
i: Lá, muito sal. AquÍ, é o que se sabe•••PORTO ALEGRE, 12 (A. N.) .. N DEVIDO ÀS·· úLTIMAS ENTRADAS DE SAL ESTRANGEI
RO E NACIONAL, O' ASSISTENTE REGIONAL DA COORDENAÇÃO ECONôMICA DETER.
MINOU o RESTABELECIMENTO DO COMERCIO LIVRE' DÊSSE PRODUTO'NO ESTADO.

velae vai àVeio
Washington, 12 (U. P.)

Os alemães estão lançando
mão de .novas tropas tentando
deter o avanço aliado na Itá
lia. Tal afirmativa foi hoje fei
ta pelo secretário da Guerra,
sr. Stimson.

. Rio, 12 (A. N.) - Na próxi
ma semana voltará á Lisbôa a

"Barca do Douro", embarca
ção à vela, recentemente che
gada ao Brasil. No seu regres
so retornará a Portugal o al
mirante Gago Coutinho. Curio
so é assinalar que há 50 anos

atrás, o próprio almirante Ga-
0'0 Coutinho vinha pela primei-I�a vez ao Brasil num barco à Ano XXIX
vela.

rBanaerrá·-��(ã"·��"'·IMussolini vê as coisas pretas ii""
�As expucaJ:e:ro EdenCora:-0 Ex,pedlclonarlo .

Ar gel, 12 (:O: P.) - Apesar rio l11�U tempo, os A.liadüs �,yanÇiaram Londres, 12 (U. P.) - AcreditaPOltO Alegre, 2 (A..N.) -

hoje mais 8 quilômetros conquistando Importantes cnljnas e :J Iucal ida- se que os franceses f,icaram tr an
Embarcou para a capital da I eles IlO sul da Itália. Os alemães procuram contl:a-atacar, mas s,eus. es- quilos depois das explicações da
República o major médico Bo-J Iorços são anulados pela segurança dos gcnerms anglo-norte-umcr-ica- das, ontem, pelo ministr-o Eden sô-
'f'

.

B ' 't d r d fi- nos. Os próprios 811el11ftes reconhecem que a marcha aliada para Horna brc li coust it ui câo do Comité de Vasto planoni a?lO oroam, pOI a o
.

e não pórlc ser de modo algurn contida pelas "panzer" nazistas, No tea- Londres. De falo, Eden apresentouníssíma bandeira nacional, tro político, em que figu-ra, como esí rôla principal Benedito :\I�lssolini, a argumentos convincentes sôbre os Porto Alegre, 12 (A. N.)-Acha
ofertada pela Escola Normal, situação está cada dia mais preta. em jornal d� Lugano informar que motivos que levaram a Conferência se em estudos, sob a orientação téc
Olavo Bilac e grupos escolares vár.ios membros do elenc(: �asclsta foram assassinados, ('nquaJl�to �1us- ele Moscou a não incluir o Comité nica da Secretaria de Agricultura
d id d d S t M

.

ao sol in i vive encastelado proxnuo ao lago de Garda, na LOJllbardH� ..1> tal e outras potências que não a Grã- do Estado, vasto plano destinado àa CI � e e ,an a ana, a reação dos pan-iotas ítalianos no norte do pais, que o secretário do Bretanha, os Estados-Unidos e abatalhão de saude do corpo ex- r;ovêrno fascista, sr. Pavolind, só sai à rua escoltado por U111a gUla['dal es- Rússia. A exposição do ministro organização, dentro e moldes coo-

pedícionárío brasileiro. lJeci2,1 da "Gestapo". britânico do Exterior concorr-erá perativistas, da produção e comer-
--------

• sem dúvicla para uma sincer�a bo-a- cio de carnes e de produtos suínos.

III O O mal passa se no ll'bano i Tombou o caminhão vontade entre _todas, as naçoes do Para êsse fim será s li itad o'

H g' an r
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, ,��loec�ê�;�s e�laÇcoO��-L��ld�sãon�ót����� I
apôio do Instituto RiOg�a��l�n�e de

Cairo, 12 (U. P.) - O alto conussarro francês da Sina e Líbano. RlO, 12 (A. N.) -,l]I1: at�to-tr a�s- como no futuro. Cwrnes.
SI'. Holley, informou, através dai rádio de Beirut, que existia. naquele i porte, pertencente a Fabrica ;'\a-

O Eden I:"." 'alaterritório um "complot contra a França", fomentado pelo gabl�ete da i c:o�al ele Motores c lotado de ope-I sr" '.,. 1 aos «Comuns»Hepúbl ica Libanesa. Segundo se diz nas esferas desta capital, rema em rarros e empre.gados �Iaquele.=: I
Beirut considerável excitação. I belecimento industrial 111l11tar, Londres, 12 (U. P.) - "Os resul- .três grandes potências das Nações-

Londres, 12 (D. P.) - Todos os membros do gabinete libanês com quan�o trafegav.a ontem pela estra- tados da conferêneia de Moscou i Unidas. Desapareceu, também _

excepção de um, foram detidos. Informam ainda de Beirut que a Câmara! d� 1�IO-PeLtoPoll:" tOJ11bO�l na,s pro- ultrapassou todas as espe,ranças" I acre.scelltou o ministro do Exterior
dos Deputados foi dissolvida e que tropas fr ancesas tiveram de abrir I

xllmda,�es d� ciüade, "

Iluminense
--: declarou o sr. Anth.ony Bde,�' no brilâ,nic? -:·0 receio de que, como

. t lt dos I d.e Caxias, Iicando ser iamentc da- discurso que pronunciou na Cãma- consecrucncia das conversacões defogo con !'a os exa, a ..
"'",

.

, ,

... '
.,

"

Cairo 12 (U. P.) -- Tropas senegalesas, do Oovêrno Fran- lllflca.ao: Dezessete pessoas resulta- ra dos Comuns. & mi nistr o do Ex- Moscou, a Grã-Bretanha, os Esta-
cês en'trar'am esta madrugada na casa da presidência da Re- mm fendas no desastre, terior britânico �al�entou que tal- dos-Unidos e a Rússia estabelece-

pública do Líbano e detiveram o presidente Bresshara-El:Kouri, vez ,o assunto mais �n?portante, re- riam um sis�ema �el11elhante a (�i-toí d 'do para destino ianorado Foram também de- solvido em Moscou fala que se

re-Itadura.
Mas ISSO nao sucedeu e naoque 01 con UZI b'

'd' 1tidos o primeiro ministro, Ralt-el-Solhs e outros dois mem- fer� a futura segurança ,mun
-

l3 suc�derá [árnais, pois tal coisa está
br d hi t Iib nês ap.os a derrota total das forças do

I
muito afastada elo pensamento eloslOS O ga Ine e 1 a .

'" " AI' [' di t . ,

erxo". em liSSO - a lan ou o. (llngentes aliados. Mais adiante, o
sr. Anlhony E(Ien - a conferência I senhor An,thony Eden referilHse à

I tri�lice a�g�o-russo-a�l�ericana, de- conferê,ncia, que celebrou lW Cairo
l pOIS de rapldas reLlllloes durante com o ministro do Ex,terior da TuI'.
IIi) elias, des,[ruiu cOl11pJtetamente as quia, sr. Nemen Menchio,gl'l1, mais
tenlativ,as da Alemanha nazista ete destacou que não poderia fornecei'
criar um a,mbienle de discórdias nenhuma informação sôhre os as
entre as Nacões Aliadas. Ao contr.í- suntos discutidos. Ao terminar a

I rio, as prin�ipais potências aliadas sua exposição, o titular do Exle
chegaram a conclusões de tal im- rior da Grã-Bretanha ex'prcssoll
portância, que as mesmas são ex- sua confiança em que a colabora
celente garantia para abreviar o ção entre as Nações-Unidas ser:'l
desfecho ela guerra, ou seja a vitó- cada vez mai.s sólida e eficiente.
ria das Nações-enidas. No terreno .·.·u· - - _-_- 'V'.l

Reajustamento da
divida externa

o ltrAIS ANTIGO DIÁRIO SANTA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLO.RES
CATARINA

Mais tropas nazis

DE

I Floria l1ópol is H. 8963

��--------.._.._._---------...---

Avancando sob a neve
Argel, 12 (U. P.) - Na fren

te de batalha do Oitavo-Exér
cito, está caindo neve nas zo
nas montanhosas. A despe
do máu tempo, os soldados
britânicos e norte-amreícanos
conseguiram realizar ,k).OVOS?
wancos,
......-.-:.-----------.-_-_-_-.....·.,._w_-_._,.._�

«fortaleza»Pela porta dos f�ndos da
EstocolnlO, 12 (U. P.) - O PrJ-, a fronlell>a rU!llena, os aliados

meiro ministro do Exterior da BuJ- . mantêm importantes c0J1rel'l�n('ia3

gana ceJ.cbraram, recentemente, � cOlm os turcos, o qu: poderá ser o

longa conferência C0111 Hitler, na I inicio do assalto allado ao sucles

rrente orienta']. Segundo a agência
I
te da Europa. Parece, p.ortanlo,

local, o Fuehrer deverá conferen-! que o Fuehrer está ql�erenclo: de

eiar, agora, com o primeiro minis-I sesperacl.all1ente, garantIr-se, (11ante
tro rU.lmen. o, . general

Antonescu. dos ataques aliados, conlra as

por-Ii-Ião consta, en,tretanto, que Hitler tas do fundo da sua fortaleza.
lenha convidado qual-quer dos eli- _ -.,._,._.. _-..w_.......,

rigenles da HL1ngria para celebrar
conferências, o que talvez seja in- A men5agenl do
cHeio ele málls entendimentos entre preso Roosevelt
húngaros e nazis,tas. Acredita-se, Washington, 11 (U. P,) - Os Es-
porem, que a validade daiS confe- tadols Unidos já, �p'licaralll, por

rências de Hitler com ,os dirigen- conta dos el�lpl�eSttImos � arren(�a-
, ,c menlos 14 hllhoes de dol'ares, l1ao

te.� run)enos e blJllgaros eSlta

re:a-I· cherrando a receber 2 bilhõ'es. É o

dOllada com a defesa dos BaJcas. que"informa ho}e o presid�nte Roo-'
Enquan'to os russos se aproximam. sevelt na mensa'ge'1ll enVIada ao

M-"JOOov"r�granCi·ê-médicó! ��gl��f��o·n:;;f�St�ad�o����l��I��' ql��.. o auxl�lO prestado pela� Jem:us
H.l0, 12 (A. N.) - Faleceu ontem

nações aliadas é retribLlldo l!�los
nesl,a capital o grand.e I.llestre da

I
Estados-Gl1iidos e acelera co flllal

lIledicina professor Luis Antônio vitorioso desta guerra. Embora te

ria Silva Sanitas, U111 dos maiores nha outra ,forma, a l:l�nSa'lgen� d�, . ".' d Hoosevell e uma especlC c e (?ml11edlcos do BrasIl e pat tamhem e
1 el1to do "livro branco brl'Ül1l-

,'. .

t . p em
I

.

1·l11ell!c()s Ilustres. O exhn o el a o co" sôbre o m,esmo tema 10]e .1-

deeano da Facu1d'ade de Medicina. vulgaclo.��----��--------�
........... -.-••_....._....• ......_.....·.·_..Dft.__......._••

�........-.·.......�.._....•...�·-.··...........

··········l
Finíssimos tropicais e linhos 1

acaba de receber

«A MODEl R"
ultra-vantajosos !Preços

�<Café.zinllo·,) de importância ....

Rio, 11 (A. N.) - Um vespertino local informa que a chícara
de café p�quena, conhecida em todo o �rasil por "cafézinho" e que
em todo o país custa 20 centavos, no RIO Grande �o Sul, em conse�

�l!ência da guerra, passou a 30 centavos, a p<\rtJr de ontem.

ISexta-feira, 12 de �Jovembro de 1943

militar - informou Eclen - os de-

Aceitamos pedídos para NATAL
e ANO NOVO até 20 do corrente.
Ternos de 300 a 350 cruzeiros.

AGÊNCIA
RUA PEDRO SOARES, 9

legados russos, britânicos e norte
americanos discutiram todos O� as:
suntos de lllodo franco e cOlllpleto,
não ficando sem solução nenhum
dos problemas tratados. As resolu
cões tomadas nesse sentido serão
�onhecidas à medida que fo'rem

Rio, 12 (A. N.) - A propósito
do reajllst,amento definitivo da nos
sa dívida externa, o vespertino "O
Globo" divulgou as seguintes de
clarações do senhor EnvaIdo Lodi.
presidell'te da Federacão Nacional

sendo levadas à prMica em telTDS das IndúSltrias: "Trata-se de novo

ocupadas pelo inimigo. Ademais, I e;;qllema, da divida ex-terna do Br,a-
, .

. � .' d
.

. sl,l, medIda que vem de ser exe-
par a g31 antlr o exIlo : maIO: C(;O- cutada pelo ministro Sousa Costa,peração entre as tres potenelDS com grandes henefíc,ios para o

'aliadas, funcionará em Londres naís". Prosseguindo, disse: "Esse
uma comissão de CO!1lsulta,s ele DS- esquema é a hase fundaJilental da

- ,sábi'a orientaçã.o financeira elo pre-suntos europeus, cuja funçao sera sidente Getúlio Vargals, a qual viráestudar os problemas comuns às sanar equívocos após a guerra".

�-_,._..._---......................._.............._.._------......_,.

O nOvo Vocabulário
Ortográfico

Eio, 9 (A. N.) - A propósito da
data da entrada em vigor do novo
acôrdo ortográfico, "O Globo" pro
curou om'ir uma vez o acadêmico
Clámlio (le Sousa, que informou es
tarem terminados os trabalhos da
comissão e que os orginais rio vo

cabulário, por determinação do
Presidente da República e cio Mi
nistro dR Educação, acham-se em

cOlUposieão na Imprensa Naciona,l,
e que se "esforça para lê-los impres
sos a 20 dêste mês. Adiantou que
parece que só em cOl11êço de. de
zembro poderá o vocabulário ser
oferecido ao público.
Respondendo sóbre se o vocahu

lário será pro,prieelade ela Acade
mia, disse que absolutamente, não.
A Academia apenas se incumhiu de
sua colaborado já foi aprovado e

elogiado pela" Acad011lia de Lisboa.
Espera-se que em breve seja assi
nado pelos govêl'nos hrasileiro e

portugllcs o decreto ele sua oficial i
zacão definitiva e o vocabulário
passará a vigorar em loda� as ter
ras onde se fale a no1ssa lIngua.

At
- I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti-
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rl.\(l Fr�nQi!>OQ Tolentino, 3,

......."..,.....,................_-_......-�-_..._,...._-_-_...J'l...............-_....- ......-_-_........-.-.-_-_••- •••- ....

�

na casa

I () PARAISO �Rua Fel. $chmidt Fone 1629
��••........._,._,..D...._,........._�.e.�..-.:.-J"nlAo?.p.��..........-.-_..-.-••_-.-••_-...-�

! Chapéus PRIDA
Pijames

«Volnandante eapela»Rio, 12 (A. N.) - o "Diário da Noite" informou que foi sal�
vo o vapor

.,Comandante Capela", pertencente ao Loide Brasileiro
e que, tendo encalhado no norte do país. havia dado como perdido,
Aquele navio está sendo rebocado para esta capital.

Está salvo o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



d &stADO,-Sexta·'elra. 12 de Novembro de'943

GlE8BELS MUDA a TOADA II
Londres, outubro - (Intera li a

do ) - As Nações "Cuidas acabam
de gun ha r uma vitória inesperada.
O chefe da propaganda nazista, de
pois de quatro anos de guerra es

çrcveu um artigo elogiando a .li
berdade!

quatro anos ele guerra trouxeram a

<desilusão ela derrota, Goebbels vê
se obrigado a mudar de cantiga. I

Quanto a esta pr ouicssu do "Herr \

Doktor", as �ações Unidas estão
de acôr do com ele; porém, não no

a seu modo, e, segundo Gucbbcls,
"a liberdade exter-ior têm sempre
de ser compraela ao preço de cer

ta coação doméstica". L'rna li ber
rlade diferente da elos outros po
vos; e os próprios alemães, de cer

to, ficaram surpresos ,10 saber que
li "liberdade" havia sido ameaçada

II
por inimigos externos.
Cucbbels, melhor do que nin

gucrn. su b e que os nuzistus, quando
resolveram suojugar a Europa p e-

Os originais. mesmo não pu ] t
. -

I t
.

i' a ruiçao e pe o erro r, ag: ram na

I
hlicados. não serão devolvi.

ICI)<!1\'ÍCÇão
absoluta de conseguir o

dos. seu intento, apoiod os nu sua supe-
ri o ridud c mi li lur. E, só porque os

A direção não se responss- I Por motivo de retirada desta Capital, vende-se grande e aprazível
biliza pelos conceitos emiti.' f

- � · -

de Almeida propriedade, sita 110 cornêço dos Barreiros, a um quilômetro apenas

I
dD); nos artigos assinados �;,oao ...,eraplao da nova Escola de Aprendizes Marinheiros. Com 230.000 metros qua-

d rad os ; tendo muitas .árvor-es frutíferas de bôa qualidade, como sejam :

Jací Almeida, Aldo de Almeida e Senhora, Euclides AI- laranjas .de umbigo, pêra c bcrgamcta ; �Iva preta e,branea, maçãs, p e-

__________-=-==-=::-:::-Ó:�::::::::..... meida e Família e Viriato Leal e Família vêm por êste meio. I ras, amerx as, kalos,. abacates, mangas, tamaras.' cajus amarelos grados,
• A '. goiabas e outras mais. Com uma grande e confortável vivend a para fa-

do agradecer profundamente a todos as pessoas que enviaram co-Imilia de tratamento, tendo sala, 5 quartos, có pa, cozinha, dispensa,rôas e flores por motivo do falecimento de seu inesquecível ] banhe ir o, tanque de lavar interno, instalações sanitárias, água enca

pai, sôgro e avô, João Serapião de Almeida, ocorrido a 30 de nada e esgotos próprios. Preço (�e �)c.asião. Ver e tratar: aos Dom�n-
Outubr 'lt' e' anharam à rua última mo gos, na mesma, com o seu prcpr ictúr ío Marcos Moukarzel.; e, lIOS di aso u Imo, aos q�e o �compA' •

úteis, na Ln]a "Boa Vista", na rua Conselheir-o Mafra, 26-A. Facilita-serada. Agradecem, outrossim, as pessoas amigas que sempre o <O pagamento.confortaram durante sua longa enfermidade. 5v·S

O problema da carne (//'f/JllOO(JTOOAKf10TSA.fItO.•COtl.éSéG(/ROS
_____ 1T4••J.I.I _'

Rw, 11 (A. N.) - Sob a

presi-I
Agradeceu a popUlação de Quebec

dência do comandante Amaral pei- ------...--.---....--- pela ajuda prestada aos acadianos e

xoto, estiveram reunidos terça-fei- 'acrescentou que êste era um dos ges-

�;ig�:!.tíi::��s o�O::i�rc:ent����:�nis��o�: I CABELOS �IU ITO I ��l: ::�l��r:I:��::��le:la(��le�:·I��:::��:��
tendo fi Ciado resolvido () seguinte: I elESPDS I

sas províncias atlântica do Canal

abolição de toJos os fretes de es- há, atualmente, uns 225.000 habitan-,
trada de ferro, até 31 de dezembro; j alisam-se por processo tes que unicamente contam com limi-
a carne nada pagará de transporte; moderno tadíssimos órgãos de imprensa, uns

abolicão do imposto cobrado pela I Fazem·se penteados. pequenos semanários.

P,refell.ltlia sôbre a entrada da car- Magnólia Fernandes. I o Arcebispo de Quebee, S. Emcia.
ne nesta capital; eo<ntrôle da escri- Rua Bocaiuva (antiga Nes lo Cardeal Rodrigo Villeneuve, iniciou
ta e de toda a eontabílidade dos tor), 316 _ Estreito. (a subscrição, dando a soma de 100 dó-

frigoríficos; proibição da exporta- lares canadenses, e declarando que o

cão de carne do Brasil Central até fazia com llluito gosto em virtude da

que a situação se nonilalize; pllni- --- grande missão que leva a cabo a im·
cão dos frigor1ficüs que não forne- prensa católica. Relembrou que Sua

�erel11 as cotas necessárias ao Hio ;

ALVARO R IMOS Santidade Pio XI havi:1 expressado em

de Janeiro, os quais ficarão impe- 1-1 uma ocasião que a imprensa tanto pó-
<lillos de funcionar pelo tempo que CIRURGIÃO-DENTISTA de fo.rmai' como deformar as co.nvie-
u Coordenação entender.' Rua Vitor Meireles, 18 ções e pontos de vista dos homens.

Ri o, 11 (A. N.) - Ainda nesta "A Igreja ,- insistiu - precisa de
semana entrarão no Rio de Janeiro

I
uma imprensa católica, não só para I

:�50 mil tüncladals de carne de boi.
-

Prestigia o Govêrno e 88 difundir no.tícias, senão também para
Chegaram ante-ontem, proeeden,tes classes armadas, - ou ser'" defender os priIlcípios eternos da dou
do Rio Grande do Sul, 40 mil tone-, um "quinta. eolunllta". (L.l trina e m.oral cristã".

- (Noticiário
lada� de çarne qe cflrnCÁro. º_ N,)_� Católico l�lternaciollal),

I Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

o ESTADO
Diário

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano. Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,.00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cri 7,00
Número. avulso. c-s 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80.00
Semestr-e c-s 45.00
Tr irnestr e Cr' 25,on\

Auúucí os mediante contrato

A inscricão...

círio
Nova Iorque, outubro -- (Inter

ali ado ) - Antes de terem examina
do mais de perto o círio Pascoal
na Catedr-al de St. Rombaut, em

Malines, Bélgica, os agentes da
"Gestapo" não acharam nada Iór a
do comum no fato ele haver 'grande
número de pessoas em torno desta
determinada vela benta pelo Car
deal Van Hoey, no Sábado de Ale- ,
luia,

Os fiéis belgas estavam em tomo
dela, lendo e relendo a inscrição
latina. Por vezes trocavam sorrisos
si gn ificeti vos e noutras suspiravam
profundamente e afastavam-se co
mo se tivessem recebido novas fôr
ças no meio da dominacào nazista.
Certa vez os próprios agentes da

"Gestapo" leram uma das inscri
ções latinas e prontamente come

çaram a procurar pelo autor. Em
suas letras solenes, a inscrição tra
zia uma mensagem ele resistência
aos alemâes, regosijando-se com as

derrotas sofridas pelos nazistas c

esperando rápida libertação.
Foi agora noticíado em Londres,

por fontes clandestinas, que os ale
mães impuser-am uma sentença de
dois anos de prisão ao Conego von

Fuerstenberg, mestre ele cerimô
nias da Catedral de Milines, acu

sande-o de haver escrito o texto.

Camisas, Gravatas, Pij ame s

Mias das mehores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, 1:

MACHADO & CIA.
AG1!:NCu..s E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - 5.

Flortanópoü.
Sub:aarentes nos principais mualcfplo. de

ESTADO
��������������

mesmo sentido. A verdade é que as
Os nazistas enlen d em a liberdade Nações Cnidas, na sua resolução

inabalável de que esta guerra será

I'u última, estabelecerão todas as

garantias nccessúr ias para impedir,
que qualquer regime da Alemanha
possa provocar outro conflito.

-,I

Seu filho
•

para o Ginásio 1

•

li.

vai

CONSTRUÇÕES -

compra, venda e administração
de imóveis;

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

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

Ciae Construtora da Casa Própria
pontos !)

Então, procure prepará-lo convenientemente, matriculando o

i,no CURSO DE ADMISSÃO do prof. Cascaes,\"
"

(Ex-Re!:fente do Curso Médio e. atualmente. professor em várias
outras classes do Colégio Catarinense).

(Não tem ao r te io s nem

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

das 11 às 13 horas. Rua Joinvile,
diàriarnente,

52.

Vá à rua Felipe Schmid t , 44, e verifique
possive l obter «casa própria».

como é

NOTA: A pril'11."9ira mensalidade será paga no ato da matrícula.

Caíu Kerch
Londres, lO (l'. P.) - A B. B. C.

acaba de anunci ar a cupt una de
Kerch pelas íôrças russas. Kerch
era um f'orruidúve l baluarte de re

sistência nazista na península ela.
Criméia.
�.....-..-�.....,._ . .-..-.,..._.._,._.........--.""._........�
As anedotas e piadas aparen

temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane.
[adas pela "Quinta-coluna".
(L. D. N.).

OportunidadeBOM E fUTUROSO EMPRECiO DE

r

umco
..

CAPITAL

A JIlSS-IO Del IJll'lUjXScl
UA'l'ôLICA_

Patrocinado por Sua Excía. Mons,
Norberto Robichaud, Arcebispo de
Moncton (New Bruusw ick, Canadá),
iniciou-se nessa arquidiocese um-a

campanha denominada ..

Ajuda para
Acád ia

"

destinada a obter meios para
a fundação de um diário catoljco

I francês na região. de Evangelina.
A necessidade de um diário seme

lhante, explicou em seu discurso o I
Prelado, é realmente inegável para
preservar o caráter étnico e espiri,
tual elos francos-canadenses de Ac""

VAI FBlER CONCURSO 1

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KN OT. lembre-
86 V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce. a gentileza: ESTE .i 1.41'1-
BEI'1 o NElI APElUTI VO

l'REDI!.ETfJ!
�..

Inspetor de Con s u mo ?
Oficial Admi nistra tivo?

Inspetor de Ginásio?
Coletor Federal?

Pos t e l iato?

A Escola Universitária de São Paulo
a direção do dr. Aquiles Archêro poderá hobi
Iit d-Io devidamante, por correspondência.

Informações; O. L. ROSA
Ruo Deodoro, 33 - FLORIANOPOLIS I1m mc.�9..nmm••EB FW�;.��wm-=i..�!mB ..

sob

DR. LAURO_ DAURA
DOE?\ÇAS DE SE"mORAS - VIAS URINARIAS - CIRUHGIA

Tratamento espectal.izado das atecçôes elo Aparelho Genital Feminino,
Tratamento moderno ela Blenorragia Aguda e Ol'onica, sob controle en

doscopíco (URETROSCOPIA) e de labora tórro. Aparelhagern elétrica para os trata-
mentos especializados.

DIATERMIA _ I:\'FRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Dínr-Iamen.te das 14 às 18 horas.
RESrDl�NCIA: Tiradentes. 7 (Sobl'acln).
CONSULTóRIO: Titradentes. 14. FO]\"E: 1.663.

üia (província de
Nova Escócia.

New Brunswick,

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

,

I)rogao naclonals e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias
Artigos 01" borracha.

Garante-se a exata obser-vâncíu 110 receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
-

TENHA ·JUIZO
TEM SIFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMOO Fi�ado, O Baço, o Coração, o Estômago. oS
Pulmoes, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôresDOR OSSOS,. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, AnemlB, Abôrtos EI faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. AgradaveI"
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origemF1\.LAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composiçlio e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos d� indlcaçllo. apro- fscl! manejo para o públicoprlada (sUIHs em varU18 de no combate á slmi!' quslldasuas m�nife�tações) os resul· 'del que fl'equentp�ente a
tados tem SIdo satll'fatorlos, nrovelto no Ambulatorio da
pois eão rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PassY�

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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()LUBE 12 DE AGO�T() « SOIRE'ES» nos dias 14 e 27
. �. de Novembro

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

----�-----------V-I-DA--S-OC-I-AL------------------
a "soirée"

Díreção de Percival Callado Flores
",.".,....- ..-....- ..-..-�

SCARFACE", que acaba de ser

pU"1
te, sempre receosos de que uma bela

bJicado em bem apresentada edição viesse pôr têrrno às suas existências,
da Casa Editora Vecchi, do Rio de no momento menos esperado.
Janeiro, é a história dramática e sen-, Quando um dêles caía, logo outro

sacional do célebre "gangster" AI vinha ocupar o pôsto vazio. Jámais
Capone, cujas façanhas ainda perrna- faltavam homens de têmpera com que

necem vivas na memória de todos. preencher os claros produzidos nas

Os pistoleiros de Chicago, e seu che- fileiras dos contrabandistas. Parece
f� supremo, SCARFACE, suscitavam mentira dizer-se que, relativamente, a

iI cada dia um ou mais dramas

com', guerra
do álcool nos Estados Unidos

:?e a sêde de ouro e a rivalidade tem custado mais vítimas que a .pri·
v

(�Jlvertiam em teatro do crime uma meíra guerra européia!
cidade ele mais de 4 milhões de habi-
tantes, onde o banditismo e o contra- Scarface foi o Montecristo modero
bando cresciam à sombra de uma 01'- no. Mas o que em generosidade o seno

ganização gigantesca. so humano sobrava ao lendário peso
As velhas histórias dos mais céle- cador catalão, faltou a êsse Creso do

bres bandidos empalidecem quando crime, a cujas façanhas pôs feliz têr

comparadas às vidas aventurosas dos mo o poder público, dando o castigc
""angsters", nas quais, quot.id iana- merecido aos que viviam tora da lei.

mente, ocorrem os mais surprenden- A vida aventurosa e dramática do
tes episódios, envoltos de chocantes de célebre bandido e seus comparsas é
talhes que cativam o leitor. fielmente narrada no livro "Scarfa-
Representa um capítulo emocionan- ce - AI Capone ou os Pistoleiros de

te da história do crime cada uma des- Chicago ." esmeradamente traduzido
sas vidas atormentadas e Inquietas I por Armando Riedel e que ostenta na

de "gangsters", que manchavam as, capa o "astro" Paul Muni em uma

mãos de sangue na sua pavorosa bus- das cenas culminantes da versão cí
ca de ouro e o esbanjavam Iargamen- nematográfica do livro.

Firma do Rio está interessada na compra de barricas,
compensadas, desmontadas.

Ofertas para a Caixa Postal 1454 -:- Rio de Janeiro.

União dos Varejistas de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinaria

ANIVERSARIOS
Ocorre hoje a data natalícia da

exma. sra. Luisa Couto.

Passa nesta data o aniversarIo
natalício do sr. Pedro Soares de
Oliveira.

Faz anos hoje o sr. Jacinto Ma
fra.

Fazem anos boje:
Sra.: Jesuina Moreira;
Srita.: Dulce Figueiredo.
Sr.: Nestor Pinto.
Memina.: Sarita Gomes.
Menino.: Vergílio Soares.

Clubes:
Finalmente, no próximo sábado,

o Lira Tênis reabrirá os seus sa

lões, após uma temporada em que
o "cercle" da rua Tenente Silveira
esteve passando por vários melho
ramentos.
Assim é que, para o Baile do dia

13, organizou-se um escolhido pro
grama, do qual constam um con

cêrto sinfônico com início às 22
horas, bailados, inauguração do
novo salão em parquete, afora
novos e "abafantes" números de
música de dansa que Pirolito e

sua orquestra vêm ensaiando.
Por tudo isso, a festa do Lira

sábado proxirno levará à co lí
na a nossa alta sociedade para
uma noitada das mais «chics» que
Florianópolis terá visto.

o govêrno b'élga PU
nirá os anti-semitas
Nova Iorque, outubro - (Inte

ral iado) - O Govêrno Belga em

Londres avisou, a 20 de setembro,
que todas as pessoas que ajttdarem
os alemães a realizar medidas anti-

De ordem da Diretoria, convido a todos os srtrs. associados,
ptlfQ a.llistirem à posse da Nova Diretoria, a realizar-se em Assem
\'bl'ia Geral Ordinaria, no dia 12 corrente, às 19,30 horas.

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

J.

Uma, execucão clepois
de 100 anos

--

I

Bar-celona, 11 (U. P.) - Foi exe
fUlalda, no dia 9, na pequena Re
pliblica de Andorra, uma sentença
,de morte contra um cidadão, autor
de lUH duplo frruticidio. É esta a

�rimeira execução que alí se rea

liza, há mais de um século. De
acordo com um antiguissimo costu
me, por ocasião da morte do reu,
organizou-se uma comitiva. Essa
er� precedida por uma cruz, de
PO_IS tia qual caminhavam os ir
ll1aos da Confrar-ia da Bôa :Morte e

membros do Conselho elos Dois
Vales, Em seguida, iam o réu es

coltado e numerosos vizinhos, que
guar-dav3'111 rigoroso luto e oravam
r da salvação da alma do executa
do. A comitiva dirigiu-se para o

Cemitério, enquanto toelos. os si
.nos das igrejas dobravam finados.
No Cemitério teve lugar a exe
cução. Nenht�n habitante de An
dorra recorda-se de haver assisti
do, ali, a uma solenidade dessa na-

tureza. .

Armàndo Britto e

Henriqueta Britto
participam aos seus parentes
e pessoas amigds o nasci

mento de seu filhinho

ARMANDO·sILVIO

Baile do Dia 13
Concerto Sinfônico às 22 horas

lo) Wa�ner -Marcha.

2°) Verdi - Traviata (trechos).
30) Ketelbey - Mercado Persa.

4°) Ponchelli-Dansa das Horas.

I

x
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o ESTADO Esportivo

semíticas serão seriamente castiga- PREPARA-SE O "CRISPIM MIRA" ano.
dos depois da guerra. Os dirigentes do "Cr ispim Mira Caso isso venha a concretizar-se,

O Govêrrio Belga emitiu uma de- ,F. C.", desta capital, preparam o. será um caso inédito no, futeból
claração condenando a deportação I seu esquadrão para um grande fes-I brasileiro, pois não é cabível que
de judeus belgas pelo� alemã�s e, tival, que será realizado dentro ean

'

os clubes do interior do município,lembrando que se havia associado breve. I que disputaram o campeonato du
anteriormente

àS. declarações de I Estamos eer

.

tos que o clube

diri-I'
rante todo ano, venha a ser vítima

prote�to das Nações Unidas contra ,gi.do .pelos destacados .esportistas de �er os seus sonhos ir 'por água
os crunes perpetrados pelos ale-

I Wald ir Ber reta e Franclsco Praze- abaixo - o campeonato catar lnen
mães contra os judeus da Europa res, alcançará grande êxito com ês- se de futeból.

I Ocupada. I se festival nos meios desportivos
A declaração afirma ainda que da cidade.

orlas medidas anti-hebraicas mi-
oostas pela Alemanha, na Bélgica, J1A.RROSO ,}{' SÃO PEDRO

I
serão consideradas nulas e ínacei- Deverá readizar-s e domingo pró-
táveis quando o território Iôr li- xirno no distrito de São Pedro de
bertad,o·. I Alcântara, município de São José,

�-----------------------

Dr. BIASE FARACO
SENHORA

participam a todos os seus

parentes e pessoas de suas

relações o nascimento de sua

filhinha

STELLA·MARIS

e

Fpolis., novembro 1943

Elias Mansur Elias e

Oda Moreira Elias
participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de sua filhinha

MÁRCIA.MARIA._ IFpolta., novembro, 19�

I

I
"A Bandeira Nacional quando em prés

tito ou procissão, não será conduzida em

posição horizontal, e Irá ao centro da
resta da coluna, se Isolada; à direita do
testa da coluna, se houver outra bandei

�=:=======�===�=��=��=�========� "a; à frente e ao centro da testa da co
Inna, dois metros adiante da linha pela.
tJellJ41S formadas, se concorrerem tr-ês
IIU mais bandeiras". (Decreto-Ieí n. 4.545,
<te 1942; - Art. 18, N. ln.

Furtou à própria
policia

Hio (Pelo correio) - Foi dis
tribuido, para a 138 Vara Criminal,
o inquérito instaurado na D. G. 1.
contra Fernando Machado, acusa

do de haver furtado gasolina per- •

ten cente à Polic ia.
Secunde consta do processo, o

acus�do dnrante os dois meses em
que trabalhou como ll:o�oristH da
Secção de Socorro PolICial. Urgen
te desviou cerca de 2.000 litros de
g�solina dos tanques do automóvel
que dirigia.

O processo seguirá os trâmites
da lei.

M IS,S A
A fC1mHiC1 JOKO NEPOMUCENO SABINO, fale·

oido nesta oidade no dia 14 de agosto �ltimo,
convida aOs seus parentes e pessoas amIgas a

assistirem Q :missa que, por alma do. mesmo,

n\C1ndam celebrar na. CatedrC11 Metropohtana, no

dia 15 do oorrtmto mês, Q 7 horas, no altar do
.a. Cot'agQo de. J••ÚI. •

f. i9�Q' ! �•• !1. iQ q. ..UI 11Q'l'"d,gU"'l\tOI.

ADIADA A. BXCURSÃO DO FI-

,um.
encontro amistoso entre as

GUEIREN.�jj: equipes do Barroso, desta capttal
O Figueirense F. C., que devia e o São Pedro, daquele dislrito.

excnrsi on ar à cidade de Tubarão
nos próximos dias 14 e 15 do mês SERÁ POSSIVBL?
corrcn.te, respectivamente, aonde Consta nos meios esportivos da
enfrentaria o forle esquadrão do cidade que o Avaí e Figueirense,
"HercíJio Luz", daquela cidade, I anti_gos riv�is no proíissionalísmo
vem de adiar a sua excursão para, floflrunopolIta'l1o, deultre em breve
o próximo dia 21 do corrente, por Ifa,rão r.ealizar

" melhor das três",
motivo de fôrça maior.

.

para dlsrputar o cetro máxmo do
calJ11jpeonato estadual do corrente

CARTAZES
HOJE 6a.felra HOJE

CAMPBONATO ' )DE , .AMADOReS
Finalrnente dia 21 do mês em

curso será iniciado ° campeonato
da primeira Divisão' de Amadores,
promovido pela F. C. D.

Os esportistas ,de Flo'rianópo}is
aguardam anciosos a reaJizaciio t'

estréa dos futuros peholístas de
Santa Catarina.DO DIA

CINE
CASA MISCELANEA, distei

buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vâvulas e Dsicos,
Rua Trajano, 12.

comédia:

A's 7,30 horas!
A história de Roxie Hart a figura mais popular dos teatros

Norte-Amerioanos, e possuidora da:

Pernas provocantes
Ginger Rogers e George Montgomery

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
AO REDOR DO MUFDO N' 79 Shora

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: 3,00 2,00 e 1.00. Livre de Censura

Cesar

o Japão está
soçobrando

As últimas notie ias vindas do
Oriente e dos Estados-Ufiidos in.
dicam a situação desastross, da
economia comercial, industrial e

agrtcola do Japão, que doravante
não poderá sustentar o seu equilí
hr io apenas com seus recursos in
teiramente esgotados. Embora, os

Japoneses possuam minas ricas e

zonas férteis, a sua situação é de
pilorável, em virtude da escass'ez de
materiais de tralllsp.orte. A presen
ça diária e noturna da aviação nas

principais rótas marítimas do Ja
pão i!l1!Pede a manutenção de um

serviço mercante eficiente. No ar

quipélago, a vida e cada vez mais
pobre. A fome, o padecimento, a

f.raqueza orgânica do povo, sem

dúvida, serão fatores poderosos da
derrota nipônica. � C. E. C�.__..i

em:

CINE ((IMPERIAL"
A's 7,30 horas:
Ultima Exibição:

Romero e Céirole Landis na agradabilissima

Um bléfe iormidavel
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preço único 1,50. Livre de Censura

Domingo no Odeon, Claudette Colbert e John Payne

Lembra-te daquele dia
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMPRAS E VENDAS
VENDEM-SE

TERRENOS
Avenida Rio Branco II x 46
15.000,00.

CASAS
Rua Felipe Schmidt 10.500,00.
Avenida Mauro Ramos 21.000.00.
Rua Bocdiuva 30.000,00.
Servidão Formiga 5.000,00.

MOTORES
I 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
I de ferro pesando 150 quilos
por 2.500,00.

MOTOCICLETAS
Marca " Ardie" motor Soxi, por

1.650,00.
Marca "NSU" 3 H.P. 1.600,00.

IlJ\UTOMÓVEIS
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 fabri
cação estranjeira 1.000,00.

I de escrever marca

underwood'lOFICINAS
I ferraria completa para ferrar
cavalos 10.000,00.

AÇÕES DA SIDERÚRGICA
500,00 cada uma, já transferidas

COMPRAM-SE
MOTORES

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

COFRES
1 pequeno, para escrit6rio.

DÍNAMOS
I de 2 a 3 H. P.

gica Nacional. Tratar
ção do "Estado",

ALU6A-SE A casa sita
na Avenida

Adolfo Konder n. 3, com am

plo sal ão para qualquer ramo
• de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -13

u"
. Vende-se

!"..aqulnft uma má
quina de costura SINGER, com
5 gavetas. f'J'a rua Quintino
Bocaiúva (antiga Nestor), n.

316 - Estreito. lSv. - 1

PIANO
Compra-se um piano em perfei

to GlltQd(j) de conservação. Ofertas à
rua Deodoro, 17. ISv-4

?&
�;

"_e. eSTADO- Sexta.felra. 12 de Novembro 'da '943
• JS

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro O santo do dia

Os mestres polone
ses deliberam

Londres, outubro - (Da Agência
Católica Polonesa para Inter-alia
do) - O Congresso de professores
poloneses realizou sua primeira
sessão em Londres, com a presen
ça do Presidente da Polônia. Wla
dvslaw Raczkiewicz. Antes de
aberta a sessão, foi celebrada mis
sa Pl�]O monsenhor Z. Kaczy nsk i,
Ministro da Instrução, em mellló-Iria dos professores poloneses assas

sinados pelo inimigo e pOI' todos
os que se acham prisioneiros. Diri
gindo a palavra ao Con.gresso, o

Presidente da Polônia ressaltou a

imrportância da missão do urof'cs

Cozinhéira sarado depois da guerra, dizendo,
Precisa-se de uma, que saiba entre .uutras fralses: "DevirIa ii

cozinhar bem. Ordenado 80 cruzei- grande dil11inuição, que têl11 havi
ros. Praça Pereira e Oliveira, n' 18 do ('111 suas fileir9ls, ainda mais úr-

duo e 111alS i·mportante serú a Illis-

Y·ERRENO Vende-se •

s,io daqueles que n�gressarelll a p()-
um, me l'

. " O P
.

I . t t b' h.

6 50 1 r d'
.onla. rf:'SlLCn e am em c a-

dmdo I x ms., oca lza o na
llletl a atenção sôhre o proveito (fl'eAlameda João Pessôa. Tratar I

-

t' I I·'pl','l erao Irar (e "li3 esta( a na ln-
com Eugênio Beirão, na rua glaterra, quando pOldcrão estudar o
Tiradentes n 3. sistema e métodos de el1lsino dêste
Não tenhas dúvida em de· país, sali(mtalHio a responsabilida

nnnclar um "qulnta.coIuna", de que terão na reconstrução ela

por mais que pareça teu aml· Pátria, ao moldarem a alma e ca

go; não merece tua estIma um mcteres da 'nova geração.

Cus'o da vida
Obser-va o "Diário de NoU

cias", do Hio, que o custo geral
da vicia tem aumentado de mono
hastanto sensível, e de tal ma
neirrr que suas repercussões não
estão atingindo apenas as clas
ses pobres, mas, inclusive. aque
las que se denominam classes
médias, e vivem de ordenados
ou rendimentos aprer-iávcis. Tru
Ia-se, sem dúvida, af

é

certo pon
to, de fenómeno ligado às con

dições parf.i cul or-mcn.tc difíceis
que o mundo intriro atravessa.
Mas, se a verificação desse fato
const i tuc explicação aceitável
pára a e le vaçâo dos preços de
generos e mercadorias de pri
meira necessidade, não se deve
dai concluir que nada há que
fazer afim de impedir-se que o
custo da vida se acabe tornando
i.n t o lera vc I.

Hca lmcn!c. nota-se que há fl:1
part o das autoridades esfôrç,)
cm "adotar med irlas capazes de
evitar lima r.lt a exagerada", mas
l' m istor qtle tais medidas ])"0-
vem sua cf'iciõncia. .iú quanto '10
abasrccuucnto dos gl'ê(illdes ccn
Iros consumidores, .iá quanto ú
estabilidade dos preços. Em
qualquer orçamento. doméstico
da classe média a despesa com
gastos necessários (leve ter su
bido nl íimnrncnt e a mais de 5OCl,·,
isto no que se refere ao indis
pensável do cotidiano. A eleva
ção dos preços wgl-a va-sc ainda
com a escassez de certos gên e-
1'OS, () que concorr-e para int.ran
qui l izur o consumidor.

O problema é de certo com
plexo, oferecendo aspectos vá ..

rios e complicados para o con
trole do mercado. Além disso,
esse controle demanda conheci
mentos afim de que ti firmeza
'e ação das autoridades não

L�)al'l'e com dificuldades insa-
11;,veis. A questão do transporte,
por exemplo, está a pedir traba
lho de coordenação preciso e
eficaz. Em suma, n iuguem des
con hece que a si tuação compor ..

ta pmbm-aços difíceis de serem

reniovidos: mas a ação dos po
deres públicos não é só para as
horas norr.lais, senão é muito
mais para épocas como a que
estamos atravcssaudo.

170 Sorteio de resgate, com prêmios, das
Apólices Pernambucanas

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI
RO avisa ao público e, em particular, aos portadores das
Apólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 30 do cor

rente mês, às lO horas, o 17° sorteio de resgate, com prêmios,
dêsses títulos, de que é a distribuidora.

O sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, à rua 13 de Maio, ns.

33/35,4° andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes:

12 DE NOVEMBRO
S. Martinho, Papa
Nasceu este santo em Todi. FOi

para Roma afim de fazer seus
estudos. Apenas orde.na:lo sacer.
dote, ficou incumbido de recondu.
zir à união da Igreja o patriarca
de Constantinopla. De volta de
sua missão foi eleito papa. Con.
vocou logo um Concílio no Latrão
para deliberar. as medidas a ado
tar contra os rebeldes do Oriente i
que foram apoiados pelo impera.
dor Constante. Ouvindo êsse da
resobução de Martinho, mandou
à Itália um governador para ma
tar ou prender o Papa. Como não
t::onseguisse nem uma nem outra
cousa recorreu às calúnias mais
baixas. Por meio de intrigas al
cançou-se enfim a captura do
Pontífice qu.e foi levado a Cons
tantinopla. Constante julgou que
podia extorquir do Pontifice con ,

cessões que eram contra as leis
de Deus e da Igreja. Mas, Mart\,nho ficou firme. Em consequênci�idisto foi desterrado para a Crf-méia, onde urna morte .santa o
livrou de uma vida cheia de pri
vações e máus tratos heroicamente
suportados pelos sagrados direitos
de Deus e da Igreja.

1 prêmio de c-s 600.000,00
1 li> » Cr$ 50.000,00
2 » li> Cr$ 10.000,00
4 � » Cr$ 5.000,00
5 » » Cr$ 2.000,00

50 » » c-s 1.000,00
São nossos representantes, nesta cidade, o BANCO DE

CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE SANTA CATA·
RINA, - Rua Trajano n. 16 - FLORIANÓPOLIS, que estão
encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestar
qualquer informação a respeito dos mesmos.

As apólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do res

pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 5° do art. lo
das instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de
Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35; concorrerão todas as

apólices emitidas. As autoridades responsivels pel,
fiel execução das Estatísticas MiIl
l:ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in.
formante prove o que declaroo. A
má-fé constitue crime contra a ...
':Ilranca nacional_ (D_ E. II.).

A. VEIGA FARIA
Diretor da Carteira de Títulos

.................................................... 1

i .DIScosl•
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•: As mais famosas músicas, com os' mais :• •: famosos artistas. :I ÚLTIMAS NOVIDADES !

i Na (RADIOLAR" i• •: Rua Trajano, 6 :8 •: .
...................................................•,

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, eo

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en

velope selado para ares· {
posta.
,JUIZO DE DIREITO DA COMARCA.

DE TIJUCAS
'

Edital ,de Leilão ,com .o J)1'aZO de ,!(.
dia.s

O Doutor Maurillo da Costa Coím
bra, Juiz de Direito da Comarca de
/I'Ijucas, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de leilão com o prazo ele 20 d ias vi
rem ou dele conhecimento tiverem,
que, a requerimento dos interessados,

PETISCOS - Ro l l-rno ps _ Herrings _ Pickles _ Cama
o Oficial de Justiça, dêste Juizo, ou
quem suas vezes fizer, há de trazer

rões recheados - Sandwichs -'- Cebolinhas - Ovos 'de a público pregão de venda e arrerna-

to inha )'
tacão, a quem mais der e maior lan-fumadas - Pernil - Pasteis Empadas-

ço oferecer, no dia 3 (três) do mês
Salame - Peixe frito, etc. etc. de Dezembro, próximo vindouro, na

frente do edifício da Prefeitura Mu-
.,,__�...,._-_,.._....·_w.._..-..-_..-... ....-J'.w. .......... __ 1 nícípal, desta cidade, às 10 horas, 0"

�

�
imóveis abaixo declarados, pertenceu-

� COMPANHIA "'ALIANÇA DA BAíA" tes ao espólio de João Batista Srhmi-

i
dt : - LOTE N° 1: Trinta e um me-

Fundada em 1870 - Séde: B A tA tros de terras de frentes, com dois

INCENDIOS E 'l'R-\.NSPORTES mil m.etros, mai� ou menos, d� .ft:ll-• dos, sito 110 Major, neste Muuicípín,
Capital e reservas . . . . . . . .. . Cr$ 71.656.189,20 fazendo frentes na Estrada Geral e

Cifras do balanço de 1942: fundos com quem de direito, extrema
Responsabilldades. .. .. . - Cr-S 4.999.477.500,58 : pelo sul com quem de direito, e norte
Receita .. ' . . .. . .. , _ .. ,..... . , , Gr$ 70.681.048,2'0

I
com Teodoro Kamrneres, a área de

Ativo . , Cr$ 105.961.917,70 163.800 m2. no valor de cento e noveno
Sinistros pagos nos últimos 10 anos , Cr$ 64.986.957,2::> ta e um cruzeiros e quarenta centa-
Responsabilidades . , .. . , Cr$ 76.736.401.306,20 i vos, Cr$ 191,40. LOTE N° ;2: Outro ter·
Bens de raiz (prédios e terrenos) ,........ Cr$ 23.742.657,44 I rena sito no mesmo lugar, com treis

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultl'<l Freire de Carvalho, Dr. Francisco i metros �e frentes e duzentos e cín,
de Sá e Anísio Massor ra.

.

coenta ditos de fundos, frentes 110 1'10

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sueursa! no Tijucas e fundos na estrada pública, t çUruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa extremando ao norte com quem de di-
e Africa. reieto e sul com terras que foram ü',

AGENTE EM FI...ORIANóPOLIS I
Gabriel de Sousa Nunes, a área de

C A l\I P O S L O B O & C I. A. - Rua Felipe Schmiclt, n. 39 setecentos e cineoenta (750) metroS
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA" I quadrados, no valor de eincoenta crU'

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME· I zeiros. Uma casa de ?no1'Q(l'ia coberta
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

- de telhas no valor de cem cruzei1'OS.

i_...".;.,-...-..--J'_.........__.....-..-..............-........_.......-.-..._-.-__- •• -..-__.-J'J'.-__-.,... :e Pt���s: ul�la�;�I�guuep:�sa�'O:h�J���:::��edital, que será afixado no lugar do
costume e publicado na imprensa de

1 Florianópolis, na forma da lei. Dada
e paRsado nesta cidade de Tijucas aoS
8 dias do mês de Novembro de 1943.
Eu, ROdolpho Luiz Büehele. Escrivão'
que o dactilografei e subscrevi. (As's.)
Maurillo da Costa Coimbra, Juiz de
Direito. Selos afinal. Está conforme,
,O Escrivão ROdolpho Luiz Biichele.

-

BAR E ARMftZEM Onl[NT(Rua V.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida} Ramos. 19

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

líssimo sortimento de verão.
casemiras. Variado sortimento de sedas.
compromisso, á «A Exposição»QUINZE N. 11

Ternos
FaçalD

de
.

tropicais, linhos, brins e
urna visita, seIll

PRAÇAAcervo: 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

Curso de Aoerteísoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

IJOlllSVLTAS - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs -, , à tarde, excepto aos

.ábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUl,TóRlO: Rua João Ptnto D. 7, sobrado -

•'one: 1.41H - Resldêncta: Rua Presidente Coutinho, :!3.

MARIO WENDHAUSENDR.
(Diplomado pela Faculdade Nac. ele Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serv.iço de Clínica Médica do Pr-ofessor Osvaldo Oliveira, médico de

Departamento de Saúde
CLlNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

Kna Ft'lil,e Schmidt n. 38 - Tel. �421; - RESIDE:NC1A: Rua Vi.sconde de OUJ"(J

"reto n. 7() - 'I'el, 1523 ., HORA RIO - Das 16 às 18 - F'LORIAXól'OLIS

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno elo Serv íço do Professor León idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviço,

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paula)
IJIJt'fe do Serviço de Oftalmologia do Dep.utamento de Saúde e Hospttrl de Cartdade

Clínica ruédtco-cn-úrgtca especíalízada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
(_,ONSUJ:fólUO: Rua Felipe Schmidr, 8, Fone 1259 - COXSUL'fAS: Das 15.31;

'" 18 horas - RESIDll:NCIA: Couselhen-o Mato:a, 77 - l<'LORIANóPOI,IS.

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

HosPital,de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.406

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
nESIDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - ,Ex-interno, por con.curso, da

Asststêncía Pública de Porto Alegre, Ex-interno de, Clínica l\Iédica e Gineco]ogia.

AFECÇõ·ES GENITO·URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE I
RAIOS Ii'<FRA-VERMELHOS E ULTRA-VlIOLETAS

CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F, Scimidt, 46
I1ESIDl!:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

Nervosas - Moléstias Mentais

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIltURGIA ABDOMINAL: eatô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice.
fumares, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERlNEO - Hérnias, WdroceIe, ve-

· ricocele. Tratamento sem dor e operação
.

de Hemorroides e varizes - Fracturas

aparelhos de �êsso. Opéra nos Hospital.
de Florlanópolls.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Herâr-ío: Das 14 às 16 horas, diariamente.

"armado pela Universidade de Genebra-

Com prática nos hospitais europeus
;linica médica em geral, pediatria, doen
;as do sistema nervoso, aparelho geníto

urimário do homem e da mulher
tssíste, 1'écnico: DR. PAULO TAVAltES
Curso de Radiolog ia Cnnica com o dr.

Ilanoel de Abreu Campanario (São Pau

.o), Especializado em Higiene e Saúde

-úblíca, pela Universidade do Rio de .Ia
ieiro. -- Gabinete de Raio X - Electra,

ardíograüa clínica - Metabolismo ba
.al - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de micros

'opia e análise clínica. - Rua Fernando

l1achado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

Dr_ Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consulto Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

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

Fone 1067.
DR. ANTÔNIO MONIZ

DE ARAGÃO
DR� R'EMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cri,

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

li'elipe Schmldt - Edifício Amélia Neto
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SID:eNCIA: j Largo Benjamin
Constante, 3

C:irurgla e Ortopedia. Cl1nlca e Cirurgia
do torax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
-íamente das 15 às 17 horas. RESIDl!:N·
0IA: Almírante Alvim, 38. Fone 751.

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

Tel, 1461
Homens e Sen.horas - MoléstiasDR. ROLDÃO CONSON1

Médico - Cirurgião - Parteiro'
FOI mado pela Faculdade de Medicina

Ida li nlveraídade de São Paulo, onde fOl
Assistente por vár íos anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto --------------

(Prllllelra Cadeira de Clínica CirúJ.'gica). DRCom prática na cüníca gmecológica do •

Prot. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de parlas do Prof. Domingos Delascio no

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

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
V;trizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas no

· Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

Consultas díártas das 3 '

horas em diante

AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
puhuonar, úlceras gástricas e duo
lenais, câncer do estômago, af'e
ções das vias bili ares, rins, etc.
vplica o Pneumo-torax artificial
uara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ult�a.-cur
las. Raios Infr-a-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

I esquina Felipe Schmidlt
Das !l às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

· HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela I\IatEll'nidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualque=

hora
Praça da Bandeira, 53 - sub.

I AnUlto Larao 13 de Maio)

THE LONDON & LANCASIIIRE INSURANCE COMPANY ILIMITED
Sede: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

Cr$ 1.200.000.000,00. ISub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

·-....----....--..--�......--....-----I......._....-

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa OSA
Diariamente recebemos novidaoe s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

A deshonestídade..'
dos racionamentos
São Paulo (Por Amaro Júlio Dantas .- Exclusividade do

C. E. C. para "O Estado") - O racionamento é medida de ca

ráter universal, já que todos os países em guerra, sejam de
mocráticos ou totalitários, foram obrigados a dela lançar mão,
para resolver problemas oriundos das próprias contingências
da guerra. Entretanto convém notar as diferenças existentes
nesses racionamentos. Nos países democráticos, o raciona
mento estabelece um padrão de vida entre todas as classes,
pois, dada a honestidade dos seus governantes, é instalada una

verdadeira "standJarisação" dos preços a-fim-de que os gene-
1'OS possam ser adquiridos indistintamente por todas as cama ..

das sociais. A Inglaterra, a-fim-de enfrentar a tenrível amea
ça submarina do início da guerra, teve de decretar o maior ra
cionamento de todas as democracias. A honestidade que ca

racterizou êsse racionamento teve, entretanto, o dom de pro
porcíonar um distribuição equitativa dos seus preços, torncu
do-os acessíveis a todas as bôlsas. Por outro lado, nos países
ditatoriais o aspéto assumido pelo racionamento determinou
uma alta escandalosa dos preços de todos os gêneros, possi
bilitando às classes menos favorecidas o direito de bem alimen
tarem-se. As deshonestidades dos regimes, os instintos ganan
ciosos dos seus colaboradores que estão acumulando verdadei
ras fortunas e os acôrdos e negociatas estabelecidos entre os

governos totalitários e os magnatas, estão conduzindo os seus'

povos a tal degradação, que não surpreenderá uma revolta to
tal das classes pobres.

Não
,

e liquidação

A Maior Arma
de Guerra de

Todos os Tempos!

o proprietário da

(AS T L
tendo estado em S. Paulo e havendo contratado ali com
diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2a• feira proxima, l1na

VENDI' ESPECIAL e

gar.hando apenas os descontos

Nova modalidade que Ira revolucionar
NOVIDADES EXCLUSIVAS A PREÇOS

a praça
NUNCA VISTOS

SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS
Aguardem, pois, a reabertura dai"

C[.::lsa Natal

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:

En�aio 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 mosse, de
civis! A verdade oficial exposta
com toda a franquesa 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
lidades dos generais Alex.afi<ler e

Montgomery. . . Pág. 11.

Não deixe de ler êstes e outros

notáveis art igos no número de

de vendas. Novos
Novos Preços.

Remarcações gerais em todas as secções:
ARMARINHOS, CALÇADOS e TECIDOS

Casa Natal

Nova modalidade sortimen tos.

SELEÇÕES para SETEMBRO

Acaba de sair
ApenasCr.$2,00

Rua Fe1ipe Schmidt. 20

Repreeeiuomte Geral 'no Brasil:
FERNANDO CIUNAGLlA

Rua do Rosá1'io, l5õ-Â· 2,0 andar - lUo

VENDEM-SE
3 bungaJows novos sitos à

Avenida Rio Branco; 4 lotes à
rua Esteves Junior, entre a Av.
Rio Branco e a rua Joinville;

.' 1 lote sito à rua JoinvilIe; dois
sobrados sitos à Praça 15 de
Novembro. ns. 10 e 22; dois
sobrados sitos à rua Tiradentes
n. 44 e esquina da Travessa
Rat cliff'; um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos

e 40 lotes à rua Bulcão Viana,
em João Pessôa e uma chácara
com casa de madeira. à mesma

rua; um bungalow e 36 lotes
em rua próxima ao balneário
da Ponta do Leal, junto à praia
e beneficiados com luz elétrica
e água corrente; um terreno
com 40 lotes próximo ao Morro
do Geraldo, fronteiro ao cami
nho do cemitério de João Pes
sôa, com ótimo poço e duas
casas de madeira; uma magní-
fica pr opr iedade em Biguassú,
com três casas de residência e

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

70 cabeças de gado, cinco en

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

deiros, mil pés de nozes de
Iguape, uma limousine "Ford"
1938, com chapa de aluguel n.

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

piro Leoberto Leal, à avo Tr'orn
powshy 62.

__-------------------

Comprai na CP" SA MISCE
LÁ,NEA é saber economizar'
"A BandeIra Nacional quando hustea

da em .lanela, porta., sacada ou balcão, fi·
cará: ao centro, se isolada; à direita, S�
houver bandeira de outra nação; ao cen

tro, se fign.rarem diversas bandeiras,
perfazendo número impar; em posição
que mais se aproxíme do centro e à di.
reita deste, se. figurando diversas bano
delras, a soma delas formar número par,
As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem ao lado da
�andeira Na<;io,!al, bandeira� representa
tívas �e Instttuíções, corporações ou as.
,o()]aço".". (necreto·lei n, 4.545, de 31 de
i"lh .. 01(' 11142; - Art.1!!. N. I\.

'naee •z_

Perde-se um desiroier
canadense

Ottawa, outubro (Do Cana- ·destróieres dos Estados Uni
dian Information Service es- dos que foi dado

'

à marinha
pecial para Inter.aliado) - O canadense na ocasião da troca
destróier canadense

« St. Croíx " de destróieres e bases navais
foi torpedeado. Toda -a 'Sua antes da entrada dos Estados
equipagem, de 147 oficiais e Unidos na Guerra. Êsse barco
marinheiros, perdeu-se, com é o décimo-terceiro que o Ca
exceção de um. homem. O des- nadá perde nesta guerra, sen

tróier estava servindo na escol- do o que teve.,perdas humanas
ta de um comboio, quando foi mais pesadas.
atacado. .,._......,.......�_""""......I"J"..................................,.

Mais de cem. marinheiros
britânicos, noruegueses e ame

ricanos, equipagens de outros
navios torpedeados, têm vindo
desembarcar na costa oriental
canadense. E com êles uma

mulher clandestina.
O único sobrevivente do « St.

Croix " é um homem de Black
Diamond, Alberta, chamado
Stoker W. A. Fisher. Entre os

que faltam, está o cirurgião
Tenente William Lyon Mac
kenzie King, de Toronto, so

brinho do Primeiro Ministro.
« St. Croix " era um dos sete

NACIONAIS
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o eSTADO::- Sexta.feira, 12 de Novembro da '943

Não mais baverá .iloposto sobr carnes
HIO,' 12' (A. N.) ---- POR DECRETO j) o GOVÊRNO FEDERAL, FOI' EXTINTO o IMPOSTO SôBRE CARNES. TAL �E�DIDA TEM POR OBJETIVO ESTABELECER EQUILíBRIO NOS PREÇOS DAQUELE PRODUTO, EM VISTA DA'ISITUAÇAO

DE ,GUERRA E 'DE ACôRDO' COM o QUE RESOLVEU A COORDENAÇ10.

,

FILHA I M E I AVo I
TorJas devem usar a

(OU
MULHER

REGULADOR VIEIRA;
EVI TARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprpga-se com vantagf'mpa

ra combater as irregulsridades
das funções periódicas das se-

V(�'� nbcf8R, É c�lmante e regulador
AVO):�)' , deRR8� fUll2oes./\�,�"c��� FLUXO-, EDATINA, pel� SUB

��Y,,"YS;1,''-4'�i�'i'1 comprovl'lda eficácia, é mUlto re

�:"ji, ,�.�t��� ceitfl'da. Dp,ve ser usada com
"" �'�\-'::I\ c- � confinoça.'?ri ;)� FLUXO-SEDATTNA encontm-se

ILH't: ,\ft'\At em toda parte,

Consta nos meios peboli st icos da
cidade que o Comercial F. C., de
Curitiba, cxcur s i onurú a essa cap i
tal, aonde fará dois jogos, (, pri
meiro domingo frente ao Fiuuci
re nsc e o segundo dia 15, cm '[lIC

prcli ará CO!11 o 'I'amandaró.
Para êsses [ogo s o FigUl"iremc

enviou ao clube parumàensc uma

contra-proposta de CrS;!'í,\J{JO,()(),

Motivou essa providência uma

consulta do presidente do Conse
lho' Administrativo de Goiaz, só-
bre a qual o ministerio da Justi para O,S doi-s jogos.
ça consultou o da Fazenda, obten _

U. I � Esperemos, ,que o Comercial ucei-

:e�:�t�ita��� fim, o pronuncia- As comemorac;óss do 10 Papa nao sabe, Dias lt er saBe ••• I
te a oferta, p�is assi m não passare-

• Estado Novo Berna, 12 (U. P.) _ A Santa Sé nã.o formulará protesto mos um d orui.ngo em ln-anc.i.
ElO;.,,<;;essõo realizada no Ins tj tu- Hio, 1� (A. X.) De lodos os contra o recente bombardeio do Vaticano. Segundo uma ver-I COL"É'GlO CAT,ARJ:\lENSE Xto do Ceará, o escritor Tomaz tI' I t'

,

S P 'f'
.

1
-

t])011 os (O pais, C \C'galll no reias são fidedigna, o umo ontí Ice assim reso veu, p.or. nao er N. ,P. O. R.Pompeu fez interessantes comen rercrentcs às c omcmorucôcs do Es- D f f I ttários sobre a alteração que será l ad n Xaci onul. Essas notjci as a d ian. sido, possí.v�l. identi:ica�� ?S ::tacant,es. e ato" o reia men e,
I Domingo próximo: ' re:�li7:l1:-SC-{Jintroduzida na toponímia ceo reri- Iam que as populações do interior torna-se difícll obter evidência para .forlllulal tal protesto. no ,Ffll1lal([o do Colégio Cat n-i n cnse, acrescentando que cêrca de e do litoral do Brasil. mais lima Mas que Hitler sabe que foram maos arianas que apertaram o se o embale futebolíslico am isl nsncento e vinte e duas localidades ] t d I t

.

vez, e emons .ran o grane e p a 1'10- gat.ilho, isso êle sabe... cnlre o esquadrão daquele ncr cd i-do Estado mudarão de n.orne. Iisl110 e con
í ianr-a na at uarâo do•

Presidente Vargas, hlp otecararn ".

L "1-
tnno estabelecimento ele e ns i no e

Um grupo de bandoleiros está

I
irrestrita solidariedade ao Estado

I FRACOS e el ao :I equip: elo No .P. O. l�. .alarmando o interior do Estado Nacional, comparecendo esponta- ANÊMICOS Par-a esse embate r c i n a g::lI1d �do Maranhão. O govêrno determi- nearuen te e com granrle entusiasmo
TOMEM No dia l� .do corrente às 19 .ho ..

animacão nos meios cspor l ivns danou enérgicas providencias, seguin- aos festejos prestados ao chefe da ras, no .p réd io n. 21 da rua Tua-I, ", .do para Caxias 'o chefe de Policia Naçâo. De todos os pontos do pais '<"� VI'nhO r'reosotado dentes, será vendido em leilão

0lc'fls,se
estudantil.

e os comandantes das quinta e informam que os d-iscursos pro- ::?C II li seguinte: - sala de jantar, de su- __

sexta zonas militares. Os bando- nunciados por sua excia. foram ca- � "SILVEIRA" perio r madeira de imbúia, moder- O Canto do Rio venceu ao sele.�
leiros chegaram àquele Estado per- lorosamente aplaudidos em lodos � na � em perfeito estado, composta cionado do Espirito Santo, por 3 a O.seguidos pela Polícia goiana, ten- 'JS locais onde foram ouvidos, atra- Grande Tónico de uma étagêre, balcão, cristaleiral

-- Empatando com o Guarani. dedo penetrado pela cidade de Buri- vós l]'e, rádio. Grandes massas 1)0- com espêlho. prateleiras de vidro Campinas, por O a 0, o Noroeste,ti Bravo. Retiraram'se, porém, 10-1 pulare', vibrantemente aclamam o Atacadista condenado e portas bisautées, 6 cadeiras e�t?- de Bo,:rú, c�nqu.istou o �ítulo de
go que tiveram conhecimento de nome do presidente da l+cuúhlic a. R' (P I __ -i o ) P 1 T" fadas em pano-couro, um relógio campeao do in te rí or de Sao Paulo.
que as autoridades maranhenses Rio, 12 (A. X,) - Foi bastante 10 e () COI) eH! ,--:- e o .• IlZ

carrilhão para parede de superior 'I
.- Em Belem do Pará foi lançadaestavam no seu encalço. expressiva fi homenagem que o mi- i:?bdoroJ P�Ch�C,(: f_(;1 ��tlgad�, n? I marca suiça ; um rádio da reputa- a pedra fundamental do Estádio• nistro Aristides Guilhcrn. em nome .I,J una

;
( � ..

' cgui d�� ,_�, •

o conter- da marca "Philips" (6 válvulas, i MunicipaLPerante a banca examinadora, da Armada Nacional, prestou ante- Cl,;ll1te J()�C Cdl1([Ic!O I CIl1d_ndes :\10- ondas curtas longas e médias)' um I'
.- O quadro de aspirantes do São

composta dos los. tenentes-avia- ontem ao presidenle ela Hcpúbl ica ,
retra �_ �:ta'l L�la·t.at�cl:elIs\a, �O,I: estabilizador' para rádio; um 'dor-I Paulo jogará domingo próximo con

dores srs. Aldemar e Filizzola e oferecendo a sua exc ia. um banque- o cdomeI CltO e e ,�nl "dO' .1 � ua l o , � mitório para casal, composto de tra o ccrrnp edo da cidade de Ou ri-
2' tenente'aviador Vinhaes, foram I e, que teve a presença das mais ca o, pes, a cap I a . reu, segun (

cama com colchão novo de crina' nho.
submetidos no Aeródromo da Air destacadas figuras da administra- a denúnc ia l�roC�lrOll reitc radamen vegetal, .m esa de cabeceira, pen-' ,. Santos e Palmeiras bater-se-ão,cão. te fraudar nan[ 50 lO' labelmlJenjto til teadeira com espêlh o redondo,l'em. partida amistosa, depois-de-France, às provas exigidas paraaI' r 1 (
expedição do "brevet" de pilotos,

'

Rio. 12 (A. N.) - Ontem, duran- Pl�-etçobs �0�1l()1 aUI icn ��I(ll:;�la (l Fo banqueta, guarda-roupa com trê3 amanhã.te o banquete of'er-ccido pela Mnr i- {IS r i tUlça,O le e ,JlJetl"ea( t1:lctas. corpos e eSJ)êlho interno de cris-I _. Domingo próximo, o Avaí exi.os candidatos Hélio César Mafra
'1

.

I t (" I'" \' aCllsac o, alU( a (,e er re 1, o o es J d' I
.

," BlKohn, Arí Bonifácio Sena, Mário n la ao sr. presJC en e ue LI 10 ar-
'I )

'

:V bT ta; uas camas para ,so telro; um' blr-se-a em _umenau.

Davl'd Moura e Re'!io Kersten . da 'ias, (;ste acendctl à ri islâne ia o t�q1!e e1:;, �1'Ja� o, e;11 )�r;)ço� aI' ,o I 1-
roupeiro com porta adornada de I

.- O Guarani, de Bagé, deverá.

f I I B '1 1 'I Zdcao �conOllllc,l, 1 eell'S"ll( o-se h't- d' 't
. , .

A dS'l f
.

I d t !lIalor aro e o raSI, e E'nOllll'HH o
. ",' . <f ,'�, ,. ,

•

••• • C I ao � com Iversas gave as; excursIonar no prOXlmo mes e1 va, que oram JU ga os ap os.
do "Cfllcanhar", o qual se ergue ateLder ,tS ",l.1"S Clxp�(lIdasIPdral' n'uarda-rouJla com espêlho bisauté' dezembro aos Estados do Paraná,Dêste modo, durante o corrente

1 b 1 1>.' t I A' entrcO;) de lllerC'H ort'IS on enae fi' o ,

ano, vem o Aéro Clube de Santa 11[1 PO( erosa a,se (e hil a, """CIO-
I K1 1 'I' -' 1 "I � "I' guarda-rOUI)a simples, penteadeira São Paulo e Minas Geroi .

Catarl'na de brevetar nada menos nando pequena chave elélrica, o I pe a I 0)1 Jzaç'ao. SO) ala e.gaç�? «(
com espêlho com 130 de altura: 'I --O médio carioca Alcebíades assi-, . '1 t d 1� 'bl' '1' ·t'

1que
as 11leSllJaS lllerC[I<C onas ]a S( '. .do que sete candida'.:os. D� eSl ( en.e a \epll '.Ica, a e IS an"
l _. " , 'I' I' .. , t .. ', f

_,
um par de colunas torneadas; dOIS nau con tráto com o Iplranqa, dE.>

pt. Cla de Bulhares ele milhas, fez com cncon laVdm '011< j( .IS a on lOS Ie-
pares de colunas simples; um gru- São Paulo.

A Camara de Previdência Social, (lue o "Calcanhar" sc iluminasse. guges.. I I J t
..

f po para sala (um sofá e duas cn-I ,- O Esporte Clube Baía convidou
do Conselho Nacional do Trabalho. Vinte minutos depois, chegava ele .

epols (OS (e Hl es, o iUlz prol(" deiras estofadas)' cadeiras para o São Paulo para visitar a cidade
decidiu que a mulher desquitado, :\'ata1, um radiograma, informando nu da senlc;n�'a, que con� ue c�I1l_c. copa; mesas co� duas gavetas' do Salvador. O campeão paulistaelo êxito da manobra presidencial. nan o o rell �t um ano ( e.ll"ec usa.' mesa elástica,' 8 cadeiras Simples: receberia 100 mil cruzeiros livresassociada de instituição de Previ- 11 II 1 llent' 1111 cruzeI ' , ,

A d 'te I li ? ,( e Cltllq 't "30 . . 11'- 2 cadeiras de balanco para criança; por 4 partidas.d&ncia Social, terá direito à pen- At - I espesa com o ros, 111ll1I11l0 ( O ar. ,InCISO ,.
t. t l:'�' I f d 't 1 b d'são, se, na sentença de desquite, ençao . cinema póde ser ti elo decreto-lei n. 4.í50. ele 1942, l;ma es.;n. e para tnro�, �ml' guadr-!

.- n ormam a. caJP;la., f<:n elo

Ih fAr assegurada a percepção de d d d I Ih C '- I t I :\1" tó -' {a-COmI a, copos, aças, ca Ices e rante que o arqueIro oe Ja lrmoue '? ra a com a ven a e pape ve. o. "9111? 1 epl eSE'_n an c e o " 1I11S �llr: cristal, copos e cálices de vidro.' compromisso com o Santos. O ex-pecúho.

I Compramos
a Cr$ 0,40 o qUllo. PublIco, fUnClOnOl! O proeUra(tol cremel'ros quadros bandel'J'sI' d S- C· t' -

e b
'.-; R F .

T J
•

3 I�d I J ' , a, ou- arqueIro o ao riS ovao r ce era.. ua ranClS(.O o enbno. . ê.' uarc O . ara.
"as, yasos, marmitas. talheres, má. 33 tnil cruzeiros de «luvas».A Secretaria de Segurança Públi

J D d d "Quinas de escreyer "Continental" e I -- O veterano arqueiro Batatais
ça de São Paulo distribuiu tI im- an O so a aos cantores arIanos "Underwood", abat-jours e máqui- ingressará no Corinthians.
prensa local a seguinte nota : "A lia para moer carne. I - A Prefeitura de Curitiba vaiSe�retarea de Segurança Pú�lica, Boston, 12 (U. P.) "ln Vino Veritas". E, por isso, a "quin- jconstruir um grande �stádio, comconsiderando que elementos lnte-

"d' ',.". capacidade para 50 mll pessoas.ressados na perturbação da tran- ta ?odluna a CIdade de Bost�n e�ta !Icamdo 'lI?COndvemente e

Agradec-imento _ O Vasco deiTerá excursionar àsquilidade pública, tI revelia da tram o-se na hora em que a ll1,spIPaçao alcoo lCa escobre as j cidades do Recife e Salvador.Polícia e contrariando disposições almas. O caso é que os frequentadores de um clube germano- Viuva OLÍBIO SILVEIRA, fi-
-- O centro-avante gaúcho Ga·

legais, estão ?�uncia�do a reali, americano de West-Bury, todas as noites, na hora de arrirur as lha, genro e irmãos, por êste lego será contratado pelo Flamenl!0'zação de comlClOS, aV1sa �ue, pa- t' ta h' .

1 " M t -" -- Machado, o veterano zaguelr�ra resguardar a ordem, nao per por as, can ln "o Ino naClOna .anlellcano. as, an es, nao .,e meio, agradecem a todas as peso da «Copa do Mundo», ingresliaramitirá qualquer reunião dessa na-li calntasse, porque ° fazem entre Irreverentes chacotas, como se soas que os acompanharam no no Botafogo.tureza e que agirá com a máxima estivessem na Cervejaria de Munich. A polícia de vVest-Bury doloroso transe por qu., passa- ----------------
.

t t t ram com a irreparável perda As autoridacfes responsáveis pel.energIa, con ra os que en arem já se encarregou de dar soda aos cantores 3Jrianos. de seu saudoso marido, pai, soo fiel execução das Estatísticas Mill.perturba. las .

• gro e irmão; aos que levaram \ares podem exigir, sempre que hall'
os despojos fúnebres ao cemi- ver dúvida quanto à veracidade d.
tério; e, finalmente, aos que qualquer informação, que cada in·
enviaram flores para o féretro e formante prove o que declarou. Á
lhes dirigiram pêsames por car- má-fé constitue crime contra a _
tões e telegramas, 2 v.·-l �uranc. nadQnaJ. (D. E.. M_).

fíireSsâ:sé"-···ô···éte·p·�scôló-"·dos-a_·ííriaforéSs. Paulo (Por Cid Elmano Cardin - do C. E. C.) - Fe
nômeno dos mais interessantes para ser estud3Jdo no futuro é
a moda adotada por numerosos países de i,ntl'oduzir em sua
política os famosos regimes ditatoriais. É ve.rdade que, logo
de início, os ditadores querendo consolidar suas posições im
primiam aplaren,temente vwrios benefícios práticos aos seuS
povos, porém com o oorrer dos tempos, viu-se que as ditaduras
nunca poderiam proporcioruar mais do que regimes análogog
proporciol1,aram na antiguid'ade. A violência poderá sempre re
gulaI[' os fatos políticos; nunca, porém, poderá dar a prospe
ridade que almejam todos os povos. A tirania, por motivos na
turais de sua segurança, suprime as diferenças de opiniões,
tanto em política C01110 em cultura, religião e filosofia. Natu
ralmente, daí surge o conflito entre a fôrça e a idéia, entre a
alma e a matéria. As gl'andes vitórias conquistadas pelas de
mocracias atuais, quer no que se refere ao ambiente militar
como ao poHtico, estão apressando o crepúsculo dos ditadores.

I
Aos poucos a liberdade represe.n1tativa da Inglaterra e dos Es
tados-Unidos vão voltando a predominar nos países européUS,
que, deixando-se influir pelas vitórias dos ditadores, chegaram
a iniciar movimentos ditatoriais conum os ,seus antigos regi�

___.......----.....-_......----- ..---l1li- mes de democr.acia e de liberdade. _.-J

O ministro da Justiça mandou
expedir circular telegráfica aos

Conselhos Administrativos dos Es
tados, esclarecendo que os mem
bros dêssas orgãos estão sujeitos
ao desconto de 3 ·r. para obriga
ções de guerra, de que cogita o
art. 7' do decreto-lei n. 4.789, de
5 de outubro de 1942.

Em continuaçao do

desenVOlVi-I;mento do progrc:lma do 3' Con
g�GSSO de Brasilidada, o sr. I' te
nente do exército Eusébio da Cu
nha Mendes, hoje, às 20 horas,
no "Clube 12 de Agosto", discor
rerá sôbre o tema: "UnidClde his
tórica" ,

A's 20 horas d; hoje, no tem
plo da Igreja Presbiteriana de
Florian6po!is, o rev, dr. Miguei
Rizzo Júnior efetuClrá uma confe
rência sóbre: "Problemas da atua
lidade", A entrada é franéa,

,

.

No próximo domingo, realiza-se,
na localidade dos Barreiros, a

festa de N. S. de Lurdes. Pela
manhã será celebrada missa solene
e durante o dia haverá leilão de
prendas. A' tarde haverá procis�ão,abrilhantada pela banda muslcal
«Amor à Arte».

•

O Tribunal de Apelação julgará,
no dia 18 do corrente, o incidente
de falsidade de documento junto
à Apelação cível n. 2.429, da co

marca de Cruzeiro, em que são
apelantes e apelados Benjamin
D'Agnoluzzo e Ângelo De Carli,
Irmão & Cia. Relator o sr. das.
Edgar Pedreira e revisor O sr: des.
I\lfçedo TrQmpowsky.
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