrnc çoo e a . .elran e. rea 'o. l'rma-os a volta paro"sua patria.es ti antigos. Mendaco tem ti o tan o �

I
_

h C blto que se oferece com a garantia de propr iedade, vive un:a. popu 'açao os, japoneses e c ineses não da em oriti a. ·Foram. Frumênéio . dirigiu' se parar ao paciente respiração livre e !acil ra- a qu.e se rI'eu o quahflC'abvo de se podem naturalizar' cidadãos Alexam;lria para confei�nciar comdamente e çompleto alivio do sofrimento" .

I"
.

h' a� t
.

.

..
"

.

a aSma em poucos dias. Peça Mendaco, margl,ua.,. porqllle s.e ac a a m ,,- nor e·amerIcanos.
o grande b.ispo Atanásio.:,E,,:te con-oje mesmo, em qualqupr farmácia. A nossa gem da. _socIe�a.de, Dlz�r.que ess,�s A.pêlO do arcebispo vocou uma reunião de'- .�:hi$pqs·:; narantia é a sua maior proteção. pqpulaçoes s�o .sub�nutrrda� s�rJa 2 que. de todas as nações da
qual ficou resolvido que Frumêncio

enda Ao Aocaob.o",cao.m cITLp,rega,r eufemIsmos. Os lI�dlces Europa. a Dinamarca·é a
voltasse para a Etiópia para com-.... ela tnhelrcuil'ose faliam com JUals elo- principal produtora de ovos. Sal"adcl', 26 (A. N.) - O arcebispo da
pletar a cO:Q.versão daquele povo.quê-ncia. Na região dac �ampanha o Baía dil'igiu uma circuLar ao cl'ero, soli- Para isto foi ordenado sacerdote e

í!lJd.ice de tuberculose .. � se,ls ve�es 3 que os romanos conheciam o cita'ado seu apóio e colab:;l):ação no ,'8]'- sagrado bispo. A recepção da par-d -Ih d l11aI,o'r que o da regwlo colo.nlal. carvão de pedra e o denomi· viço ele defesa !)assiva anti-aérea, acen-
te da córte não podia ser melhor.qua. ri a o Bss.e estado�de.Jcoisas .. tende a agra- nado «carbo fossilis»; e' que .uanelo a necessielade ela i,ntensificaçãó Todos receberam o batismo, e o-mercado negro» v'ar-se sempl'e mais e assume. neste Teofrasto. discípulo de Aristó· do mesmo serviço, uma vez aue foi pr,,- povo seguiu o 'exemplo dos gran-Nova York - (Robert Nor- n;omenlo. asp,eotos .d·e extroem; g�a- teles. fez. 400 anos antes de :isamente 1113S costas da Baía que pri- des. Vendo confirmada sua obra.

n - Exclusividade do .c. E. vlclade. É neces'sa�1O que o ",over- Cristo. uma descrição surpreen- lleiro se verificaram os dolorosos aCO'1-
o' zelo pelas al1'Uas levou o santo

'" "
_ Além 1110 enf1re_nte

.

c?raJo�aJ11e'lJt,e e s'em dentemente exata das diversas tecimentos de agósLo do ano passado e bispo para os. países vizinhos, on-. para _0 Estado). pi'otelaçoes a slt,uaça,o, �roc'll'I-a,ndo espécies de carvão. lue motiveram a entr·acla elo Brasil na de' veio ,a faleéer em idade avan-a situaçao cada vez maIS gra- fazer obra de recup,e,raçao _!1umana �uerra. çada.
.

e do panorama. econômico da,e.in?Orpora_ndo
as pop�laçoesmar- 4 que a primeira notícia sé)bre

<.
1 ha e dos países domi- glna,ls no slst,ema econ0!11lCO e so- o c&nhamo nos vem de fonteeman .' . ci.aI do ESltad'O. grega. segundo a qual os Citasadas_, pelos nazIstas, contn- Caberá ao Servi CIO de Organiza- se purificavam untando-se com
Uem para ,o abaixamento mo- ção e Alssis.tecia Social, a ser em óleo de câ.nhamo e se embriaga
'1 dos povos europeus domi- breve cr.i�iClo e. estrutur�,d<?, _a tare- vam aspirando os vapores for
adas 'por Hitler, as nefastas fa de dellmear a o.rgamzaçao 5'0- modos por sementes da referida

planta espalhadas sé)bre pedrasegociatas dos açambarcadores quentes.lemães. ° .moral do povo ale
ão a exemplo dos outros po
os que. vivem bl:i.ixo .o t€rrori�
o naú,sta, está cada �ez maIS

.

aixo. ·0 "mercad.O negro" pro
avido pelos magnatás nazis
s foi oficializado em· todos os

rritórios ,sob. inIluência ale
ã. A população francesa pas
atualmente os dias da mais

egra miséria em consequên
a das átividades desses ex

oradores do povo. ,No àepar-
menta de Atide, na França,
a laranja custa 50 francos;
a banana custa 90 francos;
café é vendido a 1.900 fran
s o quilo; o cacáu custa 600
ancas e o chocolate . 300
ancas. Nos outros. países, os

azistas usam identicos sist�-
as que lhes porporcionam Ibulosos lucros. A impunida
e com que essas atividades �e
esenvolvem em todas as .CI
à.dés revelam a participação
as

-

�esmas, de políticos gra

u�adOs
do nacional-socialismo.

so é também provado pelo Ivio de milhares de pessoas
�ra os campos de concentra-I�o, que ousaram procur�r as

�toridades nazistas a-flm-de I
presentar queixa contra os

kploradores ..
· É:' contra essas

trocidades que a Inglaterra .e
� .seus aliados lutam atual- :
lente,

-

procurando- eliminar
; germens de novos atentados
:) b�m estar da Humanidade.

Iniciativa paulista
'Rio, 26 (A. N.). - Os saluta,res cri�é-

A. Müller - Rua Dr. Pedrosa, 75

I CURITIBA·

O ES.TADO Esportivo
Cidismo'

o santo
Frumêncio, Bispo q"

.

.�..

rios da política secial e cultural do J�

gime afirmam-se. l1l�is uma vez, numa

bela instituição fundada em São P'!U)eJ. rTrata-se elo Serviço de A&s>istêilcia à Fa·
mília do Intelectual·, criado pebo govêrno

Iheiro da ilustraQão a-cima., oferec81' daquele Estado com ,fil1lalidades dum
lhe, em llJlláveJ g·esto. um cllJice do sigli1,ificaelo e um alcance que sua pró-,
excolente ..perit>vo .KNOT. lembr& pT'ia elenominação 1ogo'revela. O ser,i"
oe V. Sia. de u.crescentar, ao agrade- ço vai ser inaügurado breve. O s'enhOol'

,

oe. a gentiJeza:ESlfE,TAI1- Cândido Mota Filho, elÍtretol' ·geral (10
DEIP, veio. agora, ao Rio, a-fim-ele aO'[1· . I'-'�'F"1 (J NELI APEnITIVO vidJár o presi'cJoell'te da Repúbli�a, e1'n no-

.. ,__-,I'P.ED/!.ETtJ! me de seu govêrno, 'par,a presidir a so-. ',"

Fim �
lenidaele da inaugUlração. O chefe elo .«J

'di ,..,"'W I vêrno teV'e pa1av'l'3s de l'ouvor para a

0).'!. b � iniciat>% concretizada naquela in6titui-
{//fMOovro OA K/'1OTJ.J../I10..c0/,!. é Sf6f/ROS çáo, que, _ por seu programa. se destin::t,
_____ IT4••rJ.I �, sem dúvida, a mnla grande obra ·de be-

nemerência social.

w. �: DIA� :'
.�Ia.t.ate,�'· ..

_ ..

, ". R. (onselheuTJ l1l1f'ra; fi·

lambem ri [)(ATO
corlando ou cosendo_'

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Manoel "Pereira' e .. ,_

, Senhora
participam .aoS seus p�rentes
e pessé)c-s amigãs o contrato
de oasamento de sua filha'

Norma Com o Sr. João'
Steudel Areão

Florianópolis. 13.10-43'ISéde: em Londres. Fundps de Reserva excedem:

ICr$ 1.200.000.000,00.
Sub-Agente:.�L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19 ., . , .Sêí:o .. Pauld-., ...-, ..F.pql�s.,.,l3.10_-43, �

�.� :�';
....

"o> '(
•

' � , _ -- �-------------------------------------�'--------------��

JOÃO. e NORMA:'. ..

". conf�rmam

/I
, /I

João.dos Santos Areão e
. Senhora'-

pal,tic.lpOIll aps séus parentes
e pessoas â.riligas o :contrato
de· .. casamento de., 'seu filho

João ,com a Srita..

Nç>r,tna 'Pereira.
Floriari9polis, "13.10-43
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Ternos
Fccem

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

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.

. umo visita. sem compromisso, á «A Exposição'»PRAÇA QUINZE N. 11

SÃO PAULO (Por J. J. Legasp s
- ExclU!Sirvidlad� do C. E. C. pa.r�

I "O ESTAnO").
A guerra atual como todas as

5 88 380 I
guerras fez surgir n-ume<l'OISOS problemas, que merecem estudo írne-

I
diato pelos responsávaís da futu-

II Mundial cD» ra estahilização da paz. Um dos
problemas mais preernentes e de

l' Pi emi« 85380 Valor c-s 25000,00 It· Premio 85380 Valor Cr$ 20.000,00 '��ã�alná�,/���:J���i�1Lt�a�a e;J��2' Premio 95380 Valer Cr $ ;4.000,00 12' Premio 95380 Valor Cr$ 10.000,00 a?os que precederam a guerra, vá-
ii' Premio 05380 Valor Cr$ R.nOO,oo 'D' Premir, 05380 Valor C'r$ 5.000,00 i rros pauses nortearam os seus pro-
4' Premio 15380 Valor Cr$ 5,000,00 4' Premio 15380 Valor Cr$ 3.000,00 gramas de ensmo paea o J.aJdo mais

, conveniente á sua politica interna,5' Premio 25380 Vldor Cr$ 3.000,00 5' Premio 25380 Valor Cr$ 2.000,00 Vimos a ALemanha educar toda a
Os títulos com os I Os títulos com os Sr�a !'ll?cidadle, num programa rea-

Os títulos com os 4 tlnaes 5380 Valor Cr$ 1.5(0,00
.

4 Iinaes 5380 Valor Cr$ 500.00 cionarro, revivendo ódios raciais
4 tina�8 5380 Valor Cr$ 9,000,00 Os títulos com 08 I O títulos com 08 íncutcendo-Ihe ideais de oonquis�

f
ta e de predomlnío. A Alemanha3 finais 380 Valor Cr$ :00,00 i 3 inaes 380 Valor 'Cr$ 50,00 de Hitler, por intermédio da sua

Os títulos com 08 'OS titúlos com os influência política e militar impôs
2 Iinaes 80 Valor f'r$ 20,00 2 Ilnaes 80 Vttlor 0$ 10,00 essa educação a vár-ios países da

I Os títulos com o final do i Os títulos com o final do Europa, certa de que estava se-
� , 'O F' rneendo valíosas colheitas para o�t' Premio O Ficam isentos do pRga-' I' Premí« icam Isentos do pagsmen- futuro, Assim aconteceu com a Ltá-

mento da m .. nsallrlarle seguinte, to da meusalidade seguinte. Iia, com a BuJ,gárria, com a Rumã-
Os títulos com e final do O'! títulos com o final fio I . Os títulos com o final do lua e com a Áus.tria, que mais tar-

I' p,rem,i(l O,ficam iSt.,ntos de p,,,,,gomento 12,', P"'emio 8 Fic.arn ÍsentOl'I. do paga- 2' Premiu 8 Fica.m isentos .do paga-
de serviram os ínterêsses esposa-

1 dos por Hétler. No sentido de uni-tht primeir.a mensalídede segutnte.
í

mento da mensalídado seguínte. mento da mensalidade seguinte. -ficaT os �lta/nlo,s para � educação
Plano UNIVERSAL "H"

das geraçoes futures fOI creada na

... Inglaterr-a, uma Undversidade In-
ternacional, tendo um dos seus
mais diretos colaboradores decla
rado : "--::. os rumos da educação \das geraçoes futuras, deverão pre- ,.
parar a cr-iança mediante um pro- (rcesso diferente do que se seguiuaté agora, A educação deverá com
preender ohrégatór-iamentr, u:m cur-
so especlalizado sôbre os nobres e
indiscutíveis dirreitos hum�;llos,
cOl1trra os Qiuais nenhuma fôrçah'nmana poderrá levlaIrulJar-se". Coim
o i-nt'lli!to de r,ealizar êsse p'rogra-

pra ma, represen�lant'es dle oi�o paísesaliados - Bé1gica, Ccheco-Sdová
quia, F'rança, GI"éoi.a, HoJ1arnda, No
ru:ega, Polônia e JugosJávtta estão
freq:tllffil tand-o Ulll1 oUlrso eSiPeciaLi
zado sôbre esse ass.tmto.

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n. 92 '
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999 - End. Teleg, Reg. «Construtora-
Rua Libero 8adaró 103-107 Fihais em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realizado pm 25 de Outubro de 1943
l Número Sorteado 5480 - 2 Número Sorteado 5588

NUMEROS PARA O SORTEIO
PI.ne, Mundial 1'8" _- 11(" ,"O" 85380 PJeno Universal "H"

�1undial ccB» Mundia 1 «C»
I: Premie 85380 Valor c-s
2' Premio 95380 Valor Cr$
3. Premiu 05380 Valor Crs
4' Premio 15380 Valor Cr$
50 Premio 25380 Valor Cr$

30.000,00
30.00000
3>1.0CO,OO
::lO.OOO,OO
3,).(.)OO,OC

Os títulos eum os
-3 ftsaes 380 Valor o. s 200,00

2
Os títulos com os

rtnaes 80 Vulor Cr$ 4P,OO

r Premio 588380 Valor Cr$ tOO.OOO,OO
2' « 688380 c Cr$ 25.000,00
3' « 788380 fi: Cr$ 20.000,00
4' c 888380 c Cr$ 15.000,00
5' c 988380 « c-s 10.000,00
Os titulos com 08 4 Iinaes 8380« Cr$ 500,00
08 tttulos com OI' 3 fioaes 380 c Cr$ ilO,OO
08 titulos com Of; 2 finaes 81) c Cr$ 10,00

Os titulos com o final rio ,. premio O fiCllm is{'nt()8 de p\gt1ll�nto ti l primqir'i. m�ni'alidlide seguinte.
Os titulos com o final do 2' premio 8 ficam isentos de pflJprnemo da prjm�ir8 mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos 08 prestami�tlls quites pMd I!ies fazer li entregl imediata dos

mies a que fizeram jús nestp iÕlorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arino Meirelles
(Fiscal o ' Governo)

O PROXlMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 19"3, às 15 horas, na sUe social

Distribuição do! prêmios da Empresa Construtora Universal nos ,eus

insuperàvei! plano! de !lorteios men.ai.
PLANO MUNDIAL cB .. Mell!l8tldade Cr$ 20,00 DI8trlbue por mê8 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.000,00 com o p.êmlo malar de Cr$ 30.000,00\ C "·e" .. " 10.00-- " • 21.115--" H" 300.00000" .." .. 25.000,00.. "Da .. 500-- " 21.115 -

" 160,000 00 H ..

20.000,00llf.iYer-sal "fi" .. 5,00--
..

:::11.105 --

.. 1.350:0oo,OLl
a ..

100.000,00

Dr. Alfredo' f\loe - Diretor-Gerente

c

Subscreva um titulo garantido da Empreu Constructora Universal e seja o

dono' de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5.00, 10,00 oU,2o.oo por mês
N. Empresa Construtora Universal não há preFerência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todQs ela assume e cumpre fielmente as mesmu obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. IncontestávelAbsoluta lisura

"A Bandeira Nacional quando nastea.
da em janela, porta. sacada ou balcão, fIcarã: ao centro, se isolada; à direita, 88uouver bandeira de ontra nação; ao een
tro, se fllrurarem diversas bande1r1l8
perfazendo número ímpar; em P08lçã�que mais se aproxime do centro e à di.
reita deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par.As presentes disposições são tambemapllcavels quando figurem ao lado da
Bandeira Nacional. bandeira� representa.uvas de Instltnlções, corporações ou as,
soctações", (Decreto-Iel n, 4.5411, de 31 delulho de 11142: - Art. IR. N. O.

'

'O programa das
geracõeS futuras

Estabilizador
Vende-se um com volt

metro 11Oll'220x110. - 2.000
Watts. - Rua João Pinto,
13 (sobrado). t3v. - 5

VENDEM-SE ��a. a��;:rú�
gica Nacional: Tratar na reda'
ção do UEstado". V. - 8

PERDEU SE um brinco
- (�rgola) de

ouro, entre as ruas Fernando
Machado e Tenente Silveir.a.
Será gratificadó quem a achar
e entregar nesta redação..

5 v.. - S

ALUGA-SE A casa sita
na Avenida

V'NDE S' a casa de mo
D - li radia (chalê) n.

10 da Avenida Trompowski.
Tratar' na rua 'Crispim Mira, 58.

;$ v.-2

B·
·

I t vendem se 2 Adolfo Konder n. 3, com am

ICIC e as: em 6timas pIo salão para qu alquer ràmo
c::ondições. Ver e trator no d,e negócio: �orri todos os re�ui
armazem Bom ·Fim, no Es, SItos da hlgle,ne. Informaçoes:
treito. 1'5 5 j' Rua Conselheuo Mafra, 42.

V.- 30 v. - 5

FARrlllACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C1 Â. WETZEL INDU8TRIAL-JOINVILLE (Marca regisl.)

•

r recomenda-se psfl hospitli, colegio, etc, per. SUl qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
t

o ESTADO - Quarta-feira, 27 de Outubro da 1943 5

o pessimismo justificável dos americanosRIO - (Por- Fernando de Sá. -o uistarce. É uma quadra de pessimas Nova Guiné, em Guadalcanal, e em

Copyright da INTER-AMERICANA). qualidades, que requer muita fôrça Buna e em muitos outros pontos do
- No panorama geral da guerra há de vontade e muita pericia para des- Pacifico, sentiram na própria carne
um curioso fenômeno, pouco estudado truir. a brutalidade do japonês, e na fúria
pelos observadores do conflito mun- Indiscutivelmente o Mikado tem inimaginável dos combates corpo a
dial: - o pessimismo americano no sofrido derrotas importantes. As per- corpo, provaram esse ódio secular
que se refere à luta com o Japão, pes- das de bases, a destruição de aviões e que róe as entranhas dos suditos de
simismo que uma grande série de vi- navios mercantes, de vasos de guerra Hirohito. O plano de conquista dos
tórias esmagadoras não conseguiu e de milhares de homens, afetaram japoneses foi articulado através de
remover ou atenuar. 'de algum modo o seu poderio bélico. muitos anos de observação, de infil
Esse fato é tanto mais curioso pelo Mas, não afetaram o homem. Esse tração, de espionagem, de convivia

fato de estarem os dirigentes da guer- triplicou o ódio, exteriorizando-o al- com os povos que acreditaram o ja
ra, nos Estados Unidos, a chamar gumas vezes da fórma mais bestial e ponês um ser civilizado, coisa que
continuamente a atenção dos seus ci- covarde que já foi dado ao mundo positivamente eles não o são.
dadãos para as ondas de otimismo 'couhecer. Quando eles atacam, não O pessimismo americano, a respei
determinadas pelas vitórias nas fren- olham nada, absolutamente nada. to da guerra lpnga contra o País do
tes européias, taxando-as de perigo- Trespassam a baioneta os feridos, Sol Nascente nada tem de excessivo,
sas e deprimentes do esfôrço de guer- mesmo que eles se achem em leitos nem de fantastico. Os que estiveram
ra dos arsenais da Democracia. de hospitais. Sujeitam as mulheres em Pearl Harbor, os que foram mas

Porque, então, encaram os america- às maiores e mais repelentes violên- sacra.dos sem piedade nas F'Ilipinas.
nos tão sombriamente esse tním ígo cias. Decapitam os prisioneiros, in- constituem uma prova incontestável
oriental ?... Que estranhas razões te- cendeiam as casas encerrando o ini- de que o Japão só será vencido quan
rão eles para julgar tão grande o va- migo nas quatro paredes, usam as do os seus exércitos estiverem por

1101' bélico dos nipões, valor que o cur- mais inomináveis torturas para ar- terra, massacrados, e quando. as �ua�so dos acontecimentos não conseguiu rancar um segrêdo.

I
cidades, antros de féras desprovIdas

confirmar até agora?... Todas essas qualidades barbaras, de qualquer sentido de humanidade,
Temos que nos convencer de que a são bastante conhecidas pelos caleja- fumegarem entre "as ruinas dos bom

América do Norte conhece profunda- dos combatentes que, nas selvas da bardeiros justiçadores! ...
mente o inimigo de morte, em pri-
meiro lugar. E em segundo plano de-
vemos admitir que a máquina bélica
dessa gente ainda não entrou em

ação decisiva uma vez que a terra de
Tio Sam, desfrutando atualmente um

poderia' tremendo, ainda encara os
soldados do Mikado como uma fôrca
dificil de dominar magnificamente
preparada para uma disputa decisiva,

com as potencias ocidentais .

As revistas americanas trazem fre
quentemente artigos e comentários
estudando o país do Sol Nascente, o
homem amarelo, do Mikado, os seus
chefes, as suas armas, as suas reser
vas, sua situação geografica. Será ex
cessivo esse pessimismo? ...
Cremos, como os norte-americanos

que não. É preciso conhecer de perto
o povo japonês, pesar judiciosamente
os prós e os contras, estudando a
extensão geográfica do Pacífico, para
tirar conclusões sérias sôbre o assun

I to. É necessário, principalmente, es
tudar o homem do Japão, pesquizar
nos sentimentos e nos fatos consuma
dos até aquí, para se chegar às mes
mas conclusões a que já chegaram 011
grandes homens da América, na fir
me convicção que sublinha suas decla
rações a respeito da guerra com o Ja
pão.

O prussianismo alemão, que põe na

---'
mão do garoto uma espingarda ao

1 II1II_____________
primeiro clarão de raciocinio infan-
til, é menos fanático do que o nipo
nísmo. Já não há mais dúvida algu
ma sôbre isso. É preciso acrescentar
ainda, que, no Japão, desde a mais Itenra idade, as crianças se dedicam
a exercícios militares escrochantes,
preparando-se fisicamente para a

guerra, e tendo a mentalidade forma
da na mais negra das escolas: - a

que combina o fanatismo, não pela
Pátria, mas, pelo Imperador, com o

ódio surdo contra a raça branca, de
finida pelos mestres nípões como ani
mais irracionais que devem ser ex

terminados no momento propicio. Es
se "no momento propicio", diz tudo,
e explica perfeitamente Pearl Har
bOI', assim como todas as chacinas
levadas a efeito pelos japoneses na

sua invasão bestial das cidades sob
mandato dos povos europeus. O im
perador é Deus. Todo o japonês deve
obedecê-lo cegamente, morrendo por
ele para conquistar um lugar no Pa
raiso nipônico. Adianta-se ainda que
o soldado japonês possue a

alimenta-,ção mais simples passiveI: - um pu
nhado de arroz e peixe crú, e ver-se-á
que os demônios do Sol Nascente não
podem ser levados em tom de brin
cadeira, uma vez que a sua decisão
para a luta é irrevogável, e a idéia
de morte não lhes arranca a menor

careta de rnêdo. O instinto de conser

vação que é a fôrça mais poderosa do
organismo humano, cedeu lugar ne

les à fria e divina concepção da mor

te, ao encontro da qual eles marcham
sem pestanejar porque esperam de
pois dela honrarias e compensações.
Esse ideal frio, combinado com a fu
riosa sanha de destruição e com o

ódio surdo contra os brancos, basta,
só por' si, para tornar um punhado
de japoneses muito mais terriveis do
que lôbos famintos, diante de um gru- PETISCOS _ Roll-rnops _ Herrings - Pickles _ Cama.
po de crianças desarmadas.

Os que acompanharam a fase de rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas -

.

Ovos de
conquistas dos nípões e que viram tainha fumadas _ Pernil - Pasteis - Empadas _

tudo do que eles são capazes, não du-
vidam um segundo só da terrivel Salame - Peixe frito, etc. etc.
fôrça que esses selvagens represen- J).....o--.o._o.,._.o.-.o....o.....o---o---o--.o...o....o__
tam, na sua guerra ,de vida ou morte. O i nídade únícaNão há outra alternativa para os seus por u . .'��;e��!�.i��strui::S\e.�..miná-los ou ser

BOM E fUTUROSO EMPRECiO DE CAPITAL
As informações obtidas sôbre o po- Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível

. tencial bélico são ainda um tanto in- proprredade, sita no cornêço dos Barr-eis-os, a um quilômetro apenas
certas. Os calculas mais audaciosos da nova Escola de Alprendiz'es Mar-inhe iros. Com 230.000 metros qua-

Refrigeração em geral não podem corresponder à realidade! drados; tendo muitas .árvores frufífecas -de hôa qualidade, como sejam:
Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos uma vez que na época do ataque êles laranjas de umbigo, pêr-a e bergamota; uva preta 'e branca, maçãs, pe-

, dR' revelaram um poder que inesperada- ras ameixas kakis, abacates, mangais, tâmaras, cajús amarelos grados,
(para pronta entrega) Maquinas e escrever- 0-

mente deixou de existir, embora sai- ()'oi�b'as e outras mais. Com uma gr-ande e confortável vivenda pa,ra Ia-
dias-Móveis finos-Tapeçaria

1 1.1
ba com certeza que não desapareceu. �lília de tratarnento, tendo sala,' 5 quartos CÓpia, cozãnha, . dispensa,

Z. S. BATTISTOTTI Enquanto houver uma bandeira .nipô- banheiro, tanque de lavar interno, instalações smnlirtá'l'ias, água enca-

Ru.a fell'pe Schml'dt, 34 .. _ C. Postal, 17 3 -- Fone, 1549 nica, tremulando num vaso de guer- nada e esgotos próprios. Preço 4e- ?c.aJsião. Velr e tratar : aos Dornin-
ra ou numa base insular, haverá pe- gos, na mesma, com o seu propriétárto Marcos Mio tJlkiarzd; e, rios (1:!aIS

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA r igo. Os japoneses combinaram o úteis, na Loja "Boa Vista", na rua: C�flSIeJhei<ro Mafrra, 26-A. Facíüta-se
I

....-----------.......----,......""'.
ódio El O fau!l.til3mo, com II. SUrpl'ef;la. � '0 pag-amento. . '--'---

,_
_ l ili. ,k

o

•

1ft.
CONSTRUÇÕES - compra, vendo e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - paro construções;

PIN'l'URAS - internas e externas de prédios, paro
paqamento à visto ou o longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultor os planos da

Via. Construtora da
(Não tem sorteios nem

Própriapontos !)
Vasa

Vá à Felipe Schmid t, 44, e verifique
possivel obter «cusc própria»,

como érua

CO!���� ;��NfI�lINCENDIOS E 'l'RANSPORTES
c-s 71.656.189,20

Cifras do balanço ide 1942:

ResponSlabilidad'es .. .. . Cr$ 4.999,477.500,r:;g
Reeeíta Cr$ 7Q.681.048,2IG
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sin istr-os pagos nos úl.tímos 10 anos Cr$ 64.986.957,2:)
Responsabiüdades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bei!is de raiz (prédioo e terrenos) Cr$ 23:/42.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra FreLre de Carvalho, Dr. F'r'anc.isr'o

de Sá e Anisio Massorra.
Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sueursa l no

Uruguãi. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa, Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
3UB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �
._ _ -. _ -.-.- w.,.,.

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

:
•

I
i•
•

•1mais famosas musrcas, com os mais •

famosos artistas. :

ÚLTIMAS NOVIDADES INa (RA�IOLAR)) I
I

Rua Trajano, 6 i
...e � ······oe o .

I

%)1800$
COLUMBIA

As

A Mobiliadora

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

(ASA MACEDÔNIA
por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e o

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco

vale
dinheiro, o que

mois lmuito
Aproveite a nossa

oferta especial)
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlscra,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

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

«a casa que mais vende emelhor atende»

8 - Rua Trajano - 8
.................................. ,...........

BAR E ARMIZEM OHI[NT(Rua V. Meireles, 11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o ES'ADO-Quarta�feira, 21 ele Outubro de 1943

o R!����t prod��roJs!��P�!ici�!t�:��t�!�'O, vandalismo alemão em H4polesjá está fabricando canhões anti-aéreos, o vespertino "O Glo- Napoles, 27 (U, P.) - O Se- Napoles. O gado fOI morto e as por uma explosao;
bo" procurou ouvir o general Fiuza de Castro, diretor do Ma- cretá;ri� do Tesouro dos Esta- provisões destruidas e inutili- 7 -_ Foram destruidos por
teríal Bélico do exército. Esse oficial teve palavras de entusias- dos Umdos, sr. Henry Morgen- zadas.. explosao vanos tuneis cons-

mo à cêrca do que observou em sua recente viagem a São Pau- thau, levou para Washington As atrocidades enumeradas truidos nas colinas;
lo. Prosseguindo, salientou ser fóra de dúvida que o surto in- a primeira lista oficial das pelo informe compreendem: 8 - Colocaram bombas de
dustrial de São Paulo sempre caminhou na vanguarda do nos- atro?idades c_?metidas pelos 1 - Os nazistas destruíram tempo, destinadas a explodir á
so próspero desenvolvimento fábril e assinala as mais brílhan- fascistas alemaes na zona de o aqueduto em sete lugares, es- chegada das fôrças anglo-nor
tes iniciativas no campo da técnica industrial. Interrogado sô- Nápoles, lista essa que será en- gotando os depósitos de água. te-americanas, porém, "causa
bre se a produção de munições de São Paulo será suficiente tregue ao presidente Roose- Os nazistas sabiam que não ram vítimas á população cí
para atender as futuras necessidades do corpo expedícíonárío, velt. O documento divide as podiamos abastecer de água os vil";
respondeu que não; adiantando: "O esfôrço é apreciável, mas, a�rocidades em treze ca�ego- nossos soldados, razão porque 9 - Os nazistas abriram as

além das fábricas de São Paulo, temos também as nossas Fá- nas e revela que os nazistas foi um ato de crueldade COh- portas de treze cadeias;
bricas militares e ,todas elas estão voltadas para o mesmo obje- ant�s de abandonar Nápoles tra a populaç.ão de Nápoles. 10 - Prenderam como re

tivo que é o de atender a essas necessidades". abriram as portas de treze car- 2 - Destruíram as obras sa- fens personalidades; inclusive
ceres �e criminosos, m:uitos I ni�ária�, criando o perigo de altos dignatários eclesiásticos.
dos quais estavam sentenciados epídemía; 11 - Destruiram a Uníver
a longas penas de prisão por I 4 - Destruiram o sistema sidade e sua biblioteca'
delitos c0!ll:uns, .com:ereenden- de transportes pa�a c�vís; 12 - Saquearam o; hospí
d_9 assassimos, vIolaçao,. exto�-II A 5. - As comun�ca�oes tele-I tais metropolitanos, deixando
sao, roubos o outros delitos, Ii- fomcas para uso público foram os sem instrumentos e sem

gurando entre os presos mui- interrompidas;
I
medicamentos;

tos delinquentes natos. Isto ex- 6 - Destruiram os hoteis. 13 - Cometeram atrocída
plica � presença de milhares U�n dos mais mag?íficos �o-I des contra a população de Ná-
de delmquentes nas ruas de teIs do mundo fOI destruido poles", '

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

de U.A SÓ VEZ,
paga.ndo PA,ltCELADAMEMTE,

com &s VANTAGENS da compra à vista,
servindo-se do

,

CREDIARIO KNOTS,ISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias IArtigos para presentes

IPeles
Casacos
Quaisquer artigos

,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt. 34 - Sala 5 - Tciclone 1634
Expediente: Das 8 it 12 fi das 14 às 1 7 hs.

----_

O. K. STUDIO

o substjtituto de
Kesselring

Londres, 27 (U. P.) - Informa
ções dignas de toda confiança as

sinalam que o novo comandante
alemão na Itália é o general von

Vietnghog, da arma blindada, que
foi escolhido por Hitler paca subs
tituir a Kesselring. Ontem fôra
anunciado que o nome do novo co

mandante era Wittningh, que con

ta 55 anos de idade e é natural de

Mongunóa. Von Vietnghog estudou
no colégio militar da Prussia e du
rante a guenra anterior fez parte
do Estado Maior de Ludendorff.

Parabcns, liguei!Madri, 26 (U. P.) - Hitler
enviou ui.i telegrama de feli
citações ao rei Miguel da F.:u
mânia pela passagem do seu
25° aníversáriç

�ÂvT8o:àm6ôráDérn-
Rio, 26 (A. �.) - Ül1::1' das mais

concorrrdas e brilhantes reuniões
aviatórias teve lugar na manhã de
hoje, .n o hangar da Aeronáutica Ci
vil, para a entrega à Força Aérea
Brasileira dum avião-ambulância,
construido em São Paulo e doado
pelo Hotary Clube do Hio de Ja
neiro. o. avião póde transportar
um ferido, destinundo-se, assim, /1
prestar socorros urgentes entre
pequenas distâncias.
f4e/"_....._w_.....·_....-_·_·........-_-_w.......,.....-_._-.·

Atençêo I A despe se com o
• cinema pôde ser ti·

rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

VENDE-SE
um caminhão «Chevrolet » tipo
1940 (sem carrosseria); um cami
nhão "Chevrolet" tipo 1938 (com
carrosseria); uma "limousine" "Che
vrolet" tipo 1938 emplacada.
Ver e tratar, no Estreito, na

sua Secundino Peixoto, 50. (Maio
res informações, com "Laláu").

5v-l BrinquedosRio, 27 (A. N.) - o. chefe ,.10
govêruo concedeu isenção de di
reito de importação para mil pe
quenos volumes da Cruz Vermelha
Brasileira" contendo brinquedos
destinados às crianças de todo o
Brasil.

. _.._.--_._..---.._.._---_...•- ...-_.........-_-----�

Banha animal e

vegetal
Rio, 27 (A. N.) - o. ministro

João Alberto autorizou a venda da
banha animal ou vegetal, acendi-
clonada em envolucros "Scalpone ",
de acôrdo com a seguinte tabela:

I
. ,

e�volucr? de 2 qllilos.- va.rejis:tas O preço do sal16 cruzeIros; atacadIstas (canxa, A Comissãlo 'Municipal de Precos
COI11 30 envolucros) 440; prodlntOl' acaba ele alterar, novamenlte, o p:re
(caixa com 30 envolucros) 420. En-l ço. do sal, que pal5,60Ll a ser o se-

volueros de 1 quilo - va,rejistla 8 gumbe: ,

eruzeiros' atacadistas (caixa com'. GRo.SSo., .de qualqu.e,r pro,cede�-,
., 1 Cla: AtacalCLls,tla - saco de 60 ql1l-

60 envolueros) 440; atacadIsta

(ca'l-Ilos
- Cr::; 58,00 Varejista - qLLi-

xa com 30 envolucros) 225; prodl1- 1,0 - 01'8 1,20. .

tor (caixa com 60 envoll1cros) 420; Mo.IDo. Oll PU.TUHADo., .
de

produtor (caix,a com 30 envolucros) j qu.alquer procedcpcla: �taca.cbsta
,. 1- slaco de 60 qUllos - Cr$ 60,00.
215 cruzeiros. I Valrejista - quilo - Cr$ 1,30.

SA NGTJEJN()J___

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos. Dep�wperQdos,
Esgotados., Anêmicos.

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíticas rece·
berão a tonificação geral

do organismo com o

CONlRA CASPA,
QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS

HECCOES DO
COURO CABELUDO.

3 v. - 1

.:tâtlJ!=-�. C����fR
'p,qIFe x.CE l EN "IA:.

Rio,��!.I!.fá�I��sperti-IO ESTADO
no local noficiou que na altura uc
Cananéia naufragou o iate "Mara- L II T-t

- ,

me", de 180 to.ncladas, construido u.a de I as jbom futebol. Tambem temos
de madeir-a e registrado no Rio. Todo O público esportivo flO-1

os nossos "cracks".
p'erte�cia o :'Marame" ao arma;d\ll' .ríanópolítano aguarda com en- Pedro Paulo Machado
Frap�lsco Gonçalves. 0., na.ufraglO tusiasmo a sensacional lide tu- I --

verificou-se em conscquencia de ,.. 'N
- - -

violento temporal. Procedia o re- tebolística mterestadual, a rea-I ao Jogarao
ferido iate de Peranaguá, rumo ,1 lizar-se, domingo, entre os nos-I Sant�s, �7 (A. �.) - Não mais
Santos, �'ÜIlI, gmndc. carre_gameil1to I sos bravos conterrâneos e os

se realizará a partida entre o S�n-de ruadciru foela nipulaçâo com- d
..

h d
105 e o Flamengo, mar-cada psn-a.

" nossos renoma os VIzm os o 1 .,' it ]\I,r ti l'posta ele 9 homens, esta salva e em . . I IOJe a nOI e. 'o lVOU o cance ,1-

Canauéia. RIO Grande do Sul, em disputa mento o fato de a prefeitura local
-"_J" .-....- ........-_-__••..-_.......-._ do campeonato Brasileiro de não permitir mais que se acendam

Futebol. refletores. � .possivel, todavia, que
. , . " o Santos ya ]'Ügar com o rubro-ne-

DIfICll sera prever o resulta- gro, no Pacaembú,
do dessa pugna, em. que serão ----............�-._----.._-. ._..--"..............� - -..,- ....,

postas em luta as fôrças má-
ximas dos dois Estados sulinos,
mesmo reconhecendo-se as

qualidades inestimáveis dos
nossos rapazes, que, em mag
níficas exibições, abateram o
selecionado goiano pelas ex

pressivas contagens de 2 x O e
4 x 1.
Outro fator que nos dá lar-

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

ga esperança para animar os
nossos jogadores é o último en-

Montevidéu, 27 (U. P.) _ Os cir- saio da seleção gaúcha, que,
, . . pelejando contra' o "Grêmio",culos maritimos dessa capital des- d B

'

f' f tI - e age,' OI ragorosamen e
connecem a, versao de que um sub- d t d la i dmarino do "eixo" teria afundado t

erro ad a6Pe aI mteS'per� a con
.

h itâ
.

d
..

I
agem e x , reino esse que participam a seus parentes

um navio n arnco que erxara o dec cí t d rbli e pessoas de suas relações o
. . . ep IOnou O O O pU ICO es-

porto de Montevlod�u conduzlll1do. a portívo dos Pam as. Porém é nascimento de seu filho
seu bo:do um contingente de avia- j de se acentuar q�e reconhe�c- E D I S C? N Idores ingleses, que.estavam _ d�s- mos plenamente o valor dos Fpolis., 18-10-43

can]Satnd� no U ruguabl. A ve�'sa? clr-: nossos adversários e a fama
cu a'n e e que a em arca,çao longle-, que êles ozam em t d B _

I 3 v.
- 1

sa foi afundada num ponto dista'l1-1 '1
g O O O r8- I "....-.---.-••.-.- .- -.-.- -.-.- -.-.-.:

�e allguns .di,as de navegação das
SI

NO campeonato de 1942, rC(l- Adolfo Men,"ouIlhas Malvmas. No entanto, a, lega- lizado na uele Estad f .

ção britânioa infOÜl'ol110U à United fácil ,e inisperadame�te d���� . Belé!11, .27 - P,a:ssou:po,r. B.c1lém,
Press que o rumor ca.rece de con- t d

.

.. ,em tra,11s1to para Na'tal, VI1\JaIldo
f

- a os pelos lOCaiS, por uma num bombarde.i,ro amell'lCanO,
lrmaçao. contagem fora do comum de-! Aldol.fo Menjou. Apó;s um "cock-
---------------= vido à sua superioridade e'ain .. , I tail':, em compa,nl�,ia de Rou�ieI?'
Wallace tem fé da por se tratar de um J'oo'

no Grande Hotel , e de um .lJgel
r d

. . . DO TO de,scanso na base amencana,

Clevelanel, 27 (U. P.) _ o. vice-
rea Iza O em campo ImmIgo e prosseguiu viagem.
com a torcida gaúcha que, nupresidente WalIace tem muita fé merosa, aplaudia-os _ ininter

na Argentina e acha que, pelo me- ruptamente.
nos, 80% de seu povo apoia, os Com a decisão da C. B. D.
Aliados. Fmlando aos jornalis,tas, em novamente escolher a ca-.
disse que a simpatia pela causa pital riograndense e não um
aliada era, lá tão grande, como em campo_ neutro para os jogosqualquer outro país latino-ameri- entre catarinenses e gaúchos,c.all1o. Referindo-se à conferência marcados para os dias 31 do
de NIoscou, declail'ou: "Todos nós corrente e 3 de novembro, fi
esperamos que ela dê grandes 1'e- caremos na mesma precáriasuItados". situação do ano passado, isto
,. ........._.__......._-JO_..........._J".._,;.._.••_........ é contra todo o mundo espor-Refugiou se na em� tivo dos pampas.baixada do Brasil Mas os nossos adextrados
Rio, 27 (E.) Informam de rapazes saberão desincumbir

Montevidéu, que, segundo noticias se satisfatóriamente e vingaródí chegadas, o cientista argentino os 6 x 2, impostos pelos nossos EncadernadorYrarialllO Cas,te, um dos signatários leais adversários.
do manifesto de 15 de outuhro, Mostraremos aos gaúchosrefugiou-se na Embaixada do Bra- que não é ,sómente no Rio
sU. Grantle 0.0 SUl q�e se pratica.

Esporti'yo

� SILVA

I �;���-�. SILVA

M iss a

e
EVA GOMES NATIVIDADE

Pela passagem do l '

mês
do falecimento de CELSO
DA LüZ COl;)TA, Maria,
Freyesleben, Luiz Freyes-

1eben e família, Acelon Sousa e

família convidam os seus parentes

DAHTOH NATIVIDADE

participam aos seus parentes
e pessoas amigas o nasci

mento de sua filha
MARIA-AUGUSTA

e amigos para a missa, que, em

in tenção à alma daquele seu ir
mão e tio, mandam rezar na igre
ja de S, Francisco. às 7 horas do
dia 30 do corrente. 3v-1 Fpolis., 21-10- 43

Rumor infundado

At - I A despesa com o

ençac - cinema p6de ser ti'
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisc.o Tolentino, 3.

:fi: MAIS QJJE U)(
NOME. E IDI
811lBOLOI

Meio oficial encontra emprega
efetivo na Tipografia Brasil. Pre
fere-lU caEado, Tiradentes. 10.

a v,·-I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


