
Desmoronará a frente interna nazista
ZURIQUE, II (U. P.) --- o DIÁRIO SOCIALISTA .6DAS VOLK" REPRODUZ OPINIõES AUTORIZADAS, SEGUNDO AS
QUAIS, OS GRANDES IMPOSTOS, QUE SUPORTA A POPULAÇÃO ALEMÃ, AS GRANDES PERDAS no EXÉRCITO E AS
DIFICULDADES ECONôMICAS DO REICU AGRAVAM A SITUAÇÃO DE FORMA TAL, QUE NECESSARIAMENTE SE PROa
DUZIRÁ UM DESMORONAMENTO NA FRENTE INTERNA. A CAMPANHA DA RúSSIA RESULTOU NUMA DAS EMPRÊ�
SAS MAIS CUSTOSAS DA HISTóRIA, A UMENTANDO, CONSTANTEMENTE, AS INCOMENSURÁVEIS PERDAS EM HO-

MENS E MATERIAIS.
"I'" .. � c::=

Vai ser alienado O']edifício Martinelli
Rio, (Pelo correio) - O presi-\denle' da Hcpúbli ca assinou dccre

lo-lei nntorizando o Banco do Bra-I
sil, pela sua Agência Especial de'
Defesa Económica, a liquidar os

bens ex istcnl es no pais, de pr oprie
darlc do Instituto Naz ionulc di Crc-
dilo per ii Lavara Italiano al1'Es-
tero; e a promover, em consequên-
cia e mcrl ian

í

c concorrência pú-
hlica, a alienação do Edifício :Mar- Ano XXIX
ti ndl i.

o «Warspite» foi
avariado

Londres, 10 (U. P.) - A emis
sora alemã informou, baseada em

despacho de La Linea, que o cou

raçado hr itân i co "Warsp it c " en

trem a variado 110 parlo de Gibral
tar. Segundo os nazistas, a unidade
de guerra br iân li ca, que se cncon

lra grandemente adcrnada, eslava
sendo aux il id ada por quatro rebo
cadores e prolegi d a por 4 destróíe
res. Ignoram-se as causas d�"avarias sofridas pelo "Warspitê ".
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Iguais a italianos e alemães O pensnmento oficial britânico sôbre
os professores integr.alistas o e i lo o da ISO, Chl1rchiH, renovou �ua conf'ian-

,

.....
, ' p g guerra I ça

na Irudicicnal amizade anglo-
Porto' Alegre, 9 (D. N,) - No Congresso de lê,sturlanles, rcaâizado .-mcricana que a maledicência: a

nesla ca p i l a l , foi trazido a exame dos congressistas, nuvauionf e, a de- Londres, 10 (U, P.) - Com a Sl18 "premier" Initân ico : "Nossos ami- indiscreção e a má-fé de c�rlos
núncia que f cit a contru o, professor NU: rio Me.deiros, Tomando a pala- h�b_ilua;] prudêncin, Clmrchi.ll tr�ns- sos rllSso� sentem, hoje, �on,lO, .iá-I grupos não poderiam perturbar.
vru um dos prcse.rntes SOllCJ.lOU que um rcpresenl.an te de Pelotas men- mitíu ontem o pensamento OflCl:11 mais sentir-am, que e cordialíssimo --

ciol�asse o nome de algum íntcgralista reconheci�o, que cx�rcesse cát e- britânico s?�l'e o epilogo da gucr- o desejo d�ls Nações britânicas c Londres, 10 (U. P,) - O primei-
dra naquela cidade, Tomando a palavra o acadêmico Ladislau Honhel ra. A previsao, que f'cz, de san- uorte-amerlcana de travr»: a guer- 1'0 ministro Winston Church ill de
"Ij)onlou os nomes dos drs. Apodi Almeida Ol iveí ra e Alvaeir Faria, que grentos choques decisivos em 1944 ra até o fim, ao lado dêlcs, em leal clarou que' os Aliados estão

'

fa
�ão professores, respectivamente, no Ginásio Pelote.nse e Ginásio G?I�- permite acreditar que, n;o ano eu- aliança, Depois, queremos trabalhar zerndo todos os esforços possivei s
zaga, Fí na.lmente, a respeito dêsse ponto, fICOU assentado que s� ,SOltCI- tr ante, o. grande, cotejo 1l1Ie�nac]?- com (?s russos en�, bases de respei- para levar as suas fôrças através
tassem a polícia as provas necessárias e se denunciasse, o dr. Máa-io :Me-, :;a1 estará resol\'lc)o. Churchi ll �1�'J to mutuo e ,de !Iel cal1.1?J'adagem, dos mar es para, combater o imimi
deil'os ao Tr-ibunal de Segurança Nacional; que se solicitasse ,ao SI:. c�e-Ilez

o menor esforço da ora�Ol:r:1 n� reorgamzaçao e re?l,ns.trução go, Destacou que a campanha de
lho de Souza como complemento de sua campanha ele naciona lizuçâo, para lembrar que (l ano de 43 10i desle atormentado e �,erturbado 1944 será muito difícil pois Hitler
fossem os p�ofes,sor€s intcgralistas de nosso Estado equiparados aos

I
de sucessivas vitórias, não só em mundo ". Clmrchlil não entrou err: I ainda possue qllatrocel;tas divisões

professores alemães e italianos, antes existe,nltes e, �omo tans, afas�ados terra como no fU\Jldo, dos 111a:e,,, I1lHlS detalhes sôbre a reunião de disponíveis e está em melhor posi-
das cátedras ; que se oficias-se a êsscs refendas professores cleinhfIcau-, onde a arma :submanna naz ístu Moscou,

_
dando a' entender que a ção que o Kaíser.

do-os das deliberaçôes do congresso. teve a, sua espinha .dorsal C[.u�b�·a- f.Le,claraçao o�icial a respeilo será
da. Entretanto, o Iider britânico í'eitn pelo ruirustro Éden, no seu Londres, 10 (U. P.) O sr,
deu gran�l� ,relêvo à ação dos ,exér- regresso. Pante .i�teress�J1Jte da ora-/ Winston Churchill, falando na ca

C.ltoS SO.viéücos, ([I.!e
se

pr.eClprta- '.:.
ao, e a que da lr�e.la, cio alÍlw1

pO-1
mara, .dOS comul1oS,.

deSltacOll (file
ram das margens, do Volga, ate o r!el"w alemao, �stlll1ado pelo ora· corresponde alo povo grego decidi!'
nl1leper, reconqulsta,ndo dOl,S ler- (lar em �OO divisões prontals a lu- o futUlro de seu pais. O primeiro
ros �o solo ocupado pe].o lIl."asor tal' fanaticamente. Daí a alusão às ministro adiantüu que o govêrno
alelllao, Nesta altura de seu cllSCur- grancles perdas que as Nações Lni-I britânico reconhec.erá o "ovêrnll
SO, o prillleiro ministro britânlico dr!> experimentarão, antes da iufa-: elo rei ,Jor"e como aliado:: repre
al:il:moll: "A n:()nstr�1(?sa ,máquina ll\'e! \'itória; perrlals muito maio-\ sentante d: Grécia, até que o povo
behca elos naZIstas fOI batIda,. ':'er- res e Cl!.stosas que as de '\Vaterloo I· grego se enco'nllre em condições de
gada, repe]J(�� c, superada tatIea- c Gct,i i�btlrg, como, disse o primei-, c-xpressar a sua vontade, com pl;,'
mente pela clcncla, � pelo val-or do,? 1'0 l1lIllls<[ro. Ternllnando o discur-I na liberda,ele e -trall1quilida:de,
ge n era] s l"U S S os. I" 01 derrotacldl a,1 c -".._ ...........................-..--...v-..- -_- ....-_-J" ._......-_-.-_-_-_-..._-_-.-_-.._.J"_-_-......_....
um ponto que muilo bem podemos C

-

d t
'

c?nsid�rar l1lor�al':' Churchill refe- resce a reacao os aus fl3COSnu-se a confe,rencJa de Moscou em ,

termos que projelam sôbre as suas Londres, 10 (U. P.) -- Está aumentando em toda a Áus-
deliberações lllll?a cOln,sistên�ia pro- tria O movimento de resistência aos nazistas. Segundo despafundamente unlv,ersal. DIsse o chos recebidos em Londres, é cada vez maior o número de sa-...,.."..,._......_.,--..-� -",._.._..�_._...�.,

Lotagem e ataques contra os soldados nazÍstas. A "Gestapo".
,por sua parte, redobrou de vigilância, sendo também elevado
'o númeTo de austríacos executados pelos fascistas alemães,
Recorda-se, por outro lado, que, para prevenir agitações ain
da ll.rais intensas, tropas de assalto nazistas foram encarrega
das de controlar a cidade de Viena.

Para remerguer e pacificar o MundoWaslhington, 10 (tI, P,) - II1S- declairou que o propósito dêsses
1::<1and.o ontem a Co]][erênoCÍa das ['onC[uisla,dol'es era tramfo;rma,l' os
Nações rnidas para' o socorro aos ]JD,ísl'S oc'mpados nuIU conglomeret
países liberlados, H.oosevelt salien- do de semi-homens, subnutridos e
tau que ?s quarenba c quatro paí- bl1f.oea�los de corpo, e alma. Assim,
ses reullldos representavam Cl'rC�1 i sem forças de reagir, os nazistas
de 80% da raça humana. E essa.">

I
poderiam convertê-los em escravos,

nações esta':am _ agora irmanadas fxploralnldo�os coma bestas 'de ca,)'

I pela dl'lcrm1l1açao COlllum de cons-I gas
e dOll1ll1adas pela "raça supe

truir, pan1: o futuro, um mundo cip rior a,riana. A mensagem que

Protesto do Vat·lcano [i Leite mais ilgua "<c_ I ���X:;_�i;1, ao s����I��:�ç'9'reece����·ir���� I ��?e�Seev:!t ��I�i;:��:a���felrcf�sci��:��� • pelas Nações rnidas e associadas, I opri�llid-os e, realça o eles.ejo A
das

Estocolmo, 10 (U. P.) - O cor- Rio, 11 (E.) - Em entre- disse o presidente H.oosevelt: "Este N,�lçoeoS Umdas
.. �e _socor:re-los,

respondente, em Rama, da Agência vista à imprensa, o interven- acôl'do flil1'da-se no desejo gera,l de ohm-de-que a Vl<tona nao seja CI1J"

1'el('c.rúfica Sueca informa que o' tor AlnarlaI Pei�oto declarou soconer e aux.iJi,a,r os povos liber- paon�"lla pelo caos que, de outro IllO-
'"' I ' tndos do jUlgo germânico. À medicl::!. do, osbreviria,. E êsse cuo<;>s - de-

Va[jC'ano se propõe enviar "s�rio I que "no caso do leit�" e�ta Aceitamos pedidos para NATAL qué êstes sacudam os gdlhões na- clarou. o pr(,sldllnte. - so pod�l'ia
proteslo" a lados os países bellgc- havendo sabotagem, lncluSlVG

e ANO NOVO até 20 do corrente. zislas, receberão os víveres, vesE- ser �Ylta.do po.r mel() de medl(hs
rantes, eontrn as incursões aéreas! da parte dos próprios eIenlen- Ternos de 300 a 350 cruzeiros. mentas e demais auxílios para pre- preVI�Il1,:nle as_scmtadas peIo bloco

. I -

E t' d servil-los das enfermidades e res- das Naçoes UlllelaJS.
sôbl'(, a Santa Sé. Segundo a mesma tos da Comissao xecu lva o A G E� N C I A

I tabelecer a saúde de seus cida-
lnformacão "L'Osservattore Bo- Leite. A polícia já está no en� RUA PEDRO SOARES, 9 dãos". Nesse sentido, como acen-

,..--·.........·---·----·P...·.·...- ...·.·_-.·_-_·_·_"\l!

l1lano", "órgão elo Vaticano, mani-' calço dos culpados. ,....._._........................,._....................-..-.. ......,JftJI iuou o presidente, ea,da membr') A t
- I A despesa com o

feslta a esperança de que cessem I Rio, 11 (E.) -- "Há leita� Baixaram O� precos da conferência cuncorreria com a ençao. cinema póde ser ti,

essas "constantes violacões da nelI-I rias que recebem mil litros das pecas de &ua 'p�l:le de acôrd? �on� as SlHlS roda com a venda de papel velho.
,

"

" . ' "

t'. posslblhddaes de aSsls'teol1Cla, Boose- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo,lrahdade", e acrescenta que as UH- dlanos e vendem tres mIl a au omoveas velt desc['evendo o nipo-nazismo Rua FrancisLo Tolentino, 3 .

.toridac1es competentes agirão comi população", afirmou o sr. RIO, 11 (E,) - Tendo rliminui- --'-----------�.-'---�----------
rapidez afim-de verificar a, nacio- Amalral Peixoto aos jornalis- .do OIS riscos de guerra dos trans-: :- ea<lll•••IIt&l••ae .

J.la,lidade dos aviões atacantes. tas. portes marítimos, a General Motors,: C I la peles IIOuviam-se da rua os gritos do preso :��ç����:,i;:�:,O ;,:;, b:��o����,�,�i i ongo euns -
PUbl��U;U!��:'c�� lle (���v�; �2rific��o���t�y"!!;�c��:�i:�� [I Stores -- PassadelllraS;·ide um preso, na delegacia de polícia local, fato êsse que foi tes- Argel, 10 (U. P.) -- Os bom-, :
temunhado pOlr pe,ssõas, que passavam na via pública e ouvi- bardeiros médios aliados ata-': APARELHOS INGLESESram os gritos lancinantes da vítima caram intensamente o porto

I
s!Mi :

O mesmo jornal informa que o dr. Ivanio Pacheco, promo- de Durazzo, na Albalnia. Vá-: para jantar, chã e café:•ter público, enoaminhou uma represell1tação ao delegado de po- rias bombas cailram na zona: O maior sortimento! Os menores preços! na

lfcia, que tinha sob suas ordens o detido, solicitando a abertu- dos armazens, onde irl'ompe-,: A- MOI)E-nLAR I·ra de rigoroso inquérito, no sentido de que seja apurada a 1'e8- ram incêndios. O porto de Du-: : .:A

ponsabilidade do autor do fato, que tem despertado grande re- razzo tinha sido atacado, dias I
percu�sªo e indignação na, I?oP\llação local. antes, por destróiers aliados, ", M ...

D
-

d G t I Mais localidades

A�!���.?) aA� f�r-I Arg���oq�.Si��da�s fôr-

ças alemãs começaram a aban-I ças do general Montgomery,
elonar o porto de Gaeta, na, que combatem na frente cen

costa do Tirreno, situado a traI da Itália, conquistaram as

mais de 50 quilômetros ao localidades de Forne1li e Pes
norte de Nápoles. Informações colanciano. Fornelli está si
fidediO'nas salientam que vá- turuda a 8 quilômetros ao no

rios l�avios eixistas zarparam: roeste de Isem1ia e a localida
de Gaeta, rumo a Anzio, car- de de Pescolancioano se encon,

regados de munições, atma- tra na estrada que vai de Ses-
mentos e tropas. sano a Agnone.

foíiOi--·õs-----côiíii;áiâqué·�s-
............

---r.l"..A.l"eé.__-Ii
..

á
........

ç-ã-----dOS
Argel, 10 (U. P.) -- Continúa, com pleno êxito, a acome

tida aliada em todos os setores de luta da Itália. As tropas do

Quinto Exército amglo-norte-lamericano realizaram. novos

avanços na zona de Venaf,ro, onde capturaram inúmeros sol
dados nazistas. O inimigo lança inúmeros contra-ataques, que
são rechaçados pelos soldados britânicos e norte-americano�;.

\

aviõesAfundando navios e destruindo
Chung-Killlg, 10 (U. P.) - A aviação norte-americana

afundou um destróier e mais quatro navios japoneses, em viQ
lento ataque desfechado contra o porto de Am�y. As ?ombas
l8nçadas pelos Aliados causaram grande,� dano� nas lllstala

ções portuárias de Amoy. Outra e.squa?r:lha ahad�_ atacou a

ilha de Hainan, onde, foram destrmdos lllumeros aVlOes que se

encol11travam em terra,

I H. 8962
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,.00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr' 7,00
Número avulso Cr' 0,30

No lnierior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr' 25.00

Anúncios mediante contráto ·1
Os originais, mesmo não pu.

I
hlicados, não serão devolvi.

dos.

A,,,direção não se responsa-
1:>i1lta pelos conceitos emiti,

I
dos nos artigos assínados

Para contar ao
vizinho

o soldado raso Jones já estava
s,ob�·ecar,regact.o, com fuzil, dupla
raçao de cartuchos, ferramentas de
ti'lncheera, alicates para arames
farpado, capacete de áco, rnáscaras
anti-gás, Iarn el de reserva, e algu
mas coisas mais. Foi a conta quan
do lhe entregarum uma gaiola de
vime contendo um pombo-correio.

Os destacamentos sai.ram dos
seus esconderijos e avancararn no
terreno escond ido pela neblina da
madrugada. Era um ataque de sur

presa, não havendo pois prepara
ção pela artilharia. No seu posto de
observação, '0 coronel com seus
ajudantes aguardava o ruído dos
primeiros tiros'. Daqui a pouco,
ouviram-se os primeiros disparos
de fuzis, e os oficiais começaram
a calcular quanto tempo levar-iam
até receber as primeiras notícias
da marcha das operações.
Expcr ímen turmu o telef'oeie d(

campanha, mas estava 111 nela. Es
preitaram na neblina, procurandr,
vislumbrar algum es,iafeta. Nada!
De repe.nte, aprureceu a pomba que
fôra confiada ao soldaodo .IoBes, c

vei o pousar no pombal porlátil.
O co·ronel eSlperou a.nsiosamente,

enquanto um sol.elado subia a,o pom
bal e trazia o -aliado mensa,geiro.
Com mãos trêmulas, apanhou o tu
binho de alum1nio na perna da
pomba, abriu-o e lirou a mensagem
micno·scópiCla.
Desenrolou o papelito e leu: Es

tou farto de carregar ês,te maldito
pássaro! - (V. M.).

Iheiro da ilustrnQ!LO ,.·oittla, ooere08l'"
lhe. em am{Lvel gesto, UlIl Oálice do
excelente aperitivo KNOT, lelllbr&
... V. Si ... ele acteacentar, !to ..grade-
"'" a gentileza:E$íEE TAl'1-
srí"! O l1ElI APEOITIV()

PI1ED/!.ETtJ!

U/'IMoouro /JA KI10TS.J..IItIJ,,(IJ17. é SétiUIlOS
'-- 1 T1••'-1.1 .....

No Aéro·Clube de
Pernambuco

Hecife, 8 (E.)-O Aéro Clube de
Pel'numbuco, all1rpli!llinelo as suas

atividaeles, inaugurou um curso de
paraquerli,s.mo. o's ensinamentos se
rão ministrados pelo ins.t.rutor
Joi1o Oscar Nelson, que foi contra
!!,do em São Paulo.

A Maçonaria, na Espanha, vai pagar o patoMAUJUD, 9 � U. P.) -- Todos os I,trama j(1 Ioram descobertos. Cada 'pela intriga tática rcvelud a no d o-
jor-nais espanhóis reproduzem a e�ipa,nhol podcrú encontrar na sua cumentu mencionado, que pretende Iinf'ormnção publicada no domingo couciênci a na desencontrar deviera agir cOl1tr.�� o estado espanr.ol, c,o.n-
1110 semanário "EI Espaiiol" inlitu- e na atitude ncccssúriu ao serviço tra o caudilho e contra o mOVI!1Ien

lada: "A Xlaconariu arma nova de sua pátria. Esl e m.orucnn to nao to nacional".
conjura paru "cles,truil' o caudilho". é propicio para fazer especulações :\lais adiante, acrescenta: "Dessa

O órgão falangista "Arriba" pu- sôbre part i da ri sm os ou tendências natureza é a Ir.as e "devemos ter
blica um editor-ial sôbr e êsse assun- várias dentro da connm id ade cs- em conta que o candidato - refe
to, i n l itulad o : "Católicos espa- panhula, porém para conhecer exa- riu-se a D . .João de Bourbon - é
nhóis, Alerta!"; no qual diz: "0 lamente o inimigo comum que ata- manejúvel por carecer de vontu-

I documento macôni co revel a uma ca a religião e a pá lri a : a mar ona- de" c.nu que os mar-o ns expressamI conjura tenebrosa dos costumeiros ria. Que cada um saiba ujustar sua o seu juizo sôbr c a 'pessoa do litu-

I inimigos
da Espanha. �)jôgO já foi co.n(]ul� a·o .l�el11 ela E'S'l�a,nha sem lar

..
(.less.a suposta 111011. arq.,uia

demo-
esclarecido, os propósitos dessa quc seja utilizada ardilosamente crat icn, trampol im politico parn

- - --- ---
-

-�- �_._--� lancar-se ao ataque contra o cora-

I cão' da Espanha".
THE LONDON ASSURANCE

.'

Fi nalinc nte, diz: "A Maconar ia
I COMPA.N'HIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" atara () sentimento católico ê o scn-
I iido hi stó ric o do povo; ataca aCOMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" Tg'l'e,ia na sua missão espiritual e

Representante: L. ALMEIDA ataca () Estado espanhol na sua
Rua Vida! Ramos, 19 missão politica. Que na sua dupla

) coudicão de católicos e espanhóis.
» +c - os homens de nossa pátr i a encon-

trem Iiclruente a mameiru de servir
o destino histórico, sem abrir urna

brecha ante o inimigo manifesto e

pertinaz" .

HEMORROID.ES
. EJte e�p,cif;fqat!fli" ed dff'leJ
e euit« e.,S
infecçueJ.�����

A ação benéfica da Po
mada Man Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor

""".:::...... , ro ides, é imediata, alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as cornpli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
ro idais. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDtS
Um produto De W1tt

MAQUINAS PARA CAFJ': -

ARROZ ' MILHO • MAN
DIOCA • ALGODÃO ' LA
RANTA· MAMONA
fiO DE SEDA - fiBRAS

A esterilizacão dos-'

casamentos
Londres (Por Otto Brum - Ex .. me, as grandes baixas dos exérci-.

clusividadc do C. E. C. para "U tos germânicos determinaram UIliU

Eslado") - A deshuma.n idade e a sensível falta de mão de obra nas

violência, que caracterizaram to- indústr-ias nazistas. As grandes le
rias os atos cometidos pelos .nazís-] vas Ide operários. estrangeiros, pra
tas na Europa ocupada" vão agoi-a

'

vocaram um contato forçado com as

transportando-se para a própria: mulheres alemãs. Atuaâmente, os

Alemanha,. onde, _em virtude (�as: dirig�ntes naz!S'ta'S e�t�o P!'oce�sangrandes importações de material
'

elo vilmente a ester-ilização desses
humano do estrangeiro, a questao

I
casamentos, entre os operários es

racial está transformando-se num I trangeiros suspeitos de não ar-ia
verdadeiro "caso" para as teorias I

nos c as mulheres alemãs. Esse
alrianas rios nazistas. O ódio irn- monstruoso atentado, contra ns

oomprecnslvcl que atirou os na- mais elementares tradições da h.i
zistas, COl1l0 verdadeiras féras, con- manidade, horroriza todos os P()_
tra os judeus da Europa, lesou-os vos livres. Quando os exércitos
a :ol1leter a mais inf.a�l1an�e das I b_:itânicos e. f�li.aJdos derrotaral�l 21S

�1\çOeS humanas, a cstenhzaçao dos forças totalitárias, os responsáveis
casamentos "mistos" como os cha- por tão horrendos crimcs poderão
mam os nazistas. A expulsão dos escapar ao julgamento a que serão
judeus da Alemanha, a deportação submetidos toelos os criminosos
dos numerosos inimigos do regi- desta .guerra.
Y'�.,..._-•••- .._-.-••••_-_-.-.-.......-.-_-_-.-_-..._-.-.-_.......-....,._-.-..-..-..._-.-.-_._.......-_-_�

! SAUDE DÁ MULHER
'. '1

•• 'iI: • <
h

- , '

�foão Serapião de Almeida
Jad Almeida, Aldo de Almeida e Senhora, Euclides Al

meida e Família e Viriato Leal e Família vêm, por êste meio.
agradecer profundamente a todos ae pessôas que enviaram co
rôas e flores por motivo do falecimento de seu inesquedvel
pai, sôgro e avô, João Serapião de Almeida, ocorrido a 30 de
Outubro último, e i:lOS que o acompanharam à rua última mo

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

COnf(lft8rsm durante !lua longa enfermidade. 5v-4

I��" I

_.�

No nm de um ano, quan·
to somarão êsses dias de do
res, roubados aos afazeres 8,

ás alegrias da vida 1
Afaste de si os P<ldeci·

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo
nico, anti·doloroso - é o reme·

dio que lhe restituira á tran·

quilidade. Êle tem no nome

O resumo de suas virtudes:,

AGE'��CIA EM
S. PAULO

RUA 15 DE NO
VEMBRO -150 ' 9.'
FONE 2-2202

Da Impnmsa Livre, à Vitórias. Paulo (Por .I. .T. Legaspe -I tinos perante os tiranos, assum�ll:

F.xclusivicla,de do C. E. C. para "O para os povos livres verdadeIros
Estado") - Não bastasse olharmos l110nUII11entos ele heroismo e de ab
para o preponderante papel que negação. O papel da imprensa livre,
él impnnsa, de todos os países de- na luta contra os lotalitários, foi
1I10cráticos, está desempenhando bem compreendida. pelos ingleses.
em beneficio da caUS[1 elas N[1.ções que. por suas estações rádiofÔ'nica�,
L'nidas, restaria considerar o pa- t.ransmitem el11 carlencia moderada
.

riotisl1lo ([ue movimenta os jnrn<l' (as úUim:ls I�olicias ·do dia, os êxi
listas li \'res, aboletados em verda- tos das tropas libertadoras, as 0-

dekas caverna,s, nos países oprimi - tÍcia,� sôbl'L' os Sl'US filhos que lu
dos pelos n'"is'�as, a-fim-de man- ta111 ao lado dos aliados e a pro
ler, sempre no a1to, a chama ,la ximidacle da sua libertação do jll
esperança da próxima libertaçi'i'J go totalitá,rio. T�sses jornaizinhos
dos povos europêns. QUle podere· ele hoje, yerdadeiros libelos contra
mos di.zer dêsses abnegaldos pa- todas 'as ditaeluras, manchados re-

triülas, que, ao 1110 vim el1tar, as petielamente pelo sa.ngue dos seus

Isuas máquinas manuais de 1m .. próprios tipógrafos, assassinados
pressão, têm ele evitar o menor covardemente pelos nazistas, cons
rui do, para esconder o crime q te tituirão os gra'u,des jornais do dia I
cometem de lutar pela liberdad� e de ama,nhã, quando 'a Europa fôr
pela justiça. f:sses jornais, clandes- libertada ele Hitler I

Seu filho para o Ginásio 1
Então, procure prepará-lo convenientemente, matriculando o

no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes

•

vai
(Ex-Regente do Curso Médio e, atualmente, professor em várias

outras classes do Colégio Catarinense).

MENSALIDADE: er. $50,00
Matrícula: aberta até o dia 30 de Novembro,

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile,
diàriamen te,

52.
NOTA: A primeira mensalidade será paga no' ato da matrícula.

VII FIZER CONCURSO 11
Inspetor de Consumo?

Oficial Administrativo?
Inspetor de Ginásio?

Coletor Federal?
Postlllista?

A Escola Universitária de São Paulo
sob a direçã.o do dr. Aquiles Archêro poderá habi

litáJo devidamante, por correspondência.
Informações: O. L; ROSA

L..:ua Deodoro, 33:"__ FLORIANOPOLIS

I�n�pwfYda
ENFERMEIRA

A aproxima�ão do perio·
do mensal é, para as senho·
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembral1�a dos $0

frimentos que se avizinham
perturba-lhes a tranquilida·
.�e e as pôe em sobressalto�

/
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ANIYERSÁRIOS

()LUBE
(As. mesas para

Pelo transcurso, ontem, de sua

data natalícia, certamente, rece

beu carinhosas provas de estima
de suas numerosas amizades a

exma. sra. d. Inn-des Beiréio Bo
nassis, esposa do sr. Zenon Vítor
Bonassis, funcionário da Peniten
ciária Estadual.

Completou orrtern 3 anos o 1"0-

bnsto garotinho Flávio, filho do
.sr. 2enon Vítor Bonuaais , Euncío
nário público.

Decorre hoje o nO.talício da ex

ma. sra. d. Lucinda Boiteux e

Silva.

O sr . dr. Valmor Ribeiro, con

ceituado clínico conterrâneo, faz
em os hoje.

Faz anos hoje a gentil srita·1Carmen Ramagem, dis.tinta pro
fessora normalista.

Passa hoje o aniversário do sr.

Osmar Lamarque, emprega:lo das
cficinas do "Estado".

Fazem anos llOje:
sro. Aurea Porto de Rosa;
sritas. Josefina e Helena Moritz,

IHeli Teixeira e Marta Hermann;
srs. Colombo Sabino, Nerêu dss

Santos Pereira, Pedro Alves da Sil
va e Mário Fernandes.
menina: Irene Correia.

Clubes:
Marcan:'e êxito alcançou a gran

de "soirée" realizada, sábado, nos

salões do "Clube 12 de Agosto" e Ioferecida ao prestigiado "Bloco X".
A entusiasta rapaziada que com

põe êsse grupo ,carnavalesco, de
longa data fasvorecido e auxiliado
por aguela sociedade, ineqavelmen
te emprestou singular brilhantis
mo ao magnífico saráu, cuja pro
gramação lhe fôra confiada.
Segundo nos informam, essa ex

celente noitada do "Bloco X" será,
em breve, repetida, pois que cons

tituiu uma das melhores festas
, oferecidas pelo antigo Clube, du
rante o ano corrente.

A Agonia'da l(smaAliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

M�ndaco - começa a circular no sangue,almando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mondaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respíratorías, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ra
zendo-o se n ti r- s e prematuramente velho.
Mlndaco tem tido tanto êxito qull. se ofe
rece. com a garantia de dar ao "paciente
r86111ração livre e laci! rapidamente e com
�leto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mandaco, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é a
sua maior proteção,

"end aeo ,i�a::�:.m
AGORA TAMBEM A CR$ 10,00

O dto Lutero Vargas
nos EE. Unidos

Chicago, 9 (c. P.) _:_ o dr. Lu
tero Vargas, represenãan do o Bra
sil em visita especial ao Hospital
Naval dos Grandes Lagos, palestrou
Com médicos da organização sôbre
a nova técnica do tratamento de
·<!es,J,ocacões do ombro, declarando
'que o Iim de sua visita é combinar
os esforcas ,norte-americanos e bra-
'�i1eiros

o

no estabelecimento duma
,�streita união médica no conti
llente.

MACHADO & CIA.
AGtllNCT.s.S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal _ 37, Roa JoAo Pinto - li.

Florian6poU.
811b-llIrentel! nO!! príncípaís IDmtlcfplo. do

ESTADO

Armando Britto e

Henriqueta Britto
Participam aos seus parentes
e pessoas amigas o nasci

mento de seu filhinho

A�MAHDO.sILVIO
Fpoli••• novembro 1943

6 que, no tempo dos romanos,
o chumbo era um metal

usado apenas PQra fins pacífi
cos, servindo para a fabricação
de adornos e encanamentos; e

que foi o senso jurídico mais
desenvolvido da Idade Média que
introduziu o costume de derra
mar-se chumbo derretido na

Pron�os para Ex"ulsão de Dad'iani garganta dos delinquent��_pagamentos P
São os seguintes os processos que

�se acham, na Tesouraria ela Delega- "Hfo,. 9" (E.)
. -. O .conh�ci,clo Dr. BIASE FARACO e

cía Fiscal prontos para pagamento: prrncipe Dad ian I, cuja ex istê n- E HOM. Bati�ta. Tibiriçá Boto GUima-1 cia t�ll: sido lima aventura inf i n dá-
..

S N RA
rães Domingos B. Valente, Rêele Via- vel, iOI condenado, agora a 4 anos po.r'tíc ípcm a todos os seus

ção 'Paraná-Santa Catarina. :Miguel' de rec.lusão, d e tcrm hnandn ()
. juiz pare�tes e pessoas de suas

Brando Vieira & Swain, Companhia nue o Julgou que se enviasse o pro- relo.çoes o nasciinento de sua

Telefôn'ica Catarinense, F'araco & Cia., cesso rlo-Min istro ela Justiça, afim filhinha
Car io n i & Irmão, Mever & Cia., Nes- de q.ue Dad ian i seja expulso do STELLA-MARIS
tor Gonçalves, Ciríaco Cristoval, João, Br.asll, PO!' se trata�' de U111 estran

Silveira ele Sousa, Revista elo Serviço gel1ro nOCIVO 310 pais.
Público, João Batista Crespo, Base

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

Aérea de Florianópolis, Francisco Na-O volt !là ra',Canfielel, João Peters Filho, Luiz As- U

cendino Dantas, Narciso Lara ele
Araujo, Dir. Obras Públicas, F'rederí
co Corrêa Lenz, João Boaventura ela
Fonseca, Vitória Gasparoto. José
Wolf, Dante Pellizzetti, Imprensa
Oficial elo Estaelo S. C., Aida Bianchí
ni e outras, Auto Viação Catarinen
se, Tom T. Wildi, Frieda Margarida
Weiss, Instaladora de F'lor iauópol is,
Rosa da Costa 'Pereira Osório, Rena

to Pires Machado, Vicente do Pilar,
Ci ríaco J. Santos, Alberto Niencoter,
Hospital de Caridade ele Florianópo
lis, Pedro A. Carneiro da Cunha, Se
tembrino Sigaran, João Carneiro Mon

teiro, Rudá de Carvalho 'I'uper, G.
F'i ll ipone & Cía., Domingos Aguiar,
Estrada de Feno da. Teresa Cristina,
João Alexandre Gonçalves, Noemí
Vieira, Ivo Paulo Cordeiro. Procópia
Caetano da Silva, Alfredo Rauen, To
maz Francisco ele Borba, Sociedade
Anônima Casa Moe11mann, Folha ela

Comissão do Salário Mínimo, Dor val

Campos, Antônio Marques de Brito

Amorim, ·Cícero Cândido Cláudio,
Leodegardo Luz, José Dias da Silva e

Estl'ada ele Feno Santa Catarina.

12 AG()STO « SOIRE'ES» nos dias 14 e
de Novembro

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

27

c,,_.
••ow__..

1 que, em Caracas, capital
da Venezuela, as casas não

I' séio numeradas; e que, alí, todas
as quadras de w.ma rua têm

!
um nome diferente" o que pos
sibilita a qualquet pessoa en

- contrar facilmente os endereços.

1 2 que o condor, uma das maio-
res aves de vôo longo, come

em tal quantidade, que, após
um repasto, pode ser facilmente
capturado por qualquer bom
.orredor, pois fica por completo
impos!!'ibilitado de alçar vôo; e

que a mesma ave tem o sono

téio pesado, que o caçador pode
acercar-se dela e passar-lhe uma

corda ao pescoço antes que
possa acordar.

o dia

DE
a "soirée" 6 de ser reservadas

3 que a posse da ilha da Trin
dade, no Oceeno Atlântico, a

680 milhas da costa brasileira,
foi objeto de disputa entre a

Inglaterra e o Brasil em 1895; e
que, levada a questão à arbi
tragem do rei Carlos l, de Por-

.

tugal, decidiu êsse monarca a

f:tvor do Brasil.

4 que há, nos Estados Unidos,
mais de 100 ernpresus pro

dutoras de filmes cinematJgráficas de todos os gêneros ;it _que,
por uma razão até agora' inex
plicada, 900/0 dessa. empresas
se encontram localizadas na Co
liforl'lia.

santo do

5 que uma libra, medida de
pêso inglesa criada no rei

nado de Henrique VII, equivale
ao pêso exato de�7.680 gréioli de
trigo maduro.

10 DE NOVEMBRO

Santo André Avelino,
confessor

André nasceu no reino de Nápo
les, e recebeu de sua mãe educa
ção zelosíssima e aprimorada. En
cetando mais tarde os estudos,
teve de sustentar acesa luta con

tra seus maus colegas. Formou-se
em direito civil e canômico, e

depois quis abraçar a carreira e

clesiático. Um dia sucedeu lhe di
zer coisas menos verdadeiras. e fi
cou tão magoado e consternado,
que sem detença se demitiu do
cargo, resolvido a separar-se do
mundo e viver só de retiros e ora

ções. A amabilidade e doçura de
Santo André Avelino eram deve
ras para maravilhar. Só vê-lo ins
pirava reverência; seja no altar,
no púlpito, em toda parte. Con
tava 86 anos de idade quando
morreu, no momento em �.;,' ce
lebrava o Santo Sacrifício da Mis
eo ,

novembrode

conferente em Florianópolis

Fpolis., novembro 1943

3 v. - 2

Mussolini aparecerá
Londres, 9 [U. P.] -- Mussolini

aparecerá pela primeira vez' em

público na Itália, depois de ter
sido libertado pelos agentes de Hí
thlr, durante o congresso do Pce
tido Fascista Republicano a cele
brar-se na próxima segunda-feira,

11 DE NOVEMBRO
S. Martinho. Bispo de

Tours
S. Martinho nasceu em Panônia,

na Hungria, sendo filho de um

tribuno _e milícias, e por is�o mes
mo também seguiu a carreira das
armas. Teye porém a ventura de
conhecer os mistérios da religião
cristã e de assistir às respectivas
reuniões. Deixando a vida militar
apresentou-se a Santo Hilário, de
Poiters, que o instruiu. batizou e

exalçou ao sacerdócio. Depois de
ter feito muitas obras boas à
Igreja, foi eleito Bispo de Tours,
sem que o esperasse. Nesse delica
do posto de combate houve-se com

valor e galhardia de .empre: tra
bolhou seu descanso e operou in'
trépidas co;nversões,

�

�·TêirIvêI···íô-raéáó-Nova Orleans, 9 (U. P.) - Ele
va-se a 10 o número de mor-tos em
consequência de violento fu-ra'ção,
que varreu 3 Estados norte-ameri
canos do golfo do México. Até ago
ra, já forann.hospitaliaados mais de
150 pessoas feridas. Numerosos
edifícios do Mississlpi de Lousia
nia e do Texas foram danificados,
somando os preiuizos a mais de-1
milhão de dólares,

Camisas, Gravatas, Pijames
Mias das mehores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, 12

I

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA',
EVI fARA DORES
Cólicas Uterinas

r

FILHA! MAE I AVO!
Todas devem usar a

Opor!unidade única
BOM E FUTUROSO EMPREGO DE' (APITAL

Por 1TI0tivo de retirada desta Capit�l, vende-se gr.a�1Cle e aprazível
propriedade, sita no comf�ço dos B�rre�ros, a um qUllometro apenas
da nova Escola de Aprendizes M�rll1heHos." Com 2.30.000 melros .qua
drados; tendo mu.j,tas ,árvores frullferas de boa qualIdade, como �eJam:
laranjas de umbigo, pêra e bergamot.a; �Iva preta �,branca, maças, pe
ras, ameixas, j,akís, abacates, l11ungas, tamaras, c�Jus aJ�13relos grad?s,
goiabas e outras mais. Com uma grande e c()n�o.rtavel ;'1 V'el1l1a para fa
mília de tra1tamento, ,tendo sala, 5 quartos, _copa, �o�,l�ha" dlspensa,
banhei'ro, talnque de lavar inlterno, Jl1s��laçoe:s sam,tanas, agua e'l1�a
nada e esgotos pr6prios. Preçlo de oc.aslno. Ver c tratar: aos J)om�n
gos, na mesma, com o seu proprietárlO Mar�os Miolvlmrzel; e, ,n�s. dla's

I úteis,
na LO.ia "Boa Vista", na rua Ç::mselhelro Mafra, 26-A. Faclhta�se

.S"!'""---....- ..------- '0 pI.IHame�,tQr
.

O rev. dr. Miguel Rizzo Iunlor , que, pelc seg'.lnda vez, honra a

nossa capital com a sua visita, pronunciará uma conferência civrco ,

no teatro «Alvaro de Carvalho», hoje, às 20 horas, sobre o tema:
«Conceito real de Pátria». Nos dias su!>sequentes e às mesmas horas,
êsse notavel orador sacro proferirá uma série de conferências, no

templo da Igreja Presbiteriana, na Rua Visconde de Ouro Preto, n. 61,
ventilando assuntos de palpitante atualidade. Para a conferência no

Teatro, bem como para as demais, o povo culto e acolhedor da nossa

pinturesca cidade está cordialmente convidado.

Londres, 9 (U. P.) - Infor
ma-se de Istambul que o en

carregado de negócios da Bul
gária, recentemente chamado,
não regressará a seu pôsto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Marca .,Ardie" motor Saxi, por
1.650,00.

I
Marca "NSU" 3 H.P. 1.600,00.

AUTOMÓVEIS
Marca Ford, 2 portas, 8 cilin
dros, de 1935, chapa da Palho-

I��������������������l����� ça,7.500,000.
MAQUINAS I1 para fabricar pastilhas far

macêuticas, manual, de fabri
cação estra.njeira 1.000,00.

1 de escrever marca Underwood.

BALANCAS,

PARA PESAR VE(CU.LOS

PARA PESAGEM DE VElcULOS DE QUALQUER ESPÉCIE
Outros afamadoa produto.

CO!'lMOPOLlTA:
B"rJhei.ra... Fogõe. - Aquece ...

dores - Vúlvulll. aulomáticas
pa ..a descarga - Materia.I para

r L'j,eanamen toe.

Inteiramente de ferro ba
tido.Plataforma oscilante
evitando choque direto,
Orçamentos mediante indicações:

capacidade, dimensões do plataforma

Produto da Metalúrgica Paulista S.A. -- Rua Sampaio
Moreira, 247 -- S. P.

I A Mobiliadora
Refrigeração em ligeralSorveteiros-Refrigeradores-Bak,ões-Frigorificos

(pa'ra pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá
-

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 _. C. Postal, 173 •• Fone, 1549
FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA

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

'rrat<'1_mentO especializado das af'eccôes do Aparelho Genital F'em ín íno.
'l'ratam.ento moderno da Blenorragia Aguda e Oronnoa, sob controle en

doseopíco (URETROSCOPIA) e de laboratóI'io. Aparelhagem elétrica para os trata
mentos especializados.

DIATERMIA - INFRA·VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamem,t.e das 14 às 18 horas,
RESIDJ!:NCIA: Tiradtentes, 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Till'adentes, 14. FONE: 1.663.

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

�����
«Lar' dos Móveis))

(anllga secc;ão de móveis d' A Modelar)Rua Trajano, IS

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
salas de visita, de fino acabamento

Vendas à 'vista e a prazo

Os britânicos deram provas de

I <,t'es
la-nçaram dezenas de

,milharesque são mestres consumados na ar- de tir as de papel de cêrca de 3 cm.
te de inventar pequenos estratage- de lar-gura e 30 de comprtmento.
mas que são o desespêr o dos técní- I De um lado eram pretas; do outro,
cos do Eixo. levavam revestimento metáhico br i-
Deram a primeira demonstração 'lha-ntc.

de sua capacidade inventiva duran- Os italianos duranle bastante
te a batalha naval aIO lar-go de Mon- tempo não ccnjpreenderam a utif i
teví déu que culminou com () af'uri- dade daquelas tiras até que um téc
<lamento, pela própria tripulação, nico de rádio desoohriu sua ser
do "Gruf Sp ee ". Durante muitos ventia. (Natoralmente que isto não
meses depois da bwtlaJha os técn i- é admitido oficialmente mas pos
co's não atinaram' porque a ponta- slvelmente o técnico tinha razão).
ria alemã tinha sido tão má, até A rúd io-Iocali zaçâo baseia-se no
que os br itân icos revelaram o Que pr-incipio da emissão de o.ndas que
haviam feito. 'sjio refletidas pelo metal dos aviõ-es.
Foi nina coisa 1:10 simples e no "Ricocheteando", podem elas ser

endamlo ninguém nela havia pensa- apanhadas novamente em ter-ra, e
do. Tôd a vez que .(JS canhões da o ângulo de deflexão' bem corno o
tàrre do couraçado-de-bolso ale- tempo gasto no percurso de ida e

COMPR as E V�ND IS mão atiravam, os navios britânicos volta imdicam a posição _dO a.v, i�().
.8 n 11

I
Jançavnm ao mal' cargas de p rof'un- �ras a anda her-tz iana nao d istin
dirlad e. Os alemães não viam isto gue entre a camada de alumínio de

VCNDEM.SE l,nas viam as grandes colunas. de um aviã.o e .uma tira de ouropel.'- 'agua que se levam tavam, proveruen- Para o instrumento UI11 pedaço de
TERRENOS tes da explosão das cargas de pro- papel metaitzado, a fuselagem me-
Avenida Rio Branco 111 x 46 Inndidarle. Na,hj'ralmente êles as íúlica ou a a.sa de um avião são a

15.000,00. atr-ibulam a seus próprios t iros - mesma coisa. Portanto, segundo os
(' essas colunas ele água var i avarn i nstr-unientos, o ar devia estar

CASAS tanto de lugar que os alemães "cor- cheio de "aviões" voando a tôdas
Rua Felipe Schmidt 10.500,00.

I
r igia.m "

sua pontaria ele maneira as aJititueles, em tôdas as d ireçôcs
Aver.ida Mauro Ramos 21.000.00. totalmente confusa. e em número incrivel.
Rua Bocaiuva 30.000,00. A!gora a RAF descobriu um pe- Os téonicos devem ter passado
Servidão Formiga 5.000,00. • queno e ótimo estratagema para bons momentos tentando encontrar

atrapalhar as indicações dos apa- significado para essas indicações
relhos Italíanos de rádio-localiza- dos seus aparelhos. E não é de to
cão. Durante a.s incursões sôbre d,o impossivel que muitos lenham
Milâo, T'ur im e Gênova, a 7 ele I desistido pensando que os

í

nst ru
agôsto, os primeiros bombardeiros I mentes estivessem descontrolados,
da RAF a alcançarem aquelas cida- (V. M.).

150 quilos

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

1 motor trifásico de 7,5 H.P. com
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

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

AÇÕES DA SIDERÚRGICA
500,00 cada uma, já transferidas

COMPRAM-SE
MOTORES

1 motor e16trico de 5 H.P.
1» » ») 1 H.P.

COFRES
1 pequeno, para escritório.

DÍNAMOS
1 de 2 a 3 H. P.

CANOS
300 a 400 metros de 1" e 1I2".

INFORMAÇÕES À RUA DEOoo;
RO 35, oom A. L. Alves, que se

encarrega da compra e venda de
qualquer objeto.

rASA Necessita-se alugar
� uma, para casal
sem filhos; se possível, nas pro
ximidades do centro. Fineza
telefonar para n. 1515.

Dá trigo bastante!
RIO, 8 (E.) - A propósito da

extinção do pão mixto, o sr. Alva
ro Simões Lopes, diretor do Servi
ço de Fiscalização do Comércio de
Far lnhas afirmou que há, no mo

mento, "stock" suficiente de trigo
para atender as necessidades do
pais.
------------�---�-�--�.. ��-��

CABELOS MUITO
CRESPOS

alisam-se por processo
moderno.

Fazem·se penteados.
Magnólia Fernandes.

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

[strata�emas �ritânicos

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortdl')� nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MJlIOR CR s 6,250',00
Muitas bonlltce cões e inscrlções de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
pre ínconunente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coííança, que, quando menos esperar, a
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias ,ft e 18
.. m. �..�

BAR E ARMIlEM OH IINT(Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - RoUemops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados..,- Sandwichs - Cebolinhds - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

. ,
• •• •

i%)ISCOSI•

i COLUMBIA

li As mais famosas musrcas, com 05 mais

Famo sos artistas.
�

: ULTIMAS NOVIDADES :

I Na (cRADIOLAR» I
i Rua Trajano, 6 !
· - :...................................................�

rARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serã a sua preferida

Dro�1I8 naclonala e estrangeíras - Homeopatias - Perfumarias _
Artlgoa de borracha.

Garant,e.8e a exata observãncla DO receituário m6dJco.

PREÇOS MÓDICOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fifaDcõiiõiirãsõ"j:
I capitál Cr$

Sociedade Anônima
100.000.000,00

1.348.131.138,50Fundo ele reserva e outras reservas Cr$
Agências e correspondentes em todo o país

EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS
Abana, em conta corrente, os seguintes juros:

AGJ!:)jCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3
juros (COMERCIAL SEM LIMITE) .Dep. com

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

Dep. populares (idem de CrS 10.000,00) .
Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tam
bém de quaisquer importâncias).

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

I

As letras hlpotecárías emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de
CrS 100,00, crs 200.00, Cr$ 500,00, c-s 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA. rl.�·,��: São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de so r '"
teias anuais. :Seus juros de 5% ao ano, pagáveis par meio de cupões, de 6 em 6 meses, •
em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer im- :postos, taxas, selos, contribuiçCies ou outras tríbutações federais, estaduais •••DU municipais, de acõrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeiro de 1938.

•Preferem a quaisquer títulos de cI ívida quirografaria ou pr'eví leg iada e •
parlem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS :

I
CRIMINAlS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENOHES,

.:.óRFAOS E INTERDI110S; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES
TAÇõES DOS EMPRJ;:STIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS

I
PELO BANCO. -.

1_:São negociáveis em qualquer parte do território nacional e cotadas em �

BOLSA.

i
Agências no Estado de Santa Catarina: •

:
FI,ORI,\XúPOUS, JOINVII,E, BLU)IENAU, CRUZEIRO, TUllAR;\O ••E l\1AI�RA

I
EXPEDIENTE: D��s l�á::d��: ��:a�.3eO dàaSs 1�4 hiloSra1s� horas. :.:Endereço telegráfico - SATELLITE

! Gerência 1614 :TELEFONES: Contadoria 1114 •
• • •
................................ , 0.

com aviso prévio de 30 dias .
idem oe 60 dias _ .

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

idem de 90 dias . 4,5% a/a
J)epósí tos a prazo - fixo

por 6 meses .

por 12 meses .

4% a/a
5% a/a

COM RENDA MENSAL
3,5% a/a
4,50/0 a/a

LETRAS IP(y,rECAIUAS

.1

I�.
I

CONSTRUÇÕES - compra, venda e àdministração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN"rURAS - internas e externas de prédios, para

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

Via. Construtora da Casa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

possível obter «casa própria».
� .....

r
-

....-...-..-..r'1.-.....__.. .... ",._...........--..........-.-.-..-_.._-........-----..-,...._,.-._-�-.---• .._-.-.-�...,.."..,..,.

CO�PANHIA "ALIANÇA DA BAíA" !Fundada em 1870 - Séde: B A I A �INCENDIOS E '.rRANSPORTES �Capital e reservas crs

71.656.189,20�.Cifras 110 balanço de 1942:
Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,08
Receita Cr$ 70.681.048,2,;)
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2::>
R.esponsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETOnES: - Dr. Pamfi!o dUlt.ra FreLre de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anísio Massorr-a.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguãi. Reguladores de avarias nas pr lnc.ípais cidades da América, Europa
E' África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �"'...,.�._·�w�.....·.""_.·.·.-.·�.-__• ..........·_-..............• .......w.....

a/a

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento d�s melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcoes da

Casa S TA. BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514

Os soldados de Cristo
na Guerra

v. ACHA QUE
E' MUITO
ESPERTO?

Londres (Pelo nevo John Webs- ia, procederam à ínternação siste
ters - Exclusi vidadc do C. E. C. málica de todos os sacerdotes apr i
para "O Etsado ") - Nesta guerra, sionados. Ah-ontando toda classe
como na passada, os capelães do ele perigos, socorrendo e conter
exér-cito têm sofrielo grande núme- tando os soldados feridos no mais
1'0 de baixas, em consequência da aceso da .batalha, êsses abnegados
ação do inimigo. Até setembro dês- soldados de Cristo, merecem a ad
te ano, 18 sacerdotes morreram, miração de todo o mundo civiliza
quando prestavam serviços r cligio- do. As perseguições vís, os crimes
SOS, 49 foram dados como desapa- cometidos contr-a a Liberdade de
rccidos e 122 Ior aau feitos pr isio- lrabalho c pelos nazistas não que
nciros, No Exército Britânico, es- brr-n lou os seus desejos de coope
Ião inscritos mais de 20.000 sacer- rar pela humunização da guerra.
d-otes, atingindo (j 'mil o número Esses bravos sacerdotes merecem,
dos capelães servindo em todas as i por parte do govêrno britânico, a

armas elas fôrças .britânicas. Os: melhor das atenções. Por ocasião
sacerdotes britânicos, aprisionados) da retirada de Dunquerque, da ha
pelas tropas italianas, Joruüu tro-I Lallha de Creta e da ofensiva do
cados por outros prisioneiros por , 8° Exército Britânico sôbre a Áfri
in.termédio dil Cruz Vermelha Tll-! ca e Sicília, numerosos foram os
lcrnacioual. O mesmo não se veri- sacerdotes transportados por via,
ficou com os religiosos aprisiona-I aérea para os violentos teatros de
dos pelos nazistas, os quais, de-I batalha, a-fim-ele desempenharem

1
-,

li 'I I .

1
.-

monstranr o avcrsao e or J o a gr-e .. suai carrc asa nussao.

o novo número de SELEÇÕES
traz-lhe enigmas que, sem dúvida
nenhuma, irão lhe dar água pela
barba - e fazê-lo rir a bom rir 1
E, .rnais :

Fuzilamento em massa, de
civis! A verdade oficial 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!
Êste artigo apresenta, de maneira
particularmente sugestiva, um re

trato fascinante dos generais Ale
xander e Montgomery ... Pág. 11.
A maior arma dé guerra
de todos os tempos! A his
tória do radar, prodigioso apar ê

lho de localização de aviões que
salvou a Inglaterra da ({blitz��g;»aérea. .. Pág. 21.

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_

Não deixe de ler êstes e outros
notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para SETEMBRO

Acaba de sair
Apen.as Cr.$2,oo
Rcpresen, vnte Oertü riO J31'{lJJil:

" }'ERI"ANDO CHINAGLU
�o ROSli'rio, 65-A - 2.° andai' ,_ Rio

Os métodos
alemães

o homem que deu milhares de dólares
Halifax, 9 (C. P.) - Cm desconhecido e enigmático cavalheiro, que

Imnava magníficos !charulos, distribuiu vári.os milhares ele dólares a

quase uma multidão de pessoas. Depois de dar dinheiro a vár-ios solda
dos, mulheres, "chauff'curs " e empr-egados de hotéis e r-estaurantes, de
sapareccu, si I cnclosarnen te, COJil m118, pessoa lI'UP () acompam.ha "a. O
maior presente, embora tenha sido dado na semana passada, foi entre
gue a uma criança de 5 meses, Rov Whclan, filho dum operúrio portu
guês. O menino recebem dois mil dólares. O proprietário de um restau
rante chinês recusou uma nota de 500 dólares. Naturalmente julgou tra
tar-se de algum "negócio" de que 'nada tinha da China!

Em Paris, no principio do 111l'S
de setemhro, um jovem de lG anos,
que vivia 110 VI di str ito, saía de ca
sa ás 8 horas ela nranhã quando dê
Ic se aprcx.imon um caminhão co
berto 'por uma lona. Um sub-oficial
alemão desce e pede ao rapaz :
"Seus papéis". O adolescente apre
senta-os. }� empurr-ado para dentr-o
(lo caminhão onde as encontram
cerca de 20 jovens sob a guarda de
duas sentinelas armadas. O cami
nhão continua sua ronda. De tem
pos em t emp os pára, e um novo
recruta sóbe. Quando se atinge a
cifra de 40, o caminhão dirige-se
à gare de Lvon. As 40 vitimas são
conduzidas num trem d e mercado
rias e fechadas a cadeado, num va

gão ele gado. No dia seguinte os
alemães anunciam a essas cri anças
nue elas se destinam à crganizacào
Tud.t, na Itália elo Norte. Durante fi
marcha, depois de 10 dias de via
gem, dois jovens deportados conse
guem fugir. É de um deles que par
te esta narrativa após encontrar
seus pais, loucos de inquietação,
Seus 38 caanaradas britam pedras,
atualmente, na Itália do Norte,
Seus pais não têm notici as dêles.
Todos êsses rapazes contam entre
16 c 1.9 anos. É êste um dos exem
plos, entre mil, dos métodos ale
mães na França mertirízada.
(V. M.).

ALVARO RAMOSCIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

Exijam O Sabão

"VIRGEM ESPECI . LIDADE'I
C!". WETZEL INPUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

recommeuda-ge para roupa fina € roupa commom.

. s��p.��/�CfAt. ..

Esp (CIALI DAD E
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Está impressionado com a situação
I Comemoração do

Porto Alegre, 11 (D. N. P. A.) - Conhecido exportudor gaúcho, «Estado Novo»regressando de uma viagem ao interior do Estado, em palestr-a com ,I o: , ,

reportagem, declarou estar vivamente Impressionado com a situação de i.
certos muuictpios do Estado, pr i ncipulmente dos produtores de feijão
j.icto e batata inglesa. Disse que a estiagem se está man ifcstaudo com
intensidade e que, por ocorrer ruais cedo do que .n o ano passado, é
hem possivel que suas consequências sejam bem mais graves. As pers
pcctivas, conf'ormc construou, para as próximas safras dêsscs produtos,
são péssimas, o que rcf'let irá dill'étamentB no abastecimento da popmla
çâo e numa sensí vel diminuição das exportuçôes para o resto do

país'1Em relação ao eh arque, disse que ::: si tuação não é 'menos Javorúvt-l.
Em São Gabriel, por exemplo, Iccharum nove charqueadas, e111 virtude
da concorrência dos frigorHicos ostr-angci ros que pagam melhores pr('-'
ços pelo boi vivo e em conseqnôncia da falta de sa!l in dust riul.

Notou, porísso, a miséria em que se enconlra grande parle da j)O
pulação rural gahr ielcnse, que, perdendo o trabalho nas charqueadas,
atividade que haviam herdado de seus ancestrais, ficou, assim, desceu
parla e mendigando de estancia em cstunci a.

o aumento dos:Ecos
vencimentos

& Netícías
o empréstimo de previdência

aos contribuintes do Montepio dos
Funcionários Públicos, para aqui
síção ele prédios, e o qual se acha
va suspenso, acaba ele ser restabe·
lecído, pelo decreto-lei n. 885, de
9 elo corrente.

Hi o , lO (A. �.) - O presiden
le da Hcpúbl ica decrelou sobre o

aumcnt o de vencimentos elo fun
cionalismo que acaba de ser en:
lrr-gue ar) DIP para divulgação e
re l a í i va alterucão de escala do pa
drão de vencimentos que substitue
os padrões

í

nstituidos pela lei n.

284, de 28 de outubro de 1936 e

que é a seguinte:
.

Padrão A - vencimento men-
sal de 350 cruzeiros;

Padrúo B 450 cruzeiros;
Padrão C 550 cruzeiros;
Padrão D G50 cruzeiros;
Padrão E 750 cruzeiros;
Padrão F 900 cruzeiros;
l'mlriio (; 1.100 cruzeiros;
Pad rúo H 1.300 cruzeiros;
Paddo I 1.500 c ruz c i r os ;
Padrão' J 1.SOO cruz ctr o s ;
Pad rúo K 2.200 cruzeiros;
Padrão L 2.GOO cruzeiros;
Pad rão:\[ 3.000 cruzei ros;
Padrão N 3.500 cruzeiros;
Padrão O 4.000 cruzeiros;
Padrão P 4.500 cruzeiros;
Pad rão Q 5.000 cruzeiros;
Parlrâo H 5.500 cruzeiros;
Padrão S (i.OOO cruzeiros;
Padrão T G.500 cruzeiros;
Parl râo r 7.000 cruzeiros;
Padrão V 7.500 cruzeiros;
Padrão X - S.OOO cruzeiros;
Padrão Y - 9.000 Cl'lIZCIrOS;
Padrão Z - 10.000 cruzeiros.

A Legião Brasileira de Assistên
cía, em nosso Estado, presicliela
pela sra. Beatriz Pederneiras Ra
mos, efetuou, ontem, o lançamento
ela pedra fundamental elo "Pôsto
de Puericultura", ato êsse em que,
com belo discurso, se fez ouvir o

jornalista Gustavo Neves, diretor
cio D. E. r. P .. O "Pôsto" está �i·
tuaclo na rua Lajes.
Em sua sede, a diretoria elo Inst.

Rrasil-EE. Unielos reune-se hoj>,
às 18,30 horas.União dos Varejistas de Florianópolis IIAssemblêta (iterai Ordinaria

De ordem da Diretoria, convido a todos os snrs. associados, I
para assistirem à posse da Nova Diretoria, a realizar-se em Assem
bléia Geral Ordinaria, no dia 12 corrente, às 19,30 horas.

Secretaria em Florianópolis, 11 de Novembro de 1943.
MANOEL DONATO DA LUZ, Secretário

A Prefeitura ele Nova 'I'rento
deu o nome de "Barão elo Ri.-,
Branco" ao jardim anexo à "Pruri.
ela Bandeira", daquela cidade.

.

As 17 horas ele ontem, em co
memoracão à data do Estado No
vo, foi inaugurado, na rua Sete ele
Setembro, o edifício "Cruz e SOLI'
sa", manelado construir pelo I. A.
P. E., cujo presidente, sr. Antônio
Ferreira Filho, assistiu ao ato.

r L".

Desiludido, deixou a Comissão Rio, 10 {Estado}'- Ainda ressoam

DOM PEDRITO, (Pelo Correío ) I
de apresentar-vos os protestos ela mi- os aplausos com que, há pouco,

- O representante dos trabalhadores, nha maior admiração, (a.) 'I'ereucío foram co�oadas as últimas palc:
na Comissão ele Preços local, dirigiu i A. Silveira, 10 secretário ela Associa- Vl'o� do dl::,:rso em que. o �resl
ao dr. João Dahne. Assistente da Mo-Icão dos Trabalhadores". dance. Ge+úlio Vargas hrs toeíou a

bilização Econômica, o seguinte ofí- �............._�...............� projeção dinâ.mica do Estado No-
cio: "Com a devida vénia, venho co- Vencimentos dos militares IVO' nest_:s

se rs anos da sua im
munícar a V S o seaulnte: Acabo de R' 10 CE) P d d h plantaçao. A memorando peça.. ". 10.

-

- ar ecreto e 0- t" f' .

dentregar ao ilustre prefeito muuicir a l j ,

'

id V � 1 �ra ano .. 01 proriuncrc a no ato �......,."..,....l'o._""'''''''-''�
. .

.' j e , o presi ente argao e evou os

I
maugural do novo Pavilhão doe muito d igno presidente da Sub-Co- vencimentos das forças armados a

•

1 dG' CA. -

d . d t '1 d r r.rsena e uerra, quando fOI ofe- SOFRE DEm issao e pi eços, es a CH a e, o meu em todas as categorias asseguran-'d ' . -

pedido de demissão do cargo (lUe co- d Ih
.

Ih
' recr o um almoço a s , exc i u ,, du-o '0- es, aSSIm, me ar remunera- tIl E

.

G -

Omo representante da classe trabalhis- - d ' d
. -

ran e o quo o genero UrlCO as

TARRO E NAc

çao, e acor o com a aituo.çdo D t
.

d
.

dta. ocupo na mesma. Faço-o pelas anormal de guerra. pa� u ra o so.u o,�, aprovelt,an o,

duas seguintes razões: 1° porque que- POl, sua vez, o errsej o p�ra t:0r em

OUVE BEM?1'0 estar solidário com o meu coleaa --;I� relevo as grandes reahzaçoes de ..

•

ele Caxias, que já fez o mesmo e euj�s FRACOS e esfôrço bélico do *Brasil. O aturdimento, provocado pelorazões aplaudo; 2° porque quero It- AN�MICOS catarro é muito incômodo e .ahor-
vremente formal' ao lado de quasí to- TOMEM Rio, 10 (A.N.) _. Dando início às recido.' As pessoas que não ouvem
talidade da popu lação elos desherda- comemorações do aniversário do bem, que sofrem de zumbidos nos
dos que protestam, cheios de razão Vin�o Crcosotâ�O Estado Novo, às 8 horas foi iriou- ouvidos e padecem de aturdimento
contra a subida injustificada, dos

"SILVEIRA"
I gurada a eletrificação da Central catarral, encontram pronto alivio

preços elos gêneros ele primeira ne- do Brasil, com a presença de altas tomando PAHMINT _ o remédio
ce'ssidade, que já existia, e que. ínte- G d T autoridades. O trecho inaugurado r-ealmente eficaz no tratamento da'lran e ónico ., B I'

.

d E d
...

lizmente, continua em aseenção, ain- VOl ate e em, situa o no sta o afecção catarral. Pela sua ação
da elepois do providencial plano do do Rio. tonificante, Parmint reduz a infla-
governo da Nação, vigorante em prí- 'OS russos pagarão Às 9.30 heras, inaugurou-se o mação do ouvido médio, causadora
meiro de dezembro de 1942. 8

N I 9 CU P) O último trecho da Avenida Getúlio do catarro. E uma vez eliminada a
Seja·me lícito acrescentar ainda,

1 ova orque, ..

.

-

Vargas, compreendido entre as ruas inflamação, cessam os zumbidos
que êsse protesto se torna tanto mais sr. Donald Nelson, enl dIscur-1 Uruguaiana e Visconde de Itaboraí. nos ouvidos e a dor de cabeça, e
justificável, quando se sabe que os 30, que pronunciou 110 :;V[adison. Na refelida avenida. na face fron- lesaparecem gradualmente o atur�ienormes lucros provenientes da alt& Square Garden por O'casiãO' do te-ira à Avenida Rio Branco, foi ll1ento e a dificuldade de ouvir.
clêsses artigos não voltai'ão à fontt 100

.

r' ,.' d tab leci- armado artístico palanque, ocupa- Parmint é obtido em qualquer far-
de economia popular, mas, sim, irão

anIve sallO 0_ es e do pelo presidente Vargas e seus nácia ou drogaria.
1'C'forçar montanhas ele dinheiro (mento de relaçO'es entre a gabinetes civíl e militar e nume- Todos que sofrem de catarro,
fermentar mais ganâncins aos mata Rússia e os Estados-Unidos, rosas personalidades da alta admi- aturdimento catarral e zumbido�
razzos e. em escala menor, o::; Joa- revelou que os russos se conl- nistração. A Avenida Getúlio Var-, nos ouvidos, farão bem experimen-
qUins Oliveiras, enquanto que o Paíf d gas conta 80 metros de largura. e tando Parmint.')l'ometeram a pagar to as as ,
- perdoai.me a expressão aviatoria ' sera uma das mais suntuosas do
_ entra em "perda", quando preci 3uas obrigações de guerlra con- Brasil. A presença do presidente ,._"_�•••"" """"",,,.__8 �
samente o nosso governo está enwe traídas no Exterior. Revelou, Vargas no ato inaugural foi fes- Instalou-Sé às 20 boras de 0:1· ,\
nhado em criar un:a mentalidade dé 'linda, o presidente do Depar-II tejada. cO,m .

calorosas aclamações

C"
• tem, nos salões do Clube 12 l!8

�uerr�, na expressa? brilhante de tamento de Produ ão de Guer- da asslst:nclO. .. . 18"0 cargueiros Agôsto, o 3° Congresso ele Brasili-
Jornallsta Chateaubnand, no seu ar( l' •

ç
. _ • . A prefeItura Mu!"clpal maugurou V dade, comemorativo do aniversá·

go ··horriv.el contraste". E por [J1If) ra que na sua opU:Ia? esta �S-I duas escotas: uma, a «Esc�la Cor-I . .
rio do Estado Novo. Na sessão ele

entra o Pais em perda, todos o sauem. segurado o futuIo IndustrIal, deal Leme», na praça QUInze, no HIO, 11 (A. X) - De\'Ido HO ontem. o sr. dr. Ivo Guilhon Pe·
D.ia a dia se torna mais impossivel a � da Rússia. Afirmou ainda que bairro da l\legria; outra, situada' prcs.irlente da RepúbliC'a não.

l�r! reira de :V�elo' discorreu sóhre (1
Vida elo bmço tra_:bal.hador num tal I

os russos vencerianl aos na-I na. r.ue:' prOjetada sob n. 509, que podIdO. comparecer. a solen,.cl.1Cle tel�1a: :'Ul1lela�e polltJca". Na ele
clímax ele ascendencla no custo' dR i . ,I prInCIpIa no Largo da Penha. : do hahl11en!o da qL1Ilha rio pnlll('I- hOJe, dJssertara o iornalista Nerêu
viela, por isso que não só afeta, em

I zIsta.s, meSI?O que es�e� con-I. ,.
. A • ! ro navio d.e _lima série. en_colllOp;!a- C:0rreia, sôbre: "Unidade geogl'á·

consequência, a Proelução Nacional. segUlssenl flnnar dOl11lJnlO nal RIO, (A. N.I -- Sob a precldcnclO ela lJrlo mInistro ela Vlaçao para (1 fica".
como tambem gera n? �eio elo tl'al'�l- Rússia eUlropéia, pois possuem do r:'inis�ro Marcond�s Fil�o, titu- !l,oidl'. B.rasil,'jru, foi a solell,d<lcl� _

I

lhaelol'. p.�cato o pessimismo. o

el6S_a-/ nos Urais uma grande indúS_llar lnterl':o da Ju�bça, Inaugu- trans!C'J'J.da para data q,uc ser�1 o Cl:an:tamos � a�ençao (�o� leltn·
l1imo, lelelas malsas e, - por que nao .

rou-se hOJe, no PalaclO Monroe, a oportunamente Illarcada. ES3(�!' CaI - les l)ara o anuncIO de lellao, que
o dize!'? - a revolta íntima. Aprovei- tr�a. a par de seu grande valor Conferência de �eprese,,:tantes dos gueil'os serão os ,maiores constn�i- amanbã public�m�. •

tando a oportunidade tenho a honra. mIlItar. Conselhos AdmlnIstratIvos Esta- dos em nosso pms e representar.lI) CASA MISCELANEA d'
.

duais. A solenidade consistiu apenas cirande vitória ela nos'sa capacidade .
' Istrl·

em medidas p!'eliminares para o

II de construç;,w naval

..
Serão dotados bUldora dos Rádios R. C. A.

funcionamento do certame. de grandes câmaras
. frigorif�e::s Victor, Vávulas e Dsicos .

........... .� �••••_- �•••�••'.:o executadas conl matenal braSllpl' Rua Trajano 12
Atenrão! � despe;c; com � 1'0 e motores. t�mbél1l executados

fi •

Y cmema pode ser tl em nossas oflclllas, com aço das Ci.a Ara d B'roda com a venda de papel vel�o. nossas jazidas. Esses cargueiros • Inca a' ala
Compramos a Cr$ 0,40 o qUllo. chamar,se-ão "Brasil I" até "8ra- Em companhia dos srs. Américo
Rua Francisco Tolentino, 3. sil V". Santos e Alvaro Campos Lobo, do

_.__�_,-"""....._',':-"-'_••""�""•••••"".�•••'_'.'Y conceituada firma Campos LOl:l1
& Cio., agentes da Cio. AliançC\_

TERRE"'TO Vende-se da Baía, nesta praça, deu-nos çf'>
l� prazer de sua visita o sr. Aní!,jum. me Massorra, digno diretor d6. referido

dindo 15xSO ms., localizado na empresa e da Cio. Energia EIétricn
Alameda João Pessôa. Tratar da Baía. S.s., que viaja com o fito
com Eugênio Beirão, na rua de conhecer todos os agentes dn

Tiradentes n 3. «Aliança da Baía» no sul do país,
mostra·se encantado com o surto
de progresso e de riqueza, que velTl
observando na extensa região, para
êle, até agora, desconhecida. Di·
ante do que tem visto -- disse-nOs
s.s. _. mais forte ficou a sua con·
vicção de que o Brasil caminho
para grandioso futuro. Em colTl'
panhia do sr. Anísio Massorra, veio
também o sr. Artur' Azevedo, at;Jlln'
te da Cio. Aliança da Baía Capi'
talização, em Curitiba. Aos dIstin·
tos Viajantes, agradecemos a arnó·
vel visita.

Realiza-se amanhã, nos grupo"
escolares arquidiocesanos "São
José" e "Padre Anchieta", a ceri
mônia da primeira distrlbuíção rle
-opa às crianças matriculadas na
queles educandários .

Sob os auspícios elo D. A. S. P.
acham-se abertas na Delegacia da
Divisão ele Seleção daquele Ser
viço, nesta capital, de 11 elo corren
te a 40 de dezembro, as inscrições
da prova de habilitação para Ins
petor de Ensino Secundário XV,
do Ministério de Educacão e Saú
ele.

-

O pôsto de inscrição nesta capí
tal está localizado à rua Felipe
Schmidt, n. 5., 20 andar e funcio
nará diàriamente, com exceção elos
sábados, das 8 às 14 horas.

Na apelação cível n. 2.452, da co·
marca ele Florianópolis, em que
era apelante a firma Goulart ,y. (
Nunes e apelado Francisco Tl'e�·
ka, tendo siclo relator o sr. de';.
Edgar Pedreira', decidiu a C[tmcll\\
Civil negar provimento à apela
ção, para confirmar a sentença
apelada.

O Instituto H. e Geogr. ele Santa
Catarina reune·se, hO.ie, em sessão
ordinária.

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

de UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADAMElVITE,

com as VANTAGENS da. compra à vista,
sel·vindo ..se do

Elias Mansur Elias e
Oda Moreira Elias

participam a seus parentes e

I pessoas de suas relações o

o
nasaimento de sua filhinha

I MÁRCIA-MARIA

IFpolis .. novembro, 1943.

I i'V'_..___.,,_.,_.._w_.._.......��......---J..;,.;._-;".;
Outra vitória

,

C RED I A RIO KNOTSISTEMA
Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Joe Mac Cre-a
Nalal, 11 (A. N.) - Encontra-se

aqui o conhecido ator cinemato
gráfico .Ioel Mac Crea, artista ian
que, que vem realizar na hase ele
Parnami rim Ul11 "show" para as

fôrças norte-americanas comba
Itentes fóra de seu paiS,

"

Argel, lO (l". P.) - O Oitavo
Exércilo britúnico acaba de inflin
!til' outra derrota aos exércilos ale
iílães no snl da Itália. Foi conquis
tada a localidade de Villafonsina,
nas alturas de San Giovani.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 -- Telefone 1634
Expediente: Das 8 i, 12 e das 14 às 17 hs.

O. K, STUDtO

Reorganizado o «Comité de Libertação»Argel, 10 (U. P.) - Seni reorg',�nizad(), hoje à noite. o Comité rle ILibel>ta,ção cio qual serão ililllinac!os 5 membros entre �Jcs o general I
Ginuul e o general AllPholliSe Gcorges. Sonhe-.se ainda ([ue enl re novos 1

membros a serem incorpora.clos no Comite, figura André Le Trocqtuer,
o destemeroso advogado que defendeu Léoll Blum no processo de
Hiom.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC. ('

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

NovaI Iorque, 10 (1'. P.) - A emissora francesa de Bl'azzaville in
frol1lou qUle o general Giraud comanda,nte-chefe dos exércitos da Fran
ça Livre renunciou. Cumpre acrescentar que a notícia, embora não seja
,wrprçenctent!l aipd!\ nfio está nf_iç)fllmente confirnVHla,

NUNC� EXiSTIU IGUr:lL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


