
Talvez seja o protesto norte-americano
MADRI, í} (U. P.) '---- OIEMBAIXADOR NORTE-AMERICANO, SR. HAYES; VISITOU o MINISTRO DO EXTERIOR ESPA·
NHOL, GENERAL JORDANA. ACREDITA-SE QUE A VISITA'OO:DIPLOMATA NORTE-AMERICANO TEVE COMO FINALIDA ..

DE LEVAR AO GOVÊRNO ESPANHOL O PROTESTO NORTE-AMERICANO, EM CONSEQUÊNCIA i DAS "FELICITAÇÕES"�
ENVIADAS' PELO ,GENERAL ,FRANCO, AO GOVÊRNO TíTERE DAS FILIPINAS.

Lançaram-se novamente ao ataque
Argel, 6 (U. P.) -- Os exércitos aliados, abrindo passagem

vigorosamente numa ofensiva concentrada sôbre Roma, eh-r
garam à desembocadura do rio Garellano e ameaçam o baluar
te de Venafo, tendo, além disso; ocupado San-Salvo e outras
três localidades. Explorando rapidamente o êxito obtido on
tem com a conquista de Isérnia, o que lhes permitiu atingir 8

setor médio da linha defensiva nazista, as fôrças aliadas lan
çaram-se novamente ao ataque, em manobra combinada, cujo
objetivo parece ser flanquear, em seus extremos, a linha inimi
ga. O Oitavo Exército, a que se deve a tomada de San-Salvo.
efetuou, além disso, novas travessias no rio Trigno e na zona
do Montenegro, ao passo que o exército do general Clark
ocupou as localidades de Carripinone e Callecupa, a 10 quiló
metros ao noroeste de Prosenzano.
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S�IO��'�t6r�:�s) deE�!����te� fi�E!��o�e���2� ft Finlândia deseja a paz com a Imssia
lha de tanques pela posse de Krivoi-Rog. As fôrças blindadas Estocolmo,6 (U. P.) -- In- srs. Ortpenber e Fagerlholm., Helsinki,6 (U. P.)'-- Reve
Tussas derrotaram as grandes reservas mobilizadas por von formações transmitidas indi- Desconhece-se qual o país ou lou-se, em fonte autorizada,
Mannestein e já dominam importantes parte da cidade. Em to- cam sem revelar a fonte noti- paises que funcionarão como que carecem de fundamento as

dos os bairros da cidade observam-se os destróços do que fo- ciosa, que o govêrno finlandês mediadores. Acredita-se, po- versões divulgadas no exte
ram antes os gigantescos tanques nazistas "Tigres" e "F'er- resolveu enviar emissanos a rém, que a Suécia é um dos rior, segundo as quais, emíssá;
dinandos". Os russos apreenderam grandes depósitos de mu- Moscou, a-fim-de concertar a mais indicados para participar rios finlandeses receberam 01'

nições e víveres, onde se encontravam vinhos e outras igua- suspensão das hostilidades fi- nas negociações de paz rus- dem para seguir para Moscou.
Tias arancadas pelos nazistas da França e de outros países no-soviéticas. so-fin landesas. Ao que consta Ainda segundo os mesmos in

ocupados, De acôrdo com a informa- nos meios bem informados, o formantes, não é certo que o

ção, o primeiro ministro fin- govêrno de Helsinki tomou primeiro ministro e dois mem

Íandês, sr, Paasikíví, recebeu essa atitude, em consequên- bras do gabinete se estejam
instruções do presidente da cia dos resultados da conferên- preparando para seguir para a

F'In landía para que se prepare cia tríplice de Moscou. capital da Rússia.
para seguir runlO à capital .........-.-------.............................................._.----------------------.-.......--.--.---.-.-----�

russa, on,de _seriam realizac��s A tra�ça reclama justiçaas negosiaçoes de paz. O diá-

t
. rr " ,A . -

Nrio "Social Demokraten" re- ,

Argel, 6 CC,_ P,) -- O �omlte Flances de LIbertaç�o �-
corda que foi o próprio senhor ciorial revelou nao ser possível tomar �\lalquer r�soluça? ,S?
Paasikivi, quem, no ano de br.e a sorte da A:le,l11anha e Ad� seus satelItes. d:POI� da vitórta

1939 fez nezocíacôes com a aliada, nem realizá-la com êxito, sem a partíctpação da Fran

RÚs;ia. O p�imei�'o ministro ça. Por êsse motivo o Comit� Fr�ncês destaca �ue as decisões
finlandês seria acompanhado a serem t?madas nesse sentido somen�e afetarao a .Er?,nça se

em sua víaaem a Moscou pelos ela partibpar nas mesmas de conformidade com seus ínteres-

_.-..._._•••__�. ._-_. ._-.-______.._.._.._...
ses e os de seus aliados. O Comité Nacional Francês ressalta,
porém, a grande importância da conferência de Moscou e de

Uma caricatura suas resoluções no sentido de apressar a derrota do "eixo".

Tratado de alianca
checo-russoPelos soldados

Oxford, 6 (U. P.) -- O secre

tário da Guerra, sir J. Griggs,
falando perante a Associação
da Universidade local, solici
tou que seja concedido maior

reconhecimento ao papel de
sempenhado pelo exército e ao

labor desempenhado por cada
soldado, pois que "são êles
que ganham as guerras, e

também são êles que dirão a

última palavra na atual". I

o
Londres, 6 (U. P.) -- Infor

ma-se em fonte fidedigna que
o presidente Benes da Checos
lovaquia se dirigirá a Moscou
em data próxima, a-fim-de tír-

_
mar um pacto de aliança milí

- tal' mutua entre a Rússia e a

f Checoeslovaquia; à cêrca do
I qual se chegou a acôrdo, du-

H. 89591, rante a conferência de l\'Ios
I cou.
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Londres; ;3 (U, P.) -- O "Star"

publica interessante caricatura,
intitulada "A última transmissão
oficial alemã", A caricatura mos

tra o locutor da emissora ele Ber

lim, em atitude pomposa e SUmi)'

mente ridícula, anunciando: "M"·
diante uma série de brilhantes C't'
sastres em profundidade, deslizá
mo-nos de toda e qualquer espe
rança de conseguir a vitória. Con

seguimos, porém, render-nos in

condicionalmente, ele acôrdo com

os planos previamente traçados",
"_w __-.-...............�w..-o.-............,

Os estudantes de
Porto Alegre

Pôrto Alegre, 5 (A. N.) -

Foi uma pujanté afirmação
de fé democrática o grande co

mício cívico realizado pelos es

tudantes gaúchos. À Segunda
Assembléia Democrática Estu
dantíl compareceram altas au

toridades civís e militares. De
pois de falarem diversos estu
dantes, que destacaram sua lu
ta contra o fascismo, discur
sou o senhor Pasqualini, se

cretário do Interior, que, entre
outras coisas, disse: "Uma
coisa o tempo não conseguiu
destruir, porque é eterno e

imanente nas almas dos que
têm fé: o ideal. Hoje, em que
se derrama sangue nos campos
de batalha, precisamos muito
de ideal e havemos de encon

trá-lo no coração puro da ju
ventude".

ft entrevista foi muito longa
Madrí, 6 (U. P.) -- Foi sumamente prolongada a entre

vista do embaixador norte-americano sr. Hayes, com o minis
tro do Exterior da Espanha, general Jordana. Segundo infor
mantes autorizados, a entrevista durou 90 minutos. Não fo
ram divulgados os assuntos discutidos pelo diplomata norte
americano e o chanceler espanhol.

Ao largo da ilha de Kellnos
Istambul, 6 CU. P.) -- Um torpedeiro grego, gravemente

avariado, com vinte mortos e trinta feridos a bordo, chegou a
um porto da costa meridional da Turquia. Os tripulantes da uni ..
dade grega revelaram que o seu torpedeiro e mais outra uni ..
dade de guerra e um transporte britânico, durante uma acão
noturna, penetraram em águas minadas pelo inimigo, ao longo
da ilha Kalinos, no mar Egêu. O torpedeiro britânico e o trans-'
porte aliado voaram pelos ares. A unidade grega ficou tão 'ava
riada, que não poude socorrer os sobreviventes dos dois navios
britânicos afundados.

Exitos dos anglo-norte-americ8nos

Leite, carne e sal
Rio, 6 (A. N,) -- Tendo em vista a situação atual, o jire

sidente da República resolveu designar o comandante Ernani
do Amaral Peixoto para em colaboração com o ministro João>
Alberto, estudar e resolver tudo quanto se relacione com a

questão ele abastecimento do leite, carne e sal.

Sinfomas do fracasso alemão'
•

Estocolmo, 6 (U. P.) -- A produção bélica da Alemanha
já não é mais suficiente para cobrir as necessidades da "Wehr
macht". Foi o que informou um observador militar neutro ba
seado em notícias fidedignas procedentes da Dinamarca. À si
tuação interna alemã está-se tornando cada vez mais precaría
e o povo alemão sente-se cada vez mais intranquilo.

Algo novo na frente ocidental

"

anuncia

Londres, 5 (U. P.) -- Observaram-se hoje grandes movi
mentos navais aliados na Mancha. Segundo o comentador da:
emissora de París, tudo indica que, dentro dos próximos dias,
começarão operações militares em qualquer parte do conti
nente ocidental, que até agora esteve afastado da guerra ter
restre.

Argel, 6 (U. P.) -- As tropas anglo-norte-americanas obtí
veram novos êxitos em toda a frente de batalha da Itália, de
pois de intensos combates em que foram inflingidas grandes
baixas aos soldados de von Rommel. As tropas do Quinto Exér
cito chegaram à desembocadura do rio de Gorellano e agora
estão dominando, completamente, o curso superior do Voltur
no. Além disso, os soldados do general Clark penetraram em

Garpinon e Santo Agapito. Os combatentes do Oitavo -Exérclto
britânico, por sua parte, ocuparam a localidade de São Salvo
e atravessaram o rio Trigno em diversos pontos da zona de
Monte Mitra. No setor central dos aliados conquistaram tam
bém a localidade de Vallecupa.

Os grevistas tornam ao trabalho
Nova Iorque, 6 (U. P.) -- Aumenta, gradualmente, o nú

mero de trabalhadores que voltam ao serviço das minas de car-:

vão, depois da greve que custou ao país mais de 10 milhões
de toneladas de hulha e antracita, e pôs em sério perigo a pro
dução bélica, deixando sem combustíveis sólidos centenas de
estabelecimentos industriais, comerciais e outras casas.

Berlim

r···················································
I Congoleuns - Tapetes
I Stores - Passadeiras
I APARELHOS INGLESES

•1 para jantar, chá e café
O maior sortimento! Os menores preços! na

I A MODELARI
. �

Não estão sujeitos, a descontos
Rio, 6 (A. N.) - o ministro da Fazenda acaba de esela

cerecer que as Ipessoas de montepio civíl e militar não estão
sujeitas ao desconto de 3% para obrigações de guerra.

..-.-_·.·.-.-.-........._-_-_-.-J..-.-_-_w_w_-_,._-_......

Londres, 6 (D. P.) -- Tropas do

,OS naztsras maculam Roma' Oitavo Exército britânico efetua-
I • ram um desembarque na costa ita-

Londres, 6 (U. P.) -- Os sapadores alemães começaram a
liana do mar Tirreno, entre Istônío

.

d c Pescara. A emissora de Berlim.mmar to os os grandes edifícios e pontes de Roma. Refugia-
. .

,
'. .

anunciou que os alemães contra-nos Italianos revelaram que, tambem, fOI minado o aqueduto atacaram e conseguiram dcrrotar

.qu� abastece a capital italiana. Acredita-se que os alemães já os, soldados invasores. Ainda .de
estao pensando em abandonar Roma, pois procederam da mes-

J
acordo _com � mesma fonte 11c m-

m f .

t d ti d N' For-mações fOI afundada uma lan-
,
a orma an es e se re Irarem e apoIes. cha-torpedcira aliada.
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Os mapas
da RAF

Irmã de Joàna O'Are

Fábrica especializada em

TÔRNOS MECÂNICOS DE PRECISÃO

NAGIU MAil & CII. LIDA.

sob

S. PAULO (Por Silveira Pei- cionados estão incluidos tão

xoto, do "C. E. C." para "O sómente os elementos real
ESTADO" ) Em trânsito mente mobtlizados. antros
pela capital britânica, a cami- recursos - talvez ainda mais
nho da África do Norte a-fim -v

• poderosos do que esses - apa-
de participar da Assembléia I recerão, certamente, logo que

IConsultiva Provisória da Fran- \ se torne oportuna sua maní-

ça - organismo que deverá íestação. E aí, um como vul
achar-se em funcionamento I cão, romperá e tragará n1':

quando êste artigo estiver sen- tos dos que hoje têm sob seus

do publicado pelos jornais que tacões o sólo francês.

integram a cadeia de inter- Das declarações feitas aos

câmbio cultural da U. J. B. - jornais londrinos, todavia, ne

os representantes do movi- nhuma parece mais emocio
menta de libertação da marU-lnante do que a narrativa de
risada pátria de Zola revela- um episódio ocorrido em Dun-j

ram à imprensa londrina fa- querque e que revive, com ex

tor sobremaneira ímpressio- traordinária fôrça de expres
nantes. são, o heroismo da mulher

De acôrdo com essas revela- francesa. Foi por ocasião de

ções, prosseguem ativamente 'um bombardeio que os avi ")es
os trabalhos de organização 'I da RAF desencadearam cm-

das fôrças a que incumbirá tra aquela cidade ... Em meio

cooperar na expulsão das hor- à confusão do momento, caíu,
dae invasoras de Hitler. Vir- ferida de morte, uma criança.
tualmente prontos para a luta, Um oficial nazista quiz apro
existem na França nada me- veitar-se do ensejo e dir-igiu
nos de 200.000 homens, dos se à mãe do pequenino morto:

quais 80.000 estão entrinchei-," Seus amigos ingleses mata

rados em regiões montanho-/
ram o seu filho". E a mulher

sas, à espera do sinal de ata- - admirável irmã de Joana f

que. D'Arc! - elevando nos braços
Constituindo fôrça respeitá-I outro filho, clamou, esplendí

vel e destemerosa, cujo valor damente: "Se isso póde aju
será evidenciado logo que che- dar a França a . ver-se livre

gue a oportunidade, tiveram dos alemães, aquí está o meu

esses guerrilheiros de lutar outro filho para morrer"!
'com embaraços de toda espé- Ê esta a França que não

Londres - Multas das mulheres cie, para conseguir o equipa- morreu, que não se rendeu, -

da. Grã Bretanha, sejam elas, dese- mento e às provisões necessá- que não foi derrotada. É a
aihistas de modas ou projetistas rias e é \"laro que, suas aven- França tiranizada, mas glo
passaram a aplicar o seu talento turas já �'ompõem toda uma riosa, altaneira em seu sofri-
num trabalho de guerra essêncíal
- interpretação de fotografias e epopéia de sacrifícios e he- mento, que tudo fará, amanhã
mapas para a R. A. F. roismo. - no amanhã radioso que se

Estas mulheres pertencem a um Revela notar, como o obser- aproxima - para arrancar e
ramo do "Auxlliary Territorial varam os representantes do varrer de suas terras os infa
Service" e, depois de terminar o
seu treinamento, são destacadas pa-

movimento de libertação da mes trapos que têm. a marca

Ta o ministério da Guerra, traba- França, que nos "Ilfetivos men-: infame da cruz gamada.
Ihando no departamento de Inten
dência Geral ou seja o Estiado
Maior Geral. Afim de evitar dupli
cação de trabalho, êsí.e departa
mento cuida de todos os mapas
tanto para o exército como para �
fôrça aérea. O trabalho é ,feito, as

'sim, pelas "ATS", de preferência
às "WAAFS" ainda que algumas
jovens da fôrça aérea trabalh�m em
cooperacão com elas.
Afim de se preparar para estes

serviços especializados, o pessoal
ial istado e os oficiais têm de fazer
nnn rigoroso curso de três meses
numa Escola de Intendência do
Exército, onde aprendem as difi
culdades da leitura de mapas, exa
me de terrenos e cópia e alteração
·,de mapas,

A espaçosa sala de baile de uma

,grande mansão situada no campo
serve de sala de aulas e as amplas
paredes são utilizadas para a colo
cação de fotografias aéreas e mapas
(lo território Inimigo.

As "Ats" aprendem a corrigir
mapas tirados de fotografias aéreas
apanhadas de várias alturas e ân-
19uJos. Para isto elas devem saber
como [ulgar o gráu de distersão de
escala exigido par-a que as pontes,
edifícios ou estradas danificadas
apar-eçam em suas posiçôes com
Irebtiva correção.

.

Além do trabalho das aulas, es

tas "desenhistas topográficas" têm
exercícios práticos durante os

quais fazem o Ievantamento de re

giões visinhas. pr imeíramente com

!tábuas e depois, quando já se en

contcarn mais treinadas, com este
lJ"eoscópios e outros instrumentos.

Os estudantes da Escola de In
tendência oegandzaram um clube
recreativo de desenhos e as pare
rles de sua séde estão cobertas de
quadros, retratos, paisagens e ou

lI:ras decorações artístícas.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serã a ana preferida

Dro�88 naclonais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarla8

Artlg08 de borracha.

Garante-se a exata observância no receltnárlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.

Rua Fúustolo, 696

São Paulo

Repr!n�,��ôE �o�m�ara a I
praça de Florianópolis e redondezas.

Pedem -se ofertas detalhadas, com refe
rências e indicações das demais

firmas representadas.

Sábado (dia,!3)
Grandioso b o.i l e .

- Inaugu·

ração do salão de dansas.

- Bailados. - Co ro c ç do da

Rainha da Prímoverc .

Grande concêrto sinfônico. I
'--

1 X

Quando seremos homens livres l'
Sociedade Anônima

São Paulo (Por José Vilar San ,l'isticas reais de povos fortes. É ne

Juan - Diretor de Imprensa do cessár io que nos congreguemos.

C. E. C. para "O Estado.") - Deti- em volta dos ideais de liberdade e

vemos espetacularmente o avanço de justiça e promovamos a nossa

criminoso das fôrças totali tár ias completa Ilberf.ação. Homens livres

que pretendiam empolgar com suas são aqueles quê utilisam os dotes

depravações políticas, o espírito Intelectuais e de coração que a na

dos povos americanos. Fizemos tureza lhes conferiu, diretamente

mais, obrigámos o inimigo a, recuar em benefício da Humanidade. "A

para suas antigas cabeças-de-pon- liberdade de um pO'VO somente é

te" e posteriormente a abandoná- possível, quando existe a coopera

\1as em nossas mãos. Teremos corn ção honesta de todos os seus cida

isso eltminado a ameaça que pai- dãos ..." disse o primeiro ministro
rava sôbre o nosso direito de ser- Churchíll. A sabedoria dessas pala
mos homens Iivres ? Não! Inúrne- vras espelha-se na infindta Iiberda
ros probIems de ordem material e de de todos os ingleses. Resolvendo>
moral predominam ainda nas nos- honestamente os nossos problemas,
sas ·instituições. A Importância dos preparando a Pátria ;:'d"'I'Jl as gran
problemas está em relação com ades questões de após-guerra e pro

grandeza do país, onde a natureza -pessando o aproveitamento de to

os introduz. A grandes povos, gran- dos os nossos recursos morais e

des problemas. O intrincado dos materiais, esta.remos encammna 1-

nossos problemas e a enormidade do=nos para a nossa, verdadeira si
de nossas dificuldades não devem tuação de homens livres.

100.000.000,00
Fundo de reserva e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50

Agências e correspondentes em todo o paÍJS
EXECUTA 'l'ODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

Capital ........................ , _ Cr$

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AG:€NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juros WOMERCIAL SEM LIMITE) .

Dep, limitados (limite de Cr$ 50.000,00) .

Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) .

Dep. de aviso prêvio (de qualquer quantias com retiradas tarn-

Mm de quaisquer importâncias).

2% ala
3% ala

4% ala

600 mil baixas do
«eixo»

Washington, 5 (D. P.) - O se
cretário da Guerra 1nf'0rmou que as

fôrças do "eixo" sofreram quase
600 mil baixas desde os desemba,i'
ques aliados no norte da África.
Qumnto aos Aliados, suas baixas
lOesse período não atingiram 100
mil homcns, isto é, unn sexto das
perdas humanas do inimigo. O to
ta.l geral de 600 mil baixas do
"eixo", compreende 40 mH mo'rtos,
90 mil feridos e cêrca de 470 mil
<�esaparecidos. Quanto às baixas
{lOS norte-a.mericanos, isolaidamen
te, vão um pouco além de 31 mil
]'omens. Dêstes, 5.500 morreram,
1 R.OOO ficaram ferirIas e 8.000 dã'}
:se como desaparecidos.

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de sor-

teios anuais, ·1Seus juros de 5% ao ano, pagáveis pOr meio de cupôes, de 6 em 6 meses,
em 31 de janeiro a 31 de julho de carda ano, estâo isentos de quaisquer iln- .1postos, taxas, selos, contribuiçOes ou outras tributaçôes federais, estaduais

ou municipais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938, I
Preferem a quaisquer títulos de dívida quirograi\aria ou ll>revilegil.da e •

podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS :
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENORES, I

I
óRFAOS E INTERDI'DOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES

TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS I

I
PELO BANCO. I;São Inegociáveis em qualquer parte do território nacional e catadas em

BOLSA.

I
Agências no Estado de Santa Catarina: I

FLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZIllIRO, TU'8ARAO

IiE MAFRA

I
EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas.

I
Aos sáQados: das 9,30 às 11 horas. IIEndereço telegrãfico - SATELLITE

Gerência ..............................••.... 1614

I! TELEFONES: Contadoria.... 1114 I
................................ , ;. m. � ...

com aviso Drévio de 30 dias , .

idem de 60 dias , .

Idem de 90 dias _ _ .

3,5% ala
4% ala

4,5% ala

RESERVA.

impressionar-nos, pois são caracte-

VII FIZER CONCURSO 1
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
Postlllista?

A Escola Universitária de São Paulo
a direção do dr. Aquiles Archêro poderá habi
litá·Io devidamente, por correspondência.

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

Dep6sitos a prazo - fixo

por 6 meses ..

por 12 meses , .

4% ala
5% ala

COM RENDA MENSAL
3,5% alapor 6 meses

por 12 meses 4,5% ala
LETRAS IPOTECÁRIAS

As letras htpotecártas emitidas pele BANCO DO BRASIL, dos valores de

Cr$ 100,00, Cr$ 200,00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e c-s 5.000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LITERATURA NORIE-AMERICANA
(Ucão 33.a do vol. II -- LECTURES AND READIHúS
Intensivo de Inglês para estudantes latino-americanos
tituto de Língua Inglesa, da Universidade de Michigan

do Curso
do Ins
-- 1942)

POESí,l,E PROSA o elevado e muitas vezes senl imen-

biltre os escritores da Idade de lal tom de Emerson, Lowell e Hol
Ouro que merecem ser lembrados mes, são Wil l iaui Cullen Bryant,
por seus contribuições ii prosa (' ii um dos mais antigos poetas norte

poesia, destacamos os seguintes: americanos, cm cujos THAi'lATOP-
HALPH WALDO E:\IEHSO�, Doe- SlS e TO A WA'lBHFOWL, por

Ia r Ii loxof'o, provavelmente �1 fi- exemplo, trata da Naturczu e ex

gura mais conhcclda da l i.tera t ur a põe uma filosofia simples e amena.

nur l e americana, mais notá ve! por Henry Wadsworth Lougf'ellow,
suas poesias, ainda que tais poemas i murtal peles poemas como THE
tivessem al.can sado sucesso, co mo CH1LDHEi\T'S H01.JH THE VILLA
"THE CONCOHD HY:VIN e HHOllO- GE BLACKSlVIlTlI e por suas nar

RA, que constituem patrimônio de rati vus rornant i cas curn o EVAN
nossa herança l iler

á

r ia. GELI�A e TALES OI" A WAYSIUE
Êle é especialmente conhecido, I�� nos quais inclue muitos poe

porque Io i () centro ele um ativo mas patrióticos ele narração histó

grupo l i te rú r i o , em Concorrl, Mas- rica. A mais f'annusa destas TALES
sachusscts, chamado trunscemlenia- é PAl'L HEYEHE'S HIDE. John
listas e d o qual e r aJl li mcmhros Grce n leu f "'l"it<tier, cujos clássicos

proem incntes Henry David '1'110- poemas narrativos SKIPPEH lHE
rcau e bronson Alcott. SO�'S HIDE. BAHBAHA FHlET-
Emerson teve, talvez, entre Iodos CHIE e :\lAtJD :\ICLLER retratam

os escritores norte americanos, ,) caracteres simples nas sentimenta
mais forte poder de i n spi rar-â». listas colon ias norte-americanas.
EDGAH ALLAN POE escreveu S�OW BOC�]) uma das mais ve-

as primci rus h istó r-ias de "horror" n erudas narrativas poéticas de a

e de "rl ol ucl i ves " em nossa l i t cra- nossa literatura, é uma d cscr lção
tnra. Exemplos ele seu "intelecto de LIma família rural da Nova ln
analítico" siio as l:!istórias como I glaterra em um fundo imagi nár i o
THE (�()LJ) Bl'G, THE PIT A1\"D de i nverno.
THE PE�IH:L{_':\I, THE BLACK O quarto poeta que pertence
CAT E THE FALI. OF THE HOC- cronologicamente á úl lirua parte
SE OF l'SHEH. Poe é também ex- deste periodo está d

í

aruotr-almcn
traortli nuriamcnte conhecido por tt' oposto a Brvant, Longfellow e

poemas corno THE RAYE� e THE Whittier. É Walt Witmann. Es1abe
BELLS, nos quais experimenla 110- Icccn d o () início de uma nova tra
vos estilos de métr-ica, e por suas d ição, Whi lrnann deu tal umplitu
teorias à-cêrca-da crítica Jiterúl'ia de ú poesia que chocou o espírito
que Iormarum, virtualmente, o pri-l delicado cio público ledor.
meiro moviríientn crítico lilerúrio I Wh i tmann íendcu as barreiras,
genuinamente norte amer-icano. tacitamente er-igidas, di\) gosto e da
Oliver Wemd011 Holuies, prof'cs- corivemçâo em ambos os sentidos:

SOl' d a "Harvard L'n ive rs itv ", poe- - na íórma e 110 assunto. gle es

ta, cnsu is!a e novelista, é recorda- creveu versos construidos livre
do especialmente em virtude « e mente, sem rima e muitas vezes

seus ensuios, cont idos no livro cha- �:elll mébrica ; tralou assunlos Iri
mado "THE ATTOCHAT OF THE

I
vi ais com crueza, e gos10 ütimista

BHE.H'FAST TABLE", no qual ex- de que se orgulhava. Whitlllann ti

pres�:1 ,llas ret'lexc'íes meio hUlllO- nha sua própria forma de sellti
rístiea, c' ,atírieas a respeito dos

ImentalismOJ,
que não foi a expres-

.

homens e dos seus costumes. sada elU :\lAl'D 11l·LL.EH. ou em

AIgll11tas das suas poesias, por EVA�GELIXA. Exaltou o homem

pxe;mp]o, "OU) mONS1DES", THF.I vulgar, emprestan<.lo-lhe significa
CHAMBEHED NA{'TILUS e THE

I
ç'ão divina justa,menle por causa

DFACON'S MASTEHPlECE são fa- de sua vulgaridade. Amou os Esta
llliliares a quasi lodüos os escolal"es

I
dos Unidos, tanlo por seus defeitos

do, Estados tinidos. COlllO por suas virtudes e, em ean-

Jannrs HlIssell Lowell, professor, lanelo seus louvores (quasi toda a

el1"_:1isla e hisloriadGr, é eonhecido I poesia de '\'a,l,t 'VhitmanJ1 canta

principalmente por seus poemas li
louvores a'os Estados Unidos) usou

anti-loscra\'a,gistas ou por seus en- vocabulário próprio e completa
saios (',critos em dialeto, chama(los mente desprendido que escandali
"The BigeJ,ow Pa.pers" e por sua ZOll os bem convencionados Jillli
aguda críti('a literária. Suas poe- tes do bom gosto. POPl11as repre
sia, muitas delas em versos an- sl'nlativos de \Vhitmann são "Song
tí-escravagislas - não são uma oI' Jlysell", When Lil(les Last in
grandr poesia, lllas algumas delas, lhe [)ooryard Rloomcd", longo poe
espcrin1.I1Icntc "THE VJSION OF ma em fervoroso louvo!" ao poema
LAUNFAL" são lidas hoje em qua- Pionecr.�l Píoneers! de Ahraão
l'ii ludas as escolas norte- america- Lincoln, no qual êste exalta o es

nas. pirito pioneirislta da América do
Trh Ollllros proenünentes poetas Norle e a sua vitalidade, e ,./ Hear

da Tdade de Ouro que apresentam Ameriea Singing".

Inauguração
Amanhã, às 15 horas, reali

zar-se-á, na avenida Mauro
Ramos, a inauguração da gran
diosa sede própria da"Casa
Racionalista" .

A Casa-Chefe (Centro Re
dentor) acha-se instalada na

Capital da República, tendo em

Sua direção, como presidente
perpétuo, o culto e conceituado

.

sr. Antônio do Nascimento Cot
tas, que em 1926 sucedeu ao

seu sôgro e orientador Luiz de
Matos.
A Casa Filiada, que amanhã

se inaugura nesta capital, é,
em grande lJarte, devida ao es

fôrço do SI', Oscar Cardoso, do
alto comércio local.
"O Racionalismo tem por

base o esclarecimento do indi-
11

., .

I
ve lOS prlllClplOs, o singular

víduo. Primeiro, o que êle é; contraste de ser a Doutrina

depois, como deve agir perante

I
para os tempo.s modernos. No

a coletividade. E, ao traçar o instante em que se pretende
código de conduta que o eleve impor ao mundo uma nova 01'

guiar, numa disciplina rígida dem de idéias político-social,
de liberdade conciente, sua divorciada dos multiplos aspec
obra é profundamente cons- tos da vida atual, êle se bate
trutora. De caráter e de ação. pela criatura independente, li-
Porque, se a Doutrina com- vre de superstições e dogmas

bate vícios e paixões, desperta obsoletos, responsável - ela
virtudes, enaltece o trabalho e, só - pelos seus próprios atos.
num ambiente arejado de vida Apela para as energias auor
simples e nobre, desfralda co- mecidas em todos nós, criva-
1110 bandeira - o cumprimen- n os o raciocínio, obriga-nos a

to elo dever. decidir, pelo livre arbítrio, o

O Racionalismo Cristão en- caminho a seguir, infunde-nos
cerra, na sobried2.de ele seus princípios de disciplina, valo-

da Casa

A Maior Arma
de Guerra de

Todos os Tempos!
o novo número de SELEÇÕES
conta- lhe a maravilhosa história
do radar, prodigioso aparêlho de

localização de aviões que salvou a

Inglaterra da «blitzgrieg» aérea.

E, mais:

Ensaio geral da invasão da
Europa pelos Aliados! Re

lato vívido e substancioso do raide

de Dieppe - condensação de um

livro de êxito... Pág. 97.

V. acha que é muito es

perto? Você vai encontrar desta
vez enigmas que vão lhe dar água
pela barba - além de fazê-lo rir

a bom rir!... Pág. 19.

Fuzilamento em massa, de
civis! A verdade oficial exposta
com toda a frariquesa sôbre os

processos hediondos mediante os

quais Hitler impõe à Europa o

seu jugo implacável... Pág. 80.

Dois ingleses que puseram
em fuga o Afrika Korps!
Retrato fiel e particularmente su

gestivo das admiráveis persona
lidade.s dos generais Alexander e

Montgomery... Pág. 11.

Não deixe de ler êstes e outros

notáveis art igos no número de

SELEÇÕES para SETEMBRO

Acaba de sair

ApenasCr.$2.00

lteprrxcut.unt« (,'('/'(1/ 110 Hrasit:

ImR:-;A"OO CHI�AGLIA

Ruas do RO"i(jl'io, ô,rj-A - :1.0 anria!' - Rio

R.sü, alcauçando auspicioso êxito a

campauha promovida pela Legião Brn

�ileil'a de .�ssisiênda, COln a colabol'aç-ão
diuânIica e patl'iútirH da ('oll1issflo pre

sidida ]lela .sellhol'iül Catarina Xavul'l'o

Haberb€'ck, aca<li'mica <11' Dir€'ito e Rai·

nha eleita dos estlldantl's.

Estahell'cido o )llano, dl'pois de cuida·

doso estudo ')lor pa,·t€' dos componentes
da referida ('(Hui.ssão e dellois de apl'o
"ado llela s(,lIhol'a Beatriz Pe(lel'neil'as

Raulos, ilus11'e ]))'csidente da I_j;' B. A.,
e�t::l êle sendo t"xecuta<1o conl indôl'1l1ido

afan, denotando, d('i"le ,i,;, pelos resuJ·

tados obtidos, a nítida. cOlnpl'eensão do
alto alcance dê""e setol' <1(' ati"idade, em

que ora se enlpellha a filantrópica ins

tituIção.
C'Ql110 tiveUI0s ocasião de noticiar, at�

o dia 1° 'de dezembro l))'óximo, data do
enCel'l'Unlento da CaJnpanha, os livros po
del'fio 8(·1' eJltl'egnes na séde da IJegião
Brasileira de ..:\ssistêllcia, .à rua Trajano,
Cine Ritz e lAvraria lUodel'na.
"..-_••-_...._-......* ......_•."......-_-_._._••••- .........

Toda a sua poesia está reunida
em Uil11 só volume no qu.al êle in
cluiu poemas escritos em várias
fases de sua vida, chamados "Lea
ues Iof Grass".

Racionalista

rizando, assim, o eu de cada in
divíduo, pelo conhecimento de
si mesmo. E depois de o ho
mem liberto e conciente do
que é e do que vale, mostra
lhe o programa que eleve cum

prir, em proveito próprio e da
coletividade de que faz parte".

Na Rússia, a luta não tem paralelo!
MadrI, 6 (U. P.) - Os militares nazistas de Berlim estão

vivendo um momento de grande agitação, em consequência da

gravidade da luta na frente oriental. Os informantes oficiais
não tentam mais esconder Q perigo e passaram a considerar

a frente oriental como o setor decisivo da luta entre a Alema
nha e os Aliados. Um porta-voz germânico, falando ao corres

pondente do diário espanhol "Ya", afirmou que a luta entre

alemães e russos não tem precedentes, por sua extraordinária

envergadura. Na frente germano-soviética, dois poderosos exér
citos têm a palavra e de seus embates depende a sorte da guer
ra. Admitem ainda os alemães que os russos irromperam atra

vés das suas principais posições ao longo de toda a frente de

luta, o que colocou a "Wehrrnacht " diante de grave perigo.

HORARIO DAS SANTAS MISSAS rARA
DOMINGO

1 que em 1863, quandd a Gré-
cia estava sendo r'.�ida por

um govêrno provisório, 300 ho
mens sublevaram-se num for
tim; e que esta revolução foi
sufocada com 900 drachmas
ouro, pois naquela época o su

bôrno era a arma mais pode
rosa e mais ut�izada nos países
balcânicos.

2 que o poderoso e pomposo
Santo Império Romano-Ger

mâno, de que nos fala a Histó
ria e cuja grandeza tanto nos

impressiona, ela urna nação
zinha de apenas 5 milhões de
habitantes.

3 que, na Europa, a primeira
manufatura de cigarros foi

instalada em Dresde, na Ale.
manha, em 1862.

4 que os aborígenes da Africa
preparam da melancia uma

deliciosa bebida alcoólica que
também é usada na parte meri
dional da Rússia e no Oriente;
e que -- o que é mais curioso -

a receita dessa bebida se acha
descrita por Sindbad-o-Mari
nheiro no antiquíssimo livro
árabe {(Mil e Uma Noites».

Projeção de filmes
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas, O Instituto Brasil-Estados Unidos
Em dias da semana: Missa: às 7,30 fará realizar, hoje. às 6,30 e 7,30

horas. h.J· I
Tgreja de S, Francisco: 7 e 9 horas. oras, a pro]eção ..e novos ri mes

Hospital de Caridade: 6 e 8 horas. cinematográficos, recomendando

8 ��::���imo Coração de Maria (Parto): que a 20 sessão é "exclusívorneri-

Igreja de Sto, Antônio: 7 e 8 hor-as,

I
te" para adultos.

Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
-

.

O D' ('T"F7R-I.�Igreja ele Sta. T'eresmha: 8 horas, i\IlXISTERI.,> XL. l.,>

Capela elo Montsei-rat: 8 horas. ;;" l{('g'ião :tlilital' e ;;a ))ivisão rle In-

Asilo Ir-mão Joaquim: 6 horas. fanfaria
� I L'

-

8 I SPl'\'l(,'O de Saúdo Reg íonuíxaco C os imoes: 10ras,
EDITALGinásio: 5, 6, 7,30 (só alunos), Quadl'() de enfermeh-as da r-eserva8,30 horas.

I _ IC\'SCRIÇÃO: _ A 5" Reg iáo Mi.Capela ele S, Luiz: 7, e 8,30 horas, 'I f
'

Capela cio Abrlgo cle Menores: 7 horas l l t.a r e iin Divisâo de . n antaria, PSl)' in-

(todos os d ias). terrnéclio elo Chefe elo Seiv iço eh�düc1e

Tr-ludade: Matriz: 8 horas, da Gua rn içâo ele Flotianópolis, está acei-

T'rindarte: Chácara elos Padres: 8 1101'3:-;,
tando a inscrição exporrtânea das �JnfeJ'�

.JO�IO Pessõa (Estreito): 7,30 e 9,30 meu-as, S.lJU<ll'itcllH1S e Volun1úl'ias 8()�

horas. ���ri���a�n�:�'�1l�i��'le2e{� �����;�1�1'�1' 110 qua-

Sâo .José: 7.30 e 9,30 horas. )[ _ PRAZO: _ Até 30 de novembro
próximo,
IH - CO:\DIÇõES: - a) possuir d í

plorna de enfermeira profisslonal. sarna

ritana ou voruntárta socorrista, pela Cruz
Vermelha Brasileira ou Escola creden
ciada:
b) ser major de 20 e menor de 44

anos de idade;
C') ser brasf le ira nata ou nat.ular ízada.
IV - LOCAL DAS II\SCRIÇõES:

Sede ela Cl'UZ Vermelha Brasileira ele
F'lor-iunópolís. Diàriamente elas 15 US ] 8
hor-as, com excessão dos sábados,
V - OBSERVAÇÃO: - Tratando-se

apenas, neste morrientq, do· registo ele
nomes, endereços, etc., poder-se-á ))l'O(,C
der a anotação das casadas, para ulto
terior seleção, devendo, neste caso,
apresentar consentimento, por escrito,
elos respectívos esposos.
Na ordem ele registo, terão pl'eferên

('ia as solteiras, viu\"as ou desqulta<las,
sem filhos,
As demais providências, tais como,

inspec:ão de saúde, etc .. serão adotadas,
oportunamente, ele modo que se comple
te lima quota correspondente, iI c011tri
buiç'ão desta Região �Iilitar,

Dl'. Gilbel't David
Major Chefe elo Serviço ele Saüde da

Gua.nlição

5 que, segundo testemunhos de
sua época, Napoleão, Bona

parte nunca aprendeu a falar
corretamente o francês, conser

vando sempre um forte acento
italiano; e que, mesmo assim, é
hoje aquele herói considerado
por muitos franceses corno o

simbolo do gênio gaulês.

CABELOS MUITO
VRESPOS

A-fim-de convidar-nos para
o ato inaugural acima aludi
do, estiveram em nossa reda
ção o sr. Oscar Cardoso, pro
prietário da Casa "A Capital"
e os S1'S. dr. Joaquim Costa e

Valentim Rodrigues, represen
tantes do Centro Redentor, do
Rio de Janeiro.

6 que é pelo fato comprovado
de muitas vezes os venenos

serem também medicamentos,
e vice-versa, que os gregos depu
seram na mão de seu deus da
medicina -- Esculápio -- um bas
tão em que se enroscava uma

serpente, símbolo êste ainda
hoje usado pelos médicos do
mundo inteiro.

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão a

"Farmácia, Nelson", à rua Felipe
Schmidt.

alisam-se por processo
moderno

Fazem-se penteados-
MagnÓlia Fernandes.

Rua Bocaiuva (antiga Nes
tor), 316 - Estreito.

586

Nova Iorque, 6 (U. P.) - O
Estado de Kentuchy elegeu o

seu primeiro governador repu
blicano desde o ano de 1927, O
candidato republicano, senhor
Simon Iwillis, venceu o seu ad
versário democrático, sr. Do

naldson, pela quantidade de
8.056 votos. Com o resultado
final ela eleição de Kentuchy,
os republicanos conseguiram
vencer os democratas em tôdas
as eleições realizadas nestes

últimos dias.

-

Extraviou-se
a caderneta da Caixa Econômi
ca Federal n' 20.336, extraida
em nome de João Mitterer, re
sidente na Comarca de Cam-

pos-Novos

Morte de um card.:al
,._.._-_.� -�.- _••••- •••••_............. Madrí, 6 (U. P.) - Inforn1a-
late t,;lube Florianópolis ções, procedentes de Roma,

E D I T A L anunciam o falecimento do
De ordem do Sr. Comodoro, con- cardeal Lapuna, prefeito ela

voco os associados na séde social,
às 19,30 horas do dia 10 do cor- Sagrada Congregação dos Re-

rente, para aprovação da reforma ligiosos. O extinto contava 69
dos Estatutos, tendo em vista o anos de idade.
decreto-lei federal n' 3 119 de 10- �.-J"�"""""""""""'"

4-41. Não havendo número legal Ad -t háquela hora, a assembléia se rea', mi e cnn as
lizará, em segunda conv0c;.ação, às f

L d 6 (U P) _ A
'

_

20 horas, com qualquer numero de
.

on res,
. .: .

ra

sócios quites. c1lO de Berllm adnntm, em eo-

Florianópolis, 5 de o'utubro de municado oficial, que os rus-

1943. sos introduziram cunhas nas

Aldo Unhares Sobrinho linhas germânicas ao norte de
Secretário 4v-1 Kiev e c8l'Caaias da cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Este aluno hobí
·jitou-se em es·

-cri turc çôo mero

cantil, calculos
comerciais, por-

_

tugues pro ti co, ,,_-- ""

direito comer

cial, correspon
dencio, em sua

coso com estes livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma Ioci!i
dade jornoi s vista. A verdade seio dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376: S. Paulo. Escola devidamente registrado
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou ió uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicos e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro I Se
habilitará em 4 a 6 mezes, te.ndo direito, no fim do curso, a

um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, OGderá comprovar a suo alta habilitação.

ALIANCA
,

DO LAR (LTDA_)
Avenida Rio Branco n, 91

RIO DE JANEIRO

••• 5'Séde: andar

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil
CARTA I-'ATENTE N'113-Expeclirla pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado DO dia 30 de Outubro
de 1943, de coníorrr-Idede com o Decreto-Lei n=. 2.8'�1,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do "r. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoa e,
nu séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as íns
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial· Premiado o n"
1.142-Mi!hl'lr-f'rímelro
142-Centena

Inversão

�.142
prêmio no valor de Cr.f, 10.0 iO oú

DO valor de Cr f, 1.200,O(l
no valce de Cr.$ 300,ll{

Premiado '0 nu 1.147
5.000,00
600,00
200,00

Plano PopuJar •

1.142 -Milhar-Primeiro Prêmio
142-Ceotena

Inversão

no valor de Cr,$
no valor de Cr $
lia valor de Cr.$

. "Plano Alian<a)
Serte o núrn ero :::0!5 no valor de Cr$ 50000,OO-Tipo
Milhar de qualquer ser ie valor de Cr$ 2.500,00 - »

Cente ne « 600,01'-
Inversão do milhar « 200,00-
Inversão da centena « 60,00-
Serie O número 30�5 no valor de Cr$ 25 ono.oO-Tipn
Milhar de q.1l81quer série «I 250,00- «

Centena « :3.;0,00 - «

Inversãv do milhar lí,O,OO-
Invers8.0 da centena «60,CO--

clás�ico

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á DO
dia 30 de Novl;:>mbro, (31-fpira), às 1-1 hOfas, de conformida
de com o D,t'creto- Lei O. 2.891.

Rio de Janeiro, 3D de Setembro df> 1943

VISTO: Nelson Nogueira
Eduardo F. Lobo
O, Peçanha

- Fiscal Fedi"rlll
-Diretor TeFioureiro
-Diretor-Gerente-

ConviduillOb us senhores prestamist8s contemphrlns
que estejam com os seus títulos em dia, fi virem à nossa
séde, para receberem seus prêmios, dé acordo com o nos
!lO Regulamento.

DR. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SE:\THORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Ol'onica, sob controle en·

<:!oscopico (URETROSCOPIA) e de laboratór,io. Aparelhagem elétrica para os trat::t
mentos especializados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamem,te das 14 às 18 horas.
RESIDlI:NCIA: Tirad'E"l1tes, 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Titradentes, 1'4. FONE: 1.663.

IJ

IH.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'1'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Vá à rua

Casa Própria �
pontos!)

como er HI',..··Felipe Schmidt, 44, e verifique
possivel obter «casa própria».

��rmii&i

Via. Construtora da
(Não tem sorteios nem

w

i:'ú imu n da r :1 cidade, deviam

IIIC.-liogUdas,
como reconheceram os

tê-l o numa camisa de fôrças. bravos e educados rapazes' gau
Sim, porque, ta:l I'l'Z amanhã, ("'.- CllOS.

tejas com receio dos filhos de" I Porém, seja como. for, quem te

pampas, e contra os teus crcdcnciou a tecer comen l.u-ios
conterr-âneos, pois de um cérebr-o

I
dos nossos "playcrs" ?

tão "óco " poderão vir todos os I Seria estupidez e ignorância, »e

males. . '1 déssemos credenciais a uma cultura
A nossa !"l·presentação, embora" tão fraca, e mcsquinhu ", a quem

Iósse lntcgrarta na sua maioria POl'I nada conhece de futeból e muitoO 110SS0 "onze" com exceção de
elr-mentus do "Avai " nem por isso, menos de educação,Arlo llinho, Braulio, Nizcta e Yêyc, '

deixou de ser composta por

in-I
Contudo, eu desta croniqueta,

tcgrundcs de outro clube coJ11o. C) convido ao mais "tapado" dos
foi pelo Figueirense, ambos aIC'I'C- "spcakcrs

"

esportivos, que quando
ditados csquudrõr-s de nossa terra. de seu regresso a Cur iliba, procu-
Xunca t ivemos ambições de vcn- re-nos afim-de melhor f31la.I'lllOSz iu a buca-cllci:l', nas mesas dos

ccr os bravos espor-tistas de Pôrl o- c dizermos algumas vcrrladcs "vis"caf'es ". que em Pôrl o Alegro se-
Alegre, pois ser-íamos muito aml)!-I' à-vis".l'iaJiiOs derrolados por uma "gol ea-
ciosos COIll cousas impossivcis. () melhor a fazer é Iicares reco-

Porém, seu "ignorante", viste ) lhido a "lua ignorâncin e cstupi-

APHECUNDO A XOSSA
DERROTA

Quarta-Iciru última, feriu-se em

Pór lo Alegre, () úllimo jogo das

representações Iut ebolisticas de
Santa Catarina, cHio Grande do

Sul, tespcol i vamcn!c, C'11I disputa
do C,,Jlllpl'onato brasileiro de Iul«
búl.

foi uma rcprcscntuçào fraca, def i

cicnfissimu, dirigida por Ulll lécni
co que muito antes das parud-is
com os vi z i nhos dos pampas, di-

da" assust adoru.

;\lãgno ou corno quer-cm
"0 brigulhâo ", porém
ncoutcrer a tu l "f(oJeada''', pois
no arco ,'sta\'a Adolf'i n ho que sou

be honrar com galhardia e altivez
() valor do povo da terra caturi-

oulros
descnrolur da partida no segundo dez", pois ele ti nada se espera pelanão viu
.iôgo, e se tivesses .um pouqninho I]e incultura e falta, de educação, é
"conhcclmeuto esportivo". havias só, seu Heleno... intrometido.
de ver COIll bons olhos as nossas I <,Yaldir de Olh-eira Santos).

.......-�.-.-_-"""'.-..-_-••F-. ,.._.._.._...,..-_-_-.......-u.._..·..-__�___,._........._-."._.._- ...._.....-.�
.. ' .

;�E�I�:eO'd� (:�l:��f�i�:I�l�il11a � COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
< Fundada em 1870 - Séde: B A f A �.. .

.. INCENDIOS E TRANSPORTES \.
�. Capital e reservas . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 71.65G.189,20 �Cifras tio balano;o de 1942: ..

:: Hesponsabilieln<l�s CrS 4.999.477.500,58 �
� l<cceita .. Cr$ 70.681.048,2,j �
!a ,\1.i\·0 . . . . . . . . . Cr$ 105.961.917,70 ...

� Sinistl'os lJagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.9Rr;.�).)7.2,) �
� nesponsahilidac1es .... .... ... Cr$ 7G.70G.401.:1On.�'.) �
" Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.',"42.C;.,'; ..14:".. DJHETOHES: - Dr. Pamfilo d'Ultra j""eire de Carvalho, Dr. F,'anciSl'o •

rajwzes que inlegran'lllll a noss� ..... ..ele Sá e Aní�io Massorra. ...sc]eç·ão, sem qlle para isso fÔSSt,. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Suem'sal no ..
a .... >credenciado, l' núo respeitando Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades ela América, Europa ..

II
. II 0 Africa. ..ca,s[\ a leia... ..

O' "seu" Heleno, isso é ele- .. AGENTE E;\[ FLORIANóPOljIS ..
.... (' A )I P () R L O li O & C I A. - Rua Felipe Schmi<lt, Jl. 39 ..

I'I'II'S () tellll)o {Iile (JS dislinlos .., , ....

., Caixa Postal Jl_ ln - Telefone 1.083 - Enll, Telegr. "ALIANÇA" ..
dirigl'ntes clt' sua emissora lhe Clt- < SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAi, BLUME- :.
yiaram para ai lllctropole gancha, � NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �nonde ('0111 Slla palavra "imunda" 'J"o"P........,..,....��--..-w.....=..._-....__.,*- -

__..._-._............,...�.,.,

liber a l

parte fiJ

Ultimes estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA L)t RECEBER o

»

nensr-.

o oricn ludor de uma selcçâo
que ao in vez de animar c inccnti
var os seus "pupilos" para a luta,
menospreza-os COlIl pala vras r ispi
das, tiio <lo conu-ário da Índole I1U I
nosso povo. merece o asco de todos I

uquelr-s que ncs!a encantadora "Ci
{bde Puruixo ", trabalham pelo cri

gnllld('c'iIIll'I1to do esporte-rei c I

pcln uprimorumcut« da cultura fi-Isica de nossa raça.
Entrcl an to, os cu lparios (li5S0·1

tudo fomos nós IIl('SIl10S, em fa
zendo ",('eitar o seu nome para di

rigir "Iócnicaincntc " o nosso

"scrutch ". abandonando e leme.i
tos que poderiam llluito bem Serl'llll

'aproveita([us, e QL1l' têm. a correr IPIl1 suas \'ei as () S�':Ilgue da raça,
brasile ira.

Que 11iigno () desorienta,dor llll'"

ral de nossa equipe, fiquc por 011-

de quiser são os nossos votos, pois Isó assim l'liin tcrelllos oportlmida
de de que quando fOl'llJüS chama-

__
-

«'

dos olltra V('Z a tomar
certame IHtcio11l1l, os nossos

"playersh ni'io tllnl13m cm seu mC'io
quelIl os aba,ta 1ll0r3[mente, e siin
,quelll os incellti\'l' a meta final.
I PerdeIIlus, C'ntretanto, yill o tal

1Mãgno, que as suas pahwras, pro ..

fetiza!(las nUIll castelhano al'rogan-.
te, na8 l1Iesas de nossos cafés, não Ise concre1iZaI'alll.
Somos unànimes l'II1 afirmar e I

nunC3 pa.SSOU [J,ehl' nossu mente so

brepujar o espOl�te-rei das terras

gauçhas, cujos atletas são de todo o

Bralsil conhecidos, mas no entan' o,
soubémos lutar com denodo, mos-

trando ao "brigaIhão" , que não
nos -ab::!terialll suas }JRlavras gr'JS
seir3s de pseudo-profcta.
Aos nossos bravos rapazes, e111-

bora yenciC]os nós os saudamos com

aprêço e consideraçi'io. Sêrle, hei:]'·

I
vindos. (Por Waldir de Oliveira
Santos).

I

o "genial" Hel·eno "speaker" dn

ddio paranàense. ocupou minutos

a,lltes do se�lIndo ('onfronto enin·

'''s turmas I'l'presentati\'llS de San·
t:1 Catarina l' Hio Urande do Sul, I
!'l',:pé'('li\'amen t l', elll Pôrto Alcgi'r'.
o microfone da rúdio "Farroupi-
111[1", parn Hpregoalr o seu Hrelés"
\'ocabuJúrio deSj)orl i\'o, contra �lS

,_.',

(antiga

\ /,
�:-- �

�"L'';_

�������-�------�
«Lar dos Móveis,) I'..seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

Lá V, S. encontrará salas de jantar, dormitórios E!'

solas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�. 'hegou ao Rio
o assistente do Coor.
denador de Assuntos
ãnter·americanos

(;hl'gou di" :! do corrente ao Hi o,
vindo de Wash ington, o General
Gc[)rge C. Dunham. rec['ntell1eIlte
n(}JlIeado Assisícntr. cio Coordena
dor de Assuntos Inter-Americanos
e Diretor na Basic ECOIlOlllY Di vi

sio·n do Escritório do Coordenador
de Assuntos l n+cr-Aru er i can o s. Na

<lucia C<lpital o general Dunluun te
rú t'olll'l'r['ncias com os ministros
GlIsl:l\'o Capancllla c Apolon io Sal
les c co!1l os diretores do Ser vic-o
Espccial de Saúde Pública. (.: es"la
a pri!1leira vez que o general Du
·nhalll vem ao Brasil depois qu«
aSSllill i u o novo posto.
C[)IllO diretor da Bus i c Economv

Di\'ision o general Dunham tcm ;1
slIpcl'\'isúo da Hcul l h a n d Sanita
tion Di vi si on, da qual até hú pouco
teli1])tl era dirrtor. da Food SUjJ-
plr Di visi on e da Division of
El1lCrg('llC�' Hr-h ab i li lu.í ion. Sr'! os

� dois pi-imri ros desses organ ismns (L,
',. Cool'denado[' nnrle-anu c rica no I'UIl

ciomtill no Brasil. O ú ll i ruo traba-
lha no Eq uurlo r (' em alguns pn ises
na Auu-ri ca Cc�nt]'al em que :IS ('011-

di�'()�'S criadas pela guerra ou po r
on,tra ci rcu n stàn c iu tornaram 11('

ecssúriHs medidas de emergi'lleia
para pro!t'g('r a saúde ou garantir
a sl'gurancH da população,
Cnnhc ci d o ue-los seus trubalhox ('

estudos ('().Jl10 especialista cm me

dicina t rop icn l e obras de sanea

mento, () general Du nluuu dirigiu
a Heullh anti San it ati on Div ixi o n ,

desde a sua Iundaçâo, atendendo o

cnnvitr- do sr, Nelson A. Huckef'e]
ler. Foi ele quem dirigiu a, nego
ciueôcs com o Mi n is lér io da Edu
cado c Saúde do Brasil c que re

sulturum no acordo que criou o

SESP (Scrvl c o Esp eci al de Saúde
Pública) que está r ca lizanrln am

plus trubalhos de assistência médi
ca e saneamento 110 Xorrlestc, no

Vale do Amazo-nas e no Vale do
Rio Doce. Ocupa hoje o cargo de
diretor da Hcalth aud Sanitation
Division. O coronel Albert Dr-cix
bach, qUE' por muito tempo traba
lhou com o general Dunham. Est e ,

-cornn iá d issémos , conservou a su

pervisào gel'nl <la Divisão, No Bra
sil () direto)' rio Instituto de Assun
los Inír-r-Aiucri canos e Sunet-intcn
,{lpn1c <ln SESP é o major Einor H.
Chr istopherson. que, em Setembro
'Último, subst itui u n dr, George _'M.
Saundcrs. que se retirou para outr-r
missão nos Estados L'n idos.

Prtvado dos

prazeres da
b

õ

a meza?

Por que?

PILULAS DE

REUTER

Mova feicão da
Av. Rio Branco

Hio, 5 (A, N.) - No dia 10 do
corrente, que rugis.ta o (iO anivcr
;;;�I'I() do Estado Novo, a Avenida
HIO Branco, que ainda é a prinri
pwl artéria carinca, estará com StJ:]

fisionDlIlia completamente modifí
C�tda" pois que dela terão desap.uc
C'I(!O lli\o sóurcnt c as árvores, c('
l)J(J, ta IIIbe'lIl. (JS postos dr' rcf'úg]»
cenlr:!I, Iican do, en

í

âo. igual as
grandc's avenidas curopéins.'_

mI!

o eSTADO-- Sàbado, 6
m ..,'

de Novembro de1943

,A.

VOCEiACH
DIFERENC

•

A tw

- nestes Novos Pneus
Goodyear aperfeiçoados!
CHAMAMOS SUA ATENCÃO para a facili
dade com que o Gigante Goodyear pode ser

montado e desmontado ém qualquer aro. Veja
os 5 pontos que tornam os pneus Goodyear
indicados para os que fazem do transporte o

seu meio de vida e precisam receber o máxi
mo de quilometragem e bons serviços de cada •

pneu comprado.
Experimente os aperfeiçoados pneus Good

year e verificará que constituem base sólida
para a prosperidade do seu negócio 1

J,W.T.

Ternos
Focam

,

IM
5

1.Fácil de remover,
fácil de colocar I

Especial atenção foi dada ao fri
so do pneu que agora entra e sai
de qualquer aro com facilidade.

2. COMPOSIÇÃO
MÚLTlrfA-Iv

tste método elimina a separação da
banda e distribúe melhor o desgaste.

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

líssimo sortimento de verãoc
Variado sortimento de sedas.

«.A Exposição»'

3.TALÕES
DUPLOS-

Dispensam proteção dupla aos frisos con
tra os balanços e choques, e aumentam
a resistência do pneu a cargas pesadas.

4.TIRAS
AMORTECEDO

RAS DUPLAS-

de tropicais, linhos, brins e ca8emiras�
uma visita, sem compromisso,

__-= P_R_,_A�,Ç_P_�_'�Q�-U__1N_,�_Z�E__�_J_._1_1 �
)

Juntam firmemente a banda de rodagem
à ccrccsac e amortecem os éhoques.

5.l0NAS SEM

ONDUlAÇÃO-

Eliminam o atrito dos fios cruzados, ge
ram muito menos calor e aumentam a

vida, segurança e durabilidade do pneu.

,

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o eSTADO - Sábado. 6 l1e Novembro de '943
b'·- 'mr Of .". n1 v .ts""·....,,.. [_"ln em .. ., 7PI n na. u am

(;LUBE 12 ])E AG••STC. « SOIRE�ES » DOS dias 61 14 e 27
de Novembro

(As mesas para a "solrêe" de 6 de novembro devem ser reservadas na secretaria do clube, ao preço de Cr$ 10,00)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANTENHA EM BOM
ESTADO'DE FUN(IONAMEf�TO

SEU PRODUCTO

OI

Para ajudar V.S. a conservar em bom estado
sua lanterna, fogão, ferro de engomar e demais
productos Coleman, esta fábrica está fazendo
todos os esforços para manter o :;.' stribuidor
de sua vizinhança devidamente à

o a sre r ido
das genuinas peças sobressalentes da marca

Coleman.

Peça-lhe conselhos sôbre a maneira de Conse

guir que a seu producto Coleman dure mais

tempo. O seu distribuidor fará as reparações
necessárias e lhe ajudará a conservar os pr�·
duetos Coleman em bom estado de funciona
mento.

$empre que necessitar de peças e reparações visite O
distribuidor Coleman mais próximo de sua casa

Benre rnlantes :

L W. MUHGAN & C1A. LTDA.

Rua Benjamin Constant, 51 - 10 andar - salas 9 a 12

Caixa Postal �4:H - 'Telefone. 2-2206 - São Paulo

6 DE NOVEMBRO

S. Leonardo Cle
POl'to-Maurido

Mor-reu Leonardo em Porto-Mau
rício, donde houve o designatísmo,
em 1676. e foi Anjo em costumes
e vida imacub.da e um portento
em obras grandes e assombrosas.
Vestiu o hábito franciscano no

convento de S. Boaventura e foi
um verdadeiro e cl�votado filho do

I Serafim de Assis. Manisfestou

pro-IIdigiOS d� z�lo na pregação, em �gradecimentoque con aurn ru os melhores anos }Jj. .IA.IiI

I de sua vida; mas nunca aspirou à

I
Restabelecido já da grande enfer

aura de orador; queria apenas ser midade de que fui acometido, agra
um bom mis.sionário pr?veitoso às deço a Deus, ao capelão. e às
almas. Dcpo is de uma VIda de tan- Irmãs do Hospital de Candade,
ta canseira. fechou docemente os seus enfermeiros e enfermeiras, e

olhos em Deus, a 26 de Novembro todas as demais pessoas amigas,
de 1751. O seu galardão fora o céu que durante todo aquele tempo
e. no seio? de Cristo e ao lado do me prestaram a.uxílio corporal e

Pobrezinho de Assis, assiste a to- espiritual. Desejo, ainda. em par
dos aqueles que a êle se dirigem ticular agradecer ao dr. Paulo
com fé e esperança. Fontes: que, tendo-me operado

(intervenção HEPATOSTOMIA) li

vrou-me do meu mal (ABCESSO
AMEBIANO DO FIGADOI, tendo

me restituido a saúde, após longo
tratamento. durante�o qual mos
trou-se sempre óUmo médico e

amigo desvelado.
Florianópolis, 28-10- 43.

MARIO SAR'I'ORATO
2 v.-l

Os dias 19 de junho de 1665 e 7
de novembro de 1717 marcam 05

I limites
da existência terrestre dês

se bemaventurado. De Florença,
que o viu rioscer e se ediHcava com
os exemplos de suas virtudes, diri
giu-se o moço para a Cidade Eter N J esláVI"�na, onde entrou para o noviciado a ugo U
da Companhia de Jesús. A sua Londres, () (U. P.) - O Coman-
saúde fraca não impedia que fi· do do exército popular de liberta
zesse admiráveis progressos na san- cão Jugoeslávia comun i cou : "Sér
tidade e nos estudos, mas obstava via __ Continua efi cazmerrte a luta
a que se realizasse seu ardente de- contra as tropas alemãs e "Chetni-

; se:_jo de ir par� .�s �e:ras dos pa� ks". Aumentou. o númer-o d� \'O.�ll�
g?O� corno rn iseron crrro , Os supe l ár i os que se lIlcorpora11l as �J]el
r:.ore9 encarr�garam-;t':' de preg�-I ras do exérci to popular de liber

ç.ao da doutnna <;atohca na Ita-
I fação. Xa Bósnia Oriental _os gue r-

11;,. Todos se admIraram vendo seu
r ilhciros ocuparam a Iccalldade de

zôlo e ,:,s �rabalhos constantes nas Tropla. No Montenegro, t.ravou-se
suas mlssoe� popular�s. Mandara violonto combate com as tropas
que um artIsta lhe p in tcrsse uma alemãs. Na região de Ko lasi n e

imagem de Nossa Senhora, imo Matsovo, unid ad'es do 1.0 Corpo
gem que levava sempre consigo derrotaram eompletanlente uma

nas suas peregrinações apostólicas f'ôrca alernâ, que fugiu para os bos
e que lhe conquistava inúmeras ques próximos e está sendo agora
almas. Para conservar os frutos perseguida, c an iqui'lada pela popu
de suas missões fundava, em toda lação.
parte, Congregações Marianas. No _::. _

meio de uma série de pregações
em Pof i, chamou Deus seu servo

fiel paru a eterna recompensa.

l�ilmDfti, lia lI' :' r� �lSCt:
I.Á NF.A ;\ s .hf" t'rn'10m'VH

o santo do

7, DE NOVEMBRO

Beato Antônio
Baldinucio. Confessor

CARTAZES DO DIA
HOJE HOJE;

A's 4 e 71/2 horas

Sidney Toler e Wendy Barr ie num filme cheio de mistérios:

Mortos que matam
9 e 10 episódios do sensacional seriado com Kent Taylor � e

Irene Hervey:

Guerra aos Gangsters
Excepcionalmente, por não ter sido exibido ontem, o filme de

Buster Crabbe e Frances Dee:

O REI DA SELVA (O Homem Leão)
�OMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

Preços 2.20. 1,50 e 1,00 Imp. até 10 anos

iASADO

(lHE

CIHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Grandioso Programa Duplo:
Paul Robenson no seu melhor filme:

Tragédia da Mina
Paul Muni. o gigante da expressão, em:

A história de Luiz Pasteur
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
CAÇADORES CAÇADOS (Desenho Colorido)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preço único 1,50. Impr. até 14 anos

Amanhã Gary Grant e .Ioan Fontaine em:·

SUSPEITA

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
n, n. N.).

Representante: BELARMINO CORREIA SÇMES
Rua General Bittencourt, 183 - FLORIANOPOLIS

RETRATOS I

Joãn Serapião de Almeida
Jací Almeida, Aldo de Almeida e Senhora, Euclides Al

meida e Família e Viriato Leal e Família vêm, por êste meio,
agradecer profundamente a todos as pess ôas que enviaram co

rôas e flores por motivo do falecimento de seu inesquecível
pai, sôgro e avô. João Serapião de Almeida, ocorrido a 30 de

Outubro último, e aos que o acompanharam à rua última mo

rada. Agradecem, outrossim, às pessôas amigas que sempre o

coní or rararn durante sua longa enfermidade. 5v 1
_.._...........,.._..._,._......__._,._-.........,.."......._-_...,......-_..·_-_.....�-.-·.".------..--..-,.--WJ..--...........--" ._",._.......,..

Já nos subúrbios de Kiev
Moscou, 6 -U.P.- As tropas russas rrucicro.m o assalto de

Kiev, As mais recentes informações. procedentes da frente de bata'

lha. indicam que os russos irromperam pelos subúrbios setentrionais
de Kiev, depois de violentos combates que duraram mais de urn dia.

Despachos autorizados adiantam que já se encontram em poder dos
soldados russos os subúrbios de Pussa, Voditza e Goryanka, situados
ao noroeste de Kiev. Segundo consta, os do is referidos subúrbios fo
ram tomados de assalto pelas fôrças soviéticas. As tropas russas cori-

j
tinuam avançando. Acredita-se que o general Rokossovsk ordenou u

ma ofensi.va total, para liquidar as fôrças nazistas, que estão res ís

tindo tenazmente em suas posições da capital da Ucrânia.

AMPLIAÇÕES de retratos a

crayon , pastet e o leo , Iletra

tos em pnrcelena. inalte

ráveis para túrnu lo- . Retra

tos esmaltados para j o ia s ,

Foto-estatuetas em madeira.

Mármoi es e granitcs. Irna

gen� e bronzes para

túmulos

COMPRAS E VENDAS
VENDEM-SE

TERRENOS
Avenida Rio

15.000.00.
Branco 11 x 46

CASAS
Rua Felipe Schmidt 10.500.00.
Avenida Mauro Ramos 21.000.00.
Rua Bocaiuva 30.000,00.
Servidão Formiga 5.000,00.

MOTORES
1 motor para máquina Singer.
1 motor monofasico de 1/4 (quei
mado).

1 motor trifásico de 7.5 H.P. cozn,
10 metros de instalação e um

contador de fôrça, tudo em

funcionamento 11.000,00.

PRENSAS
1 de ferro pesando
por 2.500,00.

MOTOCICLETAS
Marca "Ardie" -mo tcr Saxi. pOJ.""

1.650,00.
Marca "NSU" 3 H.P. 1.600.00_

150 quilos

AUTOMÓVEIS
Marca Ford, 2 portas, 8 cilin·

dros, de 1935, chapa da Palho

ça. 7.500,000.

MAQUINAS
1 para fabricar pastilhas far-·
macêuticas, manual, de fahri
cação estranjeira 1.000,00.

I de escrever marca Llrrderwood.,

OFICINAS
1 ferraria completa para ferrar:'
cavalos 10.000,00.

AÇÕES DA SIDERÚRGICA
500,00 cada uma, já transferidos.

COMPRAM-SE
MOTORES

1 motor elétrico de 5 H.P.
1» » » 1 H.P.

COFRES
1 pequeno, para escritório.

DÍNAMOS
1 de 2 a 3 H. P.

CANOS
::'00 a 400 metros de I" e 1I2",

INFORMAÇÕES À RUA DEODO
RO 35. com A. L. Alves, que se

encarrega. da compra e venda de

qualquer objeto.

E�tão abandonando
"Lorrdr-es , 5 -U.P.- Informações

procedentes do Estambul salientam

que os alemães começaram a 0-

bandonar a Criméia.

PIANO
Compra-se um piano em perfei

to estado de conservação. Ofertas à..

rua Deodoro, 17. 15v-l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR 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

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUl'SO de Auerrereoarnento e Longa Prática no Rio de Janetlo

tJONSULTAS - l'ela manhã: dlariam�nte das 10 às 12 hs .• à tarde. excepto aos

....ados, das 16.30 às 18 horas - CONSULTóIUO: Raa Jo!ío Pinto D. 7. scbrade -

.'ooe: 1.461 - Reeídêncía: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
c.;JAXICA IIH,;JHCA - lIloléstias Internas de adultos e crianças. CONSUL'l'óRIO:

Kua Felipe Schmídt 11. :18 - Tel, �4,6 - RESIDll:XCIA: Rua Vi8collde de Ouro
Preto n. 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 16 às 18 - :FLORIANóPOLlS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreu-a e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabríel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e' Hospit-JI de Caridade

Ctíníca médlco-ctrür-g lca especializada de Olhos. Ouvidos. Nariz e Garganta
CONSUJ/l'óRIO: Rua Felipe Scbruídt, 8. :I<'one 1259 - CO:\SULTAS: Das 15.3V

is 18 horas - RESIDE,xCIA: Cousetherro IUaf'.·a. 77 - FLORIANóI'O_MS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRlO: Hua Vitor Me irch-s, 20 - Fone 1.-105
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

HESIDf:.\'ClA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
_--- ---- ---_._---_ - - -_.

DR. BIASE FARACO
, Chefe do Spl'"i(.;o ue Sífilis do Cen n-o de Saúde - .Ex-Inter-no, por concurso, da
J\�sj.st(·]lcia Públtca de Por-to Alegre, Ex-interno de Clínica �Iédica e Ginecolog+a.
AFECÇõES GENITO·URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

HAlOS r:\]<'RA-VERNlELHOS E ULTRA·,nrOLETAS
COi\'SULTAS: das 15,30 às IS horas, Rua F. Scimidt, 46

RESTDf:l\CIA: Rua Marechal Gurlheime, 33 - FO::\E. 1.64S

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

ruago, vesícula, ütero, ovários, apêndice,
rumoree, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PEIUl\"EO - Hérnias, hldrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fractnras:

aparelhos de !rêsso. Opéra nos Hospitais
de Plorfanôpolts.

Praça Pereu-a e Oltveh-a, 10. Fone, 1.009.
Herál"io: Das 14 às 16 horas. diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as u rtnártas - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diarbmente 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·
8lI.ças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'Ji'eUpe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDll:NéIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
IlNFERMEffiA OBST1!:TRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de FlorianópolIs
Atende chamados a qnaIqn�

hora

Praça da Bandeira. 53 - sob.

(Anti!ro Lar2"o 13 de Maio)

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosptta ís europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

Assiste. 'I'écníco: DR, PAUI,O TA\'ARES
Curso de Radiologia Cl!nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (S1Io Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, peja Universidade do Rio de Ja
neiro. -- Gabinete de Raio X - Electro

cardtograüa clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, S. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrnrgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das 15 às 17 horas. RESID:B:N·
elA: AlmiraJllte Alvim, 36. Fone 751.

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

Tel, 1461
Homens e SeIllhoras - Moléstlaa
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 3 .' "�
horas em dIante

AUR�UO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

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

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

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

Telefone 1.475

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY ILIl\HTED
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

Cr$ 1.200.000.000,00. ISub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vida) Ramos, 19

------��aa ..... . _

Empresa «Líder» Construtora Ltda.
Em Combinacão com o Banco Cruzeiro do Sul

'"

SIA São Paulo
Resultado Oficial do Sorteio do dia 30 de Outubro de 1943

Serie A Serie B
I' ?rêmio da Ser ie C. n. 035848 - Premiado com uma construção no valer Cr$ 100.000,O()
1." Prêmio Titulo n." 93494 Uma construção de Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00-
2.° " 03494 - Um terreno de Cr, $ 5.000,00 Cr. $ lO.OOO,O()
3.Q " 13494 - Un1 terreno de Cr. s 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
4.° 23494 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
5.0 33494 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ S'.OOO,Oe)
10 Prêmios - Os títulos com o final n." 3494 (Milhares) Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
100" " 494 (Centenas) Cr. $10.'000,00 Cr. $ 20000.0f)
120" " " " 93494 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
240 'I " "" 3494 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
1000" "" "94 (Dezena) Cr. $10.000,00 Cr, $ 20.000,00

10000 "4 (Final) Cr. $ 50.000,00 Cr , $IOO,OOO,O()
Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs. Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,O()

O próximo sorteio será realizado a 27 de Novembro de 19i:'
Conv id crrn os os nossos dd , associados portadotes dos titulas contemplados a virem

receber os prêmios respectivos.
Atenção - Serie C. Acaba de ser lança do em todas as pr aças do país, novo plano da serie
C., cujo prêmio maior corresponde a um val ôr de Cr$ 100000.Oú e mais quatro no valor t:Je
Cr$ 25.000,00 cada um e afóra outros menores de pequeno valor; tudo por Cr$ 5,00 apenas ..

alem de oferecer outras vantagens que serão cumpridas rigorosamente de acordo com a

fiscalização federal.

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

E ARMAZEM OHlfNTE

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sorte los nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas boníttcaeões e inscrições de pa-gamentos.

Médico gratis

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

pre Incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante; Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotíançe, que, quando menos esjerar, a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na mem6ria os dias It e 18

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de

MediCina,da Universidade de S1Io Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serwíço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto -------------
(Prl!ineira Cadeira de Clíníca Cirúrgica). DRCom prática na clínica ginecológica do •Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviçode partos do Prof. Domingos Delascío no

· "Hospital Leão XIII".
·

Círurgíão do estômago e vias biliares,
·
Intestinos delgado e grosso, tiroide, rms,
prÓStata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
V�rizes e hérnia. Doenças de Senhoras e
partos,

-

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

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

I Inspetoria Regional em _Florian_ópolis-�u_� __

Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n' 2

Novo record dos esta- :eee.eee••e.e.eee".ee.....ee.....e..e..e..ee...ee.�
leiras can adenses : :

tal�f;�;"��nad�:e�) ���;:.:! I ..,.� S,'; ,O�O·$. I
ram um novo record em 18 de': �I." � :

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Setembro, quando lançaram: :
CUNICO ao mar 12 navios. Estas 12 uni- e C t: I UMB IA .'

DR. DJALMA
.dades incluiam o primeiro dos : • ) ____'..L • :
contra-torpedeiros da classe do : :

MOELLMAN N "Tribal", que serão construidos: As mais famosas musices, com os mais :
no Canadá, o maior e o mais e "f � •

poderosamente armado dessa: amosos ertistes,

iclasse, bem como dois navios: ÚLTIMAS NOVIDADES
mercantes de 10.000 toneladas: N RADIOLAR :
cada um, um bote patrulha, : a « » :duas fragatas, um caça-minase·' •

.

, e •uma corveta, um petroleiro e e Rua Trajano, 6 •
três rebocadores. O lançamen- � :
to destas embarcações elevou :ee e.e .t
para 261 o total dos navios
construidos no Domínio de- BARpois de iniciado o conflito. A

jprincípio a produção canaden-
se era morosa e insignificante. V MOs estaleiros eram poucos e

R u a .
e j r e Ies, 11

inadequados para o tipo de na-
vios que se lhes exigia. A mão

i P':::TISCOS - Roll-mopa - Herrings - Pickles - Cama-
de obra especializada �:a �scas-I rões recheados - Sandwicha - Cebolinhas - Ovos de
sa, falta�do-Ihe expenen�la na tainha Eumodas - Pernil - Pasteis - Empadas _
construçao de em�arcaçoes de

I Salame - Peixe frito, etc. etc.
grande calado. HOJe, entretan-
to, os estaleiros canadenses
produzem de 15 a 20 navios
mercantes mensalmente; afim
de ser mantido o fluxo de ma

terial bélico para os teatros de
guerra. Além disso um número
mais elevado de vários outros
tipos de embarcações de guer
ra é constantemente lançado
ao mar pelos estaleiros cana-
denses.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

..................................................

S E�. A S
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento d,!s melhores

fábricas do país, são encontradas nos halcoes da

Oasa SANTA ROSA
. Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Derrota japoD sa
MELBOURNE, 5 (U� PD) _r, __ AS FÔRÇAS NAVAIS ALIADAS� NA BATALHA DE'
BOUGAINVILLE, AFUNDARAM PELO MENOS 1 CRUZADOR E 4 DESTROIE ..

RES JAPONESES. ADEMAIS FORAM AVARIADOS OUTROS 2 CRUZADORES E
OUTROS 2 DESTRÓIERES NIPôNICOS. CALCULASE TAMBÉM QUE P E LO
MENOS 17 AViÕES JAPONESES FORAM ABATIDOS. AS FÔRÇAS NAVAIS

ALIADAS NÃO SOFRERAM BAIXAS.

l�ntando cortar em duas partes os exércitos alemães Nn�I���eP2Ed�uc.��c��tr��!�s ��J�Pn���,���
,�. ,o�cou, 6, (C P.) -:- Poderoso Tsurup insk, para lançar-se direta- mrc iai s ef'ctuad os em, outubro, os das com tanques, metralhadoras e baionetas, ocuparam um

exel,cJto russo lp,nça violentas .aco- mente contra Kherson, situada na russos lançararn-se vIgorosamente
, ,,-' " rmetidas para, oeste e sul, par-tindo margem oposta. Inforrnacões da ao ataque e ocuparam a localidade C�ÁllPO ele C'o:lc�nL �Ç20 de Japoneses, existentes per to desta

Ilyma cabeceira-de-ponte a 8 qui- frente anunciam que os alêmãps es- de Diman , a 35 quilômetros a 1110- cidade. O exército Informou que as tropas entraram naquele
JOIY�etros d31 marflem oCH]ental,do tão tirando consideráveis fôrcas: roeste de Kiev, sôbre a priricipal campo, ontem à noite, devido ao fato de que a situação se
Dnieper, so�r� �{rev, o que pó'de doutros setores e Iançando touos" os e�trada ,que leva ii capital da Ucrâ- tornara inquietante. Foram detidos 500 dos elementos mais re-
ser o golpe .m,lelal de nova of'ensi- I "I (1I's- ma, assim como de outros 7 redu-.

o' 1 •
A

, •

va para dividir em duas partes os
romens e maqumas, (e que

tos fortificados alemães. Enquan- calcitantes. Segundo um soldado, quando as forças armadas
"t I

-

R" I põem, em violentos contra-ataques, ,

d de�ercI os a ernaes
A n� ussra <; an-

no setor de Kiev, com o propósito to isso, os alemães conti nuarn resí s- chegaram ao local, os japoneses aproximam-se ja e um epó�
-. ('a-ll();� para a Polo�lla e '� Dmeper. de conter novos assaltos sovióticos tindo desesper-adamente em Kr ivo i- sito de munições do exército. Muitos japoneses tinham em sett'

As forças russas sao apoiadas pela Roa. tratando conservá-Ia, pois a " -,
' .

'd '

ar-tilharia e aviacão enquanto que ao norte da capital da Ucrânia, os t� ;" I " t ,t I I' podei unitoimes da polícia do campo, prova e que, entr e os
" "

di I' I
' re encao (essa Impor an e oca1-. .

fIos contingentes que lutam mais qU?IS, ameaçam_ IVI( Ir t;lll. c OIS os dade 'lhes permite manter aberto revoltosos, fIguravam alguns elementos 111 uentes no mesmo,
para o sul, depois de Iibertarem as

I ext;rcltos alemães na Rússia. J?e- um corredor de retirada para as

estepes de Nogaisk num trmnfal e

I
pOIS de conccntnll: poderosas f�r- fôrças que se acham encurraladas MCIHt �•••••••••••f a•••••••e4'08 ..

veloz avançc, preparam-se para ças, na margem oel�eI1tal do Dl1le- no cotovêlo do Dn iepcr ; mas suas

Declaracô vS do cel .. Zeno'bl·o Costatranspor o I),nreper em s�u curso per e apos �lm penodo de calma,
I tentativas parecem estar destinadas ,;.;í

nfer ior, partindo da locahdade de: que se segum aos d eseuibarqucs ao fracasso. ,

Hio, 5 (A. :'\.) - O gencrad Ze-I ficando o nosso uniforme militar,
nóbio Costa que acaba de regres- se aproximavam para c:umprimen.
sal' de sua. viagem aos Estados t:ni-I tar-me e abraçar-me, num gesto (;s··

dos, onde estagiou em diversos, pontâneo de profunda camar-ada;
corpos de tropa, falando ao vcspcr-] gemo
tmo "O Globo", declarou que v01-1 .-_-.._-J" -_-_ _.

ta, trazendo a l1l:elhor im,pressã'l" FRACOSde tudo quanto Vlll e observou na- e

queíu gra'nde nação. Sôbre a or- ANÊMICOS
!':mizaç'<io dos c,;t�),beleC'Ímentos mi- TOMEM
litares, disse que é verdadeiramcn-

VI'nhO rreo�ot!ldote fantástica. Todos estão perfeita- II li u U
mente comcicntes da causa que de- "SILVEIRA"
fendem. O equipamento é complc
lo, A mor.idade norte-auncrican.i
treina com as anuas mais divev
sos e moderníssimas, de extraordi
nária ef icien cia. A abundância dr'

I
equipamento impressiona pelas ci
fras rcalmcn!e astronômicas, Os
21ojilll1entos e quarteis estão espu-
lhados por todo o país, oferecendo
o máximo confôrto à tropa, Alí ,1"

militares têm primazia em tudo. As
melhores coisas são pr ímeiramentc
reservadas parai os soldados e to
dos se sentem satisfeitos em cola
borar com o govêrmo. O americano
tem por nós verdadeira admiração
c consi dera-nos um grande aliadu.
Muitas vezes, na rua>, era eu abor
dado pm' tr-anseuntes qu;e, iclenti- chanlas,

em

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CA8ELUDO.

«Ide e balizai a Iodas 'as gentes»
o atual alistamento de nativos em 'meia, hatizsn-a.m simuêtaneamente

terras de missões: África, índia, cêrca de 300 soldados negr-os,
ete, dá, muitas vezes, que 'os cape- oriundos de Basútcland (África Nápoles, 6 (U. P.) Aos
Iães do Exército Britânico levem a Meridional), todos conveniente- gritos de "viva a República" e
efeito também ali, com grandes r-e- mentes preparados corn amtecedên-
sultados o mandado divino de "ba- cia para receber o primeiro Sacra- "abaixo o rei", grande núms
t izar a todas as gentes", Com fre- manto da Santa Madre Igreja. 1'0 de estudantes efetuaram
quência se realiza nos quartéis do Observaram-se cenas emoci-onantes ruidosa manifestação no pátio
Oriente Médio a eerimônia em que para os que presenciavam a ceri- da Universidade, comemorando
numerosos soldados nativos 'ingres- mônia, depois da' qual muitos bati-
sam na Igreja CatÓliea reeebelIldo zados ma'!1Iti'nham ani'madas eon-

mais um aniversário da vitó
sôbre suas cabeças humi1des �JO- versas com os saeeNIQtes, que res- ria italiana sôbre o Império
l'ém, f-ONCS e tosJtadas p'elo sól tro- pondiam as perguntas sensata's e Austro-Húngaro, na passada
picaI, a água sacramental dG Batis- comovedoras, qüe aqueles lhes di- guerra mundial. Estiveram
lUO. rigiram "Foi um glorioso domingo ,

Recentemente efetuou�se em cer que vivemos" disse numa ea,rta um presentes a manifestação o dr.

to lugar da índia, uma dessas emo- dos capelães. "Tinham�se dispoS'to Adolfo Ommodeu, O conde'
eionantes cerimônias que alcançou 8 largas fiJas de nativos, entre as Sforza, e o grande escritor Be
relevos verciadeiramente exe.epc'o- quais os sacerdotes i�l de um ex- nedetto Crocce. Houve outros
nais, dado o número de catecúme- tremo para o_ut.r.o" ba1trza,ll'?0 a cad� festejos de caráter menos p _

nGS reunidos, Cinca capelães, es- um. - (NICJ1:!cwrJ(} Catohco InteI- ,. , .

O

forçando-se mais de duas ,hmas e nacional)

/
htI�o, na praça Mantrma, aos

quaIS assistiram oficiais ita-
lianos e norte-americanos, Aí,

I � II � : I.j =1-1 ��'::;'ê;���dadOs dois minutos

Atenção I � despe,?- com ,0• cInema pode ser tI'
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
RUj1 Francisco Tolentino. 3.
"._._w_-.-.-_-........._-.-_-....-.-.'_-_-_..._._._"'W

Está modernizada a Ciuardà
Sui�a

Estocolmo, 6 (U, P.) - A
guarda suiça do Papa resolveu
abandonar os seus antigos e

pitorescos uniformes do tempo
de Miguel-Angelo, Atualmente
os componentes da guarda sui
ça vestem fardas modernas e

estão equipados com fuzís, ten-

I
do a tiracolo abundante provi
são de munições, Ainda segun
do despachos de Roma, as fôr
ças da Santa-Sé ocuparam a

basílica de São João de La-

1",'1 trão, que fica fóra dos limites
do Vaticano.
". -.- -_ -_-.-_-_-_-.-...-_-_-_- .......

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

Manifestação
estutantes

MARCA REGISTRADA DO SANGUE

1·�!D1tI:ltlr..c!
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

o Fí�80L, ,J B::&çú, o coração o Estômago, os
PUlmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios. idiotas.
Inofensivo ao organismo. agradável como Jicôr,
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
,como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
ca) é a única possível.

Ca) Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «9a» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamente da Sífilis,

Cal Dr. Rafael Bartoletii

De ondas curtas
"Belo Horizonte, 6 (A. N.) -
A Rádio Inconfidência Mi

neira está ultimando os traba
lhos de instalação da sua

transmissora de ondas curtas,
que será ouvida não sómente
em todo o Brasil, mas, tam
bém, no estrangeiro.

de

Grane' e Tónico

Dlhseldorf ainda em
chamas

Londres, 6 (U. P.) - Três
mil pessoas ficaram feridas e

outras 12 mil ficaram desabri-
gadas, em consequência do vio
lento ataque aéreo aliado des
fechado contra Düsseldorf. Ou�
tros despachos acrescentam

que alguns pontos de Düssel
dorf ainda se encontram em'

Seu filho
•

vai para o Ginásio 1�
Então, procure prep?rá-10 convenientemente, matriculando-o>

no CURSO DE ADMISSÃO do proL Cascaes

(Ex-Regente do Curso Médio e, atualmente, professor
outras classes do Colégio Catarinense),

em várias;,.

MENSALIDADE: Cr. $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro, diàriamente"

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile, 52.

NOTA: A primeira menEalidade será paga no ato da matrícula�

Missão militar I Violentas batalhas
Moscou, 6 (U. P,) - O em- Londres, 6 (U, P,) - A rá-'

baixador norte-americano, sr. dio de Berlim anunciou ofici
Averril Harriman, anunciou almente que, na península da

que foi organizada na Rússia Criméia, de ambos os lados,
uma missão militar norte-ame- continuam a ser travadas vio
ricana chefiada pelo general lentas batalhas contra as fôr
John Dean, A finalidade dessa ças que estabeleceram, aH, ca:

Missão é tornar possível uma beceiras-de-ponte,
colaboração mais estreita en

tre os Estados-Unidos e a Rús- Cozinheira
sia.

Precisa. se de uma, que saibIJ ..

cozinhar hem, Ordenado 80 cruzei
ros, Praça Pereira e Oliveira, n' 18.·Sr. Jules Blondel

Rio, 5 (A. N.) O senhor Ju
les Blondel será recebido, ho
je, oficialmente, pelo senhor
presidente da República, como

representante do Comité Fran
cês de Libertação Nacional.

Conferência de
Chung·King

Washington, 6 (U, P,) - O

presidente Roosevelt declaron
aos jornalistas que a conferên
cia ora em andamento na ca

pital da China Nacionalista,
entre representantes norte
americanos, britânicos e chi
neses, chegou a completo acôr
do com referência às operações
conjuntas que serão realizadas
na próxima campanha conti
nental contra o Japão,

Cidade Universitária
Belo Horizonte, 6 (A. N.) - Em

terrenos que abra,ngem a área d �

66 alqueires, ou sejam três milhões
de metros quadrad,os, na Aveni ela
Pampulha, foi lanc:ada a ueGl'o.
fnndamentad da Ci(Jade Universi
tária.
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