
:( o "Lafayette" sulcando os mares
NOVA IORQUE, 4 (U. P.) .... o TRANSATLÂNTICO 66LAFAYETTE" EX·"NORMANDIE" LEVANTARÁ, HOJE, ÂNCORAS,
DEVENDO ZARPAR COM DESTINO DESCONHECIDO. o GRANDE TRAN�ATLÂNTICO FRANCÊS FOI POSTO A FLUTUAR)
NOVAMENTE, HÁ MUITO POUCO TEMPO, DEPOIS DE TER ENCALHADO NO RIO HUDSON APóS VIOLENTO INCÊNDIO

OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 1942.
-_-G---==�============�7�======================�==�'�---�==========================================--=======

Ao sul de KercbInventos Brasileiros
ltio, ,i (A. �.) - o govêrno bra

sileiro desig,nou' uma comissão COIlS

titllid�l de lécnicos ele grande pres

tígio, �para dar parecer imediaüo

sôhrl' Iodos os ir/ventos de técnicos

e ojlerúrios brasileiros, ligados, 011

não. diretamente aos interesses d.i

Londres, 4 (U. P.) - A emissora
de Berlim acaba de admitir, ofi
cialmente, que alguns contingentes
russos contí nuaan oferecendo tenaz
resistõnci a ao norte e ao sul de Ker
eh, onde desembarcaram durante a

jornada .passada. Afirmam, entre
tanto, os nazistas que f'or aan redu
zidas em parte as referidas cabe

ças-de-ponte,

o DLUS AN'rlGO DIAUIO nu SANTA CATARI� A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
guerra.
,...-_- .................,._,._._..,.........,._.._"'J"J"OI"J'

O avanco do general
Tolbukin I Florianópo!is- Quinta-feira. 4 de Novembro de 1943 I

;�;(:\1:1::.»)��,:{17Z.�t':;::;e;:;;,,;"'�:�;f:�,�!�: Wr ilhlllmsh�von Ini vgrt'�i'lm'onte arr�l�daIndHs [orças naz ístas contra os ar- I· ti II II n UI Is ' IIU 611 II II
r�)is próximos ao estuário do Dnil'-I l' "

1'['1'. COllsidera-se possível que den- Londres, 4 (U. P.) - Wilhelmshaven, grcnoe base naval nezist:e, fOI VIrtualmente
II () dos próximos dias os rlllss��s 11' ..

arrazada por uma formação aérea in tegrade pxr mil «Fortalezas Voadoras), bornber
râo [iq u itl a.do totnlmcntc as forças deiros «Libere tor» e aparelhos de caça. Informações fidedignas, salientam que os gran·'''el'lllünicas, que procuraram, I11U-

.,

id I b b losi
.

tillllenle. opor-se ao general Tol .. des eeteleiros de Wilhelrnehnveri foram deettu i os pe iae
.

om as ,exp osrvas e znceri-

].ukin. diárias aliadas. O ataque aéreo de ontem {oi o mais VIOlento ate agora desfechado
pelos aliados contra Wilhelmshaven.

H. 8957Ano XXIX

Mihailovitch de novo
aparece

Cairo,4 (U. P.) - Os guerr ilhci
]'05 de Mlhailovitch estão lutando
oncarn lcadamcnte contra as fô,�s
alomâs '110 Momtcnogro e rccon
quistaram :) localidades na Bósnia.
Despachos de fonte jugoesl av.i in
For-mam que nas montanhas monte
ncgr inas, perto de Adrivitsa e Thc
nivcva, as fôrças de Mihailovilch
csl ão empenhadas em violenta, lu
la havendo aniquilado 285 alemâs
e feito 79 prisi oneiros,

Do Rio a Niterói em

15 minutos Que ordenados!o «Libertador» !

Luta na zona de
Serajevo'

Rio, <I (A. No) - A Companhia
Canlareir�, não tardará em receber

dos Estados Unidos 2 motores Die

sel de 200 H. P., destinados a cqui
par 2 lanchas ônibus, que virão

desafogar o tráfego cada vez mais

intenso, entre esta capital e Nitc

rói. As novas lanchas lerão a cu

pacidade de 330 passageiros c;da
urna, dotadas de assentos Indivi

dnuis, e tipo de uma só proa para

atracação lateral. Até junho próxi
mo, conta a Companhia incorpo
rar as duas novas oniharcaçôcs no

serviço da l i nh aí Rio-Niterói, CUJO

percurso será coberto em menos de

--o--

São Paulo, 4 (A. N.) - Falando
J à lmprr-nsa, o sr. Ba.1 ista Lino, ti i
I rigenle da o rgnn izar ân d os el111)I'('
gados em hnle is nesta capital. ufir
IPOll que em breve ser., cr ia.la em

São Paulo uma escola par-i geren-
, les ele hotel, paru a qual poderá
entrar qualquer cidadão que não

I seja da carreira. AdÍHJ1�t(l <jl'e a
nrofissão de "Xla itr e d�Ylotel" e
ba'stanle rendosa, pois' hú aqui
mnit os deles que percebem orde
nados suucrior-cs a 30 mil cruzei-
ros por més. canrl o encarniçadamente os

mães.

Nova Ior-que, 4 (U. P.) O Ia-
illOSO diamante venezuelano "Li-
bertador" será cortado em !) ou ()
partes. Harrv Winston. que o C0111-

j

proll. por uma SO]]W f'abulosa l'S!lI'-1ru levar um ano para a pl'('C'!()sa.
-icpurncâo. Só em r-st udn r () l'()!'�e,
(JS Iup i d adcr es empregarão 11 1>1('-,
ses. O "Libertador" j:'l lib ert os:
trôs cirladâos : os 1r[.s mineiros que
rncnntrurnm a grande pedra t' que
di v idiram em partes iguais () p rc

(:0 da venda.
------------------------.--------

Londres, 4 (U. P.) - Os guerti
lbciros [ugoeslavos estão empenha
dos em violentos combates pela pos
se ele várias linhas férreas da zo-

na. de Serajcvo. Ainda segundo in
formou o Q. G. dos patriotas jugo
eslavos na fronteira da Sérvi a e o

Sandjak os guerrilheiros estão ala-

ale-

a Instituição do D'ivõrcio Brasil A t
- I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti,
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua F'rcmcísco Tolentino. 3.

no
J5 minutos.
,..,, - -..-.J"__ __•••�

Homenagem a Ca�ias
Hio, ,1 (A. ;\'.) - O embaixador

da Argentina general Rawson,
prestou na manhã de hoje homena

gem ao duq-ue de Caxias, coloca»

do uma corôa de flores nuüuruls

junto ao monumento do patrono
do Exército Nacional,

O Congresso Jurídico Nacional, que veio de encerrar suas profícuas atividades, e

que se reuniu para comemorar o centenário do Instituto da Ordem dos Advogados Brasi
leiro, contando com o apóio moral e material do Govêrno da República, tratou de importan
tes problemas de ordem social e jurídica de alta relevância para o país. Entre outros,
despertou o interêsse e a atenção dos notá veis juristas de todo o país que acorreram ao
conclave a debatida questão do divorcio que, inexplicavelmente, vem sendo protelada na

República, desde quando esta estabelece-i, entre nós, o casamento civil. Os juristas, em
sua maioria, nunca puderam compreender porque sendo a Igreja separada do Estado, e ha
vendo casamento civil, as divergências dos casais fossem resolvidas apenas com o des
quite, instituído de direito canonico e não de direito civil. Coube ao Professor Alencar Pi'3-
dade, sem dúvida, a gloria de haver, de novo chamado a atenção dos seus colegas para
êsse interessante aspecto do problema afastando com grande habilidade e realismo a

quesãto religiosa. Realmente, se no caso se trata de um mero remédio jurídico, não sen
do nenhuma medida ele carater obrigatório, os católicos que sãos os que mais combatem
o divorcio não devem em caso algum se divorciar. Para êles continuará o desquite, e de
acôrdo com o seu preconceito religioso devem renunciar à possibilidade de um novo
casamento. É um ponto de vista que os juris tas respeitam e até não desejam discutir,
mesmo porque a felicidade não pode ser ap reciada:, apenas, do ponto de vista religioso,
mas sob variados aspectos, dentro de um regime republicano e democrático, que garan
te aos cidadãos não só a liberdade de crença, como a maior das liberdades, a do pensa
mento. Portanto, o Congresso Jurídico Nacional, adotando, em princípio, a tese do Pro
fessor Alencar Piedade, e por esmagadora e expressiva maioria, afastou da discussão,
definitivamente, qualquer aspecto religioso, rujo ponto de vista deverá ser sempre manti
do pelos verdadeiros católicos. A lei é que não pode ser ditada por preconceitos religiosos,
sendo como é o Estado leigo. Ademais, a questão da felicidade conjugal nada tem ave:'
com a possibilidade ou não de sua dissolução; essa assenta em inumel'os fatores outros
do conhecimento de todos. O que não resta dúvida, é que a multiplicidade de casamente::;
no Uruguai, México e outros paises , de br;tsileiros, está a exigir do Govêrno essa medi-,
da com as cautelas previstas no ante-projeto Alencar Piedade, que mereceu o aplauso da
douta assembléia onde pontificaram, entre outros juristas, os Professores Noé de Azeve
elo, Arnoldo Fonseca, Filadelfo Avezedo, Osca.r Tenorio e Drs. Milton Barbosa, Paula Fon
seca, Francisco Baldessarini, Walfredo Ma,�hado, A. Doria, Orlando Gomes, Eurico de Sá
Pereira, Justo de Morais, Castilho Cabral, Dimas de Oliveira Cesar, Félix Ribas, Oscar
Martins Gomes, Gomes Ferreira, Lenoir de lVIerecourt, Benedito Costa Neto, Jayme LaI�
dim, e tantos outros desta capital, São Paulo, Paraná, Estado do Rio, Minas, Pernambu
co, Baía e outros Estados.

Rio, setembro de 1943.
Transcrido do Diário da Noite, do Rio de Janeiro, de 2 de setembro de 1943.

Expulsos do Sindicato
lHO, (Via aérea) - Informam

de Belém que o Conselho de Dele
gacia cio Trabalho Marff imo, da
quela capital, em reunião semanal
expulsou do quadro social do Si n
dicato dos Estivadores, diversos
cst i vadm-es presos em Ilagrante <de
furtos no Cáis.
. ..-�J'"J"_._-.-.....-.-.-.-_._-..._.-_._-_-.-_.•- .......

Firme o avanco do
5· Exército

Argel, <I CC. P.) - O Alto-Co
mando Aliado no Mediterrâneo C,)

municou: "O Quinto Exército con

tinúa scu avanço, firmemente, con

tra os bolsões de resistência inimi-

Territórios Federais
Hio, 4 (C. P.) - Modificando um

artigo do decreto-lei que dispõe
sóbre a admin istr-ação dos novos
territórios federais, o presidente d�
Hcpúbl icat assinou o seguinte decre
lo-lei: Art. 1° - O artigo 16 do de
creto-lei 5.839, de 21 de selembl'O
de 1943, passa a vigürar com a sc
guinle redação: Artigo 16 - Aos
ll!ililares CIllle forem maJI1dados ser
vir na, administração do território,
serão concedidas as vantagens as
�;cgllradas por lei ao exercício d.�
(omissãü militar nas regiões de

I
1'l'on teiras". Art. 2° - Esrte decre
to-lei enlrará em vigor na data de
�ua pulicação, revogaldas aIS dispo
siçües Clll co.ntrário" .

ga. NUl1l só setor, entraram e!1I

a:ção 3 mil lnimig,os, os quais ten

taram couter nosso avanço, mas

foram n,uiquilados".

o generai Dutra
é esperado

São Paulo, 3 (A. N.) -- Está
sendo esperado aquí o ministro
da Guerra, que vem presidir a

solenidade da declaração de as-Ipirantes a oficial da reserva,
de uma turma de 222 joveJ:'l.

-,�- ...... ". ,

Vitória eleitoral
Nova Iorque, 4 (U. P.) - Os 1'('

pub I ica,no.s c'OIil'quistaram i mp I' els
sionante vitória eleitoral cnn Nova
Iorque, ob,tmldo o govêrno de No
va Jersey, e conseguindo a maioria
em Filadélfia e uma excelclllte po
sição em Kentucky.O senador Ha,n
ley, em Nova Iorque, venceu o ge
neral William Bas,kel, candida.to go
V'ernamental, pela margem de 300
mil votos.

\

Malta já não rE:ceia
aviões

Londres, 4 (C. P.) - Inforllla
se que () governador de :\!aMa, lord
(iorl, anull1ciou ter redUZIdo o pes
soal do Departannento de Precau
c:ões eonlra alaques aéreos a ll�eta
de do seu número nor111aL DJz-sC
que não Im'dará muito a completa
dissoluc:ão dêsse corpo.

� __••••••••D G•••••e�•••••••••: Contra a Criméiaj- C I ns Tapetes I Nova Iorque, 4 (lT. P.) � A

I On gO eD' - ••- emissora de Brnzzavill(' informol1
([He, &egllinc]o }wtícias de .:\10SCOlL

: os russos lançaram giga,ntesC'o ata- ALVARO MIRANDA
I Stores Pas(AadOiras : ����oco;��·30a(��I��:��,��;�ti�a�)���·;c:[��.� (MINERAÇÃO DE CARVÃO BOM RETIRO)

I
..

a "e ·1•., �-l.22_��-.:.�.........- •••w__•__- •...,..___
Avisa qbue, tendo CO dr. Emílio Gravina deixado a dire·

ção dos tra alhos da oncessão de Pesquisas, em FaxinaiAPARELHOS INGLESES Soterrados! Preto, município de Bom Retiro, o novo procurador abai-
•

para jantar, chá e café : Bogotá, 4 (l'. P.) _. Ainda :l;lO �o assinado, acha.se à disposição '!os que, por vent�ra, se

I· O maior sortimento! Os menores preços! na

1°
se obteve confil'l11ac:ão ofiei<ll Ú Il()- IJulgarem legalmente credores. AfIm-de facilitar à Admi-

R
tí.cia .e5Ia111P.ada P.Olo jornal "EI[lnistração, deverão apresentar.-se dentro do prazo de 30

i A' �10 ']-._)]-3J I JA SIglo", segundo a qual, 11111 grande dias, a contar da presente data.
_____oI deslocamento de t�rt:a sepultou 80

F l' 20/10/43pessoas, nas proxumc1ades de Je- J po 15" .•
_

•••••••••••••••••••••••••H ricÓ, Depal'ta.t1lento de Boyaca. IOAO BATISTA FOCACCIA.

AVISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do dia10
!

santoOs tempos mudam ...

Dizem os s:Jciúlogo'i, (,O!!!

ucon lo grave, que esta guerra
vai pr-ovocar as mais profundas
trnnsformacôcs. _

E as pessoas
que não são sociólogas repelem
a cada' momento a mesma co u-

o ESTADO
Diário Vespertino s. Carlos Borromeu,

o confessor
s. Carlos foi uma das mais fúl

gidos glórias da Igreja, Modêlo de
Prelados e sacerdotes. Nasceu em

Arona e mostrou desde criança
quão caro era ao Pai das luzes e

das graças; tudo nele era presaglO
da futura grandeza; dir-se ia cria
do só para Deu. e para consolação
dos aflitos. Aos doze anos recebeu
a sagrada tonsura, de par com os

rendimentos de uma vida abadia,
de que se serviu para alimentar
os pobres. Já aos vinte e três era

Arcebispo de Milão e Cardeal da
Santa Igreja, embora só mais tar
de recebesse o. ordenação sacerdo
tol. Depois de muitas obras san

tas e bôas, podia se dele dizer com
funda razão: "Qu� passou fazendo
o bem, e não deixou passar dia
sem se consagrar às obras dignas
de Deus". Viveu sernpre abrasado
no amor de D, us, e chegada a

hora entregou seu espírito ao Creo
dor, tendo apenas quarenta e sete
anos. O céu declarou por estrori
-l050S milagres a sua rara santi
dade.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

rsi. 1022-Cx. posta] 139

ASSINATURAS

su , com as mesmas ou l"1J,m ou
í

rus pulavrus.
Os sociMn,gos d ovcm le r rn

zào, porque rcalm cnte estamos

assistindo todos os dias às mais

cspn nl osux mud ançus. Cr ia-icas

que crest-em de repcu tc ; políti
cos que m ud am dr- opinião; ca

valheiros que nâo
í i nhnuu dcn

lcs e aparecem dum dia p aru ou'

tI'O C"lU m..r l"ilhos:IS d cu l arl u
rus ; st-u h nril as que eram m ore

rias (In CascCldufll C que ag()ra
surgem loiras, CO!IlO UJll cruzei
ro IlU\'O, em Crpacahanu ; sào
coisas que já nâo nos surp rc en

IPI>], porque estamos Imuil iar i-
zados com ela.

t� certo que, Se' não houvesse
guerra, tambcm SL' veri ficaria!'!
e ssus in íormuç ôcs, porque', des
de que o mundo l' mundo, os

t cmp os murlam e nós mud.unos
com

ê

lcs.
Mas não deixa também de ser

exalo que, devido it guerra,
mui tos in rl ivi d II os CjU c, a i n d a

ontem, eram simples comcrrian
tcs dr cebolas ou de man le iga,
da noile para o dia, co.nsegui
ram passar para a classe dos

super-capitali s las.
A guerra, portanto, como di-

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$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Tr+mestr- Cr' 25.00

Sábado (dia 13)
I Grandioso baile. - Inaugu

ração do salão de dansas.

-- Bailados. - Coroação da

Anúncio! mediante contrato

Os ori gi naís, mesmo não pu-

I
blicados. não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
.

{Jiliza pejos conceitos emiti,

I
dos nos artigos assinados

Rainha da Primavera.

Grande concêrto sinfônico.

x
Menina brasileira no iprugrama dos

«Ouiz Kids» A
CABELOS MUITO

CRESPOS
Diz com mudo acerto o "Jor

nal do Brasil", do Hio, que a

F. A. 13., sendo a mais moderna
das E(lSS�,� organizacões milita
res, é, sem dúvida, uma das
nuu s qucr i d as dos hrusi lciros.

O povo estima e admira os

nossns pi lotos. E tem razão pnru
isso.
De fato, os rapazes da avia

cão sáo valorosos." A p il.otageiu
do ar, nos tempos ele paz, já exi
ge destemor e audácia.
Nos tempos de guerra os ris

cos são r-edobrados.
Mas os nossos jovens não têm

medo dus perigos e antrs se

sentem �)OT ('Ifs estimulados, L

que :Iliús é IIJll dos cururlcristi
cos do lenrp erruuento tropical (
da nossa gente.
Suaer-em-n os esses comentá

rios uiais uma Iacanha da F. A.
B. nn tem d ivulgnd a.

E:u Út-:1W:-; do litoral Ilumi nc t.
se, ii aihl ura ele Cabo Frio, ()

avião de lJalrt!lha pilotado pelo
CapiUio-Avia(kN' Dionísio Tan
nay, �lIr!J>reendcu um subnwri
no alelllão emerso.
Ataca-u-o. A tripulacão do

subl1lari IlO J'eéiQÍl:, sendo feridC!
o sJrgento :ly{aclor H1Huberlo
.\{irabellI.

O ,:omIJnle nrosseQuiu " cin-
co bCllllbas atlngirfuil o' ah'c\,
com Pl'ecisào,

O submari,no foi afundado e'o
avi:-lO regressou a SU:l hase,

E nssiJ!I ficou es�rita lllais
'lllH! p:'tgina de heroismo nH hi�
tóri a da F. A. 13., qlle é a pr().
pria bi'Ylória do nos'so País.

}\. vitória rios nossos ayjado
rcs sôhl'e ° submarino germà
nico encl:e-nos de justificado or

gulho e vale como oportuna c

justa represália à última agres
sãlo pra1icatla contra :l noS,ft
\Iarinha l\lercante, a p'oucas mi
lhas do porto de Santos.

_,\, �udricia dos nossos inimigos
l'e�,pollidelllos com a a1rgúcia e

9 hr'\':cql dos nOSSI)S l1illf"tos.
f: crrto que êles nos têm gol

pe'lrlo, ceifando vida's patrícias,
mas nCio é 111'en05 certo que nos
lêm pngo O preço do seu atre
vimento .

E assim eontinllar{t a spr, por
que, par:t orgulho do Brasil, os

seus ';oldados de tenu, l1lnr 0,1
ar não lemem os :1dversari,o,s e

só desejam 'lue lhes Séj::>lll dad::\s
oportuniel'a.des de enfrentá-los.

NACIONAIS

WASHIXGTO:\', outubro de 19�3
- (INTEH-A:VIEHICA�A) - A fi
lha do Embaixador do Brasil nos

IEstados Unidos, sr. Carlos :\:[artins
Pereira ele Sousa, Ana :'Ifa,ria, de 12
anos de idade, foi escolhida reccn-Itemc,nte para aparecer no popular
programa radiofônico "Quiz Kids "
numa irrndiação na Constitution I

Hall, em Washington, destinado a!
levantar fundos para auxiliar o I
Terceiro Emprestirno de Guerra que se rcgistrarão sôbrn 'a face
dos Estados Unidos,

O referido programa de pcrgun-
d o p lan eta, devemos desde já

ta8 infantis usualmente é transrni- contar com o desapar-ecimento.
tido de Ohicago, e apresenta sem- muito breve, dos açougues, em

pre um grupo de jovens extrema- virtude' do desaparecimento d os
mente bem informados que procu
ram responder às perguntas mais
riif'iccis sôb re os assuntos aprescn
lados pelos assistentes do progra-\ma.

Quando os rapazes do "Quiz rem U11l sindicato elc marchauKids " - nome do programa
chegarani a \Vashington para au- tes e cortadores ele carne ver-

xiliar a camp'anha do Emprrstimo"
resolveram escolher um jovem ou

Ilima: jovem local para fazer parle
do grupo. Apareceram muitos can

didatejs, filhos de senadores,

con-Igressistas e dos diplomatas. Ana
:\1:::t'iD, foi a pessoa escolhida entr'-'
os JIluitos candidatos palra lomar I
parte ao lado cios famosos rapaz._'s
e moças do programa.
A en trada, para assistir ao l'SlJC

túeulo foi cobraela, ao preço de UIlI
bOtlLlS ele guerra. Ana :'IJaria. a in- CASA MISCELANEA distri,
te�igentc ,1:Clpre,sentaltllt.e bra.sil.eira, buidora dos Rádios R. 'C. A
sam-se aJrosamente perante a. , .

grandc assistência que superlotav" I VIctor, Vavu1Rs e DSICOS.
o saJão. Rua Trajano, 12.

zcm os sociólogos, está fazendo
e Iarú estupendas mod i Iicaçõe s

na vida elos povos.

Assir'\: não elevemos estra
nhar qf,,� os acnugues ele agora

sejam casas onde não se encon

tre carne.

Entre 3S f'un-l as metamorfoses

alisam-se por processo
mo d er no

Fazem-se penteados.
Magnólia Fernandes.

Rua Bo caiuva (antiga Nes·

tor), 316 -' Estreito.

VENDE-SEAs anedotas e piadas aparen
remente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

ladas pela "quJnta·coluna".
(L. D. N.).

um caminhão ({ Chevrolet » tipo
1940 (sem ccnrosser io}: um cami
nhão "Chevrolet" tipo 1939 ;com
carrosseria); urna "limousine" "Che
vrolet" tipo 1938 emplacada. .

Ver e tratar, no Estreito, na
sua Securtdino Peixoto, 50. (Mai
res

í
n Eorrnaçõaa, com "Laláu").

13v-I2

acougueir os.
Ricos e poderosos, os ae ou

gueiros mudurúo de rm110 ele

negócio. Em vez ele constitui-

U' - Vende-se

!�.IaquIDa uma má

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

316 - Estreito. 5 v, - 3

U"'''IDL'1I11 SE 20 ações da
i IH1 ' IHII- Cia. Siderúr-
?;ica Nacional. Tratar na feda'
cão do "Estétdo". V. - 9

de, se organizarão provaYC>lmcn
te num clube t>legante, sob o

título de "Colégio elos Ex-Cirur
giões do Filet Mignon" ou flln- ALUGA-SE A casa sita

na Avenidadarão uma acaelemia, na qual
possam adquirir () diploma dr

profes,sores catcdrá.lico,s de ana

tomia comparada.
Boriío de It(/I'al'é

Adolfo Konder n. 3, com amo

pio sa I ão para qu alquer ramo
Je negócio, com todos os rc:qui.
3itos da higic:ne. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. - 9

I'
"

Bicicletas: vendem se 2
em ótimas
e trator no

Fim, no Es
15 v.12

condições.
armazem

treito.

Ver
Bom

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortpi0s nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRt,;:MIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

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

Dre incontinPllte. Não exiRte igual. Não rellita e não
dm-i'ie um só in"tante. Concl)rra para o próximo
sorteio. tenba cof.iança, que, qUl:lndo menos esperar, fi

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

VENDE-SE a casa de mo

radia (chalé) n.

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

8 v.·6
uando alguém, tal como O õaiVao

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um oálice do
excelente aperitivo KNOT, lembro
•e V, Sia. de acrescentar, ao agrade.
ceI a gentileza:E$TE.t T.41'1e
BFi'f () I1EII AI'EiUTIVO

I'REiJlJ.ET(J!

ALVARO RAMOS
CIRURG IAO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

fOtUj��(�1
(//'f MODuro �A KI10TSA.IIfO.,COI'l. é Jé6111l0S

______�' ITÂdAI �

----------------------------,------------����====�

DR. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da BlenorragIa. Aguda e Ol'on.ica, sob controle 911'

dOSCOplCO (URETROSCOPIA) e de laboratórIO, Aparelhagem elétriea para os trata.mentos especlalJzad'Üs .

.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: DlIaname.nte da,s 14 às 18 horas.
RESIDÊNCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: TLradentes, 14. FONE: 1.663.

----_ 1 ..

SE�AS
MobiliadoraApadrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos .balcões da

Casa SANIA ROSA
RE-frigeração em geral

Sorveteiro s - Refrigeradores - Ba]cões-Frigoríficos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá.

dios - Móveis finos- Tapeçaria
Z. S. BATTISTOT-TI

lRua Felipe S,hmidt, 34 •• (. Postal, 173 .- Fone, 1549 •FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA
.

Diariamente recebemos novidaops
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APfQOS I)O� CAVALOS
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MAlAI,PASTAS,ETC.
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iVida Socialli �, ...

ANIVERSÁRIOS
Decorre hoje a data natalícia da

exma. ara. d. Jocelina Jaques Boi
teux, viuva do saudoso conterrâneo
des. J08é A. Boiteux.

A geMi! Brita. Maria Willain foz
anos hoje.

Nesta data decorre
:ia exma. sra. viuva
beiro Viegas.

o aniversário
Mercedes Ri-

Fazem anos hoje:
Sra. loão Brígida Alves e Tubal-

caim Faraco.
Jovem Pedro Pereira.
Srita. Cecília Cordeiro Dutra.
Menina Necy Bohns.
Menino Osvaldo, filho do sr,

Germano Fernandes.

Morreu o capitão
Paulo Severo

Novo. Iorque, (U.P.-Via aérea)
Os círdulos navais desta cidade
lamentam profundamente o morte
do caJ:íitão Paulo Severo, ocorrida
em sua residência no bairro de
Brooklyn, no dia 25 de outubro.
O extinto, que era natural do Es
tado do Rio Grande do Sul, exer

cio as funções de capitão do porto
da linha do Lloyd Brasileiro, nesta
cidadeí desde 1930. Era ademais
capitão da Marinho Mercante do
Brasil a oficial da reservo da Ar
mada. O falecimento do capitão
Severo

I
ocorreu em consequência

d. prOlongado molélltia, que o r.·

teve durante s.is m••as afastado
d. suds funçõea.

A forte razão
LONDR-ES - (Inter-Americana)

Todo fígado !
Parece que a população do

Rio de Janeiro, acostumada, se

não a decifrar enigmas, pelo
menos a vêr-se perseguida por
êles, ficaria um pouco menos

zonza em face do que a Ialta ue

carne de boi representa, uma

vez que não houvesse, ao mes

mo tempo, tão ex truot-d inúr i a
ahundânci a de Iressuras do
mesmíssimo boi - fígado, prin
cipalmente.
Não é possível evitar-se que

a boa gente carioca se entregue
à seguinte reflexão: Como se

rão as rêses, de que só nos che

gam tais vísceras ?

E os familiarizados com a

obra deliciosa de Eça ele Quei
roz hâo de recordar-se de que
êsse Iorrnidável escr-Itor carica

tur-ista, esboçando a figura de

Pacheco, tão ridícula, sem cm

bargo da sua susud ez e da sua

, ímponêncla, para dar idéia per
feita ele quanto o mesmo se tor

nára calvo, eliz que (>,l'e era "to

el o testa".

Quem sabe se o gado bovi no

brasileiro, por efeito de fatores

ainda não estudados, não aca

bou ficando todo fígado? ..

("Jornal do Brasil").

Comprai na CI' SA l\11SCE
I,ÁNEA é S ibe: economizar'

Atividades do sr.
ministro da Guerra
Jornats chegados do Rio traze-n

nos var-iadas notícjas à cêrca do pro
par-o da tropa que co'nst.itujrá a FÔI'\'3
Expedíoíonár-ia B�ileira, o qual
prossegiuc, ele maneira ativa, em to
dos os setores mmtar'es,

Êsse Importante trabalho é super
visado d iretarnente pelo sr, gral. E 'I'

rico Dutra, mtn+.stro da Guerra, com

uma dedicação verdadeiramente ad-

nr.cável.

IO "Diário de Notícias", por exe.n-

pio, informe que, num só dia, s. exc.a.

j
esteve na Policlínica Militar, exarni

nando as fichas dos oficiais e praças

que já foram inspecionados, ruman-

5a.felra

."

do, sucesstvamente, para o Arsena l

de Guer'l'a cio Rio, Depósito Central

rlo Material Bélico, Estabelecimento
de Subsistência da Vila Militar, os

quais inspecionou demor-adamenr.c.
Deixando esses Estabelecírnetcs, o !i·

tular ela Guenra esteve no Regimento
SI:umpaio e 20 Reg irnen to ele Infam ca

ria, unidades que estão incumbidas de

ímportantes missões. Por último, es·

teve no quartel do 10 Regimento fie
Art.í lharia Antí-Aérea, que está sendo

adaptadc para entrega ao Centro de

Instrução Especlalizada, cuja ínaugu
ração terá lugla,r dentro de poucos
c1ias.

Aí está, hrdubitávelmente a prova
da enorme oapacrdade de trabalho �o
ilustr-e mlikitar.

.Nâo há muitos dlias, regressou, ,11e
fios Estadcs-Un ídos, onde real izou

gr-and'íssiana excursão ele caráter ex

clu.s'ivanlente rnilita.r, - víagem essa

de que O ESTADO publicou sucessi

vos telegramas enviados pela Urntod
Press e numerosas fotografias do
eumentaís. Ao 'regreS'S(lr, - longe de
entrar em mer-ecido rep0150, - o que
fez foi reassurndr ímed íatameute o

seu alto pôsto e entrar a trabalhnr
com o a,finco de sempre, dando assim
um belo exemplo ele sacrifício e pa·
trhtismo,

Não tenhas dúvida em de
uunclar um "qujnt8.coluna�,
por mais que pareça teu amt

go; não merece tua estlm8 um

DO DIA
HOlE HOJE

(lHE
- Já se tornou .universalrrrente co- A's 5, 7 e 9 horas
nhecido o caráter � a ten:p�ra .de Edição novíssima do filme cheio de bárbaros er.cantos ,

aço �o Sr. Churchill, e�I)lnto ln-I Buster Crabbe. Frances Dee e Sidney Toler:

��:s�:.:e��a��: l�;��'�� l�,a;':T:��teq�:: O REI DA SELVA (O Homem Leão)
tem de afrontar.

. .
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

As graves responsablhdad,es. que AINDA QUE PAREÇA INCRIVEL (Curiosidades)
.lh� pe'S181ll1 no�. ombros, como timo- A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
.11€1:0 da heróica Imgiaterra, não

Preços: 3,00 2,00 e 1.00. Livre de Censura
extinguem 'OI seu bom humor - �

caracteristico de todos os Irigleses

CARTAZES

CINE «IMPERIAL)
A's 7.30 horas:

Grandioso Programa Duplo:
Paul Robenson em:

Tragédia da Mina
Ray Milland, Wayne Morris. William Holden e

Veronica Lake em:

A revoada das águias
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preço único 1,50. Impr. até 14 anos

Domingo no Odeon: Gary Grant e JO&O Fontaine

SUSPEITA
em:

com

� e o $leu fino espjr ito tralllsparece
através de suas respostas às inter

pelações, doo seus comprunheiros
dos Comuns, o que prova a supe

rioridade da sua formação moral.
E 'o' 81'., C111mchiU deu, há PO'llCO,

mais uma prova do seu esrpírito e

Iino humor, respondendo a per

gunta, uns Comuns, de um dos
membros dessa Casa, que desejava
saber porque os carabi;nCÍ'r,os ita

líamos não cumpriram a ordem de

"atirar" sôbre MUSlSolini, caso êste

ientals<se fugir ou viessem raptá-lo.
Com a ironia lev,e e penetrante

de que ê1e é mrestr,e, reSIPondeu:
"Ê que, p,a,ra fel,iddade do Dl1ce,
eu lá não estava; s'e eu .tilV'esse, a

", �:Qusa t�riR t�!'do mlli�o direrent�".

Dois ingleses que
puseram em fuga

,

o arriea Korps !
Retrato fiel dos generais Alexander
e Montgomery... Pág. 11.

a Maior Irma de Guerra de
Todos os Tempos!

A interessan7� história do radar, a arma secreta que
salvou a Inglaterra do terrível blitz aéreo... Pág. 21.

-

.':!�Ens�io geral da .��Invasao da Europa -: ::_�- �

R�.�I��;d��i!��_�o! - �'-
densação de um livro atualíssimo
de grande êxito... Pàg. 97,

V. acha que é muito esperto?
Enigmas que vão lhe dar água pela barba!... Pág. 19.

ATENÇÃO I Qualquer as.
sinatura deve ser subscrita exc:lusiva
mente por intermédio dos nossos agen
tes abaixo indicados. Cautela com os

solicitantes não autorizados I

Agentes em Floria:n6polis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Hepr, Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGUA - R, Ros6rio, 55'A 2,° and, - Hio

-·'-iARMACIÃ--ESPERA·N·CA····
...··_

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

Entrega a domicílio

VAI FAZER CONCURSO?
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
Postalista?

A Escoia Universitária de São P8'ulo
Iilob a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi.

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

Rua Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS

.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I MOEDAS ANTUIAS

fB, Ir �� Coledonador compra moedas
antigas nacionais.

Ofertos II

A. Müller - Rua Dr. Pedrosa, 75CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCI,AMENTO - para construções;
PIN1'URAS - internas e externas de prédios, para

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

CURITIBA
COMPANHIA

INTERNACIONAL
DE

CAPITALIZACÃO
4rrortização de Outubr!>

MACHADO & elA.
AG1ilNClb._S E REPRESENTAÇOES

Caixa posta) - 37. Rna Jollo Pinto - 5.

Florianópolis
Sub-aaeutes 008 principais mn.iclplol 40

ESTADO.

Via. Construtora da Vasa Própria'
(Não tem sorteios nem pontos!)

Vá à rua Felipe Sch rnfd t , 44, e verifique como é

possivel obter «casa própria».

o QUADRO DE FUTEBóL MAIS
CARO DO BKASIL

O esquadrão cio São Paulo Fute
bó l Clube, campcãn paulista de
1943, é atularncnt c, () mais caro do
Brasil, I

O custo dr cada [ogmlor é o sr

g.t�inte :

King ' .

Doutor .

Piolim .

Vergilio .

Florindo .

Agostinho .

Zezé Procópio
Zarzur .

Noronha .

Hélio .

Silva .

Luizinho 25
Sastre 50
Leô.nidas 155
Remo 40
Pardal 30 I'

Teixeir'ínha 67
Anito 31
Bardos 75
Valdemar de Brito 70
Cascão 8
Cuello .

Joréca (técnico)
Total .

No sorteio r"R 'iZI:l �ro f' m 30 d
Outubro jp 1943 to am !'Iortpil
das 'hl svguiutes c mbin çõ e HEMORROIDIS

EJte f!p,cifif(1
f4/;vi" ed dbtej
e euita tioS

iHfecfü,J.

I

A
T
C
L
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QQ
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WM

B
D
Z
C

E
5
Q
p
y
M
Z
J

15
(ii)
14
.u
SO

mi I cruzei ros

A cO-beligerância da Itália
r-<�VA YOHK, outubro - (Inter- [de

se submeter à vonlade .do povo
Americana ) - O "New York Ti- italiano, depois de os nazistas te
mes". cm sua edição de hoje, es- rem sido expulsos do solo da pá
crcve : _ .. "A dramática reviravol- Iria. comprometendo-se

í amliérn a

ta italiana. passando de um lado nada fazer que possa prejudicar ()

dos beligerantes para o outro. absoluto e inalienável direito elo
ofuscou por um momento os accn- povo, dr, pelos processos constitu
tecimento r-ecentes que acornpa- cion ais, decidir sôbr e a forma de
nharauu essa mudança. A histór-ia govêrno democrático que eventual
poderá assinalar que o ato italiano mente terá".
deu ensejo à primeira nota con- "E quando mais se estuda () tcx

junta elo presidente Roosevelt, pri- to dessa declaração, mais significa
rue iro ministro Churchill e do ma- liva ela nos parece. Associa o gn
rcehal Stalin. De um ponto de vis- vêrno russo aos governos britânico
ta geral, essa declaração será a que e americano ao garantir 1'1-0 povo.
mais pesará na balança da, guerra. não sóme n.te ao povo italiano, mas

Pela pr-irne ira vez, os chefes dos também ao da França c de todos os

três governos adiados , proclaanarn países Iibertarlos, "o direito abso
uma política comum. O parágrafo luto e inalienável de escolher sua

principal da declaração conjunta própria forma de governo demo
das f rós potências é o que se re- crát ico ". o'Squivale a UIIl ponto car

fere à política de guerra conjunta, deal da (,' ria do Atlântico. E não
com um alcance maior do que o ra- será demas iad o afirmarmos que é
so em apreço. O governo russo se urna nova Carta, )100 sentido de que
uniu ao da Grã-Bretanha c dos Es- a Rússia concorda c orn os Estados
tados Unidos ao reconhecer "o L'nirl os e a Grã-Bretanha sôhre os

compromisso do govêrno italiano princípios fundamentais da paz ".

ss
90
55
77
23
31

"

A ação benéfica lia Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é imediata, alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em tedas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

".

,.

65
43 "

c-s 1.287.000.00

"

MAN ZAN
PARA HEMORROIOlS
Um produto De W1u

�."".•.-.-.-.-..""...-_...•.-"".-.-",__"'J<.

Aos sofredores
Ora. 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 detalhadamente·
nome, idade, endereço e en

velope se 1 ado para a res

posta.
�.............._.._..................-............_.---...................
Quem sonegar informações à Es

tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse easo,
se-rá julgado. militarmente, como
illimhro do Brasil (D. E. M.).

üs portuduros de títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber v reern
bôlso garantido. na séde da

Com panhía,
ou com I)S Agentes Gers ls:

Sociedade
-

Comercial
1 IVONIU� l.TOA.

BLUMENAU
Não Interrompam o pRgll

mento regular das mensallda
des dos seus títulos,

c." ....
.....""......

1 que, através do microscópio,
ampliando 800 vezes u;m: pêlo

ligado a um pedaço de couro do
tamanho de uma cabeça de
alfinete, um cientista de Nova
Iorque pôde identificar qual a
espécie zoológica a que pertence
êsse pêlo, de que fauna do mun
do faz ela parte, e há quanto
tempo o animal foi morto.

Frn PIlSO de Interrupção, re
nabltltern ImpdiatllIDeote 01\
OI'UFI título». E' suttclente pa
glir U\1A MRNSAI ID\DE para
rf'V'!! ,r;,r o mesmo

'

p evitar a

perda do direito sôbre o

�eio P RnlvRf RS suas

economias.
2 qu e, por um verdadeiro para-

doxo, nas regiões arrozeiras
da China os lavradores nunca

se alimentam de arroz, susten
tundo-aa de determinada varie
dade de miiho; e que os criado
res do bicho da sêda, no Japão,
absolutamente não se podem dar
ao luxo de trajar sêda nem

veludo.

sor'l
riJ@W fiM •

SA l�GTJl{JN(_)L
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de .

Sódio, etc.

3 que o calendário l-toje usado
no mundo é o mesmo inven

tado pelos egípc:ios há, milhares
de anos atrás, tendo sofrido
apenas algumas ligeiras modi
ficações.

AGENCIA EM
S. PAULO

RUA I� DE NO-

���Oi��;:; �'"
4 que no ano de 1306 o rei

Eduardo I, da Inglaterra,
«tendo em vista o perigo que

ameaçava a saúde dos habitan·
tes», proibiu que se aquecessem
os fogões de Londres CO&Tl cor·

vão mineral.

Os PAU 10s, Depauperados.
ESgotldos. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíueas rece-

I berão a tvníücação geral
do orgmtsmo com o

'

1 _

Oportunidade
, .

umco
5 que o primeiro homem a

envergar em Roma uma toga
de pura sêda foi o imperador
Heliogábalo, de origem síria,
que fazia impor aos romanos o

gôsto oriental.

BOM E fUTUROSO EMPREGO DE CAPITAL
"

Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível
propriedade, sita no comêço dos Barrelros, a um quilômetro apenas
da nova Escola de Aprendlzes Marinheiros. Com 230.000 metros qua
drados' tendo muitas .árvores Irutíferas de bôa qualidade, como sejam:
laranja� de umbigo, pera e bergamota ; uva preta e branca, maçãs, pe
ras ameixas, kakis, abacates, mangas, tâmaras, caiús amarelos grados,
goi�bas e outras mais. Com uma grande e confortável vivenda para fa
mília de tratamento, tendo sala, 5 quartos, cópa, cozdnha, dispensa,
banheis-o, tanque de lavar interno, instalações sandtár ias, água enca

nada e esgotos próprios. Preço de ocasião. Ver e tratar: aos Domin
gos, na mesma, com o seu pro-prietário Marcos Moukarzel; e, rios dia's

út'eis, na Loja "Boa Vista", na rlJ'a C::Ji1s'elhdro Maka, 26-A. Faci1ita�se
I() pagamento.

6 que os famosos tapetes «go
belin», tecidos na França nos

séculos XVII e XVIII, custa

vam, conforme o tamanho e a

qualidade. 50 a 200 rrril , fran
cos; e que, por essa razão, s6
os homens imensamente rico.
os podiam adquirir.

I
I

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
casemiras. Variado sortimento de sedas.
comprom.isso, á «A Expo�içã'o))
QUINZE N. 11

de tropicais, linhos, brins e

uma visita, se:m
PRAÇA

Ternos
FaçalD

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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San� e nol A batalha de Roma
c o N TEM Washington - outubro - (SER- dental, tornou-se uma séria ameaça

. VIÇO ESPECIAL DA }:'I!T'EB-A:.\IE- cm virtude de as linhas de batalha
iHCANA) - A semana passada se encontrarem agora a menos de
escreve o NEW YOHK 'fUrES 100 milhas da cidade.
ussinulou o início da Batalha de O 100 Exército Alemão. sob o co-
Horn a. Essa rleducâo tiraram os mando do marechal Albcr! Kesscr
bscrvadm-cs miJi:Lares da intensi- li ng, está lançando mão de lodos
.Icaçâo da resistõncla alemá ao lon- os recursos a sua disposicão para.' jC 'ia linha de batalha de cem mi- retardar o avanco alia,do.·· E sua

.h ax, e truvós da península j'lediana, rnaior vantagem' é o lerreno. Os
d es.de () goll'o de Gaeta, na costa pomares da p lan ic ie costeira of'crc
oc

í

de.ntul, até um ponto s i luud o cem ot imcs pontos para a i n.stala
r-x nlainrute ,il' nort e de 'I'crmoli. cão ele ninhos de metralhadoras e
'w costa or-iental. .'\::l região uc i d cn- morteir-os. O terreno acidenlado dns
tal, as divisões da \Vehrl1ll\cllt es- Apen in os, espinha dorsal géogrúf i
"ào uisputu ndo severamente cada ca da Itália, pcr.ruil iu ao.s alemães
ialm o de terra cedido às Iôrças do que usassem com plena ef'i r i ôn c i a
,r 'c.:xérrito americano, nas p la n i- as suas fórcas ligeiras. Quando f ra
-ies ao norte de Nápoles. ?\o c cn- e assarum todos esses meios, o co
ro montanhoso, os alcrnãcs estão marido nazista lanr ou na lula �uas
.l ih zanclo campos de minas e d es- unidades cncourar-arl as num d cses
ruindo

í

u.nc is e pontes para rotar- pcrarlo esforço "para conservar
lar o avanco aliado, No Iésl e, os rc- suas posições.
orr-os n az isl as con t runtnc.uam for-

..

('n:'ente as Iór cas do gc n cral Si!' Os alemães, porém, continuam
lernard :\Iüntg;jl\1ery.

'

I
fracassando. O V Exército Amcri

Sob o ponto de vista militar, Ho- cano, preferinelo o método de f'Ian
'la é de grande impo rtânci a estra-I qucarnento ao assabto frontal, che
égica om virtude de ser o mais I gou a 15 milhas ao norte de Nápo
i!�D()r'tantc r-ntroncarnení o

fer-I:
les c realizou o cruzamento do rio

oviá ri o da ltália. Todas as 14.500 Volturrio, onde os ale�ll�es .esper�
ni111a5 de ferrovias italianas - VDm oferecer urna resistcncí a mais

1.200 milha'; das quais ,ão c lctr i- energi ca. O Oitavo Ex ér c i to Britá
icarlas - conduzem a Roma. Essa nico, usando táticas anf'ibias para
'cde ferroviária, que corre numa contornar as defesas in im igas al
':ra1Illde extensão ao longo da costa, cançou um ponto situado 200 mi
iodcn do portanto ser Iacilmonte lhas ao norte do calcanhar da bota
iornbardead a pela frota al iad a, e italiana. Ambos os exércitos estão
lassa tanrbém através de numero- sendo auxil iad os pela super-ior-ida
os tuneis .quc podem ser. destruí- de. �é�ea aliada. C?S bombardeiros Ilos pelos bombardc ir os ae:-eos an- bnta.lllcos e arnerrcanos lllartelaJ�l Ilo-amencano.s, nao tem Sido ele continuamente as estradas e as CI

Imita utilidade para os nazistas. dados em poder dos inimigos, a-fim
de 20 e menor de 44 ,as mãos dos aliados, que podem de impedir o recebimento de abas

ef'cndé-Ius ,melhor tanlo do mar teclmentos e reforços pelos nazis
-orno do ar, poderá resolver mui- tas.
os dos problemas de ahastccimcn- Aparentemente a missão das f'ôr
os para os exércitos que avança- ças nazista-s (num total de uns ..

em para o norte, partindo da Ci- 60.000 a 70.000 l;omens) e.ra retar-
1<llde Eterna. , dar o avanço ahaldo, desfalca,r o

Na Baltalha de Roma es,lão envol- seu poderio, e depois retirar-s€,
'idos valores cu1tur�.is e religio- n,a,da deixando quP pudesse ajudar
os mais profunelos e perma,nentes o inim.igo. Evm1tualmente, essa fór
Llo CJue a guerra. A snrl,e d_e_ PiO ça provavelJ_llente ]"ccl}aria em rl}
dI, chefe espiritual de 300.000,001) l'êçao ao grosso das f(:rças gen?l�
le ca,tólicos r-o,manos, atualmente nicas, num total de 2;) a 30 dlVl
))'isiOlloCiro dos nazistas no Vatica- sões (300.000 a 375.000 homens)
lO esrtú dando motivo a gr,aves cOrnc>enrtradas ao norte do Rio PÓ.
H'�ocupações. A destruição de Nes,s.a 1inh!l' _60 milha;, ao nort,e (�as
O"rejas palacios, obras de arte, mo- atUaIS poslçoes dlo OItavo Exerclto
;';_mientos que datam da gran<leza Bri,tânico, se,rão t.ravadas as bata

'mperial de Roma, quando a cida- lhas finais pelo dominio de toda a

le era o centro da civilização oci- pení,nsula italiana.

tLUBE
(As mesas para

-

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. Depauper.dol,
E,qotlldol, AnêmiCO', Mã ••
que criem Magro" Criença.
raquíticas. receberio I tení-
fiClção gIrei do or9.nhme

COI'!;' O

Sangus nol
Ue. D.N.S.P. n' 199. de 1921

--_-

_______.

:\lTXlf.l'I'�:IUO DA GrERRA
5:1 Hpo-ifio :\IiJital' � 5a Divisão de ln-

.e:o

fantaria
S�l'\'i<:o de Saúde Reg+oual

EDITAL
Quadro <]1' enfermeiras da reserva

I - I;\ISCRIÇÃO: - A 5a Região Mi
Iítar e ;,a Divi sâo ele Infantaria, por in

terrnédio elo Chefe elo Serviço de Saúde
da GU't1'nic:ão de Florianópolis, está acei
tando a ínscrtcno expnntânea das Fjnfer·
llleh'as, S:-nnaJ'itanas e Votun tár'Ias Soo
(,Ol'l'i�tas, que desejem iugressae no qua
dro de cnfPI'IHf'h'as da reserva.

If - PHAZO: - Até 30 ele novembro.

próximo.
.

III - CO)/DTÇõES: - a) possuir di
ploma ele enfermeira profissional. sarna

rítana ou voluntária socorrista. pela Cruz
Yermelha Brasileira ou Escola creden-
ciada; ,

b) ser maior
anos ele idade;
c) ser brasileira nata ou natularizada.
IV - LOCAL DAS I�BCRIÇõES:

Sede ela Cruz Vermelha Brasileira de
Florianópolis. Diàriamerite das 15 às 16
horas. com excessão dos sábados.
V - OBSERVAÇÃO: - T,raLando-se

apenas l1este momento, do registo de
nomes,' endereços, etc., poeler-se-á proce·
der a anotação das casadas, para ulte·
terior se leção, devendo, neste caso,
apresentar consentimento, por escrito,
dos respectivos esposos.
l\a ordem ele registo, terão preferê.p;

cia as solteiras, viuvas ou desquitada:::;,
sem' filhos.
As elemais providências, tais como.

inspeção ele saúde, etc., serão adotada,.
oj,)ot'lunamente, de moela que se comple·
te uma quota correspondente, à contri·
buição desta Região :.\Iilital'.

Dr. Gilbert Davill
Major Chefe elo Serviço de Saúde da

Gua,rnição

VENDEM-SE
3 bungaJows novos sitos e

Avenida Rio Branco; 4 lotes à
rua Esteves Junior, entre a Av.
Rio Branco e a rua Joinville;
1 lote sito ·à rua Joinville; doi�
sobrados sitos à Praça 15 de

Novembro. ns. la e 22; doi,
sobrados sitos à rua Tiradente�
n. 44 e esquina da Travessa
Ratcliff; um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos

e 40 lotes à rua Bu1cão Viana,
\ em João Pessôa e uma chácara

Com casa de madeira, à mesma

rua; um bungalow e 36 lotes
em rua próxima ao balneário
da Ponta do Leal, junto à praia
e beneficiados com luz elétrica
e água corrente; um terrenu

Com 40 lotes próximo ao Morro
do Geraldo. fronteiro ao cami
nho do cemitério de João Pes-
8ôa, com ótimo poço e duas
casas de madeira j uma magní·
fica pr opriedade em Biguassú,
com três casas de residência e

Comércio. chácara. pasto, etc.;
a granja Santa Helena, a dois
quilômetros de Biguassú. com

70 cabeças de gado, cinco en

genhos, grande lavoura, arrozal
de irrigação, 10 casas para ren·

deiros. mil pés de nozes de

Iguape; uma limousine "Ford"
1938, com chapa de aluguel n.

1.507. - Para mais explicações,
Com o proprietário à rua Te
nente Silveira n. 37, ou com o

dr. Leoberto Leal, à av, Trom·
POWl$hy 62.

12 AGOSTO « SOIRE'ES» nos dias 61 14 e 27
de Novembro

secretaria do clube, ao preço de Cr$ 10,00)
*

DE
a "soirée" devem ser reservadas nade 6 de novembro

• Os homens podem divergir
quanto ao "tipo de beleza" ... mas,

qualquer que seja seu "tipo", num
ponto todos estão de acordo: a

mulher deve ter uma pele perfeita.
Cuide, pois, de sua cutis, de forma

simples e racional, removendo dia
ri-amente 'oS" resicluos-c-udneos e da

maquilhagem, com o Sabonete

Gessy. Feito de preciosos óleos da
flora brasileira, perfumado com fi
nas essências naturais, Gessy limpa

• ---......- .........�.-...---_....""!';poI!".-....._---------.---.-�...,..-_-..-..-..-------.-----------.-.-------.�

! COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" !

� Fundada em 1870 - Séde: B A í A

� Capital e reserv�������?�.. � . ������.��.��� 71.656.189,20

� Cifras do balanço de 1942:

I
�. �:���t:sabilida�I��. . :: .. :.::::::::::::::::::: �g��.:�� 4.9;�::��:���:�,�
� Ativo 105.961.917,70

Sinistros pagos nos últimos 10 anos 64.986.957,20
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terren08) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultl'n Frei.re de Carvalho, Dr. Francis'co
de Sá e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Su€ursal no

Uruguái. Reguladores de avarias nas prlndpais cidades da América, Europa
e Africa.

AGENTE EM: FI�ORIANóPOLIS
C A ]\I P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
_'__e� �

��._••-."------••_._---••_••"---_.",.Jj--"'-"'",,.--"----'---.-.-_.._-•.•-.-••_-.---.-.--....,._-..�

Dltirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACAB�'\ DE RECEBER o

---=�

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

i DS coe i
• •

i COLUMBIA I
•

•

•
•

: As mais Famosas mUSicas, com os mais :
•

•

: famo sos artistas. :

I ÚLTIMAS NOVIDADES I
i Na (cRADIOLAR» i
•

•

: Rua Trajano, 6 I
• •

•

;.......•..........................................:.

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

Rua Trajano. 15

Lá v. S. encontrará salqs de jantar, dormit6rios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Obrigando os nazistas a novo recõo Cid�de,,>�os ,Me�J�o,s A façanha do «Ca talína»
. , . .

Porto Alegr-e. (A. :\.) - I Oi la n-
R' (V'

,
,

' .

Moscou, 3 (L. P.) - As vanguardas soviót icus, que avançam pela çarln em Santa :\Iaria a idéia da 10, la aérea) - O

ves-Ironautlca.
Nele detalho o acon-

planície d� Nokaisk , já se .e�contran� a menos ue 40 quilômetros do il�,ndasão de uma "Cid.ade (!2S �le- per�i?o "A. �oite'.' p:'ocurou tecimento. Lá no Ministério

porto do Kherson, no estuàrio do Dicper. O avanço soviético ao leste n�l1os , nos Illolde:s d"s OI gumza- OUVll O capitão Díonísío Tau- talvez o reporter obtenha in-

I D'.'
.,. -

coes do gencro cx istcntes nos Es- d C t Ii
�

(O nicper esta-se processando de JOJ'ma rápida, nao encontrando «s lados Lni d os e d est i na d a a ser urna ?ay, que coman ou o a aAma tormacões desse trabalho e

russos, em nenhuma parte, resistência organizada ele parte do iuhuigo. escola de trabalho e progresso dos PBY-l, no combate que pos a quaisquer outros detalhes".

Informações transmitidas pela emissora de :\1.0SCOll sadientam que 'IS menores. A l ni ciat iva conta desde pique mais um submarino, que Nesta altura da palestra, o

colunas motorizadus e a cavalaria cossaca estão aniquilando milhaa-os jú com o apr.io de: pr-esidente Var- operava nas costas flumínen- capitão Dionísio Taunay é in-
. _.. '''as, interventor Ernesto Dorneles D'" d 1 '1de soldados nazistas, que nao mais tentam oferecer cornhaae. Acredita- � da L. B. A.

ses. .e .InlclO, e_c arou o. I us- terrompído por um oficial que
se que até o fim da corrente semana os russos estarão dominando toda tre oficial que nao poderia fa- entra em seu gabinete e lhe faz

a. zona" ao léste do Dniepcr inferior alé a sua desembocadura. Além I lar se� ord�m de s�u� superio- uma comunicacão reservada.

diSSO, e de esperar que nesse mesmo prazo os russos consigam al ra-}
res. Alem �hsso - a.�les�entou O capitão Dionísio levanta-

vessur o rio em vários pontos, especialment« nas zonas de Kukhorkvak
- nada tem de nlalOr Impor- se, apanha um mapa, examina-

e nos arredores de Kherson. Ainda de :\rOSCOll revelaram que na frente
tância O ataque a submarino o e, enquanto assinalava na

de .Krivoi-HOg, continúa bravando-se a l;wis violc ntu batalha da zona do
em Cabo Frio. ,Um ayião �l,vejarl carta com um la�i�, um ponto

Dn ieper. As forças russas, entretanto, constan lcmcnt e reí'orçadas relo-
com bombas um submersível e qualquer, transmitia ordens a

maram a Iniciativa e estão obrigando os nazistas a nova retiruda. 321' por êle alvejado a tiros é um soldado, para que provi-
.______________________ _

coisa hoje comum, repetida dencíasse no preparo de um

O mo�enío ,.. inúmeras vezes em diferentes bombardeio Lloockeed-Hudson

.&..L.& ""'" 1 aIqen 11.1no partes do mundo. O meu rela- para sair imediatamente. E
Buenos Aires, 4 (U.P.) __ O govêrno argentino anunciou a renún-

tório sôbre o fato será entre- chama também a sua guarní-
cio de 7 interventores estaduais, 3 interventores territoriais e outros gue hoje ao Ministério da Ae- ção.
importantes funcionários da pasta do Interior. Segundo a nota gover-

.......�-..-......_....- ....,.,..,......-------.- O comandante do PBY-l ves-
namental, a finalidade das referidas renúncias foi dar plena liberdade t 1
d: açã� �Ot �iz:istrTo ddo Interior; g�neral Luis P:rlinfger, em suas fun-

........�_ y __-_-_-_-_-_-_�
O CATARRO oekuepmI·anab uc-asbaeçdae eCOsUaII·'o'lecvOalnodcaO

çO(':)"vmlnlS eruurs , o as as renuncrcs em qu es tdo oram aceitas pelo
_, - ,

governo. Perdas nipônicas PODE CAUSAR o mapa.

R li d d f I Melbourne, 4 (U. P.) .. Segundo ZUM 81DOS E
Instantes depois, estava êle

e Ira a em to a a rente íta iana informações oficiais, durante a bo-
no comando do Loockeed-Hud-

talha naval de Bougainville, um SURDEZ
son, cuja guarnição já se cha-

Argel, 4 (C P.) - l� gcrail a retirada das tropas nazisl as em toda a dos mais violentos combates tra- va também a 11().:5�:_
frente de batalha da Itália. A emissora de Argel anunciou oficialmcn!e vados depois da luta do mar de. E O rápido aparelho levan-
que o inimigo está-se retirando em ordem, depois de ter sido batido em Bismark, foram afundados 3 des-

UM REMÉDIO' QUE ELIMINA O tou VÔO, deixando a entrevista
diversos combates tr-avados nestas últimas horas com as fôrças anulo- �róiers e vRáriosl navios me;_rcantes CATARRO NASAL E ALIVIA O· b d

< .',. ".
•

" .' ,
•

•
:

1
Japoneses. eve ou-se tombem que,

Inat:a a a ...

l1orte-,IJ1leIIC,II1<1S. As ti opas do Ouinto Exci Cito OCUpai am as loca lida- pelo monos 2 cruz d
. A' ATURDIMENTO CATARRAL .���-.....___.._

.

-c..

.

.•
_. , a ores nlponl- s- 1-

de.s de G,allo e Pralt.eJla,. l�especti\'alllente, a 5 Ciuilôl.lletros ao noroeste de
I c.os

resultaram gravemente ava-
ao poucas as pessoas que e ao

O " .. d F �

.. d importância c tratam a afecção ca- score o OL.!:.. para o mês de
VIla Agrtco!a e a, .3 quilómetr-os ao noroeste de Alia no. Os soldados do r_l_a_o_s_.______________ tarral, Entretanto, a afecção catar- outubro foi:

Oitavo Exército Britânico, por sua vez, intensificam a sua pressão sobre IItº"adatl O!1tem
ral não é 11m mal passageiro. Se 3 1 4o inimigo c realizam novos avanços. Revelou-se, ao mesmo tempo, que a &.lU li!
não for tratada em tempo, ela pode

t j 1 �·1 t
. ,

ih I
.

1 degenerar numa grave enf'ermida-
as ropas (O general 1.011 gorncrv ja cst: 'e cccram nuas impot-Ian.í es Lonrl r-es , 4 (C. P.) - Bombar-

Ide, destruindo o olfato, o paladar e,
cabeças-de-ponte no rio Trigno, 11urante os combates aéreos travados 1 dei ros norte-americanos, escolta- paulatinamente, minar a saude ge-

.........

··-(-..--:---d·.....,..,..M"'-:---'-..
......

P
...........

d:-
.........

I
......__,

ontem na frente italiana os Aliados clestruiram 37 aparelbos nalzistas, I dos por múquin<1s de ('<I(:a, alaca- ra1. re ItO utuo re Ia

perdendo apenas 5 múquinas. " ram Otl1lem os aerúdl'olllos ini mi- Se y. S. padece de catarro, não se I Mais um dos seus populnres sor-

gos na localidade francesa ele Sa-
(lescl1lele. Compre um frasco ele teias realizará hoje o "Crédito Mú-
PAIUIINT c tome-o de acordo com tuo Predial".

int-Anclré-ele-Lure. as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia elU muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu

cosas.

A volta da respiração facil, da
agudeza ele ouvido, o restabeleci
mento do olfato c do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona- --

....--.---------,--1
rá o tratamento com Parmint. Tor- Os órgãos da Estatística Militar
ne sua viela mais aprazivel, mai.s têm apôio legal, quando 'ntímam
alegre. Para seu próprio bem - o produtor e o vendedor a mostrar
se sofre de catarro - comece, hoJe, o que possuem em seus estabeleef.
o tratamento com Parmint. 'Uento8. (D_ E. M.).

Os direitos e ii d�gnidade da França
Argel, ..(, �l'. T.) -. Inaugut'anrl.o, uma injustiça e, llluito esp.rcial

a Assel1lrt�lcJa Consultl\'�� do COllll-' mente. UIll erro. Diante da atihHlc
te Fr8'lle,es <le 11 bertaç.ao, o gene- d(· De Gaulle, acreditai-se que o C,)
;'81 De �,flulle llr()n�lI1ClOll um dis- l1,ité Consultivo venha a p,edir ii!;
(�lrSO, sobr� _

os d('stI,nos da França. tres potências que se conce,rla, i
:\essa ocaswo, recl.amou' enérgica- França o posto que reclama na Co·
lJ.1Cnt_e, Ulll lugar para a Françal no: lllissão de Londres. Em sua oração,
tymltc d2. Londres, ao lado dos I

(, chefe dos franceses livres rcfl'-
I Estad�)s-1.nl(!os. da Grã-Btretanha e riu-se também à reconst,rução da

RI"o Sa-O Francisco da, ,RllSS!a ..Com.o se �abe.' na! con- Franç8. lllostrando-se pa,rtidário di'
i' f��':'n�,a" ,t,l'Ip:lrtlle, nao. fOi con�r ·ll��lHl �cOl.lOlllia fisc�lizacla pela n:l

d!,1.1 .! I I ,111Ç,1 l!r:l lt.lgm na

C0111Li-/ çao.
CrItiCOU' o reglll1e atual. onde

Hio, 4 (A. 'X.) _ () serviço ue suo (!as trl'S potencias. A propósi- l'ilo estão devidamente representa-
navegação do rio Silo Francisco 10, 'cl.lsse De Gallll�: ."0 não reco, dos os operúrios e os técnicos, dos
eslú agora sob controle exclusivQ nbecllllento dos. <lJ.retlos. da Fra:J_1 I (!lw,is drqwurlCl1l as fontes de n·

do :\Iinistério da :\lari1111a, que tem ça ou de sua (hgmda,de Il1lportal'la queza nacional.
a incumbênci a d e ad o tar todas as'�;:;;:;;;;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;.;;;;;;,;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;:;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;providências para o bom andarí1.en- Ito dos transportes naquela impor- I
tante artéria fluvial.

Ataque aos arredores de París
Londres, <1 (r. P.) - Poderosas forlllaç'ões aéreas a,liadars atacaram, I E I d S bna manhã de ontem, os arredores de París c a cidade ue Bres[. Foi ()! sco a e am a

que informou a emissora do Cairo. Outras informações u1l1orizada.s de I :\Ianúlls, (I'ia :JC:'rea) Estú des-

Folkstolle adiantam que, na manhã (1e ontem, o canIT] da :\Iancha foi' pertando gran(le inten\sse a ini

ail.ravessaldo por inúmeras esquadrilhas de bombardeiros, escoltados por
I chliiva da sra. :\Jedina Call1pos,

máquinas de caça aliadas. Os apal'elhos aliados dirigiram-se para o in-! destacada violinista e que se pro
terior da Françar. Observadores notu,ram que um ponto além de Bou-' põe a fundar, nessa carp i tal, uma

10gne-Sllr-:\Ier estava sendo intensamente atacado pelos aviões aliados. Escola de Samba.

poderá cair hoje
Moscou, 4 (U. P.I -- Aproxima-se do fim a violenta luta pela

posse de Krivoi-Rog. As mais recentes informações indicam que os

russOS já penetraram nas ruas daquela importante cidade do interior

da curva do Dniepet·. Acredita-se que Krivoi-Rog poderá ser ocupada
ainda hoje pelos soldados do general Konev.

----------------�------'------

TEllCEI'RO ('OXGRFlSSO DE
BRASU,lDA))E

Krivoi,.,Rog

Gêneros alimentícios irão do Brasil
Rio, 4 (A. N.) -- Um vespertino local noticiou que estão

sendo realizadas negociações para o fornecimento de grande,;
quantidades de gêneros alimentícios à Inglaterra e aos Esta

dos Unidos, pelo Brasil. Entre êsses gêneros figura como o

mais procurado o arroz. Os compradores oferecem preços mui·

to superiores aos correntes no mercado interno.

At - I A despesa com o

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

o «Otaviano Augusto Yai se1' celebrado êste ann. nesta ca·

}) pital. como o. 1'0"<1111 os anLeriOl'es e C01:,

j,�'Ll(:l] bl'nhantjf:.lll�O, o Tercetl'O CongreS':::0

Argel, 4 (U. P.) -- Foi posto fora de comate o ernzadcw (�'e Bmsil'rdade. "movime11to inten,i\'O 'ele
2xCllln('ão cÍl.,"iC'�l. e111 tnda� RS csfenls de

italiano"Otaviano Augusto", que se achava em poder dos ale� atividade br.asilei,·as, clenWo elo e,,'píri�,

mães. Bombardeadores aliados encarregaram-se de destl'uí-lü, (o Eol,�do :,\, rional"
Sel'ão realizarl",;, ';;05 dias 1 O a 10 elo

próxin10 a um porto italiano, essa fortaleza flutuante do ínimi� C'Oi.,,(')nte. �(\l;fe;'élwja,; l)úbli(',�s \-et'sanc1o

d d "O
.

A' t
" 1

-

'd'
Lemas que terno ll1terpretaçao tambem

gO. Con1 a pel' a o tavlano ugus o ,os a elllaes pel era111, I
em todo o In;, e que constituem iten"

também o último cruzador italiano que tinham en1 suas O'a1'1'as. do !)l'og'rama da ação ('duca!.i\·a em que
, b o Congresso de Bru'sllldnc1e se empenha,

A !Jl'l111.eira des�.'a,s canfer€�n(''ias se r-eg-

a ser bati-da lizará, po,j�, em a 11.>ite de 10 elo corren·

te. enJ local que �e 8.!l1lUnCklrá préviq
mente, e tem como tema - "Unidac10

:\loscou, -I. (C, P.) -

Entrua'l1tOI
])niqJCr. na curva que faz até desa,- políCka", - estan'do a é'urgo elo sr. dr.

! 1 d·
. I

'

I I' [\'0 Gu,;'lhOll1 Pe,reira de ;l1elo.
pac crosas eo unas russas se ll'lgel11 gllar UIll pouco a em (e \.ersol1. As seguintes e9tarão assim elistribLl:-

para Kersol1, na' deselllbocadura rIo l\'üo se' tem idéia de alvanços tãq elas:

Dl1iepel', outras sobem ela margeI11 gnlllldes dos exércitos russos CO]lIO Dia 11 - "U11'Ítdpfle geogll'áfica", pel.-.

sul do rio em direção de Krivoi.l os verificados nestes ÚltilllOS dr:!: jonlllalistu :'\01'011 Corrêa:
_ Dia 12 - "Unic].aele histórica", pelo lO

Bog. A extensa zona de operaçoes

I
dias. Depois da queela de l\Ielitü))ol, tenent,e elo Exército Euzébio ela Cunha

da curva, do Dniepel' é um imenso os rurssos �wa11çaralll duzenlos qui· :UencJ.e,;

taolado, onde os russos tecem ullla IÚllletros para o oeste cm Dnieper. Dia 13 - "l'niüacl'e moral e ,oci::ll",
, .

d d
" pelo rey, Pe. Bertolrlo Bralurm, Dit'etor

rede de aço convcl'gll1 o e val'las
.., de Colégio Catal'inel1"e:

posições. Nesse hllbirinlo, CJue só 0S Isto lIldlca, tambelll, o alcance da Dia 14 - "l)nid1de étnica", pelo dr.

gene'rnis so"iélicos compreendem, é derrola nazista, cuja retirada eslú Tlrra1' Cot'l'êa:

f[Ue estão sendo fracionados sendo 1112,is veloz que a do úllill1() m:l 15 - 'Tnirlade cultural". 1)(>10

S
"rof. J<;:!flO Roberto �r(}l'eira, 1);r,>et01'- do

os outrora poderosos contingentes inverno d(,'irle talingrarlo. Na Cri- Tnstitu!o ele Ellucact,o de Florianópolis':
ela "\Yetl1rmacht", Stalingraelo es[ú méia, sabe-se, os pelotões ineenciú- Dia 1 G - U'lticlade econômica e finan·

fada,do a passar para segundo pla- ri,os na'zistas estão de!llolindo e
ceira", relo l)rof. LOLl1'iy,al Câma'l'a:
Di" 17 - Unriel,ael'e juríc]tjc'a", nela ck.

no como símbolo da. derrota nazis- incendiando todos os seus ]Jospi Pl'íamo Amaral;
-

ta em alta escala. O grosso do tais e sa,natórios, que desde os tem- Dia 18 - Unidac1le americana", pelo
fxérrito alemão se cncontra num pos dos czares gozam de grande dr. Jo,s'é Boal'j1iel;

�Ql'rcdo,r entre o mar Negro e Q fama.' Al��'�n�l% Ca};;:ic1ade patriótica", pelo clt.

Destruído

A «Webrmacht» continua

PBY-1

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

I
II

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU.

LAR DEPURA TlVo

DO SANGUEt\lAttt,;A 111:618TRADA

....._....__..,. �
A ilFIUS ATACA TODO O ORGANISMO

(� Fí�30L .•, BliÇÚ, ° coração ° Estômago, os
Pmmoes 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôrl"�
nos OSSOfl, .ReumatiF:mo, Cegueira, Queda do Ca
belo, A.nemI6, .t\bortos e faz os in dividi os idiotas.
Inoff>nslvo 80 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está r.provado pelo D. N. S. P.
com_o auxiliar no tratl'irnento da Slfilis e Reu-
matIsmo da mpF;IDR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis prineipalmen- sempre os melhores resultados
te

. n�s ea�o� em que a via bo- no tri:tamento da Sífilis.
cal e a uDlea passivei.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartaletll
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