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Os Estad�s U�id�s e a Grã-Bretanha in!ervieram A disciplina do quartel dignifica! I
na dlvergencla entre De Gaulle e Glraud a Ag���i:;�!i·O��1 diS�:i�:i!í���:.�;:��'l::�!�!�n,:�!i�::�

Argel, 23 (U. P.) - Os Esta- presidente da Comissão Francesa americana fortaleceu a posição do menon ll'Iag'alhães em que o articulista elogia a iniciativa
dos Unidos e a Grã-Bretanha in- de Defesa Nacional. Os intervento- general Giraud, ao passo que de- do ministro da Guerra mandando abrir no nordeste o vo-
tervieram [unto aos. generais pe r<:s des�acaram" entretanto, que bilitou � posição ?e De Gaulle. Iuntariado militar e dizendo que tal medida teve a n:ais al-Gaulle e Giraud, afim de S,OIUCIO- nao sena tambem conveniente al- Acredita-se, porem, que a neces- _ o o

'
0_

nar as divergências existentes en- terar snbitamente a estrutura do sidade de remodelação do exérci- ta repercussao patríottea em toda aquela regrao, como, de
tre os dois dirigentes franceses. I exército francês, o que iria preju- to francês não poderá ser negada, resto, em todo o país. Diz que era uma providência necessá-
So�e:se. que ?s norte-americanos, d!ca,r o esforço de guerra fran- uma v.e� que nele. 'P,aJ::ticipam mui- ria sob todos os aspéctos e que, agora, cumpre a todos os
e britânicos ,flZer�m ver ao. ?en�-I

ces.
.. _ I tos OIfl�Ia�S partídáríos do .m�re- brasileiros fazer a propagunda (lo voluntariado acentuan-ral De Gaulle a nao convernencia Na opiruao dos observadores iPo- chal Pétaín , e outros nos Imutes o

o c
o o' o o

de abandonar o seu posto de co- líticos, a intervencão anglo-norte-] da reforma compulsória. do que nmguem deve ter medo de servir, pOIS a índlíeren-
.

ça, o comodismo e a inércia, nesta hora, são crimes contra

O el·xo na defensl"va em Ioda parte
SOCIEDADE AC;::��CA':,AMIGOS DA õ Brasil. Tambem precisa ser divulgada para acabar com

« )} II certos preconceitos e receios e que a disciplina nos quar-
Moscou, 23 (U. P.) _ Obrigando Hitler a manter duzentas divisões Realizou-se, no elia 21, no Clube 12 ele tels tem, Jio]e, outro sentido, poís os quarteis são escolas,

Agosto, uma reunião presídâda pelo In- são cent ·os de p -aeão d t do b Il
o

s m dlalemãs e outras trinta dos vassalos na frente germano-russa, a União r repar � e o s os rasr erros, e IS-
terventor Federal, sr. dr. Nerêu Ramos, tO
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Soviética permitiu que os aliados ganhassem tempo e se armassem em para fundação, nesta capital, ele uma' fi- mçao ' e con içao sOCIa. ermman o IZ: regrme nu-

grande escala. Esse gigantesco esforço russo foi, por outro lado, com- lial ela Sociedade Civil "Amigos ela

Amé_llital'
é um regime de valorísação pessoal no exercício das

pensado pelo crescente envio de auxilio pará os exércitos Soviéticos, rica", da qual é presidente o sr, Gene- grandes virtudes cívicas".
. . . _. ral Manoel Rahello.

"':lllcIpalmente de parte dos Estados Unidos e da Gra-Bretanha. I Destina-se a sociedade a congregar to- I==============��=��======���������I
,

O resultado da luta na R�ssia foi desfavorável aos alemães, embora, elos os que, nascidos ou não no'"contínen- 2.200 aVI·o-es alem'a
....

g}� dl-ante de Most11ouestes conseguissem apoderar-se de grandes partes do território russo. I te �oj.ombiano, desejarem prestar a�ôio VU lI.I U
A êsse respeito destaca-se que no ano passado os alemães não conse- efetivo, moral e legalrueute, aos parses

. ..: ' '. . amer ícanos, envolvidos na conflagração
guiram êxitos Importantes tendo abandonado a ofensiva e passado a ela guerra atual, imposta pelos países to-
defensiva, não só na frente russa, mas, também, em todos os outros se- talitários.
tores da luta. Esse fato demonstra, de maneira categórica, que se de- o Conselho Deliberativo, composto ele

bilitou grandemente o poderio dos exércitos de Hitler, hoje entregues 11 membros, ficou assim constituido:

à tarefa de se defenderem contra os golpes coordenados de seus adver- Drs. Ivo dAquino, Hercílio Meeleiros,
Osmunelo Wanderley da Nóbrega, Vasco
el'Avila, Rubens Ramos; professoras João
Roberto Moreira e Lour íva l Câmara; e

srs. José Gil, Solon Vieira, Alcindo Fa
'naya e Batista Pereira.

Os pr-esidentes e vice-presidentes serão

Washington, 22 (U. P.) - O presidente Roosevelt deu a nomeados pelo sr. general Manoel Ra

conhecer uma declaração, cujo texto é o seguinte: "Pela pre- bello, com a presença do qual será le-
'lado a efeito, brevemente, em ato sole

sente, ordeno que todas as pessoas que participam das atívída- ne, a instalação da filial de Santa Cata-
des ilegais e rebeldes se dispersem, se retirem pacificamente a rina.

seus respectivos domícílios, abandonem essas atividades e se A inscrição ele sócios continua a cargo

submetam às leis. As autoridades constituidas do Estado de �.;�.:_..:�:..:.....�
Michigan e eu invocamos o auxílio e a cooperação de todos os SORTEIO DE TíTULo.S DA DíVIDA

bons cidadãos, mesmo para defender as leis e preservar a paz PúBLICA

pública" o

Com a presença dos srs. professor Or-
lando Brasil, secretâr ío da Fazenda in

Posteriormente, o primeiro. magistrado expediu outra de- terino, Otãvío Olíveíra, Diretor do Te-

claração, pela qual se autoriza o. emprego das tropas federais. souro elo Estado, elr. Renato 'Guttierrez,
Washington, 23 (U. R) - O presidente Roosevelt autorí- Diretor do Montepio dos Funcionários

zou O Departamento de Guerra a utilizar as fôrças armadas I
Pú'blícos de Sant� Catarina, jorna lista

.

D
.

I f Gustavo Neves, DIretor do Departamen-
para sufocar as desordens, que Irromperam em etroít. n or-

to Estaelual de Imprensa e Propaganela,
mações oficiais indicam que, até agora, já se registraram 23 e Ivo Montenegro, oficial-de-gabinete do

mortes nas ruas de Detroit, durante encontros entre popula- sr. Secretárib ela' Fazenda, fo.í iniciaelo,
res e a polícia. Ademais, existem 600 pessõas feridas. ontem, às 15 horas, numa das secções

I d d do Tesouro, o sorteio de títulos de dívida
O presidente Rooseve t eu or em para que regressem aos

pública elo Estado, numa importância to-
seus lares "todos os que se estão dedicando a atos ilegais e in- tal ele c-s ZOO.OOO,oo.
surrecionais". O Secretário da Guerra, sr. Stimson declarou o. fato expressa a atenção que o Go

que a chegada das tropas a Detroit roí bem recebida e que as vêrno Nerêu Ramos vem dando aos com

mesmas já começaram a restabelecer a ordem. promissos financeiros de passadas ges-
tões administrativas, sem embargo ele ri-

Detroit, 23 (U. P.) - Os sangrentos conflitos verificados
gorosa manutenção do equilíbrio orça-

nesta cidade, entre homens brancos e de côr, foram mais uma mentário e sem quebra da praxe seguida
trama nefasta da quinta-coluna. Como, já informámos, os en- pela atual adm inistração que está com

centros prolongaram-se durante todo dia de ontem. Tal foi a pletamente em dia no cumpr-imento das
, obr;gaçôes financeiras por ela assumi-

Sua Intensidade, que houve a lamentar 25 mortos, alem de nu-
, das.

merosos feridos. As autoridades já abriram rigoroso inquerito,
afim de apanhar os agentes do "eixo" responsáveis pelos con-

flitos.
'
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De ôôi·iã·dõ--e-·õüiioàcumulam-se íercas
Londres, 23 (U. P.) - As emissoras do "eixo" dão grande interêsse

Q tudo que se refere a próxima invasão do continente europeu pelas for
ças aliadas. Os aliados, por sua parte, observam com grande CUIdado
todas as notícias sôbre a concentração de forças navais britânicas no

M�diterrâneo Oriental e na zona da Tunísia. Acredita-se que tanto os

aliados como os eixistas estão concentrando a maior parte de suas for
ças nessas zonas, que serão decisivas no que dizem respeito aos pró
ximos acontecimentos militares.

Desordens em Detroit

Moscou, 23 (U. P.) -- Urgente -- Acham-se concentrados
diante de Moscou dois mil e duzentos aviões alemães, prontos
para uma iminente ofensiva, Referindo-se a essa ação, declaram
as autoridades russas: "O núméro de aparelhos inimigos con

centrados não é superior às nossas possibilidades de defesa.
Podemos rechaçá-los".

sários.

A Itália sob violentos bombardeios
Londres, 23 (U. P.) -- Bombardeiros quadri-motores aliados ata

caram, ontem, Nápoles, Torre, Anunziata, Palermo, Battipaglia, Heggio
di Calabria e Messina. A emissora de Roma. admite que as bombas lan
çadas pelos aliados causaram enormes danos e muitas vítimas. Informa
ções aliadas salientam que Nápoles foi atacada duas vezes pelas fortale
zas voadoras. norte-americanas. As bombas aliadas foram lançadas pre
ferentemente sôbre os estabelecimentos industriais e as vias férreas de
Nápoles, onde causaram grandes danos. Os aliados perderam dois apa
relhos e derrubaram três máquinas inimigas.
....................eoe oe e .

O homem das bombas arroza-quarteirõesLondres, 23 (U. P.) - Foi revelado que o comodoro do ar Husking
son o mais destacado desenhista de bombas da Grã-Bretanha que ficou
cego durante um ataque aéreo sofrido por Londres - acaba de regres
sar duma viagem secreta a Washington. Durante sua estada na capital
dos Estados Unidos, o referido militar realizou uma série de conferên
cias com os chefes norte-americanos de armamentos e aconselhou os
mesmos a intensificarem a produção de bombas do tipo "arraza-quartei
rões". Nessa oportunidade, Huskingson também trocou opiniões com

respeito a novos desenhos de bombas. Numa entrevista concedida à im
prensa" o citado militar inglês declarou: "Enquanto estive nos Estados
Unidos, consultei alguns especialistas de olhos; os quais sugeriram que
eu seguisse um tratamento, que, espero, restaurará minha visão, pelo
menos, parcialmente. Regressei abrigando grandes esperanças, não só
quanto a essa possihilida.de, como também devido a outros resultados
obtidos durante minha visita.

Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) e 8,30

o espírito patriótico dos médicos civis
Rio, 23 (A. N.) - Os médicos associados à Liga, de Defesa Nacio-

,. - - -".- -._._,.._- .................
- - - ......- -""'tj,A

HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS PARA
A FESTA DO. Co.RPo. DE DEUS

nal, resolveram criar uma Comissão Médica, a-fim-de cooperar com o

govêrno do país, particularmente com a.s autoridades militares, na si
tuação em que nos achamos. Esses médicos vão promover entendimentos
com os Serviços de Saúde do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, de
modo a estabelecer um programa de atuação prática e de imediato pro
veito. É pensamento deles, uma vez aceita a cooperação planejada, es

tabelecer estreita colaboração com os colegas militares, de modo a se

cundá-los no esforço que vem realizando em pról do aperfeiçoamento
da saúde de nossos soldados, na prevenção de toda a sorte de males a

que estão sujeitos os exércitos em campanha e na criação de equipes de
especialistas, indispensáveis em tais circunstâncias.

Dia Santo de G\larda
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas,

Igreja ele S. F,ra,ndsco: 7 e 9 horas.

Hospital de Car-idade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração ele Maria (Parto):

8 horas.

Igrej-a de Sto. Antônio: 7 e 8 horas.

Igreja de São Sebastião: 6,30 horas.

Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

_w_._._w_w_- -.-_-.._..-.-_-_-_D_"_._ -_-_-_-_._-.-_-_-_-_-_ _W.._"".-_M_..-_-.- _-_-_-_._..

«Bônus de Gúerrô)) em S. Paulo

Bombas sobre
horas.
Capela ele S. Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7 horas.
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chá�ara dos Padres: 8 ho-

São Paulo, 23 (A. N.) - Iniciou, ontem, sua fase essencialmente
prática, com a venda de bônus de guerra ao público, por intermédio de
vários estabelecimentos de crédito, a Campanha dos Bônus de Guerra,
há pouco inaugurada solenemente no Teatro Municipal pelo ministro
Artur Sousa, Costa. Nesta capital, nada menos de 29 estabelecimentos
bancários mobilizaram diversos funcionários, que atendem o • .blíco
com eficiencia e rapidez'. Um matuti.no desta capital percorreu ontem
vários daqueles bancos, constatando que foi dos mais satisfatórios o re

sultado da brilhante exposição que o ministro da Fazenda fez aos pau_
li3tanQ� nQ ato inaugunÜ da "Cl:1,mpanha dos J3ônWi d� Guerra".

o Ruhr e a Bélgica
Londres, 23 (U .P.) - Urgente - Bombardeiros pesados norte-ame-

t'icanos atacaram o vale do Ruhr, no sudoeste da Alemanha. Os apare-
lhos estadunidenses bombardearam também objetivos militares situados raso

.

'"
na Bélgica. Informações oficiais indicam que os referidoli ata,ques foram' João pe�soa (Est�e�i)� 7,30

Ifetul\Qos por poder05as formAções !\érca�1 ª(I,Q J9��, 7,30, I Qr�30
horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO- Quarla-felra, 23 de Junho da '943

NOSSA SECÇÃOI
ELVIRA MUND
MAZ4RAKIS

Anúncios mediante contráto

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,o 13

Te!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Três anos de guerra
para a Itália

A necessidade de separar
a Prússia da Alemanha

CÁSSIO ELIS DE CAMARGO -l novas guerras. A Alemanha

ante.,
tombes de 1864, 1870, 1914 e 1939.

(Exclusividade do C. E. C. para O rior à sua união com a Prússia, �u a, subjugou e assim .essa nação pas-]: Contemporísar é ��rescentar umaESTADO) - Depois da derrota to., seja, a Alemanha de antes de 1862, sou a ser nada mais do que uma nova data a es.ta serre de sangren
tal do "eixo", um dos grandes pro- poderá viver novamente como na- I das tantas raças que prestou obe- tas recordações para a humanida
blemas que os aliados deverão en- ção livre e soberana, comungando diência à disciplina militar prussia- de. Em estudos levados a efeito na

carar com a, maior atenção será a os mesmos ideais de paz e libero na, sem hesitação ou murmúrios. Inglaterra relativos ao mundo post
separação da Prússia da Alemanha. dade pelos quais lutam a Grã-Bre- A Prússia necessitava de uma, -guerra, a separação da Prússiâ da
Essa separação se impõe como uma lanha e seus aliados. A Alemanha grande nação para apoiar o seu se- Alemanha consta como um dos ca

das melhores garantias para preser- humana, filosófica e artística desa- nio militar para o desencadeamen- pítulos de suma importância para
var a humanidade dos horrores de pareceu depois de 1862. A Prússia to de sua hegemônia, dai as heca- a futura, tranquilidade universal.

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

(Comentário da INTER-AMERI
CANA) - Em 10 de junho de 1940,
Mussolini 'aJt.acavla a França agonio
zante, akiada natural da Itália.
Cumpre-se agora o terceiro a.niver- ,

sári o desse gesto oprobuoso, que
pesaria sôbre o conoiêncía de todo
um [povo, se o povo itadiano pudes
se, em justiça, ser responsebídiza
do pelos atos de seu carcereiro, de
quem, aliáas, é a principal vítima.
Gesto de traição, cometido com to
dais as agcawamtes, não só contra a

Fr-ança, rnas contra a própria Há
l<ila. Nesse dia entrava a HMia na

gue.l1ra. .
Que ganhou a Itália nestes três

anos de guerra? Desprestigio, rui- Importantena e a piedade de todos aqueles
que tãnham :pelo seu passado de Está ameaçado de gripe ?
cultura e civilização um devota- SANAGRIPE.do respeito. E, na Ens-opa, posi- Está atacado de gripeções .. , [para a Alemanha, sua ini-
miga .nabural. Quando o Duce, me-. SANAGRIPE,
ses depois, se apresentou, perante "Sanagripe" aborta a intluenza
a Delegação fr-anco-alemã de Vi· e cura constipações com febre,chi, renovando as suas velhas rein-
empenhado, então na obra do ludi- tosse, rouquidão e dôres no

bri.o da França, Ioga se pôs aos de
vd,ndi.caçõ,es dmperaalístas - Cór
sega, Tunísia e Nice - o Reich,
sejas de seu parceiro de Roma.
Faltava 'ainda maníetar comple
tamente 'Os franoeses: a Itália já
estava enbregue de pés 'e mãos. Pa
ra que pegar pois, a fatura? Veio Peça, na sua Farmácia, homeo-
mais; 'Í.ard,e, I!a. Africa? a perda do, patia Almeida <?ardosoI��erlü G<?lolll'wl Itah�n,o!?o Irn- I E depois ?, DepOIS ... Não
peno Fascista - a Abissimia, - e t di ,

trado an tlgo :patr�mônio nacional - a 134
pe ir a ou ."

30v-2Líbia e a Trtpolitânla. A coopera- 1
ção na guenra dos fascistas, repe-

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

tinros sacrificou os mais . perrna
nentes interesses dia Itália, Veja
mos alguns aspectos. Enquanto a I
Alemanrsa, por exemplo, aumenta-

'Iva dda a dia o número de suas uni
dades naveis destinadas exclusiva
mente ao ataque submar-ino, sem,
oontudo, conseguir, diga,-sle de p·as
sage.m, as 'Vantagens que obtivera
no mail' na primeira fase da guerra,
a Itátl'ia, que ,era 'll!ma das gm'ndes
potências .navai,s, do munido, via di
n1ÍtnulÍ:r ralpOOiame,nte seu po,dedo.
E hoj,e uma modestrl.ssima potência,
C'om as ,gI1andes lln,�dlades pClI"doidas
e as suas [p,riruci:pais bas·es desman
teladas. Que auxiolioO recebem no

mar, os italia'nos dos alemães?
Ata!que à Albânia e à Grécia,.

De,SiPII"estiogi,o abSoolluto do exérci.to "._..._.._.._. ..,. �

fascistas. Constituiam a Grécia e a vam em jogo os inte'resses italia
Albânti,a z·onas i,nrdispensáveis para nos" P:a.ra que perder, pois, ma,is
'O cont'l'ôle malital' da EurOfPa ocu· homens e materilal? Si.tuação J,nter
pada por Hitler. Nào faltou, pois, na. Regime autárquico, base da
a Mll'ssoJind o auxHio d'os exél'ci- eoonomia fa.scista. Mas de 'antar·
tos arIemães, que resta'beI.eceram a quia axial. O único comprador, o

s�tlla'ção. Mias nãü f'Oi, apenas, um Reich Allemão; 'o ÚllÍtCO for,nece
motilVo de .Üfl'dem milita:l' o que le- dor, a A'lemaruha, a nazista. Da Itá·
vou o Reich a cooperar com Roma lia sregutÍ,a o tri,go - a quem favoll'e
nos BaJ.caus. Foi tralmbém o p,ropó- CetU slinão à Al,etmalnha, a fam'O'sa
sito inconfessável d.e. deixar bem baJ1:�lha d,o trigo e seus' derivados
iIl?al1Cada ? deStprestJi,g�o d� s'eu co- em grandes quanUdrades, batatas,

Ilega do ElXo - (Berbm. so compa- de qure há enorme esc.assez latual
l'eceu' em cena quando Íltcou escan-I mente 00 Peninsula·, az,eites, fll'utas
d,wlo()'s'amMt� demoOnstrada Ia derro- oLt,l'1cas, mã'o de 6bra i'ndustfÍ'aJl e,
ta dos cam�as pretas), ��locando- s'o<hretudo, aglI"tÍco]a. Da Aleman<ba
o d&Sld� entao ·ruuma p�slçao de su- v·inha, em pagaanent,o, caI"vão, de
barIter.ll1dade que lhe 1�lI"aval todos que o Reioh- ftküu sendo o únko
os dÜ'eita;s par� o ;futuro, se a Ale· fOíl'necedtOlf 'apóls a ,declalI'ação da
mlal1tha s:aJsse VlÍOJ'losa. guerra, toneladas de as,pirina, la-
Africa. Cooperação condicionada pis,eiratS, arti,gos manufaturados de

excl�lISivament.e peJos iln<teresses d'O illldlllstrias de pa,z, 'etc.
ReiCJh. Ao conotrátrio dos' fascistas Eis a situaçã'o da ItáU,a" após
da 1itálila, .o.s· allemães não desculidac três anos ,de gnerJ�a. Os exércitos
ram sullll<l püsicões e interes,S1es para llihe,rtadores já bat,em, f.eHllment,e, DOMINGO o
valer Ia. sua aÜada. Oonsid,elrald'a a ás portas da Peninsula. E, em bre
AfriCJa ,pe�diJda, os 'soolda.d,os d.o DU-1 ve o fascismo não será para opa-I Uowglice f'Oram dexados ao aband'On'O pe- V'O italiaano Imais do que um ter ri- 1.....1· ,
loa §<;ll>§ çol�sa$ � auerr�, Só {ic41· vel' pesadelo, . ---------�-.._--------_........-----

"PERFECTA" tem o prazer de partici
par a seus parentes e pes
soas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha SOLANGE com

o sr. PEDRO CARMO
RAMOS.

A Maravilha da técnica suiça moderna
Modelo n' 1 -- "Poldit" -. Caixa aço

inoxidavel _. Ancora 15 rubis
.

Cr$ 340,00
Modelo n

' 2 _. "Perfecta"·· Caixa fo·
lhada .. Ancora·- 15 rubis

o-s 390,00
Modelo n

' 3· - "Perfecta" .. Caixa aço
inoxidavel .. Ancora·· 15 rubis

Cr$ 340,00
IMPORTANTE .. Cada relógio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetada.

CASA MASETTI
Dr_ Remígío
comunica a seus amigos

e clian tes ter transferido sua

residência para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá·

cara Livramento).A Cas!:! dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo
................................_ ..,. - '"

Ao tentar esquivar-se às determi·
uacões dos órgãos de Estatística Mi
ntar, uma pessoa revela o que é;
.nimígo do Brasil. E para os Inimí
�os do Brasil, a lei é inflexiveL
/n, E. M.).

F a ç a hoje seu pedido pelo Reem·
bolso Postal, ou contra chéque.

público de nossa capital
está de parabéns»

Estamos seguramente informados de que, no dia
1· de julho próximo vindouro, «A EXPOSIÇAolll lnlciará
oficialmente a venda do mais variado sortimento de fa
zendas, casemiras, sedas, ccsucos de senhora, capas pa
ra homens, topetes, anEirn , um riquissímo sortimento,
tudo pelo sistema crediário, estando, pois, como dissé
mos àcima, o público de nossa Capital, de parahens; e
dado o sistema completamente moderno pelo qual Irií
ciará sues operações crediários, qualquer pessoa Hcor d
apta para adquirir os seus artigos de precisão e ainda
por preços do comércio comum.

Não deixem pois de visitar «A EXPQSIÇÃO,. a par·
tir do dia l° de julho, à PRAÇA 15 DE NOVEMBRO n>
11, próximo ao Banco INCO, afim de se certificarem do
que realmente é.

FONE: 1435
A'S 17 e 19,30 HORAS.

corpo
Encontra-se em todas Farmácias
340 30v·2
............g........-�_-..-w

E' assim!

4a.-Feira

A V I S O
......................................-.- _._._..- -_ _..- - �

� THE LONDON & LANGASHIRE

INSURANCE1
�

I
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS. "SAGRES"
era. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

� THE LONDON ASSURANCE

< L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19
.................................._ _ _ ·.·_·.·.·. .._.· ·.·.· ·.w

O DR. SAULO RAMOS,
TENDO REGRESSADO
DO RIO DE JANEIRO,
REABRE A SUA CLINI·
CA, DANDO CONSUL
TAS DAS 2 A'S 4 HO
RAS, DIARIAMENTE, A'
PRACA PEREIRA E
OLIVEIRA N' 10.

FONE: 1009. 4a.-Feira

Hoje Hoje

Sessões populares
Tommy Rian, B0b Livingstone e o cachorro Rin·tin�tin, em:

Menores abandonados
também ver quem é o DON-DEL:DORO

últimos episódios de: I
Legião do Zorra

COMPLEMENTO NACIONAL
Preço: único 1,50, Censura até 10 anos.

Venham nos

Amanhã, às 7 e 8,45 horas, Red Skelton e Eleanor Pcwell, 3

Deusa do Ritmo, na sua mai::Jr criação e no seu maior lilme:

Barulho a bordo
mgistralíssimo "tecnicolorU:

o menino lobo

O PENSAMENTO DO DIA
Uo que caracteriza a 'ausência

de verdade. em toda a verdade,
é a facilidade' com que se lhe
encontram soluções contradito
rias todas em aparências de ver

dade". - Vargas Villa.
•

A ANEDOTA DO DIA
SABEDORIA

- Que é que pesa mais sobre
a terra?

- A ignorância,
...

O PRATO DO DIA
PUDIM DE CARNE E

CENOURAS .
Tome meio quilo de chan de

dentro e passe.o pela maquina
de moer carne juntamente com

uma cebola, um pão de dez cen

tavos amolecido em leite e pas
sado pela peneira, as cenouras

que ficaram da sopa, salsa e

50 grs. de toucinho .Bacon-.
Tempere com sal e pimenta,

junte quatro ovos batidos, mis
ture bem e deite em fôrma uno

tada e polvilhada com farinha
de rosca. h

Asse em forno quente.. .

O PRECEITO DO DIA
Quando souber que alguém

está tuberculoso, tenha cuidado.
Mas aconselhe·o também. En·
sine-lhe a procurar o especia
lista de tuberculose ou, se des
provido de recursos, o Centro
de Saúde ou Posto de Higiene.
SN·E.S.

I,ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITóRIO: r'ua Deodoro, Il. !l3
Atende das 9 às 12 e das 2 Ae fi
RESID:eNCIA: La Porta Hotel,

apartamento 112
ex. Postal, 110. Fone, 1277

Proibida a mistura de leite
desnatado ao leite. Integral

Assinou 00 presidente da Repú
hlíca um decreto modírícando o

parágrafo 3° do artigo 47 do re

guIamento da InSiP�ão Federal d'Ü
Leite.

O referido pa.rágrafo passou a

t,er a seguinte redação:
"§ 3° - Em ne.ruhurma us.ina será'

permitida 'a mi,stm-a de leite des,na�
tado ao leite integral qUre se d,esti�
na a consumo "in natura", sob pe
na de apI'eensão e inutilização do
prüduto, swlvo ,em casos especiais,
a juizo da Div.isào de Inspeção de
Prodruto'S .de Origem Animal".

O 'artigo 105 do m.esmo regula
mento foi tambem mod'ifkad·o e

ficou alSlSim .red�gidü:
"Art. 1 05 - Enquanto não fo

riem estatbeltecidos os pad'rões a que
-s·e_l'efere o a'rtigo 37 em seu p.ará
grafo único, serão ohededdos, pa
ra efeito dle i.nspeção:
a) - Parra o leite: matéria gor

d'a, 3,0 %; extl'ato sêco, 11,5%; ex-'

trato sêco desengordurado, 8,5%;
la!Otose anhidrJca, 4,3%; acidez em

graus DO.l'nic, 15 a 20°.
b) - Para o c.rême fresc'O: ma

tél'ia gorda, min�mo 30 0/0; aódês,
máximo, 22° D.

Pa'rá�rafo único - O crême de..
tionado ao consumo "in natura"
com acidez que ·exceda ao que de
termina a letra "b" dêste artig'O,
dev,erá lev,ar a declaração - Crê
me ácido",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio --- o povo carioca, numa de- Casamentos:
menstração magnífiéa de ardor de- Realizou-se ontem o enlace
moeráUcO', condenou, irrevogavel- matrimonial do sr. professor
mente, numa assembléia pública, o Waldemiro Cascaes com a pren
integralismo ,e os seus chefes. Foi dade s-enhorita, Olinda de An
tun fulgamentó' simbólico, aquele drade Maciel.
que os estudantes fizeram realizar, Foram padrinhos, do noive
recentemente, encerrando a semana O sr. Lourival Ubaldo Câmara
an.t'Í-fasc.ist'a. Mas, no seu simbolis- e sra. exrna, esposa; da noiva,
RIO, êsse julgamento deu ensejo ao e sr. Antônio Rocha de An- "A Bandeira Nacional quando hastea-
pronunciamento de milhares de pes- drade e SU3. exms. esposa. da em janela, porta, sacada ou balcão, fi-
soas, representantes de todas as o CID'á: ao centro, se isolada; à direita, se

houve;' bandeira de outra nação; ao cen-

classes, as quais, sem a menor dis- Clubes I tro, Ele fi�U1'a't'em diversas bandeiras,
,

O C
.

R F C' b d perfazendo número impor; em posiçãocl'ip'ânefli, lavraram sua condenação antíáta,. u e,
.

o que mats se aproxime do centro e à di-

à quinta-coluna aqui representada Estreito, fará realizar hoje à, reita deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formal' número par.

pelo integralismo repelente. Apenas 21 horas uma animada "Soirêe" As presentes disposições são tambem
.

-

à f
. aplicaveis quando figm'em; ao lado da

um réo símbélíeo foi julgado: êsse em' comernoraçao sestas joa- Bandeira Nacional, bandeínas representa-
infeH'z "Plínio Tombola" que, hoje, nlnas, com o bilhante concurso tivas de institttlçôes, corparações ou as-

1 •. ';, socíaçôes", (Deor'eto-Icl u, 4.�45, de 31 de
passeia sua eareassa podre pela Eu- do azz Boêmios do Samba • Julho de 1942: - Art. 18. N. 1).
ropA faséistizada. Mas o povo que .

encheu·' as dependências do Teatro C'ARTAZES' D'O DIAJoão Caetano estendeu mais Ionge
sua condenação. Estendeu-a.. tam

bém, aos brasileiros traidores' que
eJtplO1'aram vilmente a paranora
pliniana e hoje exploram igual
ltI.ent� a d:em'õt-ra-CÍ'a, fingindo-se de
inimIgo!!' do nazismo universal. Eu
é8t'apitad·os em altos postos admí
ntstllâtivos; êsses integralistas, q.ue
n'io' tene'g'arâm d'e maneira positiva
seus' Me'aÍs é que d'everianr, segund'o
• defesa enfregue a d'ors jovens
cheíos de ta·lento, ser julgados e

condenados irrernissivelmente, en

quanto Plínio deveria, apenas, ter
.ua camfsa' verde trocada. por umá

éanNSa d'e flarça. Foi' um espetáculo
&oberbo, sem dúvida. O espetáculo
�spelh()u perfeitamen.te II. maneira
de pensar de todo o povo brasileiro,
inimigo nato dos regimes de fôrça. OOs aplausos calorosos da assistência
quando o prófessol' PseJlvedewsky
f.ez o e.fogio de' JoracÍ Magalhães,
9 millitar. que governou a Haía com

espíJlito' marcadamente civilisfa e

democrático, traduziram, também,
um pleito de' justiça comprovado!:"
de ti_ue o povo sabe perfeitamente
dis1ii'nguír seus verdadeiros Udel'es.
Péna (jue 0'8 estudan'tés não tive!!
lem pro",id'enci'l!-do no sentido de
Sef o tlsplêndi'tlo pronunci.mento
.�rl4ido ""ri todo o nr•• iI.

3
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Dr. ARAUJO crõiVãr�SiíêfiãmhRsEÃ-Ssu�1ü -süÃriz(il�il(Ânta Filial de Florianópolis .Rda Vitor Melrelles 2ft
Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs. De ordem da exma. fa. Presidente em exercício, con-

vaca as samaritanas e eocor ristus desta Filial para uma reu
....

wM
......

A�CHo
......

A··D"
...

O
.......

··&·····
...

C.;.··I·A·......
-_v nião que terá lagar no dia 24 do corrente, quinta-feira, às 30

horas, na séde da Sociedade,
Não é necessário o uso de uniforme,

J, MADEIRA NEVES, Secretário Geral

1 que o número de estr�las visí-
vel a olho nú é de c�rca de

4.000; mas que, com os moder
nos telesc6piolS, podem-se v3t
cérca de 100 milhões de eBtr�las.

2 que, em virtude dei refração
da luz, s6 pode ver o arco

-iris quem estiver colocado entre
êle e o Sol.

3 que os Indús éstão divididos
em quatro castas; a dos Beâ

manes, a closse sacerdotal; a
dos Xátrias, a classe militar; a

dos Vaixás, a classe comercial e
agrícola;e a dos Sudras, a classe
servil.

4 que, em virtude da densi-
dade da água, os submarinos

s6 podem emitir mensagens 1'0-

dioteleqráficCUI até uma profun
didade de 30 a 40 pés_

5 que o jôgo de bilhar é anti-
quíssimo; e que, segundo

rezam docurnerrtos autênticos,
foi êle a diversão favorita de
Cle6patra, a bela rainha do Egi
to, famosa em virtude dos seus
amores com César e Marco An
tônio_

6 que a águia, o corvo, o cisne
e o papagaio podem viver

mais de cem anos; e que, no

Jardim Zool6gico de Sidnei, na

Austrália, há uma cacatúa com

um século e rneío de existência,

As antoridades responsãveíe pela
fiel execução das Estatisticas .Mili·
tares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade eh
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
n>l"an('A noclnnal. O). 1ll. M_).
.-.·.·.·.-M...·.·.·.·.·.·.-.·....·.·.·.........................,

AG1l:NCIAS E REPRESENTAÇõES
Caixa posta! - 37. Rua Joio Pinto - i.

Flol'lanõpolill
Sub-agentes nos prtncípaís mUlticfpio. do

ESTADO

Os fatos desmentem as palavra's
dos grandes homens

Londres, 21 (U. P.) - (Especial, via radiotelegráfica, por Sid
ney Williams) - A recapitulação das declarações feitas por homens
que ocupam altos postos na atualidade mundial, durante os anos
da última guerra, demonstra que também êles cometem êrros que
o tempo revela sem piedade. 'I'anto os porta-vozes das nações uni
das como do "eixo" tiveram de reconhecer <Os seus enganos à me
dida que os acontecimentos posteriores lhes iam dando desmen
tidos.

Eis aqui um exemplo das manifestações que ;no momento fo
ram dadas à pübltco e mereceram a atenção do mundo, mas, que,
afinal de contas, mais conveniente fora que não houvessem sido
feitas: - Mussolini disse em 1937: "Sicília se acha tão bem defen
dida por terra como por ar e seria loucura inqualificável tentar
invadi-la. Começa agora para ela uma época das mais felizes dos
seus 4.000 anos de história como centro geográfico do Império".
:í!:sse trecho não necessita comentário. Torna a falar o Duce em

princípios de 1941, depois da perda da Etiópia: "Asseguro-vos que
retomaremos o nosso território da África, quando quisermos e sem
dificuldades". Acrescentou: "Para vencer o "eixo" os exércitos bri
tânicos terão de invadir o continente, passo êsse que nenhum in
glês sonhou <lar".

Citaremos a seguir a famosa declaração de Goeríng, em agõsto
de 1939: "Não cairá no Ruhr. uma só bomba lançada por avião Inímí
go". Vejamos algumas frases de Hitler. Em junho de 1940 disse 61.
aos d.irigentes do seu partido: "Até o dia 15 de agôsto a Inglaterra se
rá posta de joelhos". Em dezembro de 1940, dizia: "O ano de 1941
trará a consumação da vitória máxima da nossa história". Em ou
tubro de 1941 declarou: "Hoje I)OSSO declarar que a Rússia foi es

magada e. nunca mais se tornará a pôr de pé".
Von Rommel, considerado gênio militar, também desejára es

quecer o passado. Em outubro de 1942, expressou: "As portas do
Egito estão ao nosso alcance e não chegaremos até elas para qne
cedo ou tarde nos expulsem dali. O que temos conservaremos".

Weygand, indubitavelmente o principal responsável pela que
da da F'rança, disse em junho de 1940: "A Inglaterra ver-se-á obri
gada a pedir a paz antes que passem oito dias".

Os aliados também não dão bom material para esta crônica.
Por exemplo, Sir Edmund Ironside, então chefe do Estado Maior,
disse em abril de 1940: "Estaremos prontos para qualquer coisa
que os alemães possam provocar .. Na realidade, aceitamos de mui
to bom grado o ensejo de lançarmo-nos sêbre êles", No mês se

guinte produziu-se a retirada de Dunquerque.
Winston Churchill qual'ificou de êrro a invasão da Noruega

por Hitler, mas a história demonstrou que ela quase provocou a
ruina dos aliados.

O embaixador Kennedy, dos Estados Unidos, disse em novem
bro de 1940: "A Democracia faliu na Inglaterra; terá de surgir o
Nacional Socialismo".

A seguir, vêm todos os peritos navais norte-americanos, que
disseram que "os couraçados japoneses iriam a pique logo que fi
zessem uma descarga".

Finalmente, o ex-primeiro ministro Chamberlaín disse: "Hitler
perdeu o ônibus". Queria êle refertr-se rà invasão da Noruega, que
Hitler realizou quase imediatamente depois.

QUARTA-FEIRA
DIA 23
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Fones �587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 17 é 19,30'

Programa gigantesco de últimas exibições.
Lionel Atwill, Medea Novara e Conrad Nagel, em:

A imperatriz louca
Jae E. Brown, Uo bôca larga" e Martha Rayec «a bôca larga' em

Bôca não é garg'aniaSETE QúEDAS (DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS
Preços: 2,00, 1,50 e 1,00. Censura Livre

"Soirée" da Chita e da
Pelúcia. Apreseftt(lção de
novos nú·meros d. rnúsi�a
de compoaitor$ catarinen
ses na interpretação de Air
ton Ramalho. Distribuição
de pinhõeil, rnelerdo, etc.

CINE IMPERIAL Sess�o às
19.30 hs�

Fones 1587
e 1602

suc-esso máximo da .emana, com Barbara Stanwick, JoeI
McCrea e Brian Donlevy:

Até que a morte nos separe
MELHORAMENTOS DE GOIANIA (DFB)
BOMBEIRO COME-FOGO (Desenho Colorido)

Preços: 2,00 � 1,50. Impr. até 10 anos

347
1 oa G.e �

Missa de
- , -

anrverseno

Departamento de Justiça do
Trabãlho

O sr, dr. José Veríssimo Fi
lhó, que acaba de se nomeado
presidente do Departamento da
Juatiça do Trabalho, nesta ca

pitai. dará sua primeia andiên
cia no próximo sábado, às 10
horas, oportunidadede que s, 8.
aproveitará pára prestar home
nagem' o sr. dr. Sales dos Reis,
ex.. :itular daquele cargo.
Agradecemos o convite que

se dignou fázér-n08 s.s. para
asSi'sti,t 80 aludido ato,

Vida Social I

. Amanhã, no ODEON:
TITO GUIZAR e os mesmos artistas de RANCHO GRANDE

Um romance no trópico

João D, Voz e Nair 0_ Vaz convidam pa
rentes e pessoas de suas relações, para assis
tirem u missa de 2' aniversário de faleci
mento, que mandam rezar por alma de seu

inesquecível' Pai e Sogro, JOAO VICENTE
VAZ, quinta-feira, 24 do corrente, QS 1_30
horas, na Igreja Matriz da cidade de S.
Josê. Desde ja agradecem a todos que com

parecerem a êsse ato de piedade cristã. 3 v. - 3

. ....

Legião Brasileira de Assistência
Convite

A Presidente da Legião Brasileira de Assist�ncia e o Diretor
do Curso de :enfermeiras Socorristas convidam as autoridades, médicos,
Samaritanas e Voluntário.s Socorristas da Cruz Vermelho BrOãileira e

da Legião Brasileira de Assistência para as solenidades de formatura:
das Enfermeiras :Socorristas, sábado próximo, dia: 26.

9 horas -- Missa votiva na Catedral Metropolitana. 20.30 ho
ras -- Entre'O'a dos certificados, no palácio da Extinta A.IIIembliia
Legislativa,

Beatriz Perdetneiras Ramos
Dr. Ylmar Corrêa

Prenúncios -de guerra
civil na Itália

Além das desmoralisadoras derrotas sofridas na Africa e
os destruidores raides aliados contra suas cidades indústriais,
a Itália deve encarar seriamente um novo perigo: a guerra ci�
vil. Já nas vésperas da súa declaração de guerra á Inglaterra e

á França, o discurso de Churchill dirigido ao povo italiano re

percutiu favoravelmente em grande parte da Itália, que de
monstrava, assim, a sua aversão á aliança I com o nazismo,
aversão essa que, infelizmente, foi abafada pela polícia facista.
Nos dias presentes, êsse sentimento crece ver,tiginosamente. a
ponto de já verificarem-se manifestações públicas em várias
cidades italianas em pról de uma paz em separado, Porém,
apesar da grande corrente anti-na4ista, é lógico esperar-se que
Mussolini não abandone o campo político sem luta, pelo que
devemos admitir a possibilidade da, Itália' ser sacudida pelos
horrores da'guerrra civil, que seja qual fôr o sçu resultado, fa�
ç1litará �,norm�m._ent� a invasão aliada. (C. ��' C.),

l.BlTersál1oll r
Fa'z anos hoje o nosso preza

do conterrâneo sr. João Batis
ta Sabino , industrial.
Fazem anos hoje:
Srá8. Adelaida Silva e Neusa

dos Passsos Pereira;
I sritas. Regina P. Gomes e
: Aurelina Vieira;

srs. Manoel da Silva Morais,
Artur Luz, Ernani Ferrari;
jovens. José Vieira Dutra,

João Zenon Bandeira.
menino. Evaldo Schaetfer Fi

lho.

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPfRITO SANTO
_._ (COPYRIGHT DA "PRES8 PAR
GA" ESPECIAL PARA O ESTADO).

em
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Padaria Central
A V I S O,Esportivo

.
Sob a direção de ERASMO

o CAMPEONATO PAULISTA EM à disposição da Federação do Remo
REVISTA � de São Paulo o quadro de futeból

É a seguinte a classificação, por dos "aspirantes", para em encon

pontos perdidos, dos concorrentes tI'O amistoso com o do Coríntians,
ao campeonato paulista, no primei- a ser realizado no Pacaembú, re

I'O turno: 1° lugar - Corintians e vertendo a renda liquida totalmen
Portuguesa de Esportes, 4; 2° lugar te para os cofres da entidade náu
- Palmeiras, 5; 3ó - lugar - São tica. Belíssimo gesto dos dois sim
Paulo, 6; 4° lugar - Juventus, 9; 5° páticos clubes que assim conf'ir
lugar - Ipiranga e Santos, 10; GO mam o desejo de que sempre nor

lugar - Comercial e Portuguesa tearam suas diretorias em bem ser

Santista, 14; 7° lugar - S. P. R, Ifi; vir e ajudar o esporte amador da
8° lugar - Jabaquara, 18. nossa capital.

- Foram os seguintes os princi-
pais "artilheiros" do turno: 1° - O CORINTIANS VAI INAUGURAR
Leônidas (São Paulo), com 12 ten- UMA SUB-SÉDE EM BOTUCATú
tos; 2° - Hércules (Corintians), e São Paulo, 22 - Uma das mais
Paulo (Juventus), com 9 tentos ca-, notáveis iniciativas postas em prá
da um; 3° - Ferrari (fJuventus) , tica ao assumir a, presidência do
com 8 tentos; 4° - Luizinho (São Corintians, por Alfredo Trindade,
Paulo), Viladônica (Palmeiras), e foi a de instalações de sub-sede nas

Charuto (Portuguesa de Esportes), principais cidades do interior pau
com 7 tentos cada, um. lista. Não se póde negar que o Co-

- Os 53 jogos do turno rende- rintians é um dos gremios que con
ram Cr$ 2.645.&30,00, dando assim, ta em todo o nosso "hinterland"
uma média de 48.500 cruzeiros por com grande número de admirado
jogo! res, Era, interessante, portanto, que

- Clubes cujos jogos apresenta- êsses simpatisantes se irmanassem
ram maior renda: São Paulo - 1 dentro de um único objetivo, que é
milhão e 287 mil cruzeiros; Pal- o de cooperar para o maior pro
meiras - 1 milhão e 52 mil cru- gresso do clube. O programa de
zeiros; Corintinas - 960 mil cru- ação, nesse sentido, foi inteligente
zeiros. mente elaborado e posto em práti-

- Maior contagem: Corintians 9., ca, procurando desta forma propor-
Jabaquara O. cionar o maior número de regalias

- Foram assinalados 219 tentos. aos seus associados do interior. A
- O jogador de atuação mais re- primeira cidade a possuir a sua

gular : Remo, do São Paulo. séde foi Santo André. O entusiás-
- O jogador mais disciplinado: mo que se notou nesse local ani-

Florindo, do São Paulo. mau os dirigentes do alvi-negro a
- O diretor mais amigo da im- estenderem a iniciativa a outras 10-

prensa: Italo Adams, do Palmeiras. calidades. E assim Ourinho teve a

Três clubes italianos visitaram sua sub-sede. Todas as cidades já
o Brasil, reaHzando, no Rio ,e em começaram a manifestar o desejo
São Paulo, as seguirutes partidas: de possuir, também, uma sub-sede.
Em 1914 - Paulistano 1, Pro Cabe agora a Botucatú, onde o Co

Vercelli O; Mackensie - Palmeiras rintians inaugurará domingo pró-
1, Pro Vercellí 1; São Bento - ximo, a sub-séde "João Batista Mau
Ipir anga 2, Pro Vercelli 2; Paulis- ricio", como merecida homenagem
tano 1, Pro Verceldi 5; Flamengo ao seu ex-presidente. Esse fato será
- Almérka 1, Pro Vercelli 4; Ca- um autêntico acontecimento para
riocas 2, Pro Veroelli 2; Cariocas os esportistas botucatuenses, por-
4, Pro VerceUi 1; Flamengo - Bo- quanto está sendo organizada uma

tafogo 1, Pro Vercelli 1. seleta delegação, figurando entre a

Em 1914 - Internacional O, To- mesma, além de .sua diretoria, o

rino 6; Paulistas 1, Torino 6; Co- quadro de "aspirantes", que fará,
rtntíans O, Tor-íno 3; Paulistas 1 nessa cidade, uma exibição frente
Torino 7; Corintians 1, Torino 2: ao mais poderoso conjunto local.
Luzitano O, Torino 3.

'

Em 1929 - Cariocas 3, Bologna
1; Paulistas 6, Bologna 4; Corin
tians 6, Bologna 1; Padmeí ras 4,
Bologna 4; Paulistas (seleção B)
1, Bologna 3; Cariocas 3, Bolog
na 1.
Em 1929 - Cariocas 6, Torino

O; Cariocas 2, Toríno O; Palmeiras
0, Torino 1; Paulistas 6, Torino 1
Dois clubes e urna sel'ecão d�

Portugal se exibiram no
.'

Brasil
a!}ui disputando as seguintes par�tidas:
Em 1914 - Ingleses do Rio 3,

Portugueses 1; Brasileiros 1, Por
tugueses O; Cariocas O, Portugue
ses O; Botafogo O, Portugueses L:
Palmeiras 2, Portugueses 2' Ma:
ckensie 5, Portugueses 1; Pau'lis
tas O, Portugueses 1.

.
Em 1928 - Fluminense 4, Spor

tíng 1; Vasco 1, Sporting 1; Flumi
nense 3, Sporting 2; Cariocas 3
Sporting 2.

'

Em 1929 - Porbugueza de Es
portes 2, Vitór-ia 2; Cariocas 4, Vitória 1; América 2, Vitória L: Ca
riocas 3, Vitória 1; Pall!lista�o 1
Vitó-ria 1; Portuguesa Santísta l
Vitória O; Atlético 3, Vitória 1:
.(Em Belo Horizonte).
Em 1930, o Hakoah, de Nova

York, excursionou ao Brasil, rea
lizando os seguintes jogos em São
Paulo:
Paulistas 3, Hakoah 1; Palmei

ras - São Paulo 2, Hakoah 3' Co
rtntíans 5, Hakoah 1; São Paulo5, Hakoah 2; Santístas. 2, Hakoah 2.

- O diretor menos aquecessivel:
Roberto Pedrosa, do São Paulo.
- A melhor vanguarda: do São

Paulo.
- O melhor juiz: Carlos de Oli

veira Monteiro,
- Seleção A do turno - Oher

dan, Píolím e Begliomene, Aiála
Og e Noronha, Cláudio, Servilio
Leônidas, Remo e Hércules - Sc�
leção B - Robertinho, Jáu e PIo
rindo, Alberto, Brandão e Dino Je
rônímo, Lima, Anito, Viladoni�a e
Pardal.

o ESTADO

CELESTINO PALMA NO SÃO
PAULO

São Paulo, 21 - O grande "seu
ler" nacional Celestino Palma acaba
de solicitar seu registo como rema
dor do São Paulo Futeból Clube.

Seu Nariz
se Entope,
Perturba
o Sono?

Ao deitar-se pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. Va-tro-nol "desentope" o

nariz, facilita a respiração, preparan
do assim o caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a estor
vante mucosidade, acalma a irrita
ção, contrai as membranas inchadas.
Goze do bem-estar que Va-tro-nol
proporciona, esta=: ..h
V'CK /�.J�a

VA·TRO·NO�

..

-

Dr. ROLDAO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, onde foi Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof.
Alípio Correia Neto (Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). Com prática na clínica ginecológica do Prof. Silo O. Matos. Assistente do
serviço de partos do Prof. Domingos Delascio no «Hospital Leão XIII».

Cirurgião do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grasso,
tiroide, rins, próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.
Doenças de Senhoras e partos.

Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa de Saude São Sebastião, e
das 3 às 5 à Rua Fernando Machado n , 6 [andar terreoJ. Tel: 1.195.

Opera na Cása de Saude São Sebastião'

Francisco "Treska, proprietário
da "Padaria Central", sita à
Rua Deodoro n

' 20, desta ca
pital, avisa os amigos e anti
gos fregueses de que, nesta da
ta, assumiu a direção da mes
ma, afastando, definitivamente,
dei seu estabelecimento com

mercial, os ex- arrenda târios, srs.

Pedro Claudino Goulart e Her
cílio Nunes, o� quais não po
derão fazer qualquer negócio
ou transação em nome da men

cionada Padaria. Florianópolis,
15 de' Junho de 1943.
327 ISvo8

também' ti D(ATO
cortando ou cosendo/

O.K.STUOro

c

ando alguém, ta.I oomo 6 ea_
lheiro da i1nstraQlLo ...aima, ofllrecer-
lhe, em 1Ull{J,vel gesto, um oàHce do
excelente a.peritlvo KNOT. lembr$
se V. Sia. de a.crescentar, ao a.gradeo
ce, a. gentilém:E1.TEÉ TAI1-
BtN o I1EQ APERITIVO

PREDILETO!
.

.1d!!tijI ��(� I
U/'f »ooooro DA KlYorU./lfo.pJl1. ESr6VROS
____ IT4..'AI ...-- ."

SÃO PAULO E CORINTIANS VÃO
JOGAR EM BENEFiCIO DO REMO

PAULISTA
, São Paulo, 22 - O São Paulo pôs

SE�AS

VENDE-SE: �i�� m;;
mudança

um negócio de secos e melhedes,
bem afreguesado, no Saco dos Li
rnões, casa n. 280. Tratar na ma-
ma. 5 v.-- 2

LIMOUSINE
VENDE-SE por Cr.$ 7.500,00 uma
limousine Ford 1937. Vêr na GarClo
ge Augusto. Rua Francisco Tolen�
tino.

CASA
Aluga-se, à rua Blurnermu , um

prédio com 10 quartos, 2 salas, etc.
Tratar na «A SERVIDORA».
Rua João Pinto, 4. -- Fone: 775.

Aluga-separa família a CMa n' 2 (l' an
dar), à rua Visconde de Ouro Pre
to, esquina da praça Quinze. Tra.
tar no Mercado, n. 32. ,,-2

Caspa 1 LOÇÃO JlABA.VI..

_LH_O_SJ._I ...... ._/-

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. são encontradas nos balcões da -

Casa SANTA .BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

ALVARO RAMOSCIRU·RGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
crA. WETZEJ..J INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regtsr.)
_i.o 4... '.lta" •• o... .le.... f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rir a valer � Hoje e todas as noites, somente no

Parque-Teatro de Diversões GUARANI'
NOVAS e sensacionais ESTREIAS

�.!.��=�E� Os checos combatem pelaDR. ARAÚJO
L-h d d d EOLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

.

I er" a e a ur"opaEspecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSUIA'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 DO PRESS-INFORMATION SER- número de seus oficiais comandan- Ambos generais conhecidos e de
VICE - EXCLUSIVO PARA ESTA tes foram membros da Legião Cbe- grande experiência.
FOLHA. coslovaca, durante a Primeira As forças checoslovacas que fo-
Londres, junho - Os esquadrões Guenra Mundíel, quando combate- ram r-emovidas da França para a

checoslovácos de "Spitf'ires", que rarn os alemães e os austro-húnga- Grã-Bretanha, compostas de milha
operam em bases Iocal'izadas na ros. Agora estão demonstrando res de homens, fonrnarn agore uma
Inglaterra Ocidental, [á destrui- suas experiências como veteranos hrígada .independente, que está re

tábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto 11. 7, sobrado - r'arn, até agora, nada menos de 167 da guerra. Outras tropas checoslo- ceherndo recmtas de todas as par
aviões inimigos. A maior parte dos vacas, comstitaridas por cinco mil tes do mundo. ks mulheres checos
serviços rotineíeos desses, esqua- homens, estão combatendo na Rús- Iovacas, na Grã-Bretanha aâistararn
deões se constitue de patrulhas sia, tendo sido a primeira unidade se nas formações de 'serviços brí
ddunnas, sôbre miJhares de navios. combatente estrangeira a formar tânicos.
Além disso, escoltam combôios alia- lado a Iado com os aâiados russos. O espírito de luta das tropas che
dos no Atlântico, os diversos tipos Muitos ,e1eanentos pertencentes a coslovacas não tem apenas como

de bornbandeadores - "fortalezas essa fôrça já toram condecorados objetivo a reconstrução dia Repú
voadoras", "Liberators", "Bos- pelo .Mlto Comando Husso. O treí- blica Checoslovaca. Essas tropas
tons", "Whirlwínds" e "Hureíca- namento dessas tropas é realizado aliadas são representantes de uma

nes."; realizam hem sucedidos ata- derrtro dais bases de um acôrdo mi- das, Nações Unidas. Estão comba
ques contra a navegação inimiga litar especial, firmado pelos gover- tendo por uma Europa nova e li-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS no canal da Mancha, e contra ni- nos checoslovaco, l'US'SO e britâni- vre e por um novo mundo demo-
CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 14 às ,17 horas -- Rua Felipe Sch.m!dt, 39 (sobr.) nhos de rnefmadhadoras, fábricas e co. , orático, guiadas pelo espirito do

comunicaçôcs no norte da França. Na Grã-Br,et:anha, o comandante- primeiro preside-nte da República
São essas unidades de caças, que chefe das forças checos�ovacas é o Checoslovaca, Thomas Garrigue
cooperam com a Reat Força Aérea general' Serge] Ingr e o coruandan- Masaryk, e sob a Iíderança de seu

Bnitânioa, a guarda avançada da te-chefe dos Esquadrões Aéreos atual presidente, dr. Eduardo Be
Repúhlica Checoslovaca, que Hi- Checoslovacos o general Míroslav. nes.

tlea- pretendeu destruir,
A história da Força Aérea Che

coslovaca é realmente inspiradora.
Em 1918-19, 'quando a liberdade
Checoslovaca foi reconstruída, não
existia uma única fábrica de aero

!planos no território da República
Checoslovaea ; em 1936, o marechal
Hermann Goer irig declarou que a

Força Aérea Checoslovaca era o

princlpal poderão aéreo da Eur-o
pa. Em 1938, antes da crise de Mu-

DR. AGRIPA DE FARIA rrich, o Exército Checoslovaco dis-
punha de mais de três mil aviões,
sete fá,brkas de aparelhos e três
fábricas de motores para aviões.

AJpós à invasão do país pelos ale
mães, 'em 1-1 de março de 1939, os
naz ietas apoderaram-se da Forca
Aérea ChecoSilovaca, mas os pil�

Dr. Newton L. d'Avila tos não foram capazes de levanfur
_ Médico _ vôo ,nos aviões checos,lo!Vacos, coill-

Ex-interno da Assist3ncia Municipal fislcaldos peJo Reich, devido à sua
e do Serviço de Clínica Cirúrqica const�ução especial. Os nazista.s fi
a cargo do Prof. Castro Araujo, zeram então tentadoras ofetr'Ías aos

do Rio de Janeiro. ·1
Vias urinArias _ Operações PI' oOt08 ClbecCls para que fossem até
Consult: Vitor Meireles, 28. o Rei,ch nos aviões. Cent,enas de pi-

Atende diariamente às 11.30 hs. e, IOItos candidataram-se aos lugares.
à tarde, deus 16 hs. em diante Mas os 'nazistas não ,chegaram a re-

Resid: Vidal Ramos, 66. ceber seus hÓSipe'd.es, pois -dos, avi-Fone: 1067. ões, que prurtimm p,ara uma vi<3!gem
a Alemann1a, s'ob o com,ando de pi
lrot08 cheooslovacos, nem llm único
chegou a seu desl1:ino . .A;pe,sar de os

ofidails da Gestaip'Ü viaja,rem a bOlr
do, os av,iões alle,rm'Vam na Polô
nia ou llla Rússia Soviética. Todos
OiS apa,rel,hos obri'gados a fazer
aterrarge.nls fOlrça,das na AIlCmanha
incelooiavam-se ou destoroçavam-s'e
ao aterrar.
A Fôrça Aérea Ohecoslovaca de

sapareceu e com ela os aviadores
que ipo,r camilnhos a!VenhN'osos e

peri,gosos, chegruram à França e à
Ingla,ter.ra.

AJss<im foi possível foOrmatr na

Grã-Breta1ruha uma unidade de
maior efidêl1icia, que até agora
realitzou mais de vinte mil opera
ções aéreas, operou cêrca de 1.300
vezes ,sôbre a. Alemanha e ,a Euro
pa Ocuipada, la,nçou três mi.Ihõles
de libms de eXip'losivos e 97 m.il
Hobr.as de bombas ince,ndiárias, e

atacou com êxito, submarinos ini
mtÍgos.
Trinta le um pilatos já re'ceberam

dos bri,tânicos condecorações por
wa coragem.
Além d'Üls laviaid.ores checos�ova

COS', exisl1:em n.o Oriente Médio uni
dades de ilnfainl1:ari,a cheIC-osllOvacas,
que p,a,rticÍ!Param das< oiperações, na
Síria e Ino Líbano. De lá foram pa
ra a Líbia, o,l1id-e lutamll11 com êxi
to tm Tobruk e Bensasi. Grande

DR. M.ADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfetçoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

'CONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 9 às 11 hs.; ã tarde, excepto aos

NEVES

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

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

Ex.interno do Serviço de Clíndca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departaznen to de Saúde

CLíNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos fi crianças. CONSULTóRIO:
Rua Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 1426 - RESID1l:NCIA: Rua 'VIsconde de Ouro

l'reto n, 70 - Tel. 1523 � HORARIO - Das 15 às 18 horas - FLORIANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON --- MÉDICA

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos Servíços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. PereLra Gomes (S. Paula)
Chefe do SerTiço de Oftalmol8gia [do Departamento de Saúde e !Hospital d" Caridade

CIÍJlJca médico-clrúr&ica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

AI l8 horas - RESID1l:NCIA: C••selheíro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DRCUNICO
•

DR. DJALMA
-MOELLMANN
Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospjtaís europeus

Cl!nica médica em geral, pediatria, doen

ças Iló sistema nervoso, aparelho geníto
ur!nário do homem e da mulher

A8IIiste. Téculco: DR. PAULO TAVARES
Our80 de Radiologia Clínica com o dr,

Manoel de Abreu Campana'rio (São Pau-

10). Espe€lalimdo em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
netro, - Gabinete de Raio X - El·ectro

cárdiegrafia clínica - Metabolismo ba-
181 - Sondagem Duodenal - Gabinete
d. fieioterapia - Laboratório de micros'

Oopia e anáUse eIín,ica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

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

COll1pleto gabinete de Eletricidade
medica: Ondas curtas e ultrarcur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia

I Consultório: Rua Deodoro, 3
esquina Felipe S<fu.midt

Das I) às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.
Telefol'le 1.475

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA
CIftUítGIA.O - DIRETOR DO HOS·

PITAL DE CARIDADE
Doenças de �horas - Operaçô� -

Dla1lermia _ Iniro-Vermelho - Ultra
Violeta

kua, Vi9C. de OI1I'O Preto, 51. Tel. 1.644
IlONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 hOil:'lIS

1'ratamento das dores e inf�ç(leg nas
, eenhora" para evitaT operaçOes

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTibTRICA

(Parteira)
DIplomada peIa Maternidade

de Florianópollll
Coa 10nara prática do lIernço

obstétrico
Atende chamados a qualquef

hora
Praça oda Bandeira, 53 - sob.
(Anttl'o Larlt[o 13 de MaIo)

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clinica e Cirurgia
do toeax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas, RESID�N-
CIA: .'_lmiTante Alvim, 3S. Fone 751.

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das I;
horas em diante

DR� REMIGIO
CLíNICA MJ<.:DICA

Fone 1592, 9'às 12 e 14 às 17 horas_ RE·
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

SIDl!:NCIA: Av. H. lIuz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
F,elipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto. 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô·

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tnmor68, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de a;êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópfllls.
Praça Pereh'a e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
HOl'ário: Das 14 às 16 horas, dial'iamente.

.. Nlo tenhas dúvida em de
"lI.clar úm "quinta-coluna",
r mais que pareça teu aml
J 1110 merece tua estima um

AAt j, J!'Jt." ,(I- )l. 1·1·

-�-----.-

As anedotàs e piadas aparen·
temente Ingênuas são grandet!
armas de desagregaçlo mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. P..I.l�

GR IDEZ
provoca, em regra, enjôos, vômitos
e azia, perturbações essas causadas
pelo excesso de acidez no estômago .•
Para combater a acidez, tome Leite
de Magnésia de Phillips, que alca
liniza o estômago e tonifica o apa
rêlho digestivo.

AS AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS VENCERÃO

Calcados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropical)
Capas para militares
smokings, Sobretudos, Trajes

AGE CIA RENHER

I

Rua Padre Miguelinho, 36

12. • .'

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quarta-'elra, 23 de Junho de 1943

o CLUBE 12 DE AGôSTO COGITA DA CONSTRUÇÃO DE, SUA NOVA $EDEnal da cidade. seguintes sócios: drs, Altamiro Gui-' grupo completa e brilhante desín-
Não nos excedemos em elogios marães, Aderbal Ramos da Silva, cumbência das atribuições que lhe

quando assim nos expressamos, Thiers Fleming, Vasco d'Avila, com. foram confiadas e que merecem o

porque, sem dúvida, o empreendi- Epaminondas Santos, eng. 'Tom mais acentuado interêsse assim da
mento a que se aludiu obterá o mais Wildi e srs. Celso Ramos, Libório parte daqueles que o compõem co
franco êxito, -- faltassem outras Soncini, José Cândido da Silva, José mo de todos a quantos signifiquem
razões, devido à acertada escolha Elias, Jaime Linhares, Siríaco Chris- de algum modo os destinos do Clu
dos membros componentes da ref'e- toval, Dionísio Damiani, Valter be 12 de Agôsto.
rida comissão, que contará com o Meyer e Reinaldo MoeIlmann.
trabalho valioso e inestimável dos. É Iícíto esperar-se de tão luzido Publ. O. K.

Conforme estamos informados, a fim. de promover a imediata cons

diretoria do Clube 12 de Agosto de- trução da nova sede do clube.
Inadiável e de alcance por todos

os títulos elevado, porquanto o an

tigo projeto está reclamando efeti
vação há vários anos, a medida que
ora vem de ser adotada revela, ine

gr am o corpo social daquela sem- gàvelmente, o alto espírito de âni
pre conceituada e simpática socie-, ciativa e realização que anima os
dade recreativa, com o importante' atuais dirigentes do clube tradicio-

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

Entrou a Ró ia no 3-, ano de guerraQUANDO A GUERRA ENTRAVA NO 3° ANO foram de trinta, e cinco mil canhões de diversos calibres, trinta mil tan-
Moscou, 23 (U. P.) -- Tropas de assalto russas irromperam pelas ques e vinte e três mil aviões.

linhas alemãs da bacia do Donetz, precisamente quando a campanha Os exércitos expedicionários italianos perderam, na frente orien
teuto-russa entrarem seu terceiro ano. Entrementes, os hombardeiros tal, cento e cinco mil homens, sendo sessenta mil mortos e quarenta e
eslavos, mediante ataques potentíssimos, provocaram enormes incêndios cinco mil prisioneiros.
'las estações ferroviárias que servem de base de abastecimento às for- Os rumenos, por sua parte, perderam duzentos e cincoenta mil sol-
ças inimigas que lutam na frente Ucranie.na. dados entre mortos e desaparecidos. Os húngaros e os finlandeses sofre-

o Comando russo, por seu turno, informou que as trenas nacionais I rum perda" menores, embora as mesmas, juntas, alcancem a cifra dos
irromperam nas linhas germânicas, em vários pontos isolados da freu-, cem mil, entre mortos, feridos e desaparecidos.
te sul, depois de repelir o ataque de regular intensidade lançado pelos
alemães, os quais pretendiam eliminar as importantes cabeças de pontes
russas à margem direita do Donetz. Nas últimas horas, as operações
aéreas eslavas foram concentradas contra as estações ferroviárias que
vão da Balakleya à bacia do Donetz, onde foram causados 8 enormes in
cendios CJlle deram origem a violentíssimas explosões.

6
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signou recentemente urna comissão
especial, composta de elementos
mais prestigiosos entre os que inte-

POUCO AJUDARÃO OS ITALIANOS
Moscou, 22 (U. P.) -- Ao passar o segundo aniversário da declara

ção de guerra à Rússia, pelos alemães, informa-se aqui que os italianos
"não pódem contribuir com tropas, para auxiliar a nova ofensiva alemã
nesta frente, porquanto os seus melhores combatentes foram aniquila
dos. ou aprisionados, no norte da Af rica..

OS MORTOS, FERIDOS E PRISIONEIROS
Moscou, 23 (U. P.) -- As perdas alemãs, 110S dois anos de guerr a

na Rússia elevaram-se a seis milhões e trezentos J1Iil mor los, feridos t

prisioneiros, enquanto as perdas soviéticas foram de quatro milhões (

duzentos mil soldados mortos e desaparecidos,
Os nazistas perderam, ademais, cinquenta e seis mil e quinhentos

canhões de diversos calibres, quarenta e dois mil e quatrocentos tan
ques e quarenta e três mil aviões. As perdas russas no mesmo per-iodo

A mensagem de Roosevelt a Stalin
Wash1ngton, 23 - U.P. - E' o seguinte o texto da mensagem que

Roosevelt enviou a Stalin por ocasião da passagem do segundo aniver
sário da guerra entre a Russia e a Alemanha: "Passam dois anos da
data em que, por um ato de tra:ção, de acordo com a longa tradição
da duplicidade nazista, os dirigentes do Nacional Socialismo lançaram
seu brutal ataque contra a União Soviética. Desta maneira, se uniu
à crescente lista de seus i rrirn iqos o poderoso exército da União
Soviética. Esses dirigentes nazistas menosprezaram o nivel ante o

qual o governo e o povo soviéticos tinham desenvolvido e robustecido
seu poderio militar, para defender seu país. Enganaram-se os nazistas
em sua apreciaçãs da decisão e valor do povo soviético. Durante dois
anos, os povos do rnurido amantes da liberdade contemplaram com
crescente odrnfrciçdo os trcrnscenderrtoís e quoae incriveis sacrificios que
o povo russo está fazendo corri tanto heroismo. O crescente poderio
combinado das forças de todas as nações unidas, que é aplicado 00

da vez com rncrior intensidade contra os nossos inimigos corrruns , �
testemunho do espirita de unidade e sacrificio necessários para a nos

so, vitória definitiva. E' êsse mesmo espirito, tenho certeza, o que nos
alentará para abordar a" complexas tarefas de paz, que a vitória
submeterá ao mundo: -- Ass: -- Franklin D. Roosevelt".

�1 _1:-\ H (J _1-� f Liquidemos a ação dos intrigantes!
Is. Salvador, 23 (A.N.) O general Manoel Rabelo,

iIi1I!I__!õB!l_!ll!l!IIIII!!Il! lIIEI_�-.,.-.. falando à imprensa, advertiu sobre a necessidade de lim
par o ambiente nacional, expulsando os derrotistas, mal·
disen.tee, intrigantes e sabotadores, a-fim-de que o exér
cito marche, deixando atrás de si uma população Ior ta
lecida moralmente e cheia de civismo.

.N()VA

Pgr pertencer ao Partido Comunista
Washington, 23 (U. P.) -- A propósito da impugnação da cidad::mia

I norte-americana concedida, em 1927 a ·William Schnerderman, líder do
i Partido Comunista da Califórnia, a Suprema Côrte estabeleceu que o

pertencer ao Partido Comunista não é razão suf'iêiente para cessar a

!
cidadania norte-americana concedida a uma pessôa.

J A noitiJjda de hoje, Capitão de corveta Vitorino da
no Lira Silva Mala

A grande e tradicional noite de
São João será condignamente co

memorada êste ano no Lira 'fê
nís, en1. uma "soirée" de pelúcia. e

chita, qu.e será levada a efeito, hoje,
nos salões do aristocrático clube
da colina.
Além de oferecar esplêndidas sur

presas aos frequentadores do Lira
a diretoria dêsse clube apresentará
o seu novo

� 'crooner" 1 o jovem
Airton Ramalho, que interpretará,
entre outras, composições do nosso

estimado corrterrô.neo o estudante
Solon Mazarakis, elemento ben
quisto nas rodas artísticas de Curi
tiba.
Assim é que. dêsse cata:dnense,

Airton Ramalho interpretará as

valsos "Saudades de Florianópolis",
em estilo sertanejo, "Voltei", "Tuas
frases", etc., a primeira consti
tuindo uma homenagem do jovem
compositor aos seus conterrêineos.
Esses belíssimos números de música
popular, por certo, ganharão muito
em expressão, na voz de Airton
Ramalho, que, durante longo tem
po, atuou com êxito ao microfone
da PRB-2, de Curitiba.
E', pois, de se prognosticar suces

so absoluto para a "soirée" de
hoje, no Lira .. _- W

Mais de mil aviões alacaram Krefeld
Londres. 23 (U. P,) - Ma�s i nos de uma hor�� �s bombardei- lôme�ros 1

do �rrazado centro in
de mil bombardeiros pesad�s bn-I ros �esa�os .�r�tanIcos la?çaram d�stnal ae DUISb�rgo e, ,co�o esta

tâ.nicos atacaram � centro

mdus-.I quasi
dOIS rmlhões de quilos de �ldade, aquela e tamb�m �mportrial de Krefeld situado no vale bombas. Algumas delas eram de (ante centro de comumcaçoes do

do Ruhr. Na cidade industrial de I :uatro toneladas e, ao explo�i- vale do Ruhr.

f ld d 1 70 '1 h b' . rem, provocaram enormes Incen- Não regressaram do ataque a
Kre e e mI a ltantcs "d'

.

d
.

I A 'd d K r. ld 44 b b d' b'
. r.' . 'I lOS na zona ln ustna. CI a e rele om ar eIras ritâ-

estão localIzadas grandes labncas 1 K f ld t' 't d 16
'

. oe re e es a SI ua a a qUI- nICos.
de aço espeCIal para tanques e

de Londres, 23 (U. P.) - A emissora de Berlim acaba de in
de formar que a cidade de Krefeld, no Ruhr, foi literalmente

transformada em montão de ruinas pelo bombardeio aéreo de
ontem. Confirmam-se assim as informacões oficiais britânicas

Krefeld Já suportou 21 ata·· sôbre os efeitos dêste devastador ataque� comparável aos mais

que dR' F A' ,. violentos até hoje vibrados contra o Reich. Basta acrescentai'
.

s as ealS orças. ereas,

I que
as célebres bombas de quatro mil quilos caíam à razão desendo, ent�et�nto. o da nOIte pas- cinco por minuto, tendo-se o ataql.le prolongado pelo espaço.ê!J.� 2 maIS m�Q, DUft\..nte me-l de pip,coent6t minuÍOs, "

aeroplanos, enormes usmas

produtos químicos e oficinas
confecção de paraquedas.

..

Transcorre hoje o natalício do
sr. capitão-de-corveta Vitorino da
Silva Maia, digno comandante da
Escola de Aprendizes Marinheil'os,
e que, nos círculos militares e so
ciais desta capiial, goza de alta e
merecida estima.

ACCACIO MOREIRA
Advogado

Comunica a seus amigos e clien
tes que mudou seu escritório para
a rua «Arcipreste PaivaJt n' 5.
Atende das 10 às 12 e da. 14 à.s 17.
-- Fone: 1277 -- Caixa-Postal: 110.
-- Residência: "La Porta Hotél",
apartamento 112.

RITZHOJE 4a.-feira HOJE
Menores aband onados
Oltimas esportivas

Em partida amistosa realizada
ontem, ti noite, em S. Paulo, o

Palmeiras venceu ao São Cristó
vão por 1 a O, tento de Viladoni
ga. Renda: 60 mil cruzeiros.

•
O S. Paulo acaba de adquirir

iOO mil cruzeiros om bonus de
guerra.

•

Ã partida final do Campeonato
Brasileiro de Tenis, disputado em
S. Paulo, rendel,l 33 mil cruzeiros,
batendo o "record" nacional.

•

Em benificio dos tuberculosos da
Santa Casa, de Santos, jogarão
hoje, à. noite, Santos e relecionado
Jabapuara e Portugueza,__Santista.
Cabelos brancos r WQÃO

�RAVQ..lIOi! l

São João BatistaLegou-nos a tradição, a efeméride de
S. João Batista, em 24 de Junho. E feste
tlam todos a S. João Batista. Noite de São
:João! Há festa's, algazarras, passeios,
bailes; e fóra do sereno, crepitam as cha
mas das fogueiras em cujas brazas as.

sam-se, batata, aíptm, cará, cana de
açucar, que são saboreadas à calidez de
'em redor do fogo, numa alegria síngu
lar.
A petizada queima fogos de ar tif'Icio,

- rodinhas de fogo, fogos de "bengala",
foguetes. .. Soltam-se balões multicores
de papel de seda que a aragem fria da
Inoite hibernal leva a párarnos dístan tes,
quando a inclemência do vento não os

incendeia, mal subidos.
Raramente se deixa de ver, na casa de

um João, o clarão vermelho duma fo
gueira no terreiro varr ído: até no tugú
rio do humtlde homem do jornal.

S. João Batísta t Faz-nos crer as Sa
gradas Elscrituras que foi invulgar sua

santidade. Um anjo' lhe anuncía o nasci
menta. Desde o ventre materno é santí.
ficado. Veiu à luz do mundo por força
milagrosa divina. Os parentes e vízmhos,
cheios de pasmo, indagam "Quem jul
gais vós virá a ser êste menino? (S. Luc.
1:66). E a interrogação por 30 longos
anos per-vagou nas ondas do espaço, até
que Jesús de Nazaré, nascido depois, vem
responder, preconizando a João como
profeta e mais que profeta: o maior ho
mem nascido de mulher; UlU anjo envia
do para preparar o caminho e dispor o

povo para a vinda do Messias Redentor,
que em breve viria encetar seu mínísté
'ia sagrado.
Em verdade, João Batista foi o pre

·ursor de Cristo, o arauto do Salvador.
.) pregador zeloso e constante, autor-i
"ando sua doutrina, sem milagres, mas

persuadindo a todos .por seu exemplo
digno, quer na vida de Iiberda.de no de
serto, quer nas tenebrosas profundezas
do cárcere de Maqueronte, onde, sob o

gláudio homicida de Herodes, mor-re "tUma inocente às mãos da impureza.
João Batista, o mãrttr dia pureza, não' /

quís, jamais, honras mundanas, nem tí
tulos, nem festas.
De fato, a vida pia e o ardente zelo

com que pregava, chamando o povo ao

arrependimento tinham-llí:e conquistado
fama, por isso que uma ernbaíxada lhe
mandam os judeus para indagar se êle
é o Cristo. "Quem és tú? Pergunta de
difícil resposta, pois não é fácil dizer-se
de si o que se é. João não diz o que é
mas diz o que não é - "Eu não sou o

Cristo!". "És tú Elias?" - "Não sou!"
"És tú profeta?" � Respondeu: Não!
João, o astro de primeira grandeza no

fÍl'!l.lamento da humiidade, faz declinar
de si êstes títulos honoríficos, responden
do sem tergiversações: "Não sou !".
"Quem és, para que anunciemos aos

que nos enviaram?" "Que dizes de ti mes
mo ?.. Disse: "Eu sou a

'

voz que clama
no deserto: Endiretai o caminho do Se
nhor, como, falou o profeta Isaías",
João não podia dizer menos, mas po

dia, com justiça, ter dito mais. No entan

to, falou o bastante para que entendes'
sem que os vates das Escrituras auto
rizavam sua missão.
João veíu apontar Aquele que deve

tornar-se o único alvo de nossas honras
e glórias e repelir de si os louvores que
não lhe eram devidos.
Doutra feita seus discípulos abordaram

no, dizendo: "Rabi" aquele que estaw·
contígo além do Jordão, eí-lo batízando't
e todos vão a 11:1e!".
João responde: "V6s mesmos me sois

testemunhas de que disse: Eu não satl·à
Cristo, mas sou enviado adiante d'J1]le.
O amigo do esposo que lhe assiste e .0
ouve, alegra-se muito com a voz do es

poso. Assim, pois, êste meu gôzo já está
cumprido". E dando maior força à ex'

pressão, acrescenta: "É necessárfo que
'l!:le cresça e eu diminua". Aquele que I
vem de cima é sôbre todos".
E hoje, quando os homens vêm ti João

com festas, vivas e títulos, esquecidos do
principal que foi sua missão, urge que
a voz do deserto faça ouvir altissonante
e clara: "É necessário que 11:le cresça e

eu diminua".
Sim, Jesús precisa crescer no conceito

tt no coração do povo!.

Miguel Jorge Malty Neto
.........................

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSOH
reiniciou sua clínica

.-_._---_ ... - ....��• -"Ã- B;;,I�â�i'i_;�Naci�;;ai
-

quandO apare·
ceI' em sala ou salão, por motivo de reu:
"iões, conferências ou solenidadlll'!, fld:.rá estendida ao longo da parede, por Itraz da cadeira da presidência ou db�cal da tribuna, sempre iIlclma da ca

dedo respectivo ocupante e colocada nlmodo que o lado maior do retâng e:'esteja em �entido hOlizontal, e I� ntrela isolada em cima". (Decreto- 1.:i,Qi§, (l� ;u. 4'1 �1®o �c Utlli - Art. "1
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