
Ecos da tragédia do «Iíapagé)
Belém, 2 (A. N.) - Encontra-se aquí Fábio Cunha Farias, essa ínrorruação, baseada em dcs

funcionário da Divisão de Caça e Pesca, um dos sobreviventes pachos de Milão, não forneceu ele

do torpedearnerrto do "Itapagé". Falando sôbre a tragédia de- talhes da prisão do genro de ;U[l�

corrente do torpedeamento daquele navio, declarou que, no solini.

meio da confusão, após o torpedeamento, o pessoal do subma- ,._.. ...,..__--..- .........

rino alemão, que já se encontrava à superfície, ria gostosa- Ataque &0 sul da

mente, enquanto alguns dos marinheiros nazistas, empunhan- franca
do câmaras fotográficas e de cinema, filmavam aquele cená- Argel, 2 (C, P.l - Poderosas

rio angustiante. Revelou que o rádio-telegrafista de bordo, f'or-muçõcs de bouibm-deiros pesa

cuja estação e cabine foram. completamente destroçadas, foi o tios das fôrças do norte da Africa

tripulante que mais sofreu, pois, colhido por estilhaços dos atacaram, vi(�lC'nta.JlIel1le, a cid:ld.e
torpedos, teve uma das pernas esmagada em três partes. I:n.- d�' Vanncs, :�lll1ada na costa mcri

possibilitado de locomover-se, procurou entretanto a salvação. dional da França, an sudoeste til'

conseguindo, num gesto de extrema coragem e entre dores

1
Nice. Regressaram a salvo às suas

atrozes acomodar as partes esfaceladas da perna, amarrou-a bases todos os aparelhos que par-

�om f�{xas ,el dêsse modo, logrou salvar-se, ticipararn nessa i ncl11'Sfi,o.

"

MOSCOU, 2 (U. P.) --�� "UMA SEGUNDA FRENTE, NESTE MOMENTO� SIGNIFICARÁ O FIM DE HITLER, E DE SEUS
CÚMPLICES". ESSA AFIRMAÇÃO FOI ,FEITA PELOS JORNAIS RUSSOS AO DESTACAREM A DIFíCIL SITUAÇÃO DAS

FôRÇAS NAZISTAS NA FRENTE DE BATALHA GERMANO-SOVIÉTICA. SEGUNDO OS DIÁRIOS RUSSOS� HITLER SERIA
COMPLETAMENTE ESMAGADO NA FRENTE RUSSA, SE TIVESSE DE MOBILIZAR VÁRIAS DEZENAS DE DIVISõES PARA

DETER A INVASÃO ALIADA NO OCIDENTE EUROPÊU.

Posições tomadas
Aruol, :2 (C .r.) - Vencendo um

a um os obstáculos da rcxistê ncru

nazista, o Qui.nto e () Oitavo Exér

cilos prosscguem sua vi to.r iosa

marcha 110 sul da Itúli a. Xus pro

ximidades do rio Voll urn o, foram

conqlii�tallas além de Cant ahrpo as

localidades de Grundár i o em Ton-i

grc, :\Iazzo,1l i e San :\bt Lera. Eleva

se assim a 7 o número de posições
inimigas capturadas nesta última ,

jornada. I Ano XXIX I Florianõpolis- Quarta-feira, 3 de Novembro de 1943 I

II ,,�����!�i��,�·�!�!:����:
meros ataques lançados por fôrças
blindadas alemãs, nas zonas d e

Zhumbcrr.k, Novo-Mesto e Liubl i a

na, na Eslovênia, e em outras par
tes da Jugocslávia, cspeci almcntc
no Montenegro e na fronteira d,:

Sórvi a com ü Sandjak.
o lUAIS ANTIGO DLiRW DE SAN:rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

H. 8956 Venda
de

Rio, 3 (A.

Divulgar ...se-ão OS resultados
da Conferência

�-��

A t.
- I A despesa com o ricanas na Europa, leria chegado a

"ençao . cinema póde ser ti sua última hora. A guerra teria ter
roda com a venda de papel velho. minado ràpldamcuic. Os povos do
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Froncísco Tolentino. 3. mundo respirariam l iv rern en tn ou-

- - - - - - - - - - - - • tra vez. A derrota de Hitle,r será

Prossegue o avanço sôbre Isernia """F6J� �",:"�'j;�;,A,�:�;�:'7�,��; l;',��ic��:::
Argel, 2 (D. P.) _ Prossegue de forma impetuosa o! Londres, 2 (D. P.) - A rádio i

í

es para 0, dcstr-ulr a êle e a seus

I:>

E
'

it br itân ico na direção euussora da .luguesluviu Livre fez companhci i-os. As grandes vitór-ias
avanço dos soldados do Oitavo ; xerci o

d I " I f 'mações oficiais salientam que foram ocupa-! um apelo a lodos os pilotos e lI1CllI- -----::-----=::::--===--===------------
e serrna. n OI

I 'I' ! 'f'
'

A V I t-; Odas as localidades de Villagricola, l\Iacchia e Godenia, nas, )1·os. aux i lares é a antiga orça ae- ,

..

1 dI' Os so'dados do aeneral Montgomery] rea [ugocslava para que se ap rescn-
VIZIll lanças e sernla. � I:> •• : I

'

,

"

>, '. I _

t bé C t lupo na frente central a OItO qUI_Item imediatamcnle d'ÜS conuuu o�

ocuparam a.m enl an u , '
I n"

lômetros ao nordeste de Boiano. Na frente ao norte do Vol-
I
tias tropas (.0 gener-al � Jl�o. Segl�n-

t t d· 1 Clark realizaram importante do a mesma Ionte de �lllormacao,
urno, as ropas o genera _' I ,',. ;- 'O"

"

o

tro de comunicaçoes de Teano a os patr íotas estao OI gun izantl o a

avanço e ocuparam o cen , I ,", '", '! ",�,.' 1 1;-
t '1

A

t tele Frascolise Foram bombardea-' nova fOI ca aci ca ( () (X;CI CI tiO, l e "

se e qUI orne roe ao nor e . I -

..

,

f' I
das pelas fôrças aéreas aliadas os portos de Civita-Vecchia e bcrtação e, para esse im, per em a

colaboração de todos os [ugocxla-
Ansio.

vos que pertenciam a fôrça aérea
",.,..............-----. -�-...----........--._................_-,............,.-..-..-..-..-........-,...................-----.-< li o p a í s.

Finíssimos tropicais e linhos i� !!I���
acaba de receber �:��i���,a�:���i�:�/�����:i��ii���<:;llJ��'(:!sn���:� 45 ml"l alema-oslros �le instruç âo da HAF. O cm- U

"A MODElA)) ! �:�=�,�A:
!

Chulo preso pelos
alemães

Londres, 2 (L P.l - O conde

i-.. - ._-. .-_._-.._.-.- - ___._.- -_-__.- - - -_ -.-..:: c i ii II o fo i p rcs o p e I as iiutor idadc s

alemãs, oncont rnnd o-se detido,
ntuahnoutc, na pr-isão de Verona. A

emissora de Horn a, que t rumsruiti u

,.,.._- .-_'"aa-.-_-_-_-_..._._-_-_-......�

Agem os patriotas
franceses

Londres, 2 (D. P.) - Os patr io
tas franceses descarr-ilaram outra
vez o expresso de Marselha. A
emissora de Vichí informou que
em consequência do desastre mor

reram sete pessoas e outras vin le
ficaram Ieridas. Trata-se do ler
ceiro acidení e grave provocado pc
los patríotas franceses, na linha de
Marselha.

ALVARO MIRANDA
(MINERAÇÃO DE CARVÃQ BOM RETIRO)

Avisa que, tendo o dr. Emílio Gravina deixado a dire
ção dos tra?�l�os da Concess�o de Pesquisas, em FaxinaI
Preto, .munIcIpIo de Bom Re tiro, o novo procurador, abai
�o eesinado, eche.ee 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.

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

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

já foram aniquilados
Moscou, 2 (D. P.) - Mais de 45 mil soldados alemães já

foram aniquilados durante a batalha de Krivoi-Rog. Apesar
das tremendas perdas sofridas, os nazistas continuam resis
tindo furiosamente, pois a queda de Krivoi-Rog seria o aniqui
lamento das fôrças germânicas da frente inferior do Dnieper.
Outros despachos adiantam que as tropas soviéticas já estão
a ponto de isolar 90 mil soldados alemães na Criméia. Reve
lou-se, porém, que contingentes menores nazistas foram si
tiados e estão sendo aniquilados em diversas partes da frente
de batalha ao léste do Dnieper í.nteríor.

Precos
, ultra-vantajosos!

fCíiãPfuS��'�'!
i n�i!!�es LEMO

i R�Fel�C�}� L\_L:2Ç!g
•

- -•••••••-....,... _••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'VItI'rtI"t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarta ..telra, 3 de �ollembro de 1943

LONDRES, outubro - (Do' ciado, suas primeiras palavras! na Gestapo porque não qnís

Frel1�h Press TSel'vi:�� para 1.n-1 foram a França. Eis algumas I trair seus companheiros .. Ví
terahado) -I m oficial da ma- I de suas frases que despertaram prenderem homens ... Ví rílas

rinha britânica, o capitão elo! a emoção geral do Parlamento. I intermináveis de mulheres e

navio R. 1\1. Prior, que foi 1'e- "Homens, mulheres - operá- 'I homens esperando algum ali-

I
centemente eleito dcpntado, fez rios - que me auxiliaram com. mento, enquanto encontram-se

o seu primeiro discurso na Câ- o risco de sua própria vida, me as eriança.s nas, ruas ,edema?ia
mara dos Comuns. perguntavam quando através- das e famintas '. "VI tudo ISSO

1 Êste grande oficial que assim sei a França: "Quando vosso na França. E foi-me muito di-

entrava na vida politica, veio I primeiro ministro nos falará fícil dizer onde acaba o nazis

diretamente dos campos ele ba-I
de novo? Suas palavras nos 1'e- ta e onde começa o alemão ".

talha: herói de Duukerque e contortam e nos dão coragem "Os franceses foram batidos,
ele numerosas operações na-\IJara

lutar". Perguntavam-me mas ]) unca vencidos. Êles es

vais, tornou . parte na batalha também: "Quando virão vocês tão prontos para retomarem a

de Dieppe. Feito prisioneiro
I
em nosso socorro'?" "Talvez luta e clamam por auxílio" .

I
pelo inimigo, conseguiu eva- eu veja 3. guerra sob um pon- Permaneceremos surdos a êste

dí r-se, atravessando. a pé, me-I to-de-vista particular, mas vi apêlo ? Se o govêrno nos dér as

tade 'h França, alcançando a

I coi�as Iiorrfve is .I�a I<�raI:ça. Foi fôrças ele ass.CLltO
necessárias

Inglaterra. aSSIm que um dia talei a um para nossa tarefa, dar-Ines-

No discurso por êle proriun- homem -- um cégo : trabalho -ernos a vitória",

o ESTADO
Diário Vespertino

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

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,.00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0.30

No Interior:
Ano Cr$ 8().OO
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr:f �5.0!1

Anúncio! mediante co o trát o

Os originais, mesmo não pu

I
blicad os, não serão devolvi.

dos.

-
A -direção não se responsa-
hiliza pelos conceitos emiti,

I
dos nos artigos assinados

Os franceses vencidos! E�os e Notícias I

::-':0\':1 Iorque, ouí uhrn (Do

nunca foram

alisam·se por processo
moderno

Fazem-se penteados·
Magnólia Fernandes,

Rua BOGaiuva (antiga Nes·

tor), 316 - Estreito.

Despachando um ofício ela SP'
cretarta ele Agricultura elo Estado
elo Rio. em que esta solicitava au

torização para que corresse por
conta ele determinada verba a ele ,.

pesa decorrente elo conserto ele
uma geladeira, o interventor Ama
rat Peixoto ciisse: - Autorizo. A
acrescentou: "Para um simples
conserto em uma geladeira elo Sel"
viço ele Caça e Pesca foram <1acLl'i
(i2 informações neste processo. O ..; ,

srs. secretáiío ela Agricultura e

diretor C]O Departamento ele COi)1'
pras devem chamar a atenção elo:;
runcionários responsáveis POI' Ü1'1'
tas delongas. prejudiciais ao bom
andamento elo serviço público".

::\Inis duas voluntár ias se apre-
scn turum ii Sélima Hegião Xl i l i ln r
(Hccif c) para integrar o Corpo <[c'
Enfermeiras que acompanhu rú o

(:O1"[)O Expcd icionário Br<l,�i lei 1'0.
Sáo elas as senhor-Itas Olga de Lc'-
1ll0S Siqueira, com 21 anos de' id,l
de, c Edite Go n çul vcs, de 22 u n ox.

·------------·---------------------------------------����m;�5�·-E;m;�M2�;ã..;sme��;;..ãi;a�
Instruendo as esnõsas "�IIII�JlBtI&"'w�"""""'"'WlIi@Wii .. AP.'''' mEEZ

australiana�

tralian ::-':ews &: l n l'ormat i on 13 1-

rcau para ln lc-rul iudo ) - Pt-ler (;.

_,q ' I I____ Glose, <[o Exercito Americano, �11"

I g<:riu a cl'eaç,iío de ulll.a organiza-

Novas !liormas i Ç:lO 11a, Ausirúliu paru i nslrui r as

lLilI
! moças an sl ru l ia n ax casadas COIllI

dos «nazlstas», s(�ldadüs amcrlcunos. r\ (�rganiZ�t-l·
'. o I çao, que l cr!u corno objetivo llrp-

..

Washíngton, 1 (U. P.) - O parú-lus puru a vida do lu.r na

Departamento de Guerra reve- Aiuérica, sr-riu somclhant c a urnu,

lou que os nazistas estão util í- que já existe om Londres, para as

zando urna nova arma contra IT('elll-Cas;)el;,s unglo-umcrjcunas. '\"':
os bombardeadores, conhecida mesma ocasião ô le declarou que p'
por "fogo prateado" que, se- uí inue () número de :íOtl os casa

gundo parece, consiste em pen- mcntos relüstrados de suldudns

�as. d�, discos esbr�nquiçados e p,lllerieano;: com moças auslrali ,-
100eseentes. Os tnpulantes

de! nas, de\"l'nclo existir ainda inúlIlt?-
umas "Fo"t 1 U d ' "

• I a ezas - voa 01 as 1'os se111 registrar.
que recentemente participaram' I
de um ataque contra a Alema-
nha, "iram êsses discos que
eaiam diante de sua formação.
Um dos bombardeadores foi

atingido e imediatamente ficou
envolto em chamas.
�aquele departamento se in

formou também que a análi se
I

de outras "novas" arnlas na- izistas demonstra que os ca

nhões-foguetes são utilizados
tanto de terra como dos aviões
e. disparam projetis llluito po
tentes que alcançam alturas
elevadíssimas. Os "Messers-IcbmW-109 ", "l\Iessersc1unitt-
100" e os ".J unker-88" estão
armados com êsses canhões. O

canhão-foguete tem a vanta

gem de pesar menos e de evitar
o retrocesso da arma ao ser Idisparada. Porém, em compen
sação é 111e11or a sua precisão.
Os alemães também utilizam
bombas aéreas com espoletas
de tempo, que deixam cair sô
bre as formações de bombar
deadores.

Quanto às chamaelas "bom- I
bas deslisadoras" dirigidas por'
meio de rádio, são utilizadas
contra objetivos de superfície
terrestre, porém não contra os

aviões. I

DR. LAURO DAURA

Aux-

DOE:\ÇAS DE SENHORAS -- VIAS URINARIAS -- CIRUHGIA

Tl'rllan1ento especiaUzado U8:-:i aíp-eç'õe's (1.0 r\ IKlrelho Genital Fellünino.
'rnUmne11 to moderno da U1CnOl'l'�lgia A�.{l1d<1 e Ct-onica. sob contl'ole en

(loscopico \1JHETBOSCOPIA) e de lnboraLfÍl·io. Aparelhageln eldrica para os trat�,·

mentos cspcciali%ados.

llie. em n.mú..vel ge3to� um eálice do

excelente o,peritlvo KNOT, lembra.
l:Je U. Sia. de ll.CreScentar, ao ag'rude-
0€1 a. gentileza:E$íl!E 1..411-
S'fl'1 O NEli APEi1IT/I/(}

1'i1EiJI!.EifJj
__l1li

{//1 PflOOtJTO DA K/1OTSA./flO. COtl. é St(j{!ROS

_________
1TI••I.II.IÍ --'

DIATERlIIA -- IXFRA·VER:\IELHO.
COXSl:LTAS: Diariamente ela:; 14 às 18 horas.
HESIDI';XCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado).
COXSULTóRIO: Tiradentes, H. FONE: 1.663.
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: As mais famosas mUSicas, com os mais :
•

•

• famo sos artistas.
e

i ÚLTIMAS NOVIDADES i
·

N RADIOLAR
e THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

·1 ai « '» i Séde: em Londres�I���� de Reserva excedem;

I Rua Trajano, 6 I Cr$ 1.200.000.000,00.

" • 'I' Sub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vida) Ramos, 19

:••••••••=••••••••G•••••&�•••D•••••••••••••••••••••� 1=--=ZE�__L�.__���.__q��__�������__m."�Ç, __

,

e liquidaçãoNão
o proprietário

(AS
da A mnrtulldarle infantil está al iu

gilldo cifras elevadíssimas e111 For
taleza .. Durante lima reunião havi
da, no nucleo local da Lcgifio Bra
<i l cira de Ass istcnciu. presente (J

diretor do Dcpnr-tamcn!o de Snúdc,
'hse prohl em a foi longamente de
balido.

T ti

Lo
tendo estado em S. Ps.ulo e havendo contratado alí com

diver sas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2". feira proxima, uma

VEND1\ ESPECIAL Sl'gllndo os dados colhidos 1)('lil
Coru issariado do Ahustecimcnt o d:1
(;Ipilal baiana, existem nlua lmcn: c.
nada menos de 55 mi l reses cm eu

gorda nas pastagcus dos municípios
w. !;::í:'.1l0S de :\1lIndo �o\'o, Capi va ri ,

Baixa Grandc. Itaberaba, Hui Bar
:'osa l' outrns da zona de pccuúri.i
.to Est,cJo da Baía. As perspectivas
.ào. po is, busí anl o animadora,
(fl1'lIllo ao abastecimento dnqlle};,
'<lpil,,!' ]lara onde se deslina, alr,,
\ l's d.o l1H'rclflo de Feira de Sanla
IW" li maioria do gado de engord:t
daqueles Jliunicípios. De posse d0s
�cs d,N!os l' adolados as providef:
cias que se faziam lllis[l'I', o COll1is
.';'lriado do Abastccimento anuncia
para a prc"Jximu sema.na n mulanc,;,
(iiúria de 130 bois, para a ctlpit,;I,
.',l'llC!U duplicado esse número num

dus dias d:" semana, isto é, ll() sú
hado.

g ar.hando apenas os descontos

Nova medelídade que ira revolucionar a

NOVI.DADES EXCLUSIVAS A PREÇOS
praça

NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITl\.S

Aguardem, pois, a reabertura da

C[-1Sét NaC;-·ll
de vendas. NovosNova' modaiidade sortimen tos.
Novos P;'eços,

Remarcações gerais em todas os sec':;:ões:
ARIVLl1.RINHOS, CALÇADOS e TECIDOS

C�asa Néltél1
Rua: FeHpe Schmidtl 20

,

�.
Ia ,,*1&MiW�I\lÇ'j!§'ifjj"IJ4W5iNd;P6'_.·&*M&Qfi.t5f

F01VIE
Ca1cl1lú, 1 (Pur \\',lIter L. Briggs, 'I

() vive-rei. marechal 'Yavl'il, pas-
,urrespondcnle da '"lnitetl Press" sou Irl's dias elll Calcutá e n,'.';

_ Especial pl.l"a o "Correio da

I
ZOjWS nll'ais lomando conhecilllclL'

\>1a,nhã") - �Iilhares de COCYOS lo da sillHlo\::lo. Terminou sua ins

:oam ,( s('gllnda cidade do 111l11C'll)('ç,i'l visitando \"árias das caiJLi-

I rio c, c]l'Se.Tl'\'elil
dI"culos elll tornu' nas

gr:".uíias que existelll em d.eze-
�

da sede go\'ernalll'<l, cl'nlro adllll- nas Ill'sla cldade, onde o gOVl'l"lIrJ

nistrnti:'o de um conjllnlo d.e c:1sas p as s�l('i�da�ll's filantropic<�s tel1-1
que eXlste>i1l ao (Jl'sll' dll no SOll Iam dlslnlllilr :I,I!Jllelllos. Siío cal-

gi:,. ,cul:ll!fls I1UllS 1:30.0üO os habilan!t?s

CABELOS MUITO
CRESPOS

As a.gullreir:ls :i\'l'S de rapina es"' éllle ClllllparpCl'lll para COJi)cr sua

li\'l'ralll prl'senll's em ('(laa· ".Ul1 única ra�',\(J diúria, a do llleio·d;�l.

das -10(1 noites que o C'oITesponclê:::'. O cOITcspondente \'lU os famintlls

le passuu elll Caleul:'I. Sempre hOl1- saclldindo os seus recipientes para.

I'C lixo c carniça nas ruas para as receber a sua raçào de arroz e

aliJlll'ntí''l", mas hoje toda, li carne ,ígua. J)e>]lflis esperam em si1c;nci;),'
morta é devorada alé os ossos pc- falando St"l com os olhos elo dese:,-

las bocas humanas c todos os clepú- pero, a ehegada do dia sl'guinlc,
I

silos de lixo S<lO vIsitados pelas no (TUfei yollarüo a receber o misér-l .....-----.....�-�������
famintas turbas. Esta noile os co]'- rimo quinhão c1e alimento. VENDE SE"OS a,pareCl'l!] COl1l o pressentimea- �leSl1l(l na a"enida mais ampla

,.,

lo ele que se produzido mais lllO!"- (Ie Call'ulú é difícil não tropeçar c um caminhão «Chevrolet» tipo
tes de seres humanos. Enlretantu cair súbl'e "s desditosos C[ue, quasi 1940 (sem carrosseria); um cami

algulls fUllcionúrios anglo-hindlls nLIs, perambulam pelas calçadas.
nhão "Chevrolet" tipo 1938 (com
carrosseria); uma "limousine" "Che"

residentes elll ="ova Delhi, afirmam �üo il1lploram a ('arirla(jc do [ran- vtolet" tipo 1938 emplacada.
C[Ul' a \'c]"süo dp ([UC as rLlas es- sCLlnle porque jú não t":em fc)rç,l:" Ver e tratar, no Estreito, na

tão cheias de morlos (> ele agoni- "\ apalia geral é prOrl1!i tIa. Alguns sua Secundino Peixoto, 50. (Mai

zantes "é um dos rUlllorl'S prop;l- dos que :Iinda, "iyem 1\.:,0 vollarão f
res informações, com "Laláu"}.

1 I ['! I l' O') 13v·ll
g:H os sem ([ua, quer une ulllcnlo

i
a ré' azer-se. lltros so se ll1('xe�l]

eUTre as massas h in(lLIs". arraslando-se. VENDEM-SE 20 ações da
Cia, Siderúr

gica Nacional. Tratar na reda'
ção do "Est&do". V. - 8
\------------------.--------------81R E ARMBZEM ORI[NTf ALUGA-SE A casa sita

na Avenida
Adolfo Konder n. 3, com amo

pIo salão para qu alquer ramo

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

30 V. -- 8

Rua V, Meireles, 11

PETISCOS - �Roll-mop9 - Herrings -- Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas -- Ovos de
tainha fumodas - Pernil - Pasteis -- Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc. Bicicletas: vendem se 2
em ótimas
e trator no

Fim, no Es
15 v.ll

condições. Ver
Bom

a casa de mo·

radia (chalé) n.

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

8 v.·S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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()LUBE 12 DE AGOST{) « SOIRE'ES» nos dias 61 14 e 27
r"W' .. � , de Novembro

a "soirée" de 6 de novembro devem ser reservadas na secretaria do clube, ao preço de Cr$ 10,OO}(As mesas para

........................._.

iVida Social I
• •

1•••••••, ••••••5:

DESPERTE D BILIS
DO SEU FIGIlDO

o do diasanto
MOEDAS ANTIGAS

E Saltará da Cama Disposto para lude

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li-

Colecionador compra moedas
antigas nacionais.

Os Mátires de
Sarago(avrernente, os alimentos não são digeridos

e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílu las Carter são

extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis-

ANIVERSARIOS
Ofertos Qo ímpio e cruel Damaciano,

depois de derramar rios de sangue
em Saragoça, sendo que o n úrne
ro dos que aceditavam, em Cristo
ia aumentando de dia para dia, 1concebeu o de testavel projeto de
acabar com todos de uma vez.

Fez publicar um fingido édito em

que permitia a todos os cristãos
que vivessem segundo a sua lei;
mas acrescentava que para isso
deviam rnozo.r todos juntos fora
da cidade, e até lhes marcava o

dia e a hora e a porta por ondeClubes: deviam sair. Apenas os fiéis do 2 que dur onte os momentos de
Correm animados no "cercle" da I Chegaram à Europa Deus verdadeiro ouviram o pregão, intenso excitamento, o san-

c�lina os. preparativos p�ra.o gran- BUENOS AIRES, 10 (U, P,) resolveram-se a deixar suas casas gue 'Pode passar pelo coração
d ioso bc íle com que serao rnouçru- l\. b .. 1 d "C b d B e fazendas para não perder o te- humano à razão de 4 galões por
rodos os melhoramentos realizados

-

< ora0 o a o e llena
souro da fé. MaIos piedosos cr is- minuto, ou seja a mesma quan

no clube, bem como o novo assoa- Esperanza ", chegou aquí o adi- tãos deixaram a cidade, caíu sô- tidade de água que passa habi
lho do salão de doriso.s. Assim é do militar da embaixada do Pe- bre êles a matilha dos esbirros tualmente através duma tor-nei
que, como. das anterio:es vezes, rú na Itália, enl trânsito para de Damaciano, que os passou a ra comum.

contou o L:�a com a b�a vontade
seu país, Chegaram igualmente fio de espada, como lhes fora oro

da exmc . sro . D. Alberbna Gonzo
.,q ., ,. I denodo.que vem ensaiando os bailados com 00 funcionários chilenos, que E

' 1 1. ,.. aSSIm passaram aque as a mas
arte e bom gosto sobejamente ze- f'oram trocados por súditos Ita- I eleitas ao gozo eterno. Era no ano
conheci:io. Além disso, números lianos na Franca. '303 ou 304.
de canto. magníficas músicas re-

•

1!:;!:�::��::�lf1f�t�;i�� Gmring est!i desmor!llil�dnassistirem ao baile do Lira. Aliás UI m u U U li
o bem elabora.do programa.

A

do I BERNA _ outubro _ (Por tor do Reíchsbank. E o protes-]
q.ua� .cQn�ta o

í

ndo um. concer-to

I nu Wh 1 ' da IN'rER-AME-1 sor Speer como ministro das I
slnfonlCO e uma garantia do su-

I Á ee e1, ao I

J' _

'
.

cesso dessa noite de alegria e en RICANA) - Numa nova reor- Munições, desde fevereiro de

?antamento. Acrescen:a-�e a tud?

I
ganização da administração �942, já se encontrava ta�1bem

lSSO a graç� e a elegancla da �al' interna da Alemanha, anun-j a testa de toda a produção de
n_ha .da Prlmave�a e s.eu �UZ1�0 ciada há algumas semanas o guerra. Isequlto, e ter-se-a uma

í dec.Iizciçfio I "
•

. -

�

do que será êsse baile.

I
marechal do Reich, Hermann As novas reorgamzaçoes,
Goering, cujo prestígio decái portanto, podem ser interpre-

S I
-

d ,depois de cada raide da avia- tadas apenas como um indício
« e eçoes o ção aliada, está evidentemente de que o marechal Goering foi

R d (, De t perdendo terreno como super- despojado das funções de su-

ea er S Iges» ditador da econômia do ReleJ Ipervisionador da vida econô
Suas prerrogativas foram de- i mica e industrial da Alema-

Temos presente a nova edição I volvidas ao dr. 'Walter Funk, i nha, .

desde o início do plano
da apreciadíssima revista "Seleções ministro da Economia e ao jo- quadnenal, em 1936.
do R�ad�rs .

Digest", �nviada por vem Professor Albert Speer,
s�u dlstrlbuldor exclus�llo ':0 Br-a- ministro das Municôes. Is11, Snr. Fernando Chmagha, com -

' José Machado e
escritórios à rua do Rosário n , 55- Nao se sabe exatamente

MA-ARio de Janeiro. qual a soma de poderes dele-I aria da Cilória Machado
Esse exemplar nos aprese�ta,' �o- gados aos dois líderes nazistas, I comunicam a todos os seus

mo sernpros, assuntos ndrntrdveís , pois a rádio de Berlim foi mui- parentes e conhecidos o nas-

Dadot:'lll_.·o -m lhII�polesartigos empolgantes, e, sobretudo, ' . . cimento de sua filhinha

I
g �;::Ii ... nu I

idéias indispe;nsáveis para o enri- to pOUCO explícita a respeito, NEUSA-GLORIA

_

NÁPOLES, ] o (U. P,) - Ra-
quecimento do patrimonio

í

n tele- tendo falado apenas "numa ocorrido a 26 deste mês, na dóglio chegou a esta cidade,ctual do leitor. nO·1la concentração no que se Maternidade a-fim-de realizar conferênciaA revista em fóco, nesta presen- refere à organizacão e à díre- n 'l'd I Iítite edição, nos presenteia com os;:- .

"
" 3 v. . 3 Gonl pel sona 1 ac es po 1 lCaS

artigo que se seguem: "RECEITA: çao �a economia de guerra I tendentes a estabelecer mais
UM PAR DE SAPATOS", por wu- alema". Acrescenta-se. ql�e _

o As anedotas e piadas aparen- amplo e mais representativo
liam C. Casseres; "CHURCHI�� dr. Frank recebeu a atríbuíção I temente ingênuas são grandes I

entendimento devendo também

ESBOHÇAb A PHAZ PERMANHEhNTG�b' de dirigir "os problemas de po- armas de desagregação mane. conferenciar com o generalpor er ert oover e ug 'i -

Iít]
A'

b teci .

son; "SEU NOME SAIU NOS JOR- I ICa eCOnOmIC_a, 8: �S e�lmen- Iadas pela "quinta-coluna". I Clark, comandante do Quinto
NAIS?", por James H. Holden; "E tos da populaçao CIVIS, circula- (L. D. N.). Exército.
VOCÊ PENSA QUE É ESPERTO", ção fiduciária, comércio exte- ..:"..iii* u ;;;iiiE mm_iiiiiii ;;,.por John Henry Cutler; "A ARMA rior e o financiamento da eco- ií MP

SECRET,A QUE SALVOU A I,NGLA· nomia alemã e dos protetora- vai FIZER 'CONCURSO?TERRA', por Donald Wllhelm;
"NÃO TEM QUE MORRER AFO d�s':- O pro.fessor AI_b�r� Speer I

,

.

.

IIGADO", por James W. Danner; fOI ll1CUmbldo de dlnglr toda
"TODOS

A T!;=M GRAÇA, SEJA NO a produção de guerra nazista, I dQUE FOR , por Gellet Burgess; AssI'm aos 38 anos o profe"sol' nspetor e Consumo?
"A ESPARRELA EM QUE HESS " '

., .

I Oficial Administ:.:'ativo?
CAIU", por autôr anônimo; "O Speer_ e chefe da famosa �:'�'a-

,

Inspetor de Ginásio?
RISO :ç>OS OPRIMIDOS"; "A OR- nizaçao Todt e detem vanos

I Coletor Federal? .-....- ......."'..-.-.-..-_-..- ..-J'_-.-_."''''..-..-.••-.'Y'J

DE� E -- M�TAR", r�p.roduzid� altos postos administrativ0's, Postl'llista? CASA MISCELANEA, distri-
do, ?rusade.r A' • Semc;.narlO do 8 colocando-se entre os mais Duidora dos Rádios R. C. A.
��ú?r!�os �ÁlifÔ��;OR���3��� destacados líderes nazistas. A Escoia Universitária de São Paulo Victor, Vávulas e Dsicos.
NESA". por George Kent; e, final' Na realidade, todas as atrj.. Rua Trajano, 12.
�ente, o admirável conÃdensado buições agora dadas especifi-,' sob a direçã.o do dr. Aquiles Archêro poderá habi·

,i1araram-a--'-r-o-n-t-e-.• r-a'ENSAIO GERAL DEINVAS O", por camente ao dr, Funk er 'n') litá·lo devidamente, por correspondência. lU
Quentin Reynolds, cuja edição ini .

h t us postos de I Informações: O. L. ROSA húngaraciai. na quantidade de 1.000.000' ln. �ren es aos se
. ' , I '

esgotou'se em dois meses. Mllllstro da EconomIa e dll'e.. Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS
I

Londres, 31 (D. P.) - Os gucr-

�...������������M����!M�!���������m�l1I�j�_�-r:::Q��- rilhciros jllgoes,lavos atrav,essaram
a frolliteira da Hungria e OCU!lJ3Iram
três locali<dades situ3Jd3ls em Bosan
ka Krayna. Foi totalmente aniqui
lado UJl1l batalhão inimigo e apreen
dida grande quantida,de de arma

'mento e munição.

Decorre hoje o aniversarlO
nosso estimado conterrâneo
Edmundo Simone.

do
�

....JJPl.......
sr.

A. Müller· Rua Dr. Pedrosa, 75
que foi Jean Henri Dunant,
rico banqueiro de Genebra, o

idealizador e fundador da Cruz
Vermelha, à qual sacrificou to
das as suas energias e todos os

seus haveres; e que esta orga

nizagão apareceu oficialmente
pela primeiro. vez na guerra
austro·prussic.na de 1866.

O sr , Carlos Leisner,
firma Carlos Hoepcke
anos hoje.

sócio da
S.A., faz CURITIBA

Fortalezas japonesasNesta data, passa a aniversarlO
natalício do sr. dr. Acácio Moreira
Filho, talentoso advogado no fôro
de JoinviHe.

posto para tudo. SãQ suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

São Francisco (Califórnia),
10 (U. P.) - O rádio de Tóquio
informou que terminou o 830
período de sessões da Dieta,

J motivo por que foi pronu�la
do um discurso pelo minfstro
general Tojo, que, entre outras

coisas, disse que o Japão cons

truiu fortalezas inexpugnáveis
a qualquer invasão".
Também anunciou que a Die

ta aprovou resolução, pela qual
o Japão consagra o estabeleci
mento da "nova ordem mun

dial" .

3 que foi Johann Kuhnau, o

organista predecessor de Bach
na igreja de São Tomaz, em

Leipzig, o primeiro autor de
sonatas para soio de cravo, ins
trumento ê"te que é o avô do
moderno piano.

fôrcas do norte para
o sul

LONDRES, 10 (U. P.) - Os
alemães transportaram 35 mil
soldados do norte para o sul
ia Itália, para reforçar as suas

.ínhas de defesa. Salienta-se
que os aliados continuam ata
cando as principais posiçoes
germânicas em toda a zona de
batalha da Itália.

4 que a ilha de Java, que dis-
põe de apenas 1.100 quilô

metros de comprimento e 200
de largura, possue 42 milhões
de habitantes, ao passo que as

vizinhas ilhas de Samatra e

Bornéu, a-pesar-de mwto maio
res, contém somentej,� décima
parte daquela popul":ção.

5 que quase todo o mundo já
ouviu falar na fabulosa r-or

nha de Sabá, a amante magní
fica do rei Salomão, moo que
muito pouca Ifente sabe que a

antiga nação de Sabá corres

ponde ao rooderno reino de
Yemen, na Arábia.

MACHADO & CIA.
AG:QNCli:.S E .REPRESENTAÇõES

'alxa postal - 37. Rna Jolio Pinto - li.

Florianópolis
Snb·al{entes nos principais mn.aicfplo. 110

ESTADO
6 que o açúcar de cana e o de

beterraba não se diferenciam
um do outro nem na sua com

posição nem no seu sabor, a

pesar-de serem extraidos de duas
espécies vegetais completamente
distintas.

DANOS ENORMES

Istambul, 10 (U. P.) - Um
viajante recem-chegado a esta
cidade informou que os aviões
americanos que atacaram, há
pouco tempo, a cidade iugosla
va de Nish, causaram danos
consideráveis, pois destruiram
o quartel general do exército
búlgaro de ocupação, e estacão
de estrada de ferro, armazéns
e parques ferroviários e vários
depósitos de petrechos mili
tares.

Acrescentou que o ataque
causou 600 mortos e 1.300 feri
los, aproximadamente, em sua
maioria civis, e provocou pâni
co na cidade, pois que as se
reias de alarma apenas se fize
ram ouvir depois de cair a pri
meira bomba.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

SA!\:GTTEN(_)I_
Contêm oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc- SE ASOs Pálidos, Dep�uper&do8,

Esgotado�. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam,
Crianças RdfluÍfieas rece·

berão ti tuuirlctição gertil
do orgdnisIDo cum o

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas noS halcões da

Casa SANI ROSAI
Diariamente recebemos novidaoes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

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

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«.A Exposição»
Ternos

Fcçcm
de tropicais, linhos, bl1ins e

urna visita. sem
PRACA

easeeíras.
•

compromisso,
QUINZE N. 11

,

a

,\IO,",l lOI'<juc. outubro (Do "Po- S,I\';I1ll no f'ul uro d'l. genlp ll()IIJilf-'ln n d Fi�hls" para Jn lvrnl iado ) su , um íuturo que êlPs mio eS[)l'r'l-

fIú u lgunx meses, soubemos do fa- \,,'111 ':e:. ]lois nenhum pris i onciro I
Iccimcut« no campo de concentra- csperu sair vivo do "campo da

ç:lO de Oswiechu, de Slanislaw ÜI.I- morte". i
bois, proeminente líder traba,lhisLI t 'ma noite, depois de ler feito I

puloncs. St alis law Dubois [oi ,) um discurso aos seus c:lI11ara(!<ls I
lll.,� ,jOVCIll membro ela úllima (::1- e p rcs id ido a forle dcbu.l e Clll UI,l

maru polonesa a ser eleito. Apri- encontro secrelo dos rcprcscnt-m- i
sionado pelas fôrças alemãs de

I
tes dos dif'crcn tes grupos políticos

ocupaçâo, foi encarcerado no [a-I upr isi orn (tos em Oxw icr-in», Duboi s
moso campo de concentração dc

I
arrastou-se com dificuldade ii sua

Os",i('cilll. barraca. GIl' jú era vetei-ano no

Stun islaw Dubois organizou, P(·- campo dr conccntrnção, sendo jú I
lítica e socialmente, grande núme UIll cadidnto para o "outro lUun-1
1'0 de "cadúvcrcs vivns ' aprisiona- do". Conseguira ;;gllel1tar a vi.ia

dos ('111 Oswiechn, Insp irou-os com no campo por mais de dcsoito me

novo
á

n huo, com a vontade de ]n- ses, c tinha visto muít os morrer

tal' pl'la causa" até ao último SlI'- poucos meses depois de chegar,
piro. No maior segredo, e sob as quando não ernm fuzilados logo.
vistas da própria "Gestapo" e d,,, De volta, da mencionada reu

brutais guarrtas do campo, os pri- niáo, de sentou-se em sua cabana
sinn c irr», Itora vam seus pontos-de- de madeir-e, incapaz de se arrastar

-vistn e discutiam os problemas <]e até ú cal.ll a. Trn companheiro aj-r-
guerr-a e paz. de estratégia militar dou-o, e�\iío, a deitar-se sôhre as

e politica, assim como planos par« 1úlJOHs nu.,s em que dormia. Pas-
a rccousíruçâo e a t i-ansf'ormnção saram-se os minulos. Duhois ten-

do mundo e da Polónia. tou dizer alguma coisa, mas em

Soh 11· direçâo do sempre ativo e vâo. Esse homem de saúde de f'er-
devotado líder trabalhista, os

h"'-Iro
estava transformado em umn

h�tantl's llc .()sw�eciJll mantinhnnt sombra .. No fim �1(' meia hora, Sta-
-

, "

VIYO C seu Jl:t�'rcsse em. problelllaSlniSl<�'N Dubois falecia de cansaço A caca ao homem em V (, rsovra
sociais e políticos, sentiam e pen- c maus tratos. I'O governado)' Polonês rece-Il'asse para sen quartel general

�-I .beu de seus delegados na Po- I na floresta, o comandante ale-

!lônia, relatórios acerca da

ca-ll1lãO
fez afixar um edital nos

Cl I ça ao homem, em Varsóvia, du- muros da prefeitura, íntorman

I

�
I rante o dia 13 de outúbro úl- do que quaisquer futuras re-

I
timo. presálias, contra os alemães,
As nove horas da manhã, ca- dariam como resultado novas

minhões com escoltas de tro- prisões em massa ele poloneses.

• pas "88" apareceram repenti- No dia 10 de outubro, os pa- j
namente nas ruas da capital triotas poloneses sentenciaram l

CüNSTRUÇO-ES d polonesa. Os destacamentos à morte o conhecido Sturrn-
- compr", - ven a e administração

de imóveis; 88, estenderam um cordão de -Fuelirer dos 88, \Vestel, co-

FINANCIAMENTO _ para construções;
isolamento em volta das praças mandante da secção feminina

PIN"rURAS - internas e externas de prédios, para
e das ruas. e prenderam tonas da prisão Pawiak.O cornandan.

_
paqamento à vista ou a longo prazo.

as pessoas que se encontravam te Westel tornou-se famoso pe-

NA0 CONSTRUA, sem consultar os planos da homens ou mulheres. Aqueles, la maneira brutal com que tra

que tentavam escapar, eram ta as prisioneiras polonesas e

fuzilados; as detencôos em já tóra seu tenciado à morte pe

massa, assim como as buscas lo movimento subterrâneo po
nas residências seguiram-se lonês.
durante a noite ele quarta para --C-o-m-p-r-a-,-n-a..L.-C-P-.S-A--l\f-I-SCEquinta-feira. Novamente, em LÁNEA é saber economizar:
16 de outubro, prosseguiram os

nazistas nos seus raids contra
a população e tiros eram ouvi-
dos a cada momento; cêrca de
5 mil pessôas, segundo uma es

timativa, foram presas e a Ges

tapo deteve 60 poloneses co

mo reféns. Em �eguida, os na

zistas anunciaram que 10 re

féns poloneses seriam fuzila
dos, por cada alemão morto.
Anteriormente a êsses fatos, o

govêrno pOlonês em Londres Ifoi cientificado de que, como

represália das prisões em mas

sa de poloneses pela "Gesta
po" na cidade de Konskie, as

fôrças subterrâneas polonesas
cercaram a referida cidade e

atacaram a polícia alemã, ma-

l
tando dois "constable" e cinco
"beleguons" da Gestapo. Antes

I que o destacamento das fôrças
... ���_�-------�������������� subterrâneas polonesas se l'eti-

I
it

A morte
Dubois, líder

de U01 herói
trabalhista polonês

SASADO (Dia S)

'I
!

1=;;e./.�::-
-_-

I

A Sc:cretaria comunica que os

associados do Lira Tênis, por

gentrleza dos componentes do

Bloco X, estão convidados para

a "soir ée
"

que o mencionado

bloco levará a efeito no dia

seis, no Cl ub XII de Agosto.

Via. ConstI1utora da Casa Própria
(Não tem sorteios nem pontos!)

Vá à rua Felipe Schmidt, 44. e verifique como é
possível obter «casa própria».

x

sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci 1\. "VETZI�lj INDlT8'rRIA1.-JOINVII..J1..4E (MÓfca regisl.)

..

ALVARO

I
�"""""""......mm....m........UREB." _

RAMOS
CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

. recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

SortpJGs nos dias 4 e 18 de cada mês.
PREMIO MAIOR CR $ 6.25000
Muitas bonificações e inscrições de pa'gamentos.

Médico gratis

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

pre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
du.il1e um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, quando menos eSJlerar, 8
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

As

PILULAS DE BRISTOL

u" - Vende- se
l....Iaqulna uma má

quina de costura SINGER, com

15 gavetas Na rua Quintino
:Bocaiúva (:;;nt'ga Nestor), n.

316 - Estr eito. 5 v. - 2

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

"RSENIATO. V"-NADA·
TO. F05FORaS. CALClO

ETC�'
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálidoll. DePluper.do"
ES'Iotlldo,. Anêmicos, Mã ••
que criem Meg�ol, Criança.
nquíticII. r.Clbelêo • toni-
ficeçõo ger.1 do olgeoÍlIllO

com o

S a fi � U 8 n o I
ue. D.N.S.P. rr 199, da 1921

A .Mobiliadota
Refrigeração em geral

Sorveteira s'--Refrigeradores-Balcões-Frígorificos
.
(para pronta entrego) fVIáquinas de escrever-Rã

dias-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTT!

IRua Felipe Schmidt, 34 .. - (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

-

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MÉ.DICO

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.
Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

"A profecia de
(Sua publicação foi proibida por. Hitler)

1

Santa Odília
A profecia de Santa O<lila -

(pl'in':"-I:-'ii:l do século \'11. que santificou os pai- 1<:\Ias tais cousas pl'o(liglosa� clal'-se.-ao. xe s <lo ocidente da Europa, por SU1alS vir-
.

no Orientc" (rcf'ere-sc, uv tdcntcmentc. S

t.udcs; as suas re}jqula�' são veneradas 110 campanha da Rússia).
eOll\'e11.to ele Hohr-nbui-g, fundado por ;�o p�JHíOnoDR. MADEIRA

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de ADerlei"oamento e Longa Práttca no Rio de Janei;o

(JüNSUlil'AS - Pela manha: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

ti:)bado,-, tias 1(;,30 às 18 horas - Co.NSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrudo -

)!'Olle: J.4(il
- Hesitlêucia: Uua l'residente Coutinho, �3.

-

(IJiplomado pela Faculdade Nac. ele 2IJedicina da Un iversídade do Bi-asi l)
, .

d CI·· Méd í ., Pi f 'o' Osvaldo Oliveira, médi�o doEX-1l1Lerno do Servrço e irnca lhe ica u o L ·0 ess 1 "

Departamen to de Saúde

CU;\,!CA l\I(dHCA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUl,TóRIO:

j{u" Felip" Schmidt n. 38 - Tel. �426 - REi:ilDf:NCIA: Rua Vi.,cond" de OUl·O

l'reto II. 70 - 'l'el. 1523 - HORARIo. - Da, 16 às IS - I? Lo.nL1NóI'OI,)S,

DR. MARIO

NEVES

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA
e ·nlerno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário elos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe <lo Serviço de o.ftalmologia do J)epa,·lamento de Saúde e Hospital de CarIdade

Clínica luédico·cil'Íll'gica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
COXSUI/I'ÍJIUo.: Rua FeHpe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUL'I'AS: Das 15,30

... 18 horas - UESIDBNCIA: Consclheh'o lUaf':a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
>

Dos

DR. BIASE FARACO

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de se)1horaa -

Partos.

ALTA CIHUHGlA ABD01IUNAL: estô

mago, vesicnla, útero,. ovários, apêndice�
tumores, etc. - CIRUHGIA PLASTICA

DO l'EIUNEo. - Hérnias, Wdrocele, ve

ricocele. Tratamento sem do'r e operação
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:

\ apal'elhos de t.:'êsso. o.péra nos Hospitais
.

de Flol'lanópolis.
Praça Pcrdra e o.ilvelra, 10. Fone, l.O�9.

H0rárlo: Das 14 à. 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico �

,

Ex.interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínic"_ Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operacões
Consult: Vitor Meireles, 28_

Atende diarictmente às 11.30 hs. e,

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

Fone 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. Co.NSULTÓRIO: Rua

�ellpe Schmidt - Edifício Amélia Neto

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

SIDl1:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
DIplomada pela Maternidade

de Flol'lanõpolls
Atende qnalqne<chamados a

hora

I'raça da Bandeira, 53 - sub.
I Autit.:'o Larzo 13 de ]tIal .. I

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

<'armado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

':)ín;ca médica em geral, pediatria, doen·

·as do sistema nervoso, aparelho genito·
urinário do homem e da mulher

\sslste. 'l'écnico: DR. PAULO. TAVARES

Curso de Rad:ologia CJlnica com o dr.

,[anDei de Abreu Campanario (São Pall·

o). Espeeializado em Higiene e Saúde

'ública, .pela Universidade do Rio de Ja·
,eira. -- Gabinete de Raio X - Electra·

arcliografia clínica - Metabolismo ba

.al - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de mi�ros·

·opia e análise clínica. - Rua Fernando

\1achado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis

ORo ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e o.rtopedia. CUnlea e CIrurgia
,10 torax. Partos e doenças de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
·iamente das 15 às 17 horas. RESIDl1:N·
�IA: Almirante Alvim, 36_ Fone 751.

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

Tel, 1461
Homens e Semhoras - Moléstias

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NII,O J..AUS
Hoje e amanhã será a sna preferida

Drogas naclollals e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias

artigo. de borracha.

Garaute-se 8 exata observância no receltnArlo médico.

PltEÇOS MÓDICOS..1.....-- •.

ela mesma). g�C1'C\-e'l1 uma cai-ta, em la- - "Será de rburuc-âo mais curta. e o

t.im, a <eu irmã que diz assnn: - "r�s- vencedor teiá pcrrlirlo a confiança 0111

ruta. escuta. meu irmáo. poi's eu ví o I seus g ucr-ruh:o ....;. Lste sel'ti chamado o

LO!TOl' (las Ilorestas c ckl.;'; 111-0nt:1.11has, O I período d<1 iII1U.lS[tO, VOl' que o país do

1110()'0 gelol:'J os 1)0\'0.';, !)ois nunca, O1"n
I
-onquist.ador :--;'Cl'Ú invadldo por todos os

alguma regiüo di:_) 111111lClo, os homous f'o- lados, e so·fl''0l'ú esuagos em justo i-euí
iam t externunha ....: úc tal PCl'tul'l)a()ío, bu ic-ão de suas jlll�iusü(:as e ímptedade ....:,

I:: no t.cmuo. ern que a Alemanha ser.i Enl redor da IH m ta nha. correrâo rios
churnar!a a n:H:flO In:li:-i aguei'l'ichl no t.ei- rI,c .sungue. lSSlH sei'á a Ú1ti-1l13 batalha'
ru

" (nUillc::! foi t âo valen te (.'01110 ho jo ) (que montauhu seiá ? será junto ao Re
- "0 che í'e. 1;: na época, cm que sa l'.a- no'? Segundo XO:-itl'aCla111us, 0;-; Russo.';'; us-

1'5 de :-;eu seio o -rueircuo terrivcl, n xa ltarüo Yiel.1!a e Colônia, Colônia f'ir-a

jl a l enl�H€En(1Ç1rú a guerl'a co.itrn ) junto l;1, Ren o. Segundo, Frei Antônio.
nunrio' (qU0J' iri.pla n tur a ":'\O\-U 01'- quie é alemão, aí se dará fi últ ima ba t a

rl em ". que não é nova 11e111 (> orrtorn .,.); lha ". Os a lemãc-, fugindo dos franceses.
"a q uern o s homens. quo c:,Uío sob as éll101'-�e-flo aó,s Ru-xos '" que vêm do

Ol';ente", Sel'él i.aru j'mpJant.aren1 o Co-
11lUnisll1ü '? Tnl\ ('Z, 111aS, segundo tOtli:;

Anti-Cri..::.t.o, t' (JlIC �'erJ
delestado ])01' lnilhHJ'es ele 111;:ies, l'1101'�.ln�
30. ('on10 Raquel, 1)01' :-:CllS filhos, e 1'(- os l1roJ'eLn.s: () ('OlllU11i:-:ll1o nfll:1' vcncecú;
l1Ui.'-n,tll(lo C'onsolac:[to, l)Ol'que seu.:-; filhcs p.elo cont']'[H'lo, ilunlenlanÍ fOl'tenle·nt.f',
n[i{) \":'\'elll n1�1,is c !)Ol'(!l10 todos tel'ão tp�·� - ("e,l11o 'n,lllll('él, (\ 1'l'ligj!ão: será in"!,ploJli.adu,
i'l.\'el estrago e111 Sllas V1'opl'jedacles :11-

4 segundo diz Ul1H1 .!)l'ofec'iu, o C01'pol'ati
\ía'cnllas, O (' ·JH.jlll.-.:t:ldo'l' sUl'gil':)' das lllaJ.'- - VbI11'O (,rlst,üo),
�ens elo Danúbio" (l'01110 �e �abe, lTitle!' ; .:\ 1)]1JBHO'11.\
" au:-:.triaC'Q, tendo ,nascido ú n1argC111 do' - "As Xa('oes c'antt1!'rto 0:-.' �ellS hin0:;,
Danúbio: Xo:...:tl'adan111s chama-lhe Hist{·.·, : e111 aç:ão (le �',l'a(:as, nos ten1plos de DeLl-5

{ue l' o n01112 quc G rio Danúbio te':e 1 e eles lhe agTél'tllecel'ü'u, 2)01' que terá

I que é cUl'io�o !10rque, dUl'ante 1l1uito

emjJo, Adoltí..' Hitler procurou não <on

�'ol'(klr. ('o111endo ,":'ó \'cget.:l,is, o que :::lell

)j'igem à c\:!)1'2s.-ião "o hC'lo Adolfo") -

"Ele será llPl cllefe 1)Ot.:1H'1 entre tocks
'}S 1101''111011::->, A guerra, que enlpl'eenclc,�",
.l'1'<Í. a lnais tel'l'iycJ, que os h:_;'ll1ens ja
nais ."'iofreJ'an1 a llo o ('lune das 1110n ta
l has, As suas 31'111(:I.S :-:el'ão flarnejav1 te:-:;,

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal c Hospital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTúlUO: Hua Vitor :\<Ieireit's, 2li - Fone 1.'105

Consultas das 10 às U c das 14 ÚS 15 horas
HESlDgNCIA: Hua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

� o", ('aD3cC"Les de seu!-' so!d-aclos se.J'50 e-D-

(,h<"fe do Sel'yi�o de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-interno, por concurso, da l'ill1ado'.,,; 1+ r �)()illl0� reluzentes, enqu'111-
I A ..bl(·lI(�a I'úolica d� Porto ,��egre, Ex-intct_:no (.IC Clínica. )l;.d!Ca

e .GinC'C�l�gia� I t� �:-,', :..;pa:---.· ..

,n1ãos tlf].rflo lochas ace-a,.

I
AFECÇo·ES G.E:NI'lO-URINARIAS - SIFILIS -:- DOENÇAS DA I ELE "era 111'jlo""'el ccnl<li' 'IS \ ltimas <12

RAIOS ]:\'FRA-VERIIIELHOS E ULTRA-YIOLETAS "li" cruel(]arles. [,:Ie alean<:arú v·ilórias
CONST.n:..TAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F. Scimiclt, 46 'Hl tClTa no 111ar ..

" IIl('SlllO !lO ,,,''', pJ;>
HESIDE);CIA: Rua :lIarechal Guilhermc, 83 - FONE. 1.6-1.8 o- ,eus guerreircs altldos serJo Yi3tDS.

cn1 ataques inC'l'Í\'eis, suhindo até O fil'-

111(j,111.entr:-, agan'é1l1do já a ....; estrelas, lHu'a
L.lnc.,ú-la� sôbre a.":; ("idade's, de Uln JarIo
elo unh'el'sÜ'::,; até o outro, e acedenllo f,)
,::_:'(}� gigante-:cos" (Sal;l{,�1 Odjla viu, lEl
1,;3000 arr'(,:::l, e':'-ita guen'{l. c não podlia fo�'
l1)a1', (� c]o]'..:., l1ma üléi,{.1 uC'E'l'e(-l c1o;-; bOiTl
banJeil'O:-i n10del'nos; por isso diz que ::),3

,�nl'eFl'e!l'OS tên1 a,..;as i... é.l.lil'mn as e:.:;L'I.�
b:...: sohl'e (1;-; cidades: repare-�e que nãi)
'iz "soh�'e os ('.am,pos". !Y -I' que o eSl.'l)

po j_)1';nt;_,i'}_Jal clo:-,' a\'iôes tem sjdo al'nl

znl' ('id-acle...:) - liAs na<::õcs fica ruo estu

i_;efaclas e exe]a.Jnaruo: de on<1le \'en1 a

'-iua 1'61 r.'a '? COlHO é e,le capaz de e111-

J)l'eenrlcl' t,a] guerl'a '? A tC'l'ra c.-itrcnv"

�'el'á :-:ob o choque elo,..; l'o111bates; rio';
('Ol'l'el'ào '\'E'I'ln,C:'ll1os ele sangue c 111eSl11:)

,):-;. 11lon:-..'tros elo lHa!' fugLl'ão, IH)}" ll1edo,

p�"r�t <J fundo dos oceano:.;" (o rio YOlg{cl.
na hatalha ele Est.uJ.ing'l'Eltlo, ('lnTCU ver

nelho de ::..:a,;gll'e) - "Ent.retanto, te-1n

pe�t,rI(1c . ...: fl'ia,,,; eSlll:tJhul'flo desolaç'üo pm.�
t-oda a pal'te" (no Í,n\'ernJ de 1941, pa

ntl��ia. l-Dtler c1'is.�,e, aborl'ecido: "tiye :)0

gTê:HlS, ahaixo c11e zero. ao vas�'o que �a

!)olefío te\',e só 23") - "Geréh;ves flltu-
1'2S t'starão atonHa:-;, porque os seus fo:�
cs e nU111erOSQS jni'nligo,s fOl'an1 illCél1J13-
zes de deter a lHal'cha de Sllns \'itôrias·'.

10 ]>J;Jr{jono
A gucn'(l �'e'l'ú ll1uitO long8, t;} no COll-

'lulislaelpr lerá alcan<:11rlo o auge ele seus

riunfO',::;, 0111 lllealc10s do (lO 11l(�S do �o ano

1a� 110::;:.�tili(lacles, Será () finl das \-itÔl'Ü1S
-:'J l1gTc.n ta,:.;" (a guel'pa ('Onle�'ou e1n 11)
1e set;en1bl'0 de ] D:30; no 2° ano (de 19·40
1 1!J41) al'l'a:-;oll ('idade:; i'nglc:-:::l:;;, llanifi
l',;;U Londres llluitis3in1o, e 0nl 22 de ju
nho de lf)·U il1y,l(liu a nússia; sc Hitle,'

1ti\-e_-.::�e pelo 111cnos Un1 curso gin,asi�lI. 83.":

heria, l)elo I-Ibtól'i.::t, que quen1 i:l1vade n

HLÍssi-a é infeliz, e que o grande IHsn1ark
dli�,c:,e; - "qucnl se deitu no Je110 cl ..1
Htl'...:si,a, (:tc'cl'cla con1 1101'('C\'ejos ,. ,") --

po a corpo. como sendo um c'a',n espc:
('inl nesta guerra, de téllH.lltes e avióeE-l

[lois quc, no século ITI, e111 que cla ·2S

Cl'eveu, os eon1balJos l'01'!_)0 a ("·'l,l'VO el'.1.;,ll

a única nl'ameira de conlbater), "É ent�'o

que haverá revolLas entre as mulheres
ele sua própria reglião, que IH'ocurar:ío
apedrejá-lo" (não sabemos se ioto se del:;
talvez a Gestapo tenha proLbicllO a comu

nicação pl>la impl'en>sa e pelo r(Ídio) _ ..

W M. DlJ�_�
�/a(..a.(;.e,�R. üm.selheiro Haf'ra, fi

'lpare(',ic1o o gue.J'l'c:l'o, CJue c1isper..sal'á as

tropa:; do ven('edol', cujos exércitos -.;e

l'áo cliz,inlfH1os por uma g'l'tlilcle e de��
conhechla enfermid'ade. Esta doença de

senl':cl'Jiljal'á os COHl.l:õe:-.' de seus solda
dos, enquanto as na(:óes dirão; o d'edo
de Deus estú aí: é o c'astigo justo" (0;1-
tros pa'ofetas Jl'iséHlll o hOl'l'!or de':.:;;:;a

doença no ...; �oldac1()." alen1ães).
A I'.\:l

- "O .!.JOYO ('.rel'á que o fin1 é pró:o\:!
mo. que o c/,tn' serú ll'ans'ferielo pa,·:1
outras 111�ios. e 111CU pOYO se alegra;"'l,
Porque Deus l' justo, elnbol'a pCl'nlitin
·10, de yez enl (Jual.1!do, (']'ueJd!:l(4s e d�

pr·ecia(:õc:-;, todos (}s :!)O\'OS ,_d/poliados,
que ti\'crenl aCl'ctlHac1o nele re('uperR�
1'50 o (]LlJe Uvel'en1 pel'dido e 111.ais algu
n�a cousa ('01110 recompensa na telTa,
Inluneras regiões, o'nde tudo foi il1ce1-:'
diack) e el1�'�,nguefl1tad.Q, serão salvas de
LHllia nlane,h�ia pl'ovill'e-.'ial por seus 11e
rôicos defe,nsore-s. 1I,es,nl0 a regl/�io (;e
lJuletia será sah'a V):l' causa de S'UClS

montanhas bend.í.tas e d'e suas mulher-e

piedosas, embora todos terão pensado
que estava corud'enada à ruéna " (Luterín
é o nome que Paris teve outróra; :13

víden tes, dizem que Paris arderá: urna

vidcn te, Maria Mar.tel, diz que só se sal

vará Mor; t.mm-tre: Paris é urna cidade

plana, tendo apenas urna colma, que é

MontmarU·e, anele ha muttos "cabarnts"

e imten-sa vida noturna, e onde se ergu>
Lambem 11 basíuca clla Sacré Coeur) -

"En tão os povos irão para a montanha,
e durIio gTaças a Deus. Por que os ho-

111'enS Lerão visto ta ls abomlnaçõcs ter

rive is d est.a guerra. as gerações futuras

nunca ma l-: a desejarão, Ai, porém, da

quclcs, riest es d.ias. que não temem n

Arrt i-Cristo. 1'01' que ele é o pai daqueles,
que não tóm receio ele cometer crime-: �

!��l'e sül'Ú ainda a causa de 01ltl'..1S 111:1-

trmr-as, e a incl a 111uHas lágr ima.s Sel'Ü)

(\e:-:':_ll�lllaüas. :\Ia."; a él'a <.la paz soh o fer

]',,) terú l'lleg-ado, e OS doi� cornos da illil

sor[Ío yisLo:-:, jluJnLanclo-s,c €0111 1"'01'111<1 Je

('l'U?;. po,is) nestes {lias, hnn1cns assusta

dos adOl'Hl'ÚO a D'2<l1is, en1. toda a ré, c o

"I llril11i1ní com esplelnüor cl'esacostl�
111étclo", (AqU'i tel'lnilna a profecia de

San ta Qclila: COlHO se vê a guerra tel'111i

na con1 Ulll sinal sobre.natural 110 c('u .

�"'o 20 urtigo desta séri'e, eSC:l'e\'i a 1'r:-t·

se ela Cura el' Ar=:-;; - "Pensarão que tu

do e:-ital'él pel'dic4C, 111tas o b0111 Deu:-; sal
val'á l.udo, Deus virá en1 auxílio", 'Vários

profet.as fri"am que hp\'e"á cousas tec

rive'is nos n1e�cs ele ]]1Iaio, junho e ,in
lho. Se1'á no pl'óXiimp ano de 1944? ::-10'

tl'adanl\U13 diz que a 3a república fral11ce

:-:ia ,tel'8 7:3 anos e 7 ll1ese,s'. C0il11eçOU e111

l ele setembro de 1870; uernoJ'n.aní, pois.

, em
abril el'e 10·H. Diz que O Grande R('i

I
su'birá ao trono (Ia Fl'al1ç'a, em jlJlllhp e!(!

11flJl.

I Acontecerão est'olS co'usas? Quando se

I lê o maior elos videntes, que foi N'OoSLl'i1-

I d""nus. Cjue ha perto ele 400 anos es('r�

,·üll a história futura alé ao mês de ju
lho ele 1 fJ9fJ. ql1ando se vê a descriçãJ
da l'evo]u�;f1i:"" francesa, elas violênc-ias de

:'\Hpoleão, e ele outr·os acontecimento"

que jú �,e l'ealizar-aü11, o nosso espil'j'.o
fiea jJc1'ple.\p. e diz C01110 Fausto, em

cuja ])oca o ge1Ti1al Goethe pôs estas p"
laVl'o.,s: - "foi aca,so U1TI DelUlS', que111 l:l$�

creveu o Ih 1'0 ele Xostradamus ?") -

�T. C.

lambénl ri [,-<ATO
cortando ou cosendo.'

O.KSTutHQ

THE LONDON ASSURANCE
COMPANIIIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

•

Médico _ Cirurgião - Parteiro Nervosas - Moléstias Mentais

FormarIa pela Faculdade de MedIcina

I Consultas diárias das 3
da Universidade de SdO Paulo, onde fOl

horas em diallte
A,SS!SIPl1te por vúrios, �nos 00 .ServIço "1\a emoção de �uas vit61'i,lS, ele :l>ú'
ClrurPlco do Prof. AltplO CorreIa Neto (.l('eitai o j1lligiJ da 1111Í'nha don1ilHl�'ão, �11S

(,Prll1�elra Cacieil'a �e. Clinica C1�úrgica). DR AUR1�LIO ROTU-L-O os ,em; i1ümigos não se. sllbl11ct"I·;IO ele'Con1 pI állca na cllnlCa glllecologlCa do • r... "
.

' _

Prof. Sila O. 1\latos. AL\.ssistente do servi�o fOl'ma alguma, c a ,çp.lel'l.'U contlJ1u'Jl':J, E

�e partos do _Pl'OL D,?mingOS Delascio no Médico _ Cirurgião _ Parteiro
I
cle gTit.al'á: de,.e�Ta<::J cairá so;y" eles.

Hospital Leao XIII.
.' _ R A lOS X pur que cu sou o seu e'ollquisL:J'IJl".

Cil:l_ll'giflO elo estÔ111ago e v��s. bllla�es,
,_ 0)0 p];�níODOInteslinos delgaclo e grosso, tuo1de, rlllS, Moderna e possante In:staJaçao ,

-

,

próstata e bexiga. Vancocele, hIdrocele,
d ?OO TllA "O 2° pel'lOclo s>era. em rlul'�1r:5'1, n:e-

V�rizes e hérnia. Doenças de Senhoras E: e - J •

tarle elo 10; s·erá conhecido como o pe-partos. Diagnóstico precoce da tuberculose
Consultas, Das 9 às 12 horas nu puhnonar, úlceras gástricas e duo- l'Íado da c1'inlilJ,ui<:ão, Serú ('heiü eh:, �ul'-

Casa de Saúde São Sebastião_ tlenais, câncer do estômago, are- 1',·e.-a,;, CJue abalarál" os povos elo mun-

Opera na Casa de Saúde ções tlas vias biliares, rins, etc. do, ,obretuclo Cjuanclo 20 >i1l1e:ões inimi-

São Sebastião Aplica o Pneumo.torax artificiaJ "as tomol'em pa>rte nesla guerra .. �18is

para o tratamento da Tuberculose ou 111>eI1O' no mcio clc,le pel'Íoüo, as pe

Pulmonar _ Tratamentos moder- quenas nações. Hul])mebi'C!la,.s 11elo co>nquis-

nos e eficazes desta moléstia tadl:JI·, suplioal'ão: dá-no, a 1,a2, dá-nns

Completo gabinete de Eletricidade a paz. ATas não havenú paz pura estes pc

médica: Ondas curtas e ultra,-cur- vos. 1"o não seJ'á o fim desta guerra,

tas, Raios Infra·Vermelhos e Raios mas o prh1dpio do fim, quanclo comba-

Ultra Violeta. Infrazon·Terapia tes corpo a corpo serã>J t.ravados na cio13:

Consultório: Rua Deodoro, 3 elela elas ciel:4e1elas" (referir-se-ú a E:;-

'e5quina Felipe Schm idil: taLiLlgrado. ('idade qlle assombrou o 111""-

Das !i às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs elo 11ela resi,'tência. c onde se tl'a\�RI'al,'

Telefone 1.475 combates corpo a corpo '? m)Le,,;e q'le
Sa,nta Od>iLn c1e,taca este·s combates ('Oi'-

-.;-- ....
- ......_-....-�-_-_-�... -_-...._-... - .....-_....-_---_-_-_-""'__.,.--_- -_-_-_-_-_-_-_-..-_-_-_-.�\ I

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
� Fundada em 1870 - Séde: B A f A �
:' INC]�NJHOS E TRANSPOR'l'ES <

�".::
Capital e rcs€n'as _ .. - " .. _ _ Cr$ 71.656.189,20

��..
Cifras tio balan�o de 1942:

�Responsabilidades . . .. . _ , Cr$ 4.\)99.477.500,58
Receita . _ , Cr$ 70.681.048,20

.. Ati\'o .,., . , .. _ Cr$ 105.961.917,7q �
� Sinistros pagos nos últimos 10 anos _ . . . .. Cl'S 64.986.957,2:)"
< Res)lonsabiliclades _ _ Cr$ 76.736.401.306,20 �
I, Bens de raiz (prédios e terrenos) _ . . . . . . . . . . . .. . Cr$ 23.742.657,44 ':
� DIRETORES: - Dr. Pamfilo cl'Ultra Freire de Carvalho, Dr_ Francisco �
< de Sá .e Anísio Massorra.

. ..
.. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Su�ur'sal no �
.. UruguáL Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa "

� e Africa. �< AGENTE EM FLORIANóPOLIS O;
� C A 1\1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39

:'�'� Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - Enll. Telegr. "ALIANÇA"
.. SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �
..... .......". - -.-•..-.-",._..- -.-.-

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

.._-.-.---.-.�
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o ESTADO Esportivo
Finalmente hoje dcfrontur-se-âo I ncnscs que não é com discórdia! que

no tapete verde do "Internacional", havemos ele c levar bem alto o no ..

os "clcvcns" representativos de ,'Jlle de nossa teIT,I, e nossa gente,
Santa Catarina c Rio Grande (lu mas sim com denodo, entusiasmo e

Sul, no último jôgo' para conquista fibra; pois devem os rcprcsentunu-s
do cetro máximo do futeból brasi- barrigas-verdes Icmhrarcm-se que
Jciro. na frente do dial do rádio-receptor
Daqui fazemos votos para que os palpitam m ilhaccs de corações, que

rapazes que nos representam nesse cooperam ainda que distantes e ohs

certame, lutem com ardor e con- curumcnte para a vitória final.
victos de uma cousa - dignificar Para o encontro que hoje Ierir-
o Juí cliól de Santa Catarina" se-á cm Pór Io Alcgre , reina grande
Que os calar incnses 'não repitam cxpectn l i va nos meios Jut chol ist i-

o feito de domingo último, pois cos da cidade, Icom júgo 11101'050 e sem entusiasmo A rúdio "F<I,"'j'opilha" írrurll.u-ú
I[uina is porlcrúo impor-se aos dcs- o embate de hoje na faixa de:J:!

portistas dos pampas c acima de metros cm ondas cur-lax c longas e

tudo à admiração dos seus conter- em coinbinaçâo com a. "Xlayr.in k
'

râncos. � elo Hio dc Janeiro,

(1UL' ao menos os "players" cata- () prélio terá lugar às 17 horas,
rinenses ehutelll ao arco ad vers;í- no campo do .. Internacional", I
rio, L' ni'io se deixe vencer por cWrJ- Para fechar esta cronica, eu cla-

...

"aço, deixando quc um só elemcnto qui salldo () arqueiro AdoIfinho, o

dcfenda-se dos seus antagonistas, "k('epcr" cem por cento nosso e

como aconteceu ao an[ueiro AdOl-! ele porte magistral, cuja "pcrfo
finho, que te\'C (lue intervir sempre Illn'I1Ce" é uma uas mais súlidas cs

com perigo para a sua cidadela, I
peranças de nossa represcn tação,

pelo bOJl1 nome de Santa Cata�'illa I Para, a luta, pois barriga-verdes,
clesj)ortiva e dc seus conterrâneos, com altivez entusiasmo e fibra sào I

sah'ando dignamente o seu a,rco d� II os votos de lodos os "sportmens",
uma "goleada" assuSltadora, cat:"rinenses, (Valdir Oliveira San-
Lembre-se os "players" catari- tos).

Catarinenses X Gaúchos

f{esolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ ,VEZ,
pagando PARCELAJ:!AMEMTE,

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

SISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

,

CREDIARIC KNOT
Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTR!A, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmídt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634

Expediente: Das 8 às 12 e das 14 às 17 hs.

O. K, STUOIO

Falecimento I Perõs bronzeados
:\lontevicléu, 1 (C. P,) - Falccen

a primeira partida de perús bron

zeados, parte da cola de 2 mil ([lle
a L. B, A, destinou ]Jara incentivo
da avicultura nestc Eslado,

João Pessoa, 2 (C. P,) - Che;.i '.1

ontem, pela manhã, o ministro da
Fazenda do l'ruguai, sr. Hicardo
Cos.io, O c:xtinto enClo:nlra"a-se do-
ente desde há algum tempo,

I ,

FILHA I MAE I AVO!
-

Todas devem usar a

Emprpga-se com vantagempa
ra com b" ler as irregularidadeb
das funç()es periódicas das se-

,\'Z�'� : [lhGras,

.

É c�lm'ante e regulador
AVO��); d('s8i1� fun�oes,
/';'''''_'<'.:� FLUXO-SEDATINA, pelR SUIl

C;_�;T�'Y;r��.I�� comprovada eficácia, é muito re-

C��.���'.�';}��...

"�'.';:>WilTh ceitada. Deve ser usada com

t� �)'\';/� �jrr confiança,
�liH� ., i,? �,� FLUXO-SEDATINA encontra-se

tW.�F(LH).MAt em toda parte.

- -

:llI:\'IH'hmw J),\ GrERHA
.')a Ueg;ifío )1iIi1aJ' e ;')a Di vixã» de ln

f'an tar-ia
Sr-rvico de- Sa{l(le Regf nnnl

[�DJ'l'AL
Qlladl'o tl(, PI1Jt"I'ulC:'il'as da i-eservu

r - f:'\SCRlÇÃO: - A 5" Reg ião :lli
l

í

tur e ;)[1 Di\'isüo de Tnfantaria. por in
ermécl!o (lo Chcf'e do Scrvir-o de Saúd e
'Ia n\l�lt'nicflo ele F'Iorianó po l is. está acci
.mdo a jfl'�('I'i(::1O e xpont ãucu das Elll'f'I'
H0il'as, Sanw.l'itanas (' Yol u ntúr-Ins Ao
"ol'l'istas, qi: e desejem íngress.u' no q ua- cassemos a seguinte nota: «O Bló.
!I'O d(' eUfel'lllpil'.i.l:-' da l'(�:-'PI',-a. co X solicita a todos os que pre ..

J f - PHAZO: - Até ;JO cle novembro '

t d dariróx lmo. �

en em. com sua presença,
III - CO'\D!('üES: - a) possuir di- maior brilhantismo à soirée que

')}Ol11tl de 0nfcl'll;c.iJ'<l. prof iss ion a l, Sanlr1-: faz realizar, sábado próximo I nos
-u.ana ou vo l unl áríu socorr-ista. pela Cruz f 1"" d ist it i 12 d A A.

\re},l�lelha Brasileira ou Escola (,1'e<1en-, scuoes o" ,:,"rl;!) acra ICO e gos ..

ciada: ,to, o uuxiliern , mostrando o 01.
IJ) <er m:: ior ele 20 e menor de 4,1 .

truismo que sempre caracterizou a
unos do idade: I fI' Ii I d(') se!" bl';l:-.:ilcil'<1 nata ou natula1'iza<l:l, gente orlonopo ltana, evan o a

1\' - LOCAL DAS I'ISCRl('õBS: - essa festa um livro ou revista,
)('rle da Cl'lIZ Vermelha Bl'asileil'" ele

I mesmo usados que serão encami.
,,'lol';anópolis, T1iilriJmente elas 1,1 its](i

h d
"

, L ,-

ilUl'ilS, com ex('cSS[l(.) dos sábado:;;,

ln
a _os: posterlo�m�nt�, a .eglQO

\- - OBSEH\'AÇ;'\O: - Tratanelo-se BrasIleIra de ASslstencIa por Inter
lJlenas, neste momento, do registo ele médio da Comissão de Arrecada.
nol11es, en<1cl'ec:os, etc" poder-oe-á proce- - d L' C b t t»ler ii 3nota,.'!io das c'asadas, para ulte- çao o lvro para o om a en e ,

erÍo!" selc(,'úo, dC\'endo, net'ite ('aso,
lp]"e�:entéli.' l'on:-:enUnlento, por escTito,
los rc,..;pecli,·os esposo;;,

_ ,. At - I A despe,a com o

,?\a ordem ,ele re�!sto, terao prefert>ll- ençao . cinema póde ser ti,
.'Ja as solte"',,,, \ lU,'as ou c1e,;CjUlt:ldas,

I d d d 1em filhos, tOa a com a ven a e pape velho,
.

As demais providências, tais como, Compramos a CT$ 0,40 o quilo,
in,pec'lO ele saúde, ele" SCl'ão adotaclas, Rua Francisco Tolentino, 3,
OpOl'lUllanlellte, de 1l10tlO que s.e c0111ple-
�e 111118, quola ('on',e;-;jJonc1ente, à ('onlri-
11'Iif'ão (lesta Hegião :\lilitar, C."nemas'

Ih'. Gilhpl't na\'id
lIIajor Cl1el'e <10 SCi'\'i�'o elc Salt(le cla

" ,

'23 diplomatas são Gua,l'l1i,ão

I
ODEON·- Complemento NaClo'

nal DFBn, "Atualidades RKO Pa·
apcuell'ttados Gove-r .... """ d""' G'.apHOi.re-

thé News" e os dois grandes filmes:
Rio,3 (A, �,) - Com o decreto U'll...... 'W "rragedia da Mina" e nA revoada

haixado pelo presidente d,a Hepú- 1\io, :� (A" �,) - O presidente da das Aguias", A's 16 e 19,3) horas.

blica, O qual aposcnta no inleresse Ropública assinou o decreto de ilU' IMPERIAL -. "Filme JorraI n,

I I 'AI "I'
' 150 DFB, Caçadores caçados (dese.

Público 23 dit)loll1atas, deverão lllea(:úo (O 111<1.101' UlSIO "errel:-a
nho) e mais os dois grandes fil-

I
[!brir-se ,nn ,respectiva carreira, no P,lI:�l governador do Territ',!'in Fe-

mes "História de Louis Pastet:r"
ftmnarah, r!n'ersas Yagas, I deI ,ti de lfuapm'é, e "Raio de Sol" _ A's 19,30 horas,

Territórios
Federais

rCercados os alemães na Criméia
I Moscou, 2 (U, P.) F�ram defini.tivamente cortadas to
das as rotas de que dispunham os nazistas para a retirada da
Críméia. O comunicado desta noite imtorrna ainda que em cori

sequência já foram aprisiondos seis mil soldados da "Wehr,
macht ". O cêrco final deu-se na jornada de hoje, quando os

russos, em fulminante arrancada, bloquearam o istmo de Pe
rekop, depois de destruir as linhas inimigas, Informa-se ainda
que, no baixo Dnieper, foram reconquistadas mais 60 local],
dades.

Há pouco, foi as:..+nudo, pelo Presl

den te Var-gus, dCC1'cLo criunrlo, ern

einco setores.. da ex tensa fronteira rlo

país, OUll'OS tantr s 'I'crritórios Fed e-

rais.

Segundo telegl"a,lllCl i-cr-ente da

Agência Xa('jo'lTal. acaba de ser 111)

meado para o C"ll'gO de Gover'nador

Federal de U111 dé',s�e;-) 'I'erritó r'lns. c

:listinto r í'u-lal rio Exén:ito, sr, major
Aluixio ni'n,l1ei'l'o Ferr eira,

A vast ídão elu nosso país precí .sava

rle sei' zeladu ('01n a me-ena un írladc

cle-vist a.s. ':\[10 qllllC:' dizer que os g"().

\'C'l'DOS ostadua is dl"<�(,'l1]'assen1 dessa

aSs�t��tên('iu. Erut 1)01"0111, n prójn-ia ex

Lervsâ . gcográf'Ica da nação que, as

\'('1'.€';':;. di'f'ii('ult.u\·(l a U.11'cf;1 arl.m in i s

LL1ti\-J_ f! out t-a-'. r ovrelat as

A clarívi.« ::tll'·�.l do C,lu:�l'no ('ellj"-21.

port-m. cm l)()�t 1101'a. i('C011 a (_T;�H:;-t.J
dos al u-Ildo.. !'L'l'ri,t61"o:-;, nft') :-;(, �Ie

uti1;dade ,-f,nl;n -rt ru t.ívn C ll,)liii(·��.
;enüo. .umbém, de :-:egul'anc_.a nu-Io

nnl.

A l,rO\'U de que " merl',}" elo (;0-

\-61'110 foi re('c!)ida ('()1l1 gel'aI s:nl:D
tLa }'(?-sicle 1�'() f.at .... do{) n[1o �e tCl'ç,ill

feito �_;en til' nen hUl1S in(lí(',io� ele irrl

ta(:ão de lll'll'l'i'(los l'egiona1ist:ls, alij;:;,
Jllc-abíve:'.:;. A in11H'eJl�U '<10· vaIs aplau
diu Se-lll c1bl'l'cpünt'ia o ato govel'n�1.

mentaL

Ag01J, 3. 1l0ln.l'iH:üO de unl oficial (,e

LIVRO PARA O COMBATENTE
Por solicitação da L. B. A.
o "Blóco X" coopera nessa

patriótica campanha
Estiveram hoje em nossa Redn ,

çfí o os dirigentes do simpático Blo.
co X, que nos vieram pedir publt,

o

Ai'uízio Fp1'rc:r,a. para o ("urgo ele So

n�nla(L...r de l1.t11 d0s.:ie� Tpl'l'ilól'ios,

\-e-111 de1110'1.-;trar que o GO\'0rno se

j.ntere::.sa por ('rj�r J;leles Uln arnbiente
(le ü'aball1o Vro(]·uti\·o e ati\'ldarl.c i)a

triôtic.a clil'etalllcnte \-jncula<..la aos ai:
tas ideais ela ?\uç'úo,

_------

F E R DA 5,

F R I R

ESPINHAS,

A 5,
ETC,NUNCR EXISTIU IGUr:lL

(O�t�� ;a���:Uit� A proclamação do oraL Montgomery1110, 3 (A, �.) -:- Com o' dec'leto \\'ASllfN(;T()� _ outubro - lIl11dou llluito em favor dos :.:Iiados,
baixado lll']u llJ'l'sldel1l�, da Hepu-/ (SE!n'ICO ESPECIAL DA I�TEH- llitlcl' núo SÓlllConte foi detido na';
lica, que jn!,titue na _\fnc_a o Ser- A}IEH](:'A�A) _ O General :\1ont- suas investidas devastadoras, ('(J-

• \,j('�) de b"111urgo dos, aVlOes qlle gl)lller�, numa mensagem dirigida mo passou a �ofrer derrotas SlI-

Marshal Montgomeru e Rommel no RIo dalI putem para o BI asil, o nosso

I aos soldados do S,o Exército, por cessi\'as Pl1l todos os fl'ol1ts, ('Olll

'.
'

,

'

, ,
,

" p_aís ficarú maiS, a c.(:bl'rl�) (.la l}�\'a- . lllotivo da passagem cIo a,niversá- pl'rdas enormes e 11111 tremendo e
HIO, 2 (A, �,) � �um llleSlllO Jlo[el desta capItal encontram-se hos- san p(']:) lllOSql�i[O Anolells (;dlll- I ri:) el:! batalha de EI Ala.mein, dc'- irremediayel desgaste de materiu.l

peda�los 1Iar;�hall, 1Iontgomel'Y �,HolllllleL Xão se trata, é cla,ro, dos ge-I biae", tranc,llllssor da ,1llal.':1'I": ('Iarou () seguinte:
..

o fim eslá ii pn'('joso, A Alemanha dc hoje, ('on
nenns com esses nomes e que figuram dWI'lamenle nos telegramas que i })()lS, dentro em breve, os I dl'lldos vista, As fases finais podem ser de- <[lwnto núo possa ser comp:lI'ada
nos chegam ele uma dus fren,tes (�e glle,rra, SÜ() apenas Ildmonill1os d,I,-! [Ipnrelhos, antc,s de deixar os ae- Illoradus l' dil'iceis, mas jú podelllOs úqucla outra que a�;SOmbI'Oll o lllUl1-
CIUl'les, 0, de I:Oll1e :\Inl'shall, ISto l', ,I,:mes :\[<\]'sha11, e o de nome ,�fonl- I'Odl�Om(:s daquele, contlJ1ente, ,50- anten'r uma vitúl'ia completa e ::Ih, do com as suas divisões moloriza
gOlllery, lsoto e, .James 1lonlgolllery, s:�o repres<Cl1ta.ntcs do "\\'ar l,mcr- [1'('rao ngorosa rC�I�;I�a.: __ -.""'..I"J"V' soluta", E mais ,\'diante: "se algll-' das 10glJ no início da guerra" ainda
gency Comi,té'; e o quc te,ll1 o nome de marechal allemi'io é Alla,n ,Hom- -D-.·.._.._.. ._-..w"'"'"��.

11l�), cousa na vida é certa, hoje é continua sendo uma gra.nde j)olen-mel, densal'lno norte-a:lllel'lCanO que se encontrai lrabalhando a([lll, claro quc ganharemos esta guerra, i ('ia, capaz ele resistir por lllllito
As magnificas vitórias dessas eS-jlempO �:inda à pressão de grandes
plendidas trOjH1ls russas c as ativi- exércitos, l� .contra esse excesso de
dadl's de outros exércilos aliados I otimismo que nos previne o gene
Clll toc,lo, �) ,!1ll1l1d(� torna,ram ccrta Irfll :\Iontg<_>mery na s_m! ,brilhante
essa \'ltorJa , O (rcncral 1lontgo- proclalll;:,çao ao Soo }-<.xerelto, neste

•

lllery, pC'la posição que tcm deselll-' IIlOlllenlo CJuando se comemora a

]ll'nhado neSita guerra e pela respon- passagem do ani\'ers<Írio da hnla
sabilidade que lhe coubc cm dife- l!m de El Alamein, As suas pala
rentes f�''Zl's do conflito, constitui \TaS devcm ser llleditada,s por to
uma das \'ozes mais autorizadas dos aqueles quc querem ler l1IWl

pc,ra falar sôbre o futuro das o))e- idéia exata da situ::Ição da guerra:
rações, dando ao mundo uma no- Confiança no futuro, <leternlinaç'ú')
ção real e objetiva dr.: siluaçüo C!lI na luta c m"(hl, de enÍll'siasmos int'i
que se encontram os nossos cxérci- leis, antl'S da rendi,ção incolldieio
ttlS, E as suas al'irm::tJções não dei- 'l1al do inimigo,
xam dú\'idas IlO espírito de quem
quer que seja, Essa ll1ensa,gem diri- ,._-..-..-......-......_..................._-..-..-.-..-.-.,..._..._,y

Hio, (A, K) - C011l0 é do co- gida ao 8.0 Exército sôa como um
'nllecil1lento públic:o, a mocidade documento da l1lais :'l'l:ta importân-brasileira nll realizar grande de- cia e deve ser considerada COl1")

m(:n_:;tra(:úo de protesto contra a
Ulll atestado eloC[uente da confiall-

111'lsa (lo P'lj)'! l)elas lrolJaS de a5- ,_
,

o
,

" ',_ I ça e da, deterllllnaçao com que os
salto J:"Zlsta,s, A ('(lIllISSaO prllUloto- soldados da democracia lutam ('on-
J'a é Jl1tegrada _por l'st.ndalltes ,do tr:, as potencias do mal. O Gene
Dcparlanicntn ,bstudantil, Ja Llgi" ral ."ontO'Oll1el'\' cntretanto não
cle l)e['es" �"'CIOll'd de Estuda.ntes I ,'" ", .,

," "'''., ',., " slIbestlllJ<l os obstaculos que sc ante-
Ce.ntro Acatlellll_co Cant!H!o de 0]1-

I p(')em ainda à marcha, das colunas
,:elra, �S',soc!a�a,o ,

de bsluda:nles'
li [)('rtac!oras, A situação é plena-Sccllnrl'll'!()" (,'I'(',llll0 HebrC'u-Bl'a- I" 1

' , ,

,

"',
. , ,. mente <!\,Ol'aYl', lHas a vItorwl pa-silelro e outr:1S enlltlades, ,�cgun�o ra ser COllSl'O'llida l'xi"id sacl'ifí

se anuncia agor:1" a lllan:festuçao cios s<lbrc-jll�mall()S �1ÚO sómenle
sc.rú levada a Piei to :10 <lia 13 do dos hOlllens que estúo nos camposcorrente, quan(�o sera ent'I'eg,ur ,I de bdalha· COl1l0 daqueles outr()�'
:\fúlwio Ap'os,tú,ll�'O, nest;� caplta], a

que const'ittlem a frente iIltel'l1;�
mensagelll dll'lgl�hl a PIO XTf" ;x- elas �nções l'nidas, Xa Inglatcrra,
prcssando o sentlll1ento de, r�, o"ta nos Estados l'nidos, na Bussia l'
d,o no�so povo ante a harbane lla-

em todas as outras nH(;ÕeS, hOl1lens,zl-fasclsta, llllllhc'I'l's e 111('SI110 crianças elllpc-
"A Bandeira Nacional quando em pl'és- nhr,\ll-sc, dia e noite, na maior b::l ..

tito ou pl'od�são, não será condu:r.ida em t"lha de jJJ'orluçúo já registrada na
posi�r.o horizontal, ,e irá ao ('�nt,ro da hi,;tória, le"ando às divisões quetesta da coluna, se H;olada; à dIreita da

I '

testa da coluna se houver ontra bandeio lltam llOS setl' llIures e nos cInco

:1
ra; 'à frente e �o centro da testa da co· continentes, os equipamentos iudis
Inna, dois metros adiante da linha

pelas, pellsúvL'Ís ao pr.llsseguimento e vi-
demllls formadas, se concorrerem trêR t' " f'- 1 d ", , d d
011 maiR bandeiras", (De'Jreto·lel n.,4.545. OI ta lJ1a a "ueI ra.

.

E v:er a_e
de 1942; - &t. 18, N, 5).

•

que, dr um ano pa.ra ca, a sltuaçao

Contra a prisão do
Papa

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

É Uli DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
E pA]LA A lU.ÇA

ALCIDES GONZAGA
Deu·nos hoje o prazer de sua

visita o nosso prezado confrade
sr, Alcides Gonzaga, oreroso
gerente do grande diário porto'
alegreme lCorreio do Povo».
Ao digno confrade, fazemos vo°

tos de feliz estada entre nós.

r.."'........-........._••••-..-.........._..,_.._,._..,_-............_.v

As autoridades responsáveis pell
fiel execução das Estatísticas Mili·
'ares podem exigir, sempre que hoP'
ver dúvida quanto à veracidade d.
quaiquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a lO'
ltUranC8 naei9llal. (O. & M.)_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


