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MELBOURNE, I (U. P.) ._-- PARAQUEDISTAS NORTE-AMERICANOS DESCERAM NA COSTA SUDOESTE DA ILHA cnol"
SEUL, NAS SALOMÃO. OS JAPONESES ESTÃO-SE RE';I1RANDO PARA O NORTE� EVITANDO COMBATER. A AÇÃO CON
TRA CHOISEUL, APóS A OCUPACÃO DE MOND E STELING, FAZ PARTE DA OPERAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA BASE�

,

NIPôNICA DE BOUGAINVILLE, SITUADA UM POUCO MAIS AO NORTE.

presidente Roosevelt tomará
medidas drásticas

O pânico apodera-se das tropas nazistas " WASHINGTON, 1° (U. P.) - O presIdente Roosevelt to-:\[IJSCOU, 1 (I.'. P.) - O pânico se' que .d('cidil'iio a sorte de Orsha.. Londres. 1 (L'. P.) - As iorç,as mará medida d
..

"�' . .

l1j)odeJ'011, em grande escala, das I Acr cdil a-sc que os rlls�os reIllI�I:J-1 r':,lssas .ellll?reendcrall1 nll\'�s opci :1-.. _

as recisrvas pa�a roso ver, 11; �reve dO,S mineiros de
dcr]'ola,das tropas nazistas, que se rum agora H sua ofensiva na di rc-] coes ofunsivas �l oeste de �lll()lensk, carvao, no ca�� em que Insistam ern rejeitar a proposta de au-
enconlram �1O sudoeste

. �e NIeli_to- çâo de Minsk. s_,cg.lI!ldo al1l�I:cI�; ." l:11l,Is�yra ,�:(' I menta de sala�IOs feita pela Junta do Trabalho de Guerra. Em
pol. As ma.ls recentes informações --. Lellml e aCIC�CClltd qu, estão

se"-(carta que enviou ao presidente da referida organização Wil-de �r()SCOl1 indicam que os solda!dos Moscou, 31 (U, P.) - As farpe; (II) nc.va.las violentas bul alhas lJC�- liam Davis, o sr. Roosevelt diz: "Não se póde tolerar que de-nazistas aban!lonlll;l seus e(�ll'wa- aéreas russas começaram a atacar s� setor. A mesma cnussoru diz
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mentes para Iugir mais rápida- violentamente o cruzamento elo 8IIHla que em Ioda a zona do mar c� a o .nI�e . � pro uçao, o mesmo 1110do que nao se permiti-
mente. Os germânicos já nã.o �slãC) curso inferior do Dnieper, segundo 1 de Azhoy. e do Dniepcr cont inú-i ra a dlmll1Ul,yaO dos embarques de abastecimentos para os
oferecendo mais sena, r-esistência ínformacões ela frente. travarla VIolenta hatalh». combatentes .

organizada. Acrr-ditu-se que os rus-
'
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sos cheguem aos arredores de LI d G O g casou 1 Os alema-es e
II

dA" I
.',

d·;�1����1����) ed�oS��l�����.c1e Perckop no L�Xres, (\'� 8!rea� _ O ex-; , pr cisam esse� go pes perlo leos
primeiro ministro Lloyd Georg,' I �io, 1 (A 1\.) r: Sob o titulo I tória que Hitler lhes prometera lhe foge e em que se aperta o cír-Moscou, 1 (r. P.) - A cavalar-ia contraiu 1ll.alri11l0nio C()!l1 sua ,se- ::Ta�ICa do c1e��sp�,r(l", o. 1,11atutmo nas ,asas, elo "Dlitzk�'ieg", 'I'errni- culo fatal ele sua queda. Queiracossnca do general Tolbukin está
c rctúr ia privada, llllSS Fr anccs SIC-I J?lnal elo Brasil puhlicou um nando, diz o editorial: "O torpe- Deus que ela não venha tão deirrompendo atr-avés das linhas na-
,,'eI1S0n, que vinha desempenhando 1 editorial, em que, depois ele. con- deamento elo vapor "Campos", nas pressa que nos dê tempo de, aozisias ao nordeste de Kharkovka, estas funções desde 1913. Em tal dcnar o novo atentado da pirata- proximidades do liloral paulista, lados das Nações-Unidas, pela res-<s.em encontrar grande resistência J I I ('
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curútcr ncompanhou .ioyr Tl'on" na elxl� a, c iz: S a ,�maes prl'· e um numero do programa de pro tauração ela liberdade, podermost:l' parte do inimigo. Os cavalnri a- durante as dcliber:J,-;;ões da Corue cisam desses golpes periódicos sem pagancla da Alemanha em crise, também levar nossa bandeira enl�OS cossacos estão aprisionando rcnci a da Paz, em cujos círculos nenhuma consequência militar, Ela precisa utilizar a dissimula- tre as bandeiras elas fôrcascentenas e ccntc nus de solriudos I tI' ínvcn-
era conhecida COIlIO () "assom )1':) Ilxlra man er o mora (IaS raros çâo, no momento em que a fôrca cíveis da democracia".

-

inimigos, muitos rlos quais abundo- rui vo de Versalhes ", pois ningucrn simpatizantes elo "eixo" espalha-
-

naram as armas, na, fuga. Nos !'oderia explicar como uma mui hcr elos pelo mundo e para refletir 11,) I-meios bem informados saliéMa-st'
l.àO encantadora podia truba.lhar

E..'.�.pelho
da

OPilliâ,O
pública diante

I
Falece o comandant,e mnU"nCI'"o de Berl.emser possível o "débâcle " das f'ôr- , .

t i I I 1 R' 1
'

'I" 1 1:1.ÇáS nazistas ao léste do Dnieper in- corno socrctária par ICU ar (e \llll uo eicn a ,ll��ge.m IY,sona ce do «Conte Grande»estadista. • 1 sua passada eficiência bellca. Com. . Londres, 1 (U, P,) - A rádio eleferior, possivelmente, nos próximos Lloyd George, que en"iuvou ('1111 ::t�guns submaril;os, que ainda es· CampInas, .(Pel,? correIO) -

Berlim anunciou que as tropas ale.três dias. \'inte rte janeiro do ano passado, I tao escapando a rede ele patru· Faleceu no (lla 20 de outubro, mãs realizam operações de Um)')f'-
::\,1' 1 (l�) E ti _ > conta atualmente 80 anos de idade. Ihamento elo Atlântico, êles conse- na casa de saúde desta cidade, za nos Balcãs e recobram as loc::\·

1,," ,OSSOl1, j' " .:- " i�, '\ s: A CI'l'illlOllia foi reu!lízada comi guem. ele vez em quando - ora élO com 50 aIl,OS de idade o sr licldes de Cernika e Kabar que ha-J.a�anllo uma, (as ,1ll�ISrr 'I� e�,a.s grande simplicidade em sua re- norte ora ao sul- realizar a pr02· '11
.

.

\'iam sido temporariamente ocupe:.hatalhas oe tanques dd ",uen a ",{'I- .,' l,�, ,', e tre t\credih-se ([lIl' za ing'lól'ia dum torIJecle'lmento' eSta, zaml, comandante do na-
I 1IraI -I' J 'S� na ZOI1 de l'riyoi-Ro'" .. ](rellCI.l call1].l S ," ", I
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't l' "C d G d" c as pe os guerrilheiros, Acrescen-,I la L�, u: .: a "., _;,' seu filho, G\Yilym, que oesempenha uma vez cllvulgacla, a 110tIcla Jl- VIO 1 a Iano on e ran e. ta a informação que outros gruposlfa.nto os IUSSOS
f' COlltlO �)s alellblacl � : l1lportan Irs funções no govêrno in- canca o resultado previsto de le'l Os restos mortais do coman - foram anicluilados nas ilhas Dal-L'Varalll panl a re11 c ue com a ,-

'

.
.., t- "' b

.

'I -1 . -

1 ' , , 'f' A b t 'lI ' l' gles, e, sua esposa pa,ssaranr o \ al1 aI LLl11 pouco o alXO l1lve I e dante StaI11Zanll serao trans- matas, Duas localidades mencionn·por ri OS os I e orços. a a, l<L (l.. I 1" '" I f'
.
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CUI'I
\Ver;: elH com o no\ o casa. COI1 lança que a;nca pac em lIlS1J[' IJOrtados l)ara São Paulo d elas pela emissora alemã se acham1,1\ OI 0,,\ C l�,,?L� a Sl a a e

., ---- ...............�..,.._..,_,............ rar aos seus exercitas, ao seu po' '_ ' on e
ao norte de Fil.uue,111ll1allle. Na vüona: russa, que ,.Ia A Finlândia e a paz vo e à legião ele totalitários dis-I aguardarao ordem de embar-

se COlllcça a obsenar, dependera o
,

. 'I ' ,,- .

'It' l'cerco de meio milhão de soldados Londres, 1 (l. P.) - Os Sll1dl- persa pelo mundo c1 espera ela /l- que pala a a la.

n,azist;'8 parcialmente sitiados na catos da Fi,nlândia"

("]]1, P]'O('I<1111:I-1
' Atenção I c!é:=P;��ec�: t�curva <lo Dnieper. ção dh,'Ulgada pela Imprpns:J" ]H'-

eh
. e rada com a venda de papel velho.diralll ao govêrno que enll'asse

oeou se com u a minat ['1" Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.Londres, 1 (U. P.) - As fôrças imedüllamenle e,m. el1 .em 11l1e'llos'
Rua Francis(.o Tolentino, 3.soviéticas laiJ1çarr'alll nova ofensiva de paz C0111 a Hussla. All1eIal segun- '

no oeste de Slllolensk, na zoua vi- do os órgãos trabalhistas íinlan- NOVA IORQUE, 10 (U. P.) -- O navio português "Pá-
zinha a Orsha. Segundo ad11li,1:iu ::1, deses, o governo de Helsinki deve- dua", de 665 toneladas, que se encontrava a serviço da Cruz
emissora de Bel'1im, soldados 11a- ria, tratar de_ esLabel�c�r, após :1. Vermelha Internacional, chocou-se com uma mina, nos arredo
zistas e rtlSSOS est.ão empc'nhados g,l�el'l:a, relaçoes cordlatS C0111 ::,.

l'es do pôrto de Marselha. Segundo informou a emissora deem novos c encarmçatdos c"Ül11bates I I.USS13.
Berlim, a unidade portuguesa deve ser considerada perdida,
em vista dos grandeR danos sofridos. Peréceram 6 tripulantes,
salvando-se entretanto 15 pessoas, entre as quais um obser
vador suiço. O "Pádua" conduzia 11 mil volumes de presentes
para prisioneiros de guerra aliados na Alemanha.

Pesca de arrastão
RIO, ]0 (A. N.) - Atenden

do os reclamos dos pescadores
que trabalham nas praias desta
capital, o coordenador da Mo
bilização Econômica dirigiu ao

ministro da Agricultura um

ofício, sugerindo que fôsse sus

pensa, ao menos durante al
gum tempo, a proibição da pes
ca ele arrastão determinada pe
lo Conselho Nacional de Pesca.
A sugestão do ministro João IAlberto cogita, assim.Também,

Ide cooperar na produção dos { Ano XXIX
gêneros alimentícios.

---------------------------------------------------------------------.----------------------------------------�---------

Uma das mais violentas batalhas de tanques o

o
Cadáveres DO mar
Bogotá, ]0 (U. P.) - O cor

respondente do "EI Especta
dor", em Barranquilla, infor
ma que foram recolhidos' dez
cadáveres de tripulantes do
barco "Suri Salcedo", que foi
a pique quando tentava auxi
liar um navio petroleiro que
estava afundando.
Informações aquí recebidas

afirmam que os temporais con

tinuam a varrer o Mar dos Ca
raibas, receando-se que outras
embarcações estejam em pe-
rigo. '.11"Florianõpolis- Segunda·feira, 1 de Novembro de 1943 I

O )[A IS AX'l'IGO DIAIUO D]<� SANTA CAT.A1UN A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

N. 8955

Faleceu 6. Swift
Chicago, ]0 (U. P.) - Aos 62

anos de idade faleceu Gustavo
F. Swift, filho menor do fun
dador da Cia., Swift e que se
havia retirado da presidência
da mesma desde 1937.AVISO Hitler arriscado a perder o emprêgo de «Führe�)Londres, 31 (r. P.) - Hitlel' está I que parece, n l'C'j'ol'çar a vigilância

I
a referirlfl cnl'la foi enviada clan

cm per.i,go de seI' posto parai fóra conlra' as cOllspiraçõvs qlle se estão c!eslinall1enle da Alemanha para -1
do go"erllo da Alemanha e perocr, process:J,ndo, em toda a AlemanÍla Holanda, de onde os part:riotas neer
definitivamente, (l emj)n\go eI'3 contra Hitler. Os drculos bem in- lal1(leSl'S a rellleterall1 pa,ra a Ingla"Fl1ehrer" do Heich. Os principais formados de Londres consideram lena. SegLlndo os observadores mi
chefes militares alemães Cjue1'0ll1 �ulêntica a cal'la do nazista Erich litares e

c

diplomúticos de Londres,eliminar Hitler. instaurar uma, di- Koch, que lal1lbém c "ober" -presi- acredita-se que o chefe supremoIndura militar c negociar, imedia- (lente di) Lllstrito de Koenigsbere. dos militares descontentes com Hi
lamente, a paz com as Nações Al,ia- Segundo um infol'luante autorizado, Uer c o marcchllil von Keitel.
das. Uma carta, circular, assinadi1
pelü "gaudeiter" do distrito de
Koenigsberg, na Prússia Oriental,
senhor Erich Koch, diz o seguinte: :--e..fiI•••6lflO$O•••Cge H .

"O fuehrer estú em perigo. A rea- •

C I T t I;�:\��';� ���'�:���,�:i�!����Vi: I: ongo euns - ape es i���11 Íl�1ei�l\�;l��O. Oe�?f��:G�:I�",dc S!��I� I: Sto res Passadel·raspre magnanil11o, deixou rle tomar • _
medirias enérgicas contra os lrai- �
dores para, não tirar do exérci'to os I:seus chefes, neste l1lo111cnlo crHil'él •
da vida do país. COll1unieái illledh- :
1�\1l1enle ao Comité do Partido mais t.
próximo ou a paliei a ou as tropas I:de as,salto todo e <!u'81Iquer fato.
suspeito, rumor ou cúlculo contra:o Fuehrer". A carta do "galei'ter" •
de Koenigsbcrg, dirigida aos parti- Ic;;'ll'ios do llaZiRl1l'Ü, destina-se, .10 ..

-------------------------------------------------�-----

ALVj�RO MIRANDA
(MIHERAÇÃ!O DE CARVÃO BOM RETIRO)

Avisa que, tendo o dr. Emílio Gravina deixado a dire.
ção dos trabalhos cda Concessão de Pesquisas, em Faxina!
Preto, municíplo de Bom Retiro, o novo procurador, abai
xo assinado, acha.s� à disposição dos que, por ventura, s.e
jUlgarem lega!menlte credores. Afim-de facilitar à AdmI

nistração, deverão, apresentar-se dentro do prazo de 30
dias. a con tar da J:-1resen te da ta.

Fpolis , 20/10/4J1•\ JOÃO BATISTA FOCACCIA.

Apreciando � Conferência. �e M�s�o�Londres, 10 (U. P.) - AlcançOlf grandé exlt.o a conferencIa
de Moscou, cplebrada" pelos s1's. COI'dell Hl�ll, An,tl:ony Eden e

Molotov. De acôrdo com os observadores dlplomabcos de Lo�
dres os entendimentós de Moscou se processaram num ambl
t'nte' d� extraord inál'i\a cordialidade, não se

� obser,v�ndo "im

passes" nos assuntos kliscutidos. A r�pen;ussao pohtI?a da r;u
ll.ião sôbre a Alemanh.� 'poder� 5el' n�o.�? de grande �mpOI�tallela mas mesmo dec#sIva, pOIS destIUl! a, de uma vez paI to

da�, as e�peranç:;s na,,dstas de dividir as pri�c�i�ais na,ç?es alia
das. Acredita-se, pari êsse motivo, que a vItOrIa. polItlca dos
Aliados em Moscou (�oncorrerá para acelerar o fIm da guerra
"O�ltrl\ º na�i$J11o"

•
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INGLESES
chã e café
Os menores preços! na

A MOI)-ELAR

APARELHOS
para jantar,

O maior sortimento!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Segunda-teara, 1 ele �ovembro d� '943
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oDi:OSVTsP�i� O I �,����l�����;��,o��v�����: I�;��:�:��;�;,::;à;;:�;������chegada elo general de Gaulle. I Lor-ena !

Quando o carro. vindo do camp . I A passagem elo carro no general
de avíacão. atra \'eSROU as rUe'S' os patriotas faziam alas, apresen

I principais de A.iáCiO. com cles.tirU I tanc!o as armas, que eram:. geral-à Prefeituru. podia se lpr no seul-I mente metralhadoras ele mao. Ra
IlJlante das pessoas a surproza, o pazes muito jovens, crianças qua
i espanto incrédulo e ;, ontusiasm : I si ..contrastavam com velhos, todos

I uanSbordanl.e logo que 1'econho-: unidos para o mesmo combato.
ciam o general. Os gritos de \Til':t t Apezar da escassês elas flores, o

dr- Canil!' ! alternavam com os (k I carro foi coberto pelas que o 110vn
Vha ii H('púbJi{'a! e "i"a a

PI.ali·llhe lançava, arroz e

conf.ettis
eram

!:a: ainda jogados em sinal ele amizade.

O general de Gaulle, incarna Numa Córsega assombrada ele
para os parr+otas corsos a idéia i0 'I recordações cesarianas. o general

45,00 liherrlarle ê' Iflgo que rcadqutrrram de Gaulle timbrou em ressaltui
Cr� 25.00

I o direito (le livre expressao, ele que o snerguimento da Pátria se

[alaram a linguagem gaullista. eleveria realizar no plano da Iiber-
Anúnci os mediante contrato Nas cirlades. nas aldeias. em to. dade. pela domocvacta e dentro ela

Os originais, mesmo niío pu.
ela parte. a," casas foram guarneci-

I
blicados, não serão devolvi. (1;1'; com in ....cricõcs \�iya dI' Gaullp :

dos. ou C0lTl Cruzes de Lorena feitas de
ramagens ou de folhagem sobre

A direção não se responsa- lençois. Muitos elos patriotas cor

tiiliza pelos conceitos emiti, 5 sos usam a insígnia da Cruz de Lo

I dos nos artigos assinados • rena de metal bordada na roupa

_. , .. � Ol�j��l����:��e�:l��I��C::,n�:=lc��S, acr-r
reram às ruas Jogo que se tornou

terna em f'i1\-Ol' des�a IJ1'Cmente nlc�1;,hl
,;all·,,,lora. I':n(re os sel'l'iclcres c1úhli"'" :5••••••••••••••5••••••0.. ,..•••o•••a•••••••••••••••••: sec:') numerosos ('l'ed o r e,...; C·Í"i.'C'ul"_l!n •
�tll<lll11ente. lKI:-'_..;anclo de rnfío em 111:)\), f I1. título cip \-ag-o ('cil ..:.;ôlo. alguns \"el':-;()""; •
:lurr1' l'í... :tjc·o:-:, que glo."'iélnl ou

S3u��.za;n'I:=ln t0111 de c1P':':C'.'·011("J ou de c1e:-:.:e.;";·'�'2:.'-1. •) del1lOl"l du dPt'l'ct,H,'ão do aumen' '-l, :I P""a re,,!,'"'' <l llloJ'osidacle com rlue '" •

;nCd�:cla_ se mo\'c nos hOl'i7.�ntes adrni:li·'- II"�·;1tl\·O:";. J'e('Ol'1'C111 l!lh; él COnlpal'a('ues c�: I"
traill1amenle il ij.}J·iri;tô: I :

HN;íi <lo 1I1i11lgW' IllllitO ('n1."lho I iSái·o 1>11('(', aÍ1ula luais ...

.,
S;íi a lt;ílill do hal'lIlh" .'. ' •

'1
20 passo filIe OIIÜ'O, [\ ,uborrlinam ten-l:c!encio,am€mc a uma "él'ie de i111pO�- I:I
sÍ\-eis:

1 •

"QlI<lI1(lo a tE'l'ra fOI' C[lw<ll'a<la, iig o Papa 'I'PZ:'lI' [I Alii,
j,J 11('1'1" Hitler fOI' l'ahi)l(),
r:;ntfto, o <1Ul11("1110 "ir:' !'"

•
Dent"e as muitas \'07.es. al1to,'izaelac;, I'�f"':O autol'iz�tdn . ..; e não autorizadas, (1112-

)pinfll11. Oll 111urll1Ul'nnl f-;obre a 111atél'i.:l, .1
1111<J.�S há. que,

.

nor 1110t.i.Yos de Qclrni,l�:':- i If.:a<:ao fJna!n:c·e-:ro. ('onslcIel',3nl contrai:1- •J.iC'.adn a ('Ol1(,(,ssúo cio iJUnlento a partir •
de 10 ele' nOlprnlwo ,míximo De acôl·t!,) :(,()�11 e:-='-'JS oUirdõc:-::. rneS1TIO que o �l:"l- •

rnel:to ��.i': (·onl'�üido..

no Dh) do Fl111r);.- :n..éno. a!nela 8�:-:J'l11 so pas.'<11'á a ",igol'<i.l' •
de l° de j'H12.i.tO ele 1944 em dj�nte. :

II (De um a�·t,go elo SI'. BenedJto Sil,'J, I.
no ·'Diá,.,io ele Notki.as", elo Rio, a 20 •

• Il'!lIJI m�_..I..__IIIIIIII_1I de outubro). I•
I I
!
I
i

Tr-imestr-e

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13
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ASSINATURAS
Na Capital:

A.no Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso CrI

No Interior:
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
Semestre

Um rebocador que
pÓde ser transfor.
mado em avião

conhecida a presença do generai
ele Caulle. A notícia se espalhou
rapidamente ele bôca em bóca e r:

-:;encl'al se l11.&8t1'OU profundamente
,\rashington - outubro _ ([)T emocionado �w vêr homens e mu

TER-AMERICANA) - O Serviço lhcrcs de idade, muitos ancíão-..

de 'I'ransportes do Exército, por
I .unto com crianças e patriotas, to

intermédio de sua Divisão de elos jovens, cantando com ardor
Transportes ror Agua, desenvol- juasi religiosamente a �Jal's('lht'Z;L
veu um novo tipo ele rebocador Ver if'icou-se uma cêna comoveu

que pode ser transportado ele um I
te quando () general ele Gaulle cn

porto a outro a bordo ele aviões. tregou J:'l Cr-uz de Liber-tação ao tio
Chamado de trator da Mar-inha, o rio patr lta Scarnaroni. torturado
novo tipo ele rebocador é dividido .ielo inimigo até a morte. Scama
em quatro secções, que podem ser 'oni foi o primeiro corso a aderir

io Movimento ela França Livre
em julho ele 1�-1O.

O velho tio recebeu a condeco
'�h;ào soluçando ele emoção. O ge
,1er81 de Gaulle lhe di,;,;e então:

facilmente desmontadas e monta
das, Uma vez desmontado, o rebo
cado]' precisa apenas ele :30 para
fusos para a sua montagem. com
um trabalho ele somem e 3 horas.
As primeiras duas secç-ões são "üeh:e'!lIe abrucá-lo ('01110 eu tr-r-ia

pontões, ao passo CJue nas outra.'; <!bl'a<;at1o a 1'1(' J}I'ól�rio" e lhe en

duas I';e encontram os dois moto- tregou a Cruz conferida ao ,;eu Si)

res a gasolina. lJrinho. Cma C'l'ianc:a ele ;) ano.;

'r0uxe então um ramo enorme eleTodo ele aço, o novo relJocadOl' (
uma maravilha de eficiência. Po
rle ser construido em aproximacl2-
mente 7 dias. Os antigos rc])ocacl,l
res precisaí'am de :3 a -1 mese::; pa
ra sua construç-ão e tinham 12 tr·i·
pulantes. Os novos rehocaclol'2S
necessitam apenas de dois homens
para tripulá-lo eficientemente.

O Departamento ela Guerra eu.

comenclou centenas clesse8 rebocJ
dores, que den.tro em breve esl,'
rão em serviço. Serão empregadu,;
para rebocarem alvarengas e bar
caças, nos portos fluviais ou

lac,_ls-ltres.
Pesa apenas 28 toneladas, mas

podem rebocar um total de peio Imenos 4.00 toneladas.

VAI FAZER CONCURSO 1
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspeto:r de Ginásio?

Coletor Federal?
Post'llista?

A Escoia Universitária de São Paulo
a direçã.o do dr. Aquiles Archêro poderá
litá·lo devidamp.nte, por correspondência

Informações: O. L; ROSA
Rua Deodoro, 33 FLORIANOPOLIS

sob hohi-

=

f()l'J1n republicana.

IJ\ o seu conjunto, a acolhida dis
pensada CiO general ele Gaulle co-

moveu quantos a presenCiavam.,pela grande sinceridade do patrio
tismo ardente mas tambem pela
gravidade e a calma elos homens e

elas mulheres, a ltí \'0;; C unirlo.s.
que saudavam na »essoa elo gene
ral de Gaulle o próprio princípio Idas liberdades pelas quais arrisca-
rarn a vida;

MACHADO & elA.
AG1ilNC1'::"S E RFJPRESENTAÇõE8

Caixa postal - :J7, !tua João Pinto - li.

Florian6poib
Sub-aaentes DOS principais mIlIJcll>lo. ih,

ESTADO

Não tenhas duvida em de
nunciar um "qulnts-coluDaf!,
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima urro

traidor da P9.trfll. rr, n. N.).

"O abôno"o enc.uecurien to do custo fie v irla.
gei'a] l' ine xovave l mer!o para tO{:::1;;'; .I"

']a:::se:-; a :1n�:eda<1e cem que a d s se,'�

',':r1ol'c-,: núbt ic-os - que c1L...:�)üe, Val'a '; (1-

Jst·luil'. apelHl� ria renl11nera('ão fixJtI'1
"m 1 fl:;(i - e.::;pera a cada hora a hê 1-

.:ão elo HUll1Cnto de �eus �alário.:; e y�l 1-

cimenlO ...,'.
Corno :-:rln�)l·e acontece enl tais C:i�,n

iU11tur3s. a llnl�'a hl'eJe:l'a. inSplr(]C;OI'.1
'le fUllcinnúl'ios em anuros ele clinheil'l.
foi J11obi1i:0arla _pal"�l fazer calnpanha il;-

S6 1n, .\l1nl(,1I10, não s�íis '" ".

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas :oos ba1cões da

Oasa T SA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

I '__'" �==�""",,1.-==1I=J)=f_=1

Lira Tênis Clube _. Dia

13 de Novembro·- Grcmd ioso Baile.ii Apresentação do "crooner" da oro

questra. Inauguração do assoalho

l
do salão de da nsas.

-

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Me r
cadorlas do Estado.

Sort-Ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00
Muitas boníücações e ínscríções de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre tncontínente, Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só Instante, Cnncnrra para o próximo
sorteio. tenha coüança, que, quando menos esperar, li

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias ft e 18

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO J�AUS
Hoje e amanhã será a soa preferllla

Oroga� nacIonais e estrallg-elras - Homeopatias - Perfumllrln"
artigo. de borracha.

Garant.e-se a exata observâll�la no receituário medJco.

PREÇOS MÓDICOS.

Da co do Brasil
Sociedade i\nônima

Capilal ..... . .. . . ... . . . . .. . .. Cr$
Fundo de reserva e oubras reservas Cl'$ 1.348.1.;1 .138,Go

Agências e corresponden tes em todo o paí,s
EX1<JCUi'A TOD.'\!:> AS OPERA('õES BA'\TCARIAS

100.000.000,00

Abona, em conta cOl'renle, os seguintes juros:
AG:€:c-JCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE C\OYEl\1BRO, 3

Dep. com juros «(';OillERCIAL SE:\I LIMITE) .

Dep. Iimitados·Oimite de CrS 50.000,00) .
Dep. populares (idem de CrS 10.000,00) .

Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias cbm retiradas tam-
bém de quaisq,ler importâncias). \

cone aviso prévio ele 30 dias· \ .

irlem de 60 dias - t , .

idem de 90 dias .

2% a/a
3% aja
4% a/a

3,5% a/a
4 % a/a

4,5(fo a/a
Depósitos a prazo - fixo I

pOJO G meses ... . . . ..... / .
por 12 meses 1.

4% a/a
5% ala

co"r RE�DA MENSAL
por 6

.... :::::::: .. :: .. :::::
..... '\: ..

::
....

4,5% a/a
meses 3,5% a/a

pOt· ] � lneses

IJJ�Tl1AS Il'OTECARIAS (
As letras hiPoteciír. ias emitielas pelo BANCO

D�
BRASIL, elos valores de

Cr$ 100,00, Cr$ 200.00. CrS 500,00. Cr$ 1.000,00 e rS 5.000,00, teem por ga
ranUa: OS l\TóVEIS HIPOTECAR lOS -- O FU;'iDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e l�qllidáVeis por via de SOl" :teias anuais.
j •

Seus juros de 5% ao ano. pagáveis por meio dei eup5es, de 6 em 6 meses, :em 31 ele janeiro a 31 de julho rIe, cada ano, estã('l isentos ele quaisquer im- •
postos, taxas, selos, contribuições ou outras trib,�taçOes federais, estaduais •
DU munIcipais, ele ac6rdo com o decreto-lei n. 221, I ele 27 de janeiro de 1938. ::Preferem a Cjl1aisCjuee títulos de divirJa quiroilrafaria ou 19revilegi ..da e

pOelem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZA:c-JDA P-P-BLICA; - EM FIANÇAS •
CRL\lINAIS E OUTRAS; - :c-JA CONVERSA0 D:E BE:c-JS DE MENOFlES, :óRFAOS E INTERDITOS; e NO PAGAMENTO DIaS JUROS E DAS PRES- •TAÇõES DOS E;IoIPRI�STDroS E;IoI LETRAS HIPÜfTECARIAS CONCEDIDAS t.PELO BANCO.

�São neg�ciáveis em qualquer pane do ten'it,§rio nacional e cotadas em
BOLSA.

"

d •
Agências no Estaclo de Santa (�atarina: :FJJOl1IANóPOLIS, JOIXVIJJE, nTJU�ni)'\TAU, CRUZEIRO, 'l'UllAltAO

i.Jj) l\1AFRA 1

EXPEDTENTE: Das 10 fls 12 horas e das 14" às 15 horas,
Aos sábados: das 9.30 às 11 �loras. •Endereço telegráfico - SATELLITE ••

•Gerência.. . . . . . . . . . . . . . , . , , , ,. '" _ . 1614 •TELEFONES: Contadona ,., ,. .. 1114 • J
; ,••••" 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ó ESTADO-Segunda.feira, 1 de Novembro Cle1943 3

'L· -r-TRE( L DE AGOSTO12
(As mesas de devem ser reservadas napara a "soi rée

II 6 de novembro

» nos dias 61 14 e 27
de Novembro
ao preço de Cr$ 10,00)

« SOIRE'ES
secretaria do clube,

:•••O••••O@.O.,••1J.8•••0.�: I Desm�ralizado O

IV·d S
· 'fi: dinheiro alemão

: I::' "elal : I Lisboa - outubro - (INTER-
• 'li U : AMERICANA) - Durante as pri-: • meu-as vitórias alemãs, ° Reichs-
......eel •••••••• ..

mark era cotado nesta capital, na

l"\Nn'EI�SÁRIOS rua Áurea ia ,\'a1] Street de Lis-

Vlsith\S:

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
"HlÍ ju I�a(!o. militarmente. como

Inimtzo do Brasil (D. E. M.).

Por motivo do seu aniversano
natalício, será hoje muito felici
tado o nosso estimado conterrâ
neo sr , Reinaldo Moellmann, s6cio
da grande e conceituada firma
Mcellmann S. A., desta praça.

boa) a CrS 8.00. Em dezembro ele
1941, quando Hitler começou a fra
cassar, na Rússia, no seu intento
ele conseguir de uma vitória rápi
da. o seu valor desceu para CrG;
1. JO. I
Agora. as vitórias aliadas elo Me

diterrâneo, a rendiçâo ela Itália e

as recentes e grandes derrotas ale-

Faz anos hoje o sr , Pompílio Pe
reira Bento, agente do Loide Bra·
sileiro no porto da Laguna.

Nesta data defleu o aniversário mãs, na Rússia. fizeram a sua co
da menina Ivonéte, filhinha do sr .

tacão cair ainda mais. para CI·SManoel Gonçalves. 0.-10 e mesmo assim não aparecem
compradores para (l depreciado di
nheiro alemão.Ap6s tõl.emorada estada no Rio

de Janeiro e S. Paulo, onde esteve
efetuando importantes compras de
novidades paiO o seu afamado es

tabelecimento "A Modelar, regres·
sou a esta capi �<II o sr , Jogues
ichweidson.

----------

PERFEITO!

Q')OlAS I'" GERAL

�
�\ijMAtAS, PAS1AS,ETC.

Produto científico p aro embelezar os seios
Horrno Vivos n.o 1 para os seios pequenos ou !lacidos
Hormo Vivos n.O 2 paca os seios glandes, volurnosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de abso'ura conhanç i.

A venda em Florianopolis nas Far macias Moderna,
Rauliveira e da. Fé - Em' Blumenau: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itajaí: Farmacia Santa
Terezinha.

SALVA-VIDAS 'M
A

e sos:. be�\ie��IO��er;;f" �b�V:'���� �� os p.erv .

r
.

-

d d· ít d· t
- Ha serup re g rav e pengo nas

çao e IreI os e Impor açao generalizações. É verdade que
para 6.174 coletes salva-vidas
e 1.320 boias também salva
vidas, destinados aos soldados
da borracha.

Detalhes do arlnistício 'italianodia

za que o cOI11<Jnclante em chel'"
achar necessária. Em particular, o

comandante em chefe dos aliado;
estabelecerá um govên'lo militar
nas partes cio território italiano
que julgar conveniente no interes
,;e das nações aliaelas.
6° - O govêrno italiano garan

te que, se necessário, serão empre·
gadas todas as fôrças militares di3-
poniveis para gal'antir o pronto e

exato cumprimento ele todas as

provisões cio armistício.
O armistício também prevê que

outras condições de natureza poli.
tíca, economicét e J'inaneeü·a que é,

Ttália será obrigada a cumprir se

rão estabelecidas clepoif3.

o santo do
,Vashington - outubro ele 191:1

I
serem estabelecidos por êle. O

- (SJ<JRVIÇO ESl'ECIAL DA 1'!- grosso ela outrora esquadra ita
TER-AMERICAl\'A) - Acabam Iliana já se acha em poder dos ali ,.
le ser revelados alguns termos do dos, cumprindo assim uma con-li
recente armistício italiano com c::; ! ção do armistício.
aliados mostrando que a ,ItálLl I . 30 - A n�vegação mercante ita
concortlou em entregar a Córseg.i líana poderá ser requisitada pelo
francesa e todas as ilhas italiana, comandante em chefe dos aliados
= permitir que seus navios mer- para atender às necessídades elo
cantes fossem empregados 11<) programa militar-naval.
guerra contra a Alemanha. 5° � O comandante em chefe

O armistício, assinado pelos 1'0- elos aliados se reserva o direito (1(,

presentantes do General D�ght tomar qualquer atitude que na sua

D. Eisenhower, Comandante em opinião se torne necessária para :'.

Chefe elos Aliados, pelo Premie,· proteção elos interesses elas fôrça.,
Italiano. Marechal ]23cloglio, anto,"., aliadas para prosseguimento da
le se iniciar a cZ111panha aliacla guerra e o govêrno italiano COlil

para expulsar os alemães ela JtáliJ. promete-se a tomar qualquer ação
:ambém pl·evia a entrega ele todo administrativa ou ele outra natm'.::-·

Festa de Todos os
Santos

Nesta festividade a Santa Igre·
ja apresenta'nos todos os bem
aventurados que gozem da presen
ça de Deus, não s6 para que lhes
tributemos o culto religioso que
lhes é devido, senão também pa
ra que a nossa preguiça sofra uma

espécie de repelão constrangendo
nos a imitar na medida do possí
vel as suas virtudes.
Roma pagã congregára todos os

seus nomes no Patheon levantado
por Agrippa, a5 anos antes da· ero
vulgar; o Papa Bonifácio I V puri
ficou'o, consagrando o a grande.
visão de Deus e a todos os San
tos. Mais tarde Gregório IV esten
deu a grande festa a todo o orbe
cat6lico. E.rgamos sentido hino aos

bem aventurados de todas as na

ções e de todas as épocas que nas

mais variadas condições se fize
ram Santos.
Também n6s podemos ser san

tos, e granies santos. Basta ape
nas qúe queiramos.

tenitório italiano para uso como·

bases de operação e outros proprí
,itos que os aliados resolvessem.
A-pesar·de tais termos, entretan

,o, a maior parte ela Itáli� esta Vil
2m mãos alemães, particularmen
te a parte ao norte ele Nápoles.
A Itália se comprometeu a em.·

(omemora<ão dos
Fiéis defuntos

Assim como ontem a Igreja mi-
)regar "os seus melhores esforço:.;Iitante implorava para si a Igre-

ja triunfante. assim taRlbém ho- )ara negar aos alemães facilirl.J·
ie procura pois, toda a espécie de :les que pudessem sel· empregadas
boas obras para satisfazer à justi- contra as )Jações Unidas". Outrll-;
ça divina por todos os seus filhos termos elo armi.stício incluiam ,�;
que gemem no Purgat6rio. Se on-

tem vetias galas e louçanias, hoje seguinte:
a Igreja veste pesado luto, e con- 10 - Todos os prisioneiros ou

vida a seus filhos a lembrarem·se internaclos das Nacões Unida�. f,t'
de que é santo e salutar orar

pe-ll'ftO entregues aos

-

aliados e 11(>-
las a.lmas dos mortos. ,

Mra se o nosso coração à com- nhum deles poclera ser e\'aeuac!')
paixão, e seja própício este dia aos

I para
a Alemanha.

nossos caros defuntos. Sufrague- 20 - Transferência imediata 'lJ.
mos sempre com carinho e desvê- esquadra italiana e ela a\'iacão ita.lo as almas dos defuntos da nos· I

. ..

-

50 família e das nossas relações. llanél para pontos ll1cllcados pelof'.
comandantes em chefe dos aliado"

Prestigia o Govêrno e ae
classes armadas, ou será!'
um "quinta:, colunista". (L
D. N.).

DR. LAURO DAURA

com detalhes de desarmamento :'

·1 José Machado e

Maria da Cilória Machado
comunicam a todos os seus

parentes � conhecidos o nas-

cimento de sua filhinha
NEUSA·GLORIA

ocorrido a 26 deste mês, na

Maternidade

DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URIKARIAS - CIRURGIA

I
Trawmento especializado elas af"cções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento morlerno (la Blenort'agia Aguda e Oronica. sob controle en·

closcopico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétt·ic:l para os tr:na·
"lentos especializados.

DIATER:lIlA - I;\fFRA-VER:lIELHO.
____.... -.;�___: r:O:\'SULTAS: DiHriamet:lte elas 14 às 18 11oras.

3 V 2 RESID1':NCIA: Tirad·entes. 7 (Sobrado).
CO:\'SULTõRIO: Tiradentes, 14, FO;\;E: 1.663.�"""",,"_"'.......-.-_".......·_-_"....w..-;;a.WJ

Gêneros aos pobresRio, 30 (A. N.) - o govêrno
do Estado do Rio resoiveu to
mar a seu cargo o fornecimen
to de gêneros alimentícios às
classes pobres por intermédio Idos sindicatos.

de um caso particular, às vezes,

é possivel deduzir ui!, lei geral,porque todos os feromenos es-'

peciais, afinal, são uma conse

quência de uma grande lei uni
v e rsa l de causa e efeito, da qual
todos nós, em geral, e cada um

de nós em particular, somos pro-
fundamente ignorantes.
Harvey, considerado como

"pai da obstetricia inglesa"
a quem se deve a atual teoria

-"""'" -------------.......

-1
"A Bandeira Nacional quando apare-THE LONDON & LANCASHIRE INSURA..1\íTCE COMPANY ce., em sala ou s"lão, por motivo de reu,

LIMITED niões, codel·ências ou solenidades,· fica·
rá estendida ao longo da parede, por de-

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem: traz da cadeira da presidência ou do lo-

I
cal cia tribuna, sempre acima da cabeçaCr$ 1.200.000.000,00. do respectivo ocupante e colocada de

Sub.Agente: L. ALMEIDA Rua Vida I Ramos, 19 modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es·
trela Isolada em cima". (Decreto-Iel n,

-----_- ....- -_ .. '.54"11, de 31 4e Jnlllo de 11142; - Art, 18,

sobre o mecanismo da circula

ção do sangue, apesar- de ser um

sábio. cometeu alguns erros,

pelo fato de ter abusado das ge
neralidades.
Por exemplo: - Harvey coso

"A Bandeira Nacioual quando hastea
da em janela, porta, sacada ou balcão, fi·
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen
tro, se figura·rem diversas bandeiras,
perfazendo número impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à df
reíta deste, se figurando diversas bano
deu-as, a soma delas formar número par .

às presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa.
tlvas de Instituições, corporações ou as
soeíações", (Decreto-Ieí n, 4.545, de 31 de
Julho de 11142: - Art. 111. N. n..

fumava afirmar que o homem

-5 ;;'lUtE ABIA ......

Copyright by PRESS
INfORMATION

o

e

1 - Ql:R os atuais bairros pau
listanos dI' Ppl'dizes, Pucaembú ('

pal'h' dos de Bar-ra Funda, Lapa p

da V<ÍI'zea do 'I'ír-tê, incluindo ilhas
!lO !'i0, turlo isto, sob a denominu
(:ão (II' "Chácar-a Pacaembú foi
nrlqnh-ido, há pouco mais de cem
anos, pr-lo Brigadeiro GaIvão, pela
quantia de 1 :OOOSOOO, •••

2 - Ql:E José Bonifácio d(' An
·Irad(' (' Stlva foi, em seu tempo.
o ma íor- d(' nossos m iner-alog ix
tas? ...

:� - Ql:E, ern 1852 foi íuaugura
da a primvh-a linha telegráfica ].)1.
tr-i-na, 110 Brasil, e q'ue esta linha
foi constr-uída com o fim prtueí
pal de fiscalizar o comércio negro
de escravos? ...

4 - QUE os Ingleses, ('TIl seu l'!'"

torço máximo de guerra, adotara i11

um nOVO método industrial que
lhes permíte construir dez Ioco
motivas em vez de oito, com a

mr-sma quantidade de material e

COIII ('conolll1a de 6.000 horas dr
mão de oln-a ('III cada máquina? ...

:; - QUE, segundo nos conta
Cieza de Leon, em Cuzco, na cida
<lI' santa dos Incas ller�anos, os

t'UI'OPl'US vte ram encontrar um

jardim metálico onde arbustos, rto
I'(,S, rrutos, pássaros e borboletus
pousados nos ramos, assim como

cobras tlexuosas, lagartos, cara

cóis, tudo era de OUI'O (' prata Ia
vr-ada e cínzelada com uma m-tr

cujos processos até hoje sc n13U'

tl'lII desconhecidos? ...
'

6 - Ql:1<J na fabricação de casas
em s{>l'il', prevista nos planos de
I'l'collstI'uc:ão de Londl'cs, somente
os alicrtTes, certos encanamentos
e o J)l'eJwI'o das '\'ias de acesso SI"

t'ão especialidades de l)redreiros, I'

1111(> tudo mais, le"ado pronto pal'a
o 10eaJ de construção, permitiI'ií,·
('01110 foi _já d('lIIonstrado, et'guel'-sl�
ullla lw.bitação em apenas cinco('n·
ta minutos'? ...

não passa de um grande mono

perverso.
Ora, essa asseveração encerra

gritante injustiça contra a ino
fensiva espécie dos símios e

constitue uma gratuita afronta
contra uma grande parte da hu
manidade.

O transformismo é lei geral,
não apenas aplicável ao reino

A Estatística Mill:iar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 011

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
.subtrair-lhe apôio é trabalhar C(lJn
tra o BURil em pena. (D. E. M_),

animal, mas, 'também, aos ou

tros domínios da natureza, vege
tal e mineral. Tudo evolue, in
clusiYe a estupidez humana, que
se apresenta com os mais varia
dos aspectos, através dos tem·

poso
l<: possível que, como pensa

va Darwin, com o decorrer dos

séculos, alguns ;macacos tive�
sem virado gente, mas não é li·
dto -deduzir ,daí que todos os

homens são mol'los ou que todos
os homens descendem da famí
lia dos orangotangos.
Harvey teria razão se dissesse

que alguns homens são grandes
monos perversos. Em honra à
verdade e em defesa da dignida
de dos ITIOSSOS parentes chimpan
zés, entretanto, cumpre repor :1

questão nos devidos termos.
Nem todos os homens são ma·

cacos máu:;. Nós lidamos diária
mente com alguns que são ver

dadelÍros cavalos e com outros

que são evidentemente burros.
E isso para não fazer alusão às
raposas e aos :ratos que andam
às soltas.

BARÃO DE ITARARÉ

CABELOS MUITO
CRESPOS

alisam-se por processo
moderno.

Fazem-se penteados·
Magnólia Fernandes.

Rua B0<laiuva (antiga Nes
tor), 316 - Estreito.

Máquina Vende-se
uma má·

quina de costura SINGER, com
5 gavetas. Na rua Quintino
Bocaiúva (antiga Nestor), n.
316 - Estreito, 5 v. - 1

Do C. P. O. R. aéreoRio, 30 (A. N.) - o minis
tro da Aeronáutica designou o

capitão aviador Alir dos San
tos Policarpo para chefiar os
alunos do c. P. O. R. aéreo que
se encontram cursando aero
náutica em Santo Antônio do
Texas, nos EstadQs--Unido-s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As indústrias paulistas na g�erraS. Paulo. - A deliberação do Pl'(lc'er!eti-se, e')!1cllmil:1l1IPIllCnlf',j campnnhu <I" gasogcllJO, pr er-omzn-
Covêll'no brasileiro, no sentido C[,(' ii instu luçào Idos sr-rvi cox de apn'TI-: ela pelo intvrvcntor Fer-nando Cus

condll�ir (2 país à m ais decidida diz ado ind usl r ia l , i,l1iCi, ando,
seus I' la, Iizcrucn slIrgir, de u.na h: r a l)a

parorcipaçüo na guerra,:w Indo trnbalh os 10 S[��:\AI. com a cohhol '1- ra oul ra. ch'ca de 1ll,OOO nparelhns
das Naçóes Uu idas c cm defesa da (\0 cntusiás t i cu d o s i nduxl ri ni s pa u-] do "gás .poln-o ", o que permitiu cvi
Jibcrdade e dos princípios pol i- listas; 'C]íycl'sas turmas j:í f'm-am di-: tar solucão de Icont.inuidade do cs-

ticos que an ima nj os governos pf omadas c cm muitos l'stabeieei-I fôrco inrlust nin}.

:l�lericflmos. encontrou as indús- mentos s" l'l'?,'lni�arD�ll yUl'>;os ]Jr�\- As inrlúst rias puu l rvl as r-nfrcn-
uu as paul isf as CIll plena fase d(' p r i ox, para a mn rx rúp i d a elcvacáo ! tam ,os pr-ohlemas da .guerra com

ruajustaun-nto, Ipara que fossem do .prepar« técn ico d(\s 11)'!Jc'rúrios I () objetivo único dr garant ir a 'vi
alendidas 'as ohcunstânc ias esp o- paulistas. tória. sabendo que a oricn taçào
ci alí ssi.mas INi'wdas ,pela pró pri a As iudústri as de Silo Paulo, pro-Illherlcoi(la :!H'S pcrru ií i rá, :1Ín.!.la,
cOl1if1Iagnl(:.ã'0 mundí al.. curantlo ;'e�nlvel' o Ulr(�hlpltW dos .ua.or .surf o Ide progrpsso, quando
Desde lH3U, qtxmtlo os combates transportes, .no 'apro\'citalllcntü rI,a vier 'H paz.

no tcrritór i« :p'olloO'nê.s p rovoc.uam
.---.--.-.---.-------

a declnruç ân ,clle guerra Ú Alernu- ����.__... ·a·.... -�8._.._.,.....�_.._..-.

nhu, rJ puruue industrial paulist n, >
BAtA" �pela i n i c i a'l iva espontânea dos nos- { COMPANHlA "ALIANÇA DA I

so s "c,upit:ies ela in dústr
í

a ", or ieu- � >.
tou imovaçócs, ref'orm as, urnp lin- I Fundada em 1870 - Sêde: B A Í A "

-

f
" I

coes e trnux orrnacôes d ivr-rsus. ',, IXCC\lHnS J: T1U.'XSPOH'I'ES I,
11ara quo () desenrolar do cunfl it o

.-

I
'.

I '3
; ('3pital e r ese: vas CI'� 71 G'íG 189?n I,

�ila n�'i��i;�( ��():�,;tll:�l��fai�\:el:l::': �:;� � ('jh" .•• to balanço de ;�l�;'"
" . . ,-v

>.
t a l il ário s .n ào viessem colher de > R,,�pon;ubiliclarlc, CrS 4,8!)9.477.300.;:;3 �
surprexu us cstube lec imcrutos r:l- I' Itoceu a 'i C,.� 70.USl.OlS,2'J,'
hris, f'osse restningíndo as suas e"- < Ativo ... , CrS

l05,S6l.!1l7,í'��'ponl.açóc-s. fosse irnpctli nd o os su- � Sil1isl"O, !)Jg'O, nn� últimos 10 :1110, ej's r;·1,;1"6.!)57,2:)

]JrÍomen,tos ,d(' tllateri'll pr-irll'a, Olt.
" r:.l'spnnsubiliclad€s .. , Cl'S 7C.7:'li),401.306,20

:-iÍ:nlcJa, lornando 1llBnOr a utilidade :: Bpll, de rai7, (prédios e terrenos) ,.,'." ... ,... Cr$ �3:142,fi57,44::
d,t,'Ijf('rlos produtos ao lado do all- > DJRETOHES: - Dr. l'aml'iJo (l'Ultra Frccre <1r C::tl'valho', D,'. Franci,('o :
menlü (te valor de ou,t�.'os, pelas al- � de Sá (' Anító'o lvIassorra. I
leraçües ,provocadas nos [próprio., 'I. Agências e sub-agências em todo o território na['jona]. - SueursaJ no �
lllP!'cnc[os ennslJomidores ill,terIlUs. i Ul'uguái. HeguladoJ'es de avarias nas principais cidades ela América, Europa "

Sabia-se, de anltelllão, que a

gu('r_,�:"
e África,

��1'a mundial seria longa, porque Tie- •
AGEXrrE E.!\[ }<�LORIANóPOLIS

la l1aviam ele ser decididos princí- (';\]\[ p O S I, O B O & C I A. - Rua Felipe Srbmidt, n. 39

pios fundamentais ida vida dos ]10- i Caixa Postal n. 11) - 'l'elefonc 1.0R3 - Eml. rrelPgr'. "AJ,IAXÇA" i
v,o�, aJllea�'adü:; pela gan'amcia ar- .' SUB-AGENCTAS EM LAGUNA. TUBARÃO, TTAJAí, BLU:.v[E- "

rogau·te tios pa'rtirlários do fascis- � NAU, BRUSqUE, LAGES E RIO DO SUL ::
1l1? ,e d.o ,na�i�lmo; já o cli'Ss,�r�, .;._ _ _�� _... � ,..:.
alias, .() ;prlllleHO ImInistrü :britanl-
<:0, Winston OhurchilJ, prevendo a I �Q IIG IIIlIl!ll_.iMi_!fdilllii!l!í!!m!fl!liiiiiit!5III!IJIIlII II"___.,.

nlec<cssí<la'CIc clo pr,olongamento do II Iesforço eonjugado elas naçõ1es de-'

�i����r��;!��i�{��q���t���r1n�(:��E� II r� nr �?'�� I-a I
a ,essa llt'fasta ati"irhule dos ,sill1- t�
'pa.lizantes Ido "EiX!o", . rtj

O lJarque indlJ'slrial pautis,la P[lS-' �
sou por lllomentos eruciantes. ,'<, vil ' �, •quando O'S navios mercant.es, .Jl1CS- 'flJJ
mo (IS hra'silciro.s, conduzindo Sll-

l

priment os ,índisp.e nlsávei s. r,oralll
irreuw<liav'clJ1lente para o f Ul1,r] o
do ma,r, em virlude da call1pa'llh�\
,suIJ)l11arina ,c]lJ "Eixo"� fúbricas,
em grandc' número, chegaram a

CPITar 1iuas .pontas. desta('a-ndo-sC',
('1111'(' elas, as de jula, até quc as

providenoias ,do Govêrno Ibrasilei·
ro P(,l'lll i t i SSCIll, COllllO, afÍ'nal. per
'IlliLiralll, ,a imp()'!'ta�'ào erelinl da
juta <l1ll3ZÚnica, belll como do ('a

roú e ela ,guaxima, ('m ,quantidades
crescen t cs. ell1hc\l':t ]'f;crlidcscc,,,'
a call1'pa,n,ha s,ubnwl'ina,
A coragem dos ,snldatlos (' Illari

nheiros hrasileíros ,ga'I':mtiu 'o l'xi- I[O das via,jens de nossa naveg,ação ::. IDI__.._IIII!IiilrI__iIIlI'l�lIl:11111 lW_IIIIIII...IlIlIIu:co�tleiJa, pal'a aquele filll cSlyeeial ........

de sUl1rir as tecelagens, COIllO, ain
da, �)ara os sn.pTi,mentos de s<t1. clt'
aelJear, de eaC';ÍlI, de bOl'l'ae]1a. e'[e.
'Ao ITlt'.SIlIO tl"lllpO. o parque in

dusll.ri:t1 lJ<ltllis,ta s'e encaminhou,
rapidamente, para a críac:ií·o de
um possante setor de ill ri ús,l ri a:;
hélicas, �ccllncl:Uldl) as iniciativa:,
do {�()vêrno F.eclera I.

HOJe, São Pllulo ,dispõe de illl
'1or,tantíssill1o.s fs<l:aheJecinwnlos (jIIC

�sslegll ra 111 reJevanlt.e pl'{Hlu<.�âo (le
Jnat.cl'ia'l belic,o, descI,e adeJes, car

ros "'t:1,1'1l\.s", "j<t'.cps" ,c ou�,ros auto
.JlloO,lol·es, '�lltc" :'1 ,enOI'me pT'u>chJ(;:10
de fuzis, fuzls-ll1dralhacloras, Jli�
tolas do till() "parabellum", lllor

tejros, granadas e muniçõ,es de �o
dos os calilH-,es ',e Pa1'U !todos 'os

fins.

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN1'URAS�,- internes e externas de prédios, para

paqamento à vista ou a longo pra,zo.
NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Ciá. Consti'utora da Casa Própria
pontos !)(Não tem sorteios nem

Felipe Schmidt, 44, e verifique
possivel obter «casa própria}}.

como éVá à rua

VENDE-SE
um caminhão «Chevro1et» tipo
1940 (sem co.rrosseria); um cami
nhão "Chevr01et" tipo 1938 (com
carrosseria); uma "limousine" "Che
vro1et" tipo 1938 emplacada.
Ver e trator, no Estreito, na

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

10v-lO
MAQUlNAS PARA CAFt -

ARROZ - M!LHO. ' MAN
OlOCA • AlGODÃO - LA

RANJA, MAMONA
FIO DE SEDA, fIBRAS

AGENCIA EM
S. PAULO

RUA 15 DE NO
VEMBRO·I50,9,'
fONE 2-2201

gica Nacional. Tratar na reda
ção do "Estado". V, - 7

VENDE-SE a casa de mo

r adia (chalé) n.

10 da Avenida Trompowski.
Tr�tar na rua Crispim Mira, 58.

a v,·4

CANIIDIO ALVES DE SOUZA
Missa de 1.0 mês

Viuva Cantidio Alves de S01:za, filhos, irmãs, gen
ro, nóras e netos convidam os demais parentes e

amigos a assistirem à missa que mandam cele
brar quarta-feira, dia 3 de Novembro p. vindouro.
às 7,3) horas, na Capela de S, Sebastião, oelo

repouso eterno de seu marido, pd irmão, sôçro e avô CANTIDIO
ALVES DE SOUZA. antecipando seus agradecimentos a todos que com

pa�eceren'l a êsse ato religioso. 2 v.-2

1 que na ilha de Madagáscar
é aproveitado para a indús

tria da tecelagem o fio de uma

gigantesca e,spécie de aranhas
- as Nephilas: e que cada fêmea
dessa espécie de aracnídeos pôde
produzir até 4,000 jardas de fio
em toda a sua vida.

2 que a legislação egípcia, ao

ternpo dos faraós, precei
tuava que todos os mortos, ao

baixarem ao túmulo, deviam
estar envoltos em vestes de li
nho, pois só assim seriam r-eca

bidos pelo grande Osiris.

AGRADECIM.ENTO

Tendo sido operado, de ap ondi
cite, pelo ilustre médico contcrr â

nco s.r. dr, Paulo Fonees, que, du
rante os curtos di as que passei de

c,ama, me deu a mais carinhosa
ass isíênc ia, desejo, por êsle meio,
,apl'l'sentar-Ihe o meu eterno agra
decimeu lo, que torno extensivo às
desveladas i rmâs-enf'errnci rus do

Hospi tal de Cm-idade.
Fpol is" outubro, 19"13.

llri Ltiz

3 que o 6pio é extraido das
sementes de uma determi

moda espécie de papoula muito
comum na China e na Asia Me
nor; e que foi só a partir do
século XVII que os chineses se

entregaram ao vício de ingerir
ou fumar o ópio,

4 que. no ano de 1805, Napo-
leão Bonaparte ofereceu um

prêmio de 1 milhão de francos
a quem inventasse uma máqui
na de fiar linho.

5 que luxo é um conceito mui-
to relativo; que houve tem

po em que o algodão constitui a
luxo na China tanto quanto o

açúcar na Europa; e que hoje
em dia, nas ilhas Hawaii, onde
a batata é um prato caríssimo,
engordam· se suinos com ana

nozes,

6 que. no Japão, quando um

político se embriaga, o fato
pode ser informado com des
taque pelos jornais, pois olí o

beber não é considerado um ví
cio lamentável.

AGHADECIM8NTO

Por este meio, venho externar
os JIICUS .si nceros agrndcc imenlos
ao dist i nto cupitâo-mctl i co Dr. :\10-
niz de Aragão, que, gcnerosamcn
te, me operou, no Hospital ele Cu
ri dar!c, restituindo-me a saúde l'ill

poucos dias, .1 amais esquecerei o

cari.nho com que me ussi st iu d u
rantc a lIlinha enfermidade. Agr:l
d('�:(), igual,mente, o' desvelo de que
[ui ccrcndo pejas irmãs enrermei
I'as (laqueie Hospital.
Fpolis" olltubro, 1U43.

O I(lU�(l1l o 13 o f e lllO

RAMOSALVARO
CIRURGIÃO· DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Comprai na CP: SA MISCE
LÁNEA é s1ber economizar'

li
4

11 Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA I)E RECEBER o

«Lar dos Móveis)
(antiga sec(ão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará salas
salas de visita, de

Vendas à vista
de jantar, dormitórios e

fino acabamento

e a prazo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSuLTAS: Pela -manhã. das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR.

MARIO WENDHAUSENDR.
(Diplomaclo pela Faculclacle Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex.interno cio Ser-viço de Clbn ica Médica elo Professor Osvalclo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CL-lXICA l\!f;DICA - lIloléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua '''''lipe Schruidt n, 38 Tel. �426 - In;SIJ)ftNCL�: Rua Vi.s(,ol)de de OU1'O

1'r"to n. 70 - Tel. 15::3 - HORáRIO - Das 16 às 18 - Fl,OHI.<\Nól'OLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex.interno cio Serviço do Professor Leôrndas F'erreu-a e ex-es tag iário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
1]11<'l"e do Serviço de Oftalmologia do Departamenro de Saúde e Hospttrl de Caridade

CHnica m édi co-cí t-úr'gfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUVl'ómo: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 12511 - CONSULTAS: Das 15,30

b t8 horas - HESIDíl:I\CIA: Conselhetr-o J\<laf,;u, 77 - FLORIANóPOI,IS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Servicos de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospita I

•

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULT6RIO: Rua Vitor :\Ieireies, 2(j - Fone 1.405

Consultas das 10 às 12 e das H às Vi horas
HESIDE�CIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
chere do S('rvi�o de Sífilis do Cr-n tr-o ele Saúde - .Ex·illterllo, por concurso, da

Assistência j)illJJica de Porto Alegre," Ex-interllo de Clínica ::"tlédica e Ginecologja.

AFECÇõES G:f:NITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE
RAIOS Ii'iFRA·VERl\IELI-IOS E ULTRA-VIOLETAS

COXSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimielt, 46
RESTDÉNCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FO:,;"E, 1.G-l8

DR. SAULO RAMOS I INSTITUTO CrfNIC�IAGNÓSTICOEspecialista em �a::::!� de senhoras -

DR. DJA LMA
AI,TA CIRURGIA ABDO�nNAI,: estô-

MOELLMAN Nmago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS'l'ICA
00 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve-

ricoccle. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

apal'elbos de jl;êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Perdra e Oliveira, 10. Fone, 1.0()9.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

t�ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen·
;as do sistema nervoso. aparelho genito

urinário do homem e da mulher
\ssiste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad:ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (S1Io Pau

lO). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
CIeiro. -- Gabinete cle Raio X - Electro

�.ardiografia clínica - Metabolismo ba
,aI - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de micros·

'opia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Servico de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consult: Vital' Meireles, 28.

A tende diati l.men te às 11. 30 hs. e,

à tarde, cios 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone' 1067.
ORo ANTÔNIO MONIZ

DE ARAGÃO
DR� REMIGIO·

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'fi'ellpe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID:€NCIA: J Largo Benjamin
Constante,·3 .

Ch'nrbria e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
fIo tOl'ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESID:€N·
erA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MEDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Sell1horas - MoléstiasDR. ROLDÃO CONSONI

Médico - Cil'urgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medlcma

Ida Universidade de São Paulo, onde fOI
Assistente por vários, a_nos do

.
Serviço

Cirúrgico do Prof. AllplO COI-reta Neto ----------------

(Primeira Ca{]eird de Clínica Cirúrgica). DR AURÉLIO RO'rU--LOCom prática na clínica gmecológica do •

Prof. Sila 0_ J\fatos. Assistente do serviço
de parlos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cinlrgião do estômago e vias. biliares,

Intestinos delgado e grosso, tlrolde, rms,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
v�ri7.es e hérnia Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Dos 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

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 bili ares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificia,]
para o tratamento da Tuberculose

HELENA CHAVES SOUSA Pulmonar - Tratamentos modero
nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur·
tas. Raios Infra·Vermelhos e Hai os
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

I
esquina Felipe Schmidlt

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs
Telefone 1.475

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

Dllllomada pela Maternidade
de Florianópolis

AI('nde chamados a qua]que�
hora

Praça da Bandeira, 53 - �ob.
• Antl!!'o Larlto l:l de Maio)

PETISCOS - Roll·mops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - .Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumodas - Pernil - Pasteis - Empadas

SalQme � Peixe fdtQ, etc. etc.

1ft primeira fase da invasão
Londres. - (PRESS lNFORM,\_

MATION SERVICE. - POR Ull/r
CORRESPONDENTE ESPECIAL.
- EXCLUSIVO PARA ESTA F'O·

Ha ainda senas questões ares· esas fôrças numa só arremetida,
peitos da nossa estratégia que não i fazendo diversões outros setores
porlem ser desprezadas e uma de I para. enganar ou decepcionar nus

mocracia. que não procurasse re· I sos adversário". Os recursos d(�
.olvê I tarí f Ih 1 li it J .,. I - Inscr-Ição - A 5". Região "YIilitar

.�
. - as, es anel a anc o en1 suas f que e 1Sp01110S per1111 ·en1 a n10 )l.l· e 5". Divisão de Infantaria, por ínterrné-

Iunções. A escolha ela Sícília co· I zação ele exércitos suficientemente d io do Serviço de Saúde Regional, está

I
aceitando a inscrição expon tãnea dns

mo ponto ele partida ele nossas fortes em vários teatros da guer- Enfermeiras. Samaritanas e Socorristas

operações e não a tentativa rle ele. ra, de modo que l_JOUCa influência que desejem ingressar no Quadro de
-

c Enfenneiras da Reserva.

,e.ml.Jc.t.rques diretos no continente, I faz que os contrários estejam ou II - Prazo - Até 30 de novembro p.
vindouro.

,1gl1lÜCa um 1)0111 começo e temos não enganados, E' uma estratégia III - Cond ições - la. - Possu ir d i-
-

II 1 plorna de Enfermeü-a profissional. Sa-
razoes para nos orgu 'iar (e nos- segura para quem possue os maio- rnarItana ou Voluntária Socorrista, pela
:iaS forças armadas. res exércitos. Porque, haja o que Cruz Vermelha ou Escola credenciacJc,

2a. - Ser maior de 20 e menor 1If:. 44
Isto por dois motivos. Primeiro; houver, o inimigo será finalmente a110S de idade.

repetimos o que já ha víamos feito esmaaado. 3a. - Ser brasileir a nata ou naturan-
'-' zada ,

no norte ela África, mas, desta vez, Estamos avançando nos n1ares IV - Local das inscrições - Quartel
General ela .'la. Região :vrilitJar (Ser-viço

em maior escala e com mais per- do sul, progredindo na Itália. Pó- de Saúde). diàriamente, das 13,00 às
" . - lG.OO horas, com excepção dos sá-
rcu-ao: O plano, a preparação e a de-se prever que, quando estiver- barlos.

execução ele uma vasta operação mos prontos, avançaremos tambem v - Observação - 'I'ratando-se, ape-
- nas. neste momento. do registo de rio-

anfibia. Segundo: realizámos uma em Burrna, ao longo elas Aleutas, mes, enderêços, etc., poder-se-á proceder
. a notação das casadas, para ulterior :se·

COlSa nova - não só a primeira em todos os teatros de guerra. Ca- leçâo, devendo neste caso, apresentar
desta guerra, mas alJl'imeira de da expedição lanc.. ·aela na luta será consentimento, por escrito, dos respecti·

� - - vos eSposos_

(.lualquer outra guerra
-.

a in

va'l
suficiente para desempenhar o Se;'1, Na ordem ele registo, terão prererên-

- c ia as solteiras, viuvas ou desquitadas.
sao em massa elo trrritório in imi- papel. A grande chance desta cs: sem filhos.

go, por uma fôrça terrestre nasci. tratégia é a certeza ele que a Rús-
- As demais provldênclas, tais como.

I
inspecão de saúde, etc., serão adotadas

ela "o mar. sincron
..

izada com ata- sia poderá suportar. a batalha até oportunamente. de modo que se cornple-
. te uma quota correspondente a contrí-

ques aéreos e na vens. que o nosso poderio total possa buicão desta Região.
A batalha ainda não se encontra.l ser jogado contra o eixo. I

Ernesto Ide Oliveira
CeI. :11M. Dr., Ohefe do S. S. R.

em fase terminal, mas deíxaría-"
mos ele ser humanos se não ex

pressassernos, 111eS1110 em meio '{

Juta, nossa satisfação pela rea li
zação técnica em si. E elaboracão
ele todo o plano, a ação punitiva
preliminar pelo ar, a reunião de
milhares ele navios - muitos de·
les construidos especialmente para
talo,; clesembarclues - o emprego
ele tropas paraqueelistas, a destrui.
�'ão elas baterias inimigas por bom·
barcleios navais, a preClsao eh"
operações de elesembarque, tudo
isso são motivos que incenti\'am
orgulho.
Além da perícia na organização

2 da genialidade ela técnica, o êxi'
to elas primeiras "itórias tem ou·
tro significado. Pôs termo aos r"

"eios de que esta\'amos baseado
nossa grancle estratégia no sonho
e na esperanç'a - no sonho ele
uma "blitz" aérea contra o conti·
nente e na esperança ele que o

moral alemão sucumbiria aos ata·
ques aéreos.
Com o emprego integral dos no

vos instnlmentos do p()clerio aó-eo,
estamos fazenclo não 11l11a guerra
ln-anela, mas uma guerra dura. seL,
C[ua [quer yislumbre de trégua.

I Tudo isto não quer elizer que te- J
n11amos razões para complacências

,.
com o inimigo. Hitler, não contan
elo com os desembarques ele nos

sas fôrças no continente eleu nO'."cl

arremetida contra os soviett;, ante.,;
ele entrar em confronto conosco.

Mas a Rússia é huje apenas uma

fase crucial ele uma guerra ele coa

!isão contrÇ\. os nazistas. A ação
não resiele no auxílio à Rússia,
mas na clestruição cio poderio ale·
mão, tão rápiela. efeti\'a e ecou:)·

micamente. em vielas e recursos,
quanto possível.
Além elo front meclitel'ràneo,

grandes decisões miiitares estão'
em perspectiva. Os mais acatados

Iestrategistas são ele opinião que
uma invasão particla elo MediteI"
râneo poele ser apenas um impul·
so auxiliar, se bem que de grande
importância. A grande ofensiva
eleve partir ela Inglaterra, contra
o norte e o noroeste da Europa.
A nossa estratégia, a julgar pe·

las ações, já desenvolvidas e pelo
parecer elos militares responsáveis,
parece arrojada, mas não aventu
reira. Partem de duas premissas:
a primeira é que elefrontamos com

um inimigo poderoso; a segunda é
que devemos reunir imensos re

cursos em homens e armamentos.
Por conseguinte, nosso papel não

se resume em aproveitar certas

oportunidades ou realizar espeta
culares campanhas como as ele
Rommel na África. Não é o ele

;;". R. ;VI. E 5". D. L

Qual'1f"1 General - Serviço de Saúde
QUADRO DE ENFERMEIRAS DA

RESERVA

LHA) .Estamos no c0111e<;0 ela in
vasão, As consequências elos hem

OR. MADE I RA N EVES sucedidos desembarques na Sicília

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS e Itália, refletirão além da ilha,
Curso cle Aoerfetsoamento e Longa Prática no Rio de Janei1 o

além ela península, no próprio co-

CONSULTAS - Pela manhã: tU<lriameute das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos ração elo Reich. A estrada ela inva

sábados, das 1Ii,aO às 18 horas - CONSUI,TóRIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado _ são poderá ser penosa e, n1eS1no

l>'ol1e: 1.461 - Resídêucíu. Rua Presidente Coutinho: :!3. l.onga, mas enfim, come<;anlos a

tr-ilhá- la.

10s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva det.olhcdcrnerrte r+

nome, idade, endereço e en

velope se 1 ado para ares·

posta.

aquilatar a fôrça do inimigo, OI.!

contar com o seu êrro em aquíla
tal' nossa fôrça. Trata-se de reu

nir fôrças invenciveis, fazer pre
parações cuidadosas e lançá-las ,"m

campo, quando o sucesso já estio
ver quase assegurado. Não deve
mos nos basear em conjecturas,
nem tão pouco concentrar todas

::IJINIS'l'ÉRlO DA GUERRA

9U\.MÕes

Oporiunidade
•,

unlca
BOM E FUTUROSO EMPRECiO DE CAPITAL

Por I1lI)ti\'o de relirada desta Capital, vende-se grande c aprazível
pro])'l'iedade, si la no comêç-o dos Dar,reiros, a um quilômetro apenas
ela nova Esco.];, de Aprendiz·es M::rl'illheiros. CO'1n 230.000 meLros qua
drados; tendo Illuitas ,árvores frutífe'l'as de bôa qualidade, como sejam:
l:uanjas de umbigo, pêra e bGrgallloLa; uva preta e branca, maçãs, pe
ras, ameixas, kalds, abacates, mangas, tâmaras, cajús amarelos grad-os,
goiabas e outras mais. Com uma grande e confortável viV'enda pa·ra fa
lIlília de tratamenlu, tendo sala, 5 (Jllalrlos, cóp:a, coz1inha, disp·ensa,
banhei,ro, tanque de Javar interno, ins.talações san1irtárias, úgua 'e11ca
nada e esgotos próprios. Pl'eç1o de ocasião. Ver e tratar: aos Domin
gos, na meSllla, com o seu proprietúrio Marcos MoU!l{iarzel-; e, ,nos dias
úteis, na Loja "Boa Vista", na rua (;:mselh-ciro Mafra, 26-A. Facilita-'se
o pagamento.

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá-;

dias-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 .� C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

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

ESPERANÇA-A SUA FARMACIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64�

Entrega a domicíü�

FARMACIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campanha útil
RIO, 10 (A. N.) - A cam

panha contra trocadores e mo
toristas de ônibus insolentes e
contra profissionais do volante
que recusam fregueses ou co
bram além da tabela desenvol
ve-se com a máxima energia.
Boa parte daquele pessoal já
passou a tratar o público com
a devida atenção. Nestas últí
mas 48 horas, nada menos de
16 trocadores de ônibus fo
ram suspensos, devido a have
rem tratado descortêsmente os

passageiros. 'I'ambérn foram
apreendidos 20 carros de pra
ça" cujos chauffeurs se haviam
recusado a transportar passa
geiros, sob a falsa alegação de
não possuírem gasolina sufi
ciente, quando realmente ain
da dispunham de combustível
bastante.

:1;1 [i111111:[Il�lj; 111:1
É MAIS QJJ]jl Ui!:

NOME, E UM
ilIllBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

TorpedeadosBoston, 10 (U. P.) - As au

toridades navais revelaram que
os vapores "Boston" e "Nova
York" que anteriormente eram

utilizados para viagens de ex

cursão, foram torpedeados e

afundaram recentemente em

águas do Atlântico Setentrio
nal.
As naves, que deslocavam ..

4.300 toneladas, foram as úni
cas perdidas de um comboio
que foi à Inglaterra, o mesmo
do qual os alemães assegura
ram haver destruido um navio
de 19.000 toneladas e outro de
17.000.

êobre:CõííâfiOê·ônrõWashington, 2 (U. P.) - O
secretário do Interior, sr. Ha
rold Ickes, revelou que no con

dado de Lemhi, Estado de
Idaho, foram descobertas jazi
das de minério de cóbre, cobal
to e ouro, com uma capacidade
de mais 200.000 toneladas de
minério.
Acrescentou que, possivel

mente, essas jazidas sejam as

mais importantes, quanto ao

minério de cobalto, de todo o

país e que logo serão explora
das comercialmente.

I

��!���cap�a�?l!��aIO ESTADO
eles italianas de Mondragene, na cos-I '
Ia do mar �i�reno, e Pictrn :ai- Ganchos 3raud, a I:{ qu i l

ô

mel r ox <lIO noroeste
Em cont inuuçâo do campeonato bras ilciru de futebol, dcf'rontarnmde Roer-a Romana, foram ocupadas se, ontem, em Por-to Alegre, os selecionados guucho p catarinense.

pc I os sold arlos do general CI a rk. Confirmando t odos os prognósticos, () scra I h cios pampas conscgu i u
Os combatentes do Oitavo Exército mais um h-íumf'o sóbrc o seu adversário. E não pnrlia ser d if'crcntc o re

britânico penetraram, por sua vez, sultado do encontro, [lois, os vencedores, além, de possuírem conjun to
:\Ir l it ° it I .. [ homogêneo, tinham ;18 vantagens de campo, axsistônc ia e outros fatoresem � o.n ern i ,I o, SI ua: a n�s arr er 0-

que, dr ante-mão, lhes pssegura,vam larga percentagem paru a vitóriu.
res de Mon tefalc on e d cl Sanni o , na I Todavia os catar-incnscs porlaram-sc brava e dignamente, tanto do
zona do rio Trígno. Outros d esp a- ponto-de-vista defensivo, como atacante, procurando evitar revés vergo
chos, transmitidos pela emissora n hoso para o nosso ful ebol.
I P

, .

r I 1 Os tres goals eonquistados pelos gauchus, por intermédio rlc Tosou(C .3ns, IIH,I:<H11 que ,cm O( a 3 ;.il�l�a: Adão 'c Huv, respectivamente,' Ior.un consequências de várias
Irt-n!c da Itúli a se esta travando investidas e de perigosos cnvol vimcnl os da retaguarda contcrránca.
intensa batalha entre nazistas e Pelas ínrormaççócs radiofónicas, Adolfinho, o magnífico guardião

catar incnse. produziu admirável "porf'ormaricc ", confirmando, assim, as

suas br ilhuntcs qua.li dudcs nesse posto. Também Yeyê e Brúul i o, pr inci
pulrnentc êsí c. destacaram-se hruvamcntc. Enfim, Iodos os nossos conter
râneos, compenetrados das suas responsuhilidadcs (na hora do jôgo ) ,

Cnns i dc- dcmoustfuram à cnorm c ulisistCncia guúchn, o espírito combativo e a in
'<lIlI-Se muito limitadas as proba- dcsmcní irla fibra que caracterizam o futebolisla catarincnse.
bi l idud es de que o loei Jorge volte A hi l ht-Ie ri a acusou UI1l saldo de ,,[7.200 cruzeiros. O popular juiz Jo-

sc' Fer ei ru Lemos (Juca ) t cve atuação soberba.
a ocupar o t rón o da Grcci a, depois Os quadros cst i vcrum assim cnustituidos :
da atual guerra. Segundo i nfo r- GAéCllOS - Ivo, Nena e Vaz; Lacr-í , Avi la e Assis; Carlitos, Hl1�' I,
manl c s autorizados, o's vá rios gru- Adão, .RUY [f e Tosourinha.

CAT.ÁHlNE?\SES - Adolfinho, Yeye c Fal eco ; .1'111110, Guedes c <:110-lOS de guerrilheiros, mesmo o,� que cnlatc ; Fclipi nh o. Br ául lo, Nolrnhó, 'liâo (:' Snul,.l iver-gem entre si, são repubf ica- __ aliadas afundaram pelo menos
aos. Soube-se. que () loei e o gover- OS f'A'r<-\ItL\'BNSli;S PORA:'I[

11;
Impedimentos 5; B,J}a pela linha 17 navios alemães entre Tron-

10 não accilaram propost« para a DERR01\"\DOS POR S A O ele Fundo 11: Ataques .'3:'.: Tento" 3. ! dheim e Bodoe, na Noruega,uclusâo de (lois reprcscutant cs dos Pôrto Alegre. 1 (E.) -- Pcrnnte Cara r-iur-nxes - DeÍ'=e3éJs 21: Escan- '

desde que a Suécia suspendeu o
rue rr-i lhc i ros no governo. Acrcditu- -numerosa assistência ,l',e,,[iZOIl'SC, teio.516; Faltas,20; Toque;, 3; h;1- trânsito militar alemão pelo.

.

1
..

sIr ontem. à tarde. no estadia elo Cru- pedimento 1; Bola �"21't I inh a l,e
t . itó

. ,

.e, porem, que a gu ns I11lnlS lOS
zeiro. o esperado encontro entre I fundo 4: Ataques S. Tentos 0. eln ono sueco.

ião de opinião que o regresso do as selecões catarmcu=», é .Q.l)cl1"1, I Dirigiu o embate CQ0l1 grande imo .............._-_.........-.-..-.w..-.._..... ......
-' adversário pela contagem de 8 a 3,-eí it Grécia d eve dcpon d cr de plc- em disputa elo ("C','"";-,,,, ]":a"].'1].)'. parcialidade, o conrocrencc árhit ro

, tentos de Leônidas (4), Luiainho ,ri sc ito pOPulal.o, em .que a nação A peleja não

con.'es.POl1cleU
à

'�:�_'l cari?ca
Jose Fe�'re�1.'a.L:.·i:''1S·.!.1 Servilio, Remo e Hercules.

iossa decidir-se pela ;\[onarqllia, pectatíva geral, r1C.:;·ll;"llL,!lfl') no, O" cl?IS quadros Jog�l,,,,n _VI)(\e. O selecionado bandeirante axe r-
, .

I mo, os círculos e ..;p,;PIt .:,.:; [[p,1'2. CC1- cenrlo a segumte conM; '"W�'dO: (LI' citou-se assim organizado: Ober-)U pela lkpubl!ca.. l)l·tal. Os cataríncl:.'<�S foram .1.)1'('::08.. üll.·incnses - Adolfin.l.lO, Fatéco'(l e
. dan, Junqueira e Osvaldo; Zezé......-_............__ ..J"............ ............... fácil para os ;;2�IS 'lra.rliCl"Jn'llS él(l' TelC; Chocolate, Gueuf":; c J;:jJlno; Proc6pio, Brandão e Dino; Luizi-Atenção I � despe,? com � versários. Filipinho, Tião, Nhonüô. Br[\ullo e nho, Servilio, Leônidas, Remo e

d
•

cl�emda podeI se�hho Basta assin,,;;'!o: (lHe (J al'que'rv 3aul. Gauehos - Ivo, \'�1Z e Sena; Hércules.;:,a a com a ven a e pape ve. O.
gaúcho só praliçou sua prinw;) a Laérte. Ávila e Abigail: TC'zouri.

Jompramo� a Cr$ �,40 o qUllo. lefesa aos ,1.3 minutos ele jogo. A nha, Rui II, Adão, Rui I (' C21'lito.�ua Franclsco Tolentmo. 3.
vanguarda ,,;_;;, :1', -.' ,,-·teve C0111· - A segunda partida será reaJÍ
pletamente inofensiva, agindo em zaela na tarcle de quarta·feira pró
todo o transcorrer elo pi:elio, intei- xima, tendo por local o e "t"ic.l i ) rill
ramente llesailh.;u L Ida. Internacional.
Dos catarinenses crês homens, O início do encontro estú mar-

apenas. jogaram lut'..:!ból: Adnlfi- caclo para às 17 horas.
nl1o, Ieié e J almo. O al'llUl',l'O est eo
ve simplesmente assoml··:'oSll. I 'ré!
ticou inumeras defesilfj, ,:3h'Dndo
seu quadro ele uma dei'flltél acac:ha
pante.
Ieié foi, também, um L].:)i'; eê,tel')s

ela defesa e Jalmo ic;.�ou sempre
com muito c.ntusiasl11) :2 en�rgic!
A vitória sorriu ao (['l:ljro k'C1J

pela contagem ele :3 a I.), t,:illOS ele
Tesourinha. Adão e Rui TI. Triun
fo justo e 'merecic1r-, j)(,js JS gJú,
Ch08 exerceram compl,"'.o domíniú
sôhre os seus aclyel'c:án'.)C:. A pé�,>::io
ma pontaria de seus di�mteiros e a
lonru<1aveJ atuação ,lu ar'lUelrO
barriga-verde, evitaram U111Zt con

tagem bastante c1ilataJa.
J:;'oi o seguinte, o mOvimente) ;:rco

nico ela peleja: Gaúchos - Defe��as
3; Escanteios 2; Faltas D; T0yl\e�,

\

Esportivo I ���r�i�!c���!a�e�ral Bittencourt, 129, faleceu a 30

Catertnenses O
de outubro p.p., quando comple
tava 75 anos de idade, o riosao es

timado conterrâneo sr. João Sera
pião de Almeida.
Foi funcionário da Alfândega

desta capital, até 1927, sendo, de
pois, nomeado Escriturário da De
legacia Fiscal de Goiáz, de onde
foi posteriormente reKlovido para
esta capital, em cujo cargo se apo
sentou em 1933. Deixo os seguintes
filhos: -_ Euclides Almeida, fun
cionário público estadual; Alor de
Almeida, funcionário do Banco Na
cional do Comércio; Alzira de Al
meida Leal, casada com o sr.

telegrafista, Viriato Leal; e Jaci
Almeida, funcionária do Departa-'
mento Nacional dos Correios e

Telegrafos. Deixa, também, o ex

tinto, 10 netos.
Seu sepultamento ver-ificou- se

ontem, às 16 horas, no Cemiterio
Público do Itacorobí.

x

NOVA IORQUE, 10 (U. P.)
- As fôrças aéreas e navais

Boatos sôbre o rei
da Grécia

Londres, 31 (L'. P,)

17 afundamentos

*

No Rio
Prosseguiu na tarde de ontem, o

«forneío Imprensa». A Portugueza
venceu ao São Crist6vão, :por 2 a O,
e o Bangú derrotou o combinado
mineiro, por 5 a 2.
-- Empatando com o América,

por I a 1, o Flamengo sagrou·se
hi�campeão Juver>ÍI de 1943.

•

Oedar a(Óes do mare·
(h�1 Badoglio

NÁPOL1SS, 10 (U. P.) - Re
r:entemente chegaelo a esta ci
�lade e falando aos jornalistas,
) marechal Badóglio afirmou
1ue renunciará 3.0 govêrno logo
lue os alemães forem expulsos
la Itália. Afirmou ainda o ca

}o-de-guerra não ser político
" sim, chefe militar sem am

jições de mando. Em seguida,
3ac1óglio afirmou que o seu go
rêrno somente formulará um

)rograma ele ação após a liber
ação de, pelo menos, duas ter
:as partes da Itália do domínio
lazÍ-fascista, a-fim-de-que a

naioria do povo possa dar a.

tÕMICÓ�<o��fLAR
P'c,R. ixçÉLÊ��ciA�

Várias
Campeonato Brasileiro

Em Recife: Pernambuco 3, Baía
1. Renda: 55.400 cruzeiros. Em For
taleza: Ceará 2, Pará O. Em Vito·
ria: Espirito Santo I, Estado do
Rio l. Ren:ia: 24.500 cruzeiros. Em
Porto Alegre: Rio Granc'e d) t 11 3,
Sto. Catarina O.

Em Joinville
Os clássicos rivais América e Cas

xias empataram pelo. contagem' de
2 o 2.

•

Em PetropolisUm quad!'o mixto do Flamengo
venceu ao Serrano, de Petropolis,
por 3 a 1.Em São Paulo

O combinado S. Paulo-Corinthi·
ons-Palmeiras empatou por 2 a 2 Camt:eonato argentino
com o selecionado Flamengo-Flu- Independiente 1, Lanur 1; S.
mir,ense�Vasco.

I Lorenzo 3, Rosário 3;New Old Boy
-- Enfrentando o Comercial, de 2, Platense 2; Boca Junior 1, Atlan

Jundiai, a seleção paulista realizou

I
ta 1; Huracan 5, Ginásia 2; Ferro

ontem, pela manhã. mais um exer- carril 1, Estudiante O; River 5,
cicio de conjunto, vencendo seu Racing O; Banfild 5, Chacarita 3.

:ua opinião.

PII.aLIII
11111[011

Lon,dres, 1 (G. P.) - Segundo
'ontes habi,tuaImerrle bem informa
Ia/s, Yf�ri(1s jornalistas (].c rcnome

Ia Alemanha, pre\"e,nl(lo o colapsú
.lo "Rcích", ou abandonaram o

p,ais on intelTOl11peral11 suas ativi
dades jorll1alísrticas.

cowmn CASPA,
QUEDÁ DOS CA·
unos E DEMAIS
aFECCOES DO
COURO CADELUDO.

DE TEM

)i

USADO COM BOM RE·
SULTAOO o popu-

o Fí�80!�. _" Baço, o coração o Estômago, Of"
Punnões II Péle. Produz Dôres de Cabeça, DôreR
nos Osso�, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca�
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idi?t�s.Inofensivo ao organismo. Agradável corno lIcor.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como 8uxiliar no tr8tamento da Sífilis e Reu·
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91'.1» obtendo
tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no tntamento da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

,
1-----·--------------------------------------------------

5"%
- Proclamacão de Hitler Literatura Brasileira

J execuçoes �o",,' Jorq\(C', 1 (1'. P.) - Hitler em Bp AiresNOVA IORQUE, 31 (U. P.) dirigiu uma, P!Ooclamaçâo aos !rab::l- BIW110S Aires 1 (C. P.) _ l'ia
IV!

.

d 53 t' t f Jhaclores, pedJl1do-lhes que deem J ,

,
-- aIS e pa no as rance-

11l"ximo esfôrço em pról da mÚ-1 Eseo]a "José Manuel ES1t.rHlcla", COIII
ses e holandeses foram execu- quina elr guerra nazista. O "fueh- I� parkoónio ela As'sociação Argentados pelas autoridades germâ- ;'er" afirmou lJue o esfô,rço dos ti>no-Brasileini, a sra. Júlia Loprsnicas. A agência "Aneta" sa- tralbalhadores na> retagu�t'da deve I de Almeida inall{;llJ'oll o cnrso de1-· 1 1 h estar baseado no her01S11l0 dos . . . ...lentou que, por ore em c o c e-

soldados alemâes rlas linhas dr literatura brasIlemt, qne hcn'rf\ n
• fe da Gestapo naquele país, ge- frentr. J?e,s{acoll ain?a. HitJ.er (1'1e I caTgo elo profcslsor FeT'nanrln NII
neral \Valter Reuter, foram os op<,ra1'l08 gel'Jl1al1ICOS devem nes Pereira.
fuzilados sete reféns, em sua d,ell1ons.tl'ar n.o trabalh.o. a. suai COIl· O alto inaugural teve a Hssistên.niaiora estudantes em represá- I [lança maba.lavel na vItOrIá.

I 1 .] d., (e altas Hl1.tOl'l( a es.
lia pelos atos de sabotagem MEHSAGFM DE ROOSEVELTrealiza.dos nestes últimos dias.

PESSOAS

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

Washington, 1 (U. P.) - O pre
sidente Hoü<srev,ell declarou que se

As autoridades responsávei8 pela
fiel execução das EstatístiCOI!I Mili.
'\ares podem exigir, sempre que hop�
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ..
",orapel< nacional. (D. E. II.).

Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é s-Iher economizar' propõe enviar. uma l1len8a,gem aO

COJ1.f'Jre,sso sôhre a questâo dos ali
l11Ientoo.
angI o�n.ortc�al) n ericH,I1'O,S.Cinema Odeon

A's 14. 17 e 19.30 horas, �sse ci
nema exibirá o grande filme que
agradou integralmente: Raio de Sol.
Etambém: Filme Jornal 150(DFB),
Caçadores co.çados (des. colorido 1 e

Fox Airplan News (Atualidades).
, Preços3$00, 2$00 e 1$00.

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e
Hospital de Caridade
:Missa de FinadosBombas em Gênova De ordem do Irmão ProveC\or desta Irmandade, conllído todos

os Irmãos e Exmas. famílias, para a missa de finados que será cele
brada te�ça·feira, 2 de novembro :p. vindouro, às 8 horas, pelo des·
canço eterno de nossos Irmãos.

Após a missa a Irmandade incorporada, irá ao cemiterio, afim
de proceder'se a b.enção dos tumulos.

Consistorio, 31 dá' '&utubro de 1943.
JÚLIO PEREI�A VIEIRA, Secr�tario.

Argel, 1 (U. P.) - Poderosas

la) Dr. Rafael Dartolatil

fôrç.[ts aér,eas aliadas ata'caram, in
teuS'ament'e, o pôrto ele Genova, on
de as bombas alütclas callsa,ram
enormes dfll10S,
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