
Quase morreu o motorista!

, .

IIILONDRES, 13 (U. P.) INFORMAÇõES FIDEDIGNAS, QUE CIRCULAM INSISTENTES EM GENEBRA, INDICAljJr @ A)TÁ.LIA CAPITULARÁ DE UM MOMENTO PA RA OUTRO. SEGUNDO CONSTA, OS PRóPRIOS CíRCULOS DIPLOM�� ®S:"�E.' )�:
MÃES NA SUIÇA CONTAM COM ESSA EVENTUALIDADE, UMA VEZ QUE A TENSÃO NA ITÁLIA CHEGOU Ai�aaR�-c1'�
ro ,CULMINANTE E PEORA À MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO SE AGRAVA. SALIENTA·SE POR OUTRO LADO QUE OS
CONSTANTES ATAQUES AÉREOS CONTRA A ITÁLIA ACELERARÁ A CAPITULAÇÃO OU A QUÉDA DO GOVÊRNO DE ROMA.

C.J30ernllat, r14a(U,a.p... )ooeOrpfoB"O-!(.t·c, \------
._-.--_ ----- ---

---Esteve sobre BooO
Londres, 14 (U. P.) - Clark

ai o
Grable, durante o ataque das for-

§
ças aéreas americanas contra
Bonn, acompanhou o piloto e co

-piloto duma Fortaleza Voadora.
Seu aparehho regressou com 15
orifícios de projéteis anti-aéreos,
o qual atacado ainda cinco vezes

pelos caças, p.orém I_lão r;,cel_:le;�danos graves. Grable tez o raid

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES como observador, afim de tirar
___________________ ___ fotografias dos combates aéreos,

I I
mas, não pôde obtê-las, devido à

florlanópolis-,Sábado I 14 de Agosto de 1943 H, 8894 posição do seu aparelho dentro da
formação, durante as 7 hor-as de

E d\ t'" M··I.... -Espião do «eixo» &.TuêõiõrTecos O a aque a I ao .No,�a Iorque,. 14 (L'. P.) - O _

LONDRES 1" CU P) - C' b b l' d t d cidadão c�lo11lbl�no �oberto L.a- Nova Iorque, 14 (U. P.) - Se-,L) •• airam om as a la as em o os nas Callecill a foi trazido ele Was- . . .

OS distritos de Milão, durante o ataque efetuado ontem à noite hington para esta cidade, afim de guardo a ra�lO. ele Berlim, faleceu,
pelas fôrças aéreas das Nações Unidas. Segundo informaram responder perante os tribunais pc- em consequencia dum ataque car

as emissoras do "eixo", as bombas lançadas pelos aliados la acusasão l!e espionagem que diaco, Von Witzedorff, que durante
causaram grandes danos, principalmente nos distritos índus- Bcol:tl:a! ef'le pesa, 0LProcllrad?1' muitos anos foi chefe da Reparti-

. . . - .. . . 1lI ce ln ormou que anas agia ;- C 1 I M" .té I A'trtaís de Milão. De Berl im Inrorrnam que uma bomba atíngíu em favor cio govêrno alemão, tcn- çao .entra. uo 1 llllS erro {O 1,
a Catedral e outras acertaram no teatro Scala de Milão, que, ç10 sido. adestrado na prática da do Reich.
sofreu importantes avarias. A estação ferroviária daquela espiona!l'em e enviado aos Esta-

Porto .J,..
c Lagunacidade italiana também foi gravemente danificada pelas bom- dos Unldos em 1940. Ui.::t-

bas aliadas. At - I A despesa com o

Outras informações, acrescentam que Turim foi atacada ençao . cinema p6de ser ti

pelas fôrças aéreas aliadas. rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Frc.ncisco Tolentino. 3.

'Milão realiz ou novas manifesta
ções contra a guerra. Milhares de
,(JJ�rárjog desfilaram pelas ruas,
atacando, em altos brados, a poli
tica do .goverrio do marechal Ba
doglio. Os car-abi neiros intervir
rmn energicamente e dissolveram
a nranlfestação.

o ]IAIS ANTIGO DIAUTO DE SANTA CATAUINA

Gra.nde carregamento
de álcoOl Ano XXIX

Porto Adegr-e;: 14 (C. P,) - Se
glllH'CIo informes colhidos pela r�
'portagem, procedente da Paraíba
deverá chegar a este porto hoje.
1.1111 vapor conduzindo 3.000 cai
xas de álcool enlatado e mais 150
toneis de 630 litros cada um,

. O retcrido car-regamento vem

destinado a di versos Impor-tadores
locais e- foi feito pela firma Samuel
Gaivão, de João Pessoa, em

execução de negócios realtzados
por inter-médio de seus represen
tantes nesta éapltal, srs. Irmãos
Gigànte Balzano & Cia. Ltcln.

{;OJ\I a chegada de tão grande
·carregwmento, f'lcará fi nossa pra
ça abastecida, por bom espaço de
iempo, de produto cuja falta tan
to se vinha fazendo sentir.

Rio, 14 (A. N.) - O ministro da
Viação aprovou novas tar-ifas pa
ra o poria de Laguna, no Estado
de Sta. Catarina,

A' luz do dia, choveram bombas sobre Roma
Londres, 13 (U. P.) - Roma ria anti-aérea entrou i med iatam en- !TOU sua fé religiosa à passagem

voltou a ser bombardeada hoje, à te em ação. Acrescenta que uma I do Pontífice, prosternando-se co n

plena: luz do dia, pelas forças aé- formação de bombardeiros alia- trita. Na Pr-aça Lodi, o Papa ajo e
rcas aliadas. O segundo ataque

I

dos, voando ii grande altura, evo- lhou-se c orou por alguns minutos,
contra fi capital italiana foi. efe- 'Iluciona'ndo s.õlJ.re a dd�de dll1�an- juntamente com a multidão, que
tuado. por for-macôes aéreas inte- te uns 30 minutos, arr0.10U muitas se aglomerou em seu derredor.
gra.das exclusiva'111ente por nráqui- bombas sô�re � distrito de T'llSC?,- Nov�I1lente, na Praç� S. João de
nas e aviadores nor-to-americanos. lano e 'I'ríburtino, zonas que. .I.H Latra?, o Papa se ajoelhou na es-

Segundo informações ofidais,. os haviam sido devastadas no. prtmer- cadan,a t!a Catedral de Roma, da

Ter-Ia Mussol.l-nl- morri-do afogado 1atacantes sobrevoaram a c idade ro ataque. Acrescenta a Inrorma- qual e bispo, e pr-onuucrou algu-
depois de dez horas da manhã e ç�o que Sl�a �antidarle o. Papa vi- mas ,p�eces, ato a que se uniu a

sórnente às 11 horas Iançaram suas sítou os distr-itos de _AplO e Pre-, llllüt�d.ao. Em seguida, o .Sumo '\

��m�f:a�:n�\�:�!���Oa�:�:�����?:�I!!....,A"��� em ���'�, �O��ioEdel!I���:�arin:��'a":d':: t':�::�: ;�:f.'�:
instalações militares. O ataque foi

. , .

Itália. Foi ° que revel,ou o ":Yew Yor� Post" na base de Inpor
,tlfeltl�do pelas Fortalezas Voad�- i BUENOS AIRES, 14 (U. P.) che em seu relatório que, de tantes rumores que CIrculam nos meIOS bem Informstíos. Ao
r�s: :enquanto a esplanada d�dL!: ,_ Foi remetido ao Tribunal acôrdo com as investigações que parece, o sllbI_Da.�ino em flue �iajava o Duce foi atacado e
101'10 era atacada por bomba). ei I lóestrmdO pela avraçao alada Salienta-se entretanto que os1'OS médios. Os aparelhos

.

norte- Federal, pelo promotor fiscal, policiais levadas a efeito, che- círculos oficiais revelaram na:o ter' conhe'cIonlen·to' de 'qU �rnl;.111'l1crlcll'nos foram escoltados pe- .

" e .m. "

los t'amos�s' caças ,,'Lightni.ng". A ,sr. Agache Plran, o processo gou a estabelecer que os acusa- solini se l'efug'iál'a a bordo de um submersível italiano.
emissora de Homa foi a primeira I instaurado contra o núcleo de dos do delito de espionagem
n 1llÍlun.cial' o ataque, revelando .

b
-

. Ott M"ll M t· O Coorduoador e os ,Pudl·os Cbavantesue o me5l1110 linha sido realizado esplOnagem, que, so as or- sao. omar u er, ar In li�arnbCm conlra os aerÓ{!romos vi- dens do ex-adido naval à em- SChneider, Juan Jacobo Nap-únhos da capital italiana. Hevda-. -

·t- Ott W lt Alf d F ldI'anl ainda GS informantes i tali a- baIxada alema, capI ao o pe, a er re o reya,
.JH)S que, logo ap05 o ataque, o Pa-

'I
Niebuhr comprometia a paz e Helvécio Ortelli e Lotar von

pn saiu 00 Vaticano, de a.ut()móve�, .' d
-

d'- R
.

h b h
.

pel'oCo'T'rendo a CÍodad�. aflll1 de Vl- a segurança a naçao, me 1 elC en ac , os quaIS, ao se-

sitar os lo,gares da.mflcados pelas

I
ante O fornecimento de dados rem interrogados, confessa

))(,)11lhas alIadas. sôbre a atividade dos navios ram sua participação no déli-
Londres, 13 (U. P.) - InfOi'l11a- daS nações que se acham em to. Pelo exposto, considera o

ções radio-telefônica� de HOI1l,a r�-l guerra sua estadia em portos sr. procurador fiscal em seu
Pt'ochizcm uma noticlIl da AgenCia I '

Ste:fal1i, que .expres'8a que o alar-I nacionais e saídas para o es- relatório que, apesar das múl-
me a�reo naquela capital se -yeri- trang·eiro. Expressa o sr, Aga- tiplas ocurrências surg'idas duficou ;\� 11 horas e que a nrtllha- I

rante O processo, chega-se à
conclusão terminante da par ..

ticipação dos acusados pelo
provado delito de espionagem
que se lhes imputa; e solicita
a pena de 3 anos de prisão pa
ra Müller, 2 anos para Schnei
der, Nappe e Freiyald, e 1 ano

para Reichenbach e Ortelli.

A Itália virará «estado vassalo»1 feõUõcíaCoíêilVã

RIO, 14 (A. N.) - Ocorreu em Petrópolis um fato, talvez, inédito
no Brasil. O motorista Nelson Frazão enchia, em frente de sua resi
dência, um pneumático de seu automóvel, quando, em dado momento,
o mesmo rebentou. O jacto de ar, que se escapou, lançou o motorista
a grande distância, quasi matando-o. O referido motorista sofreu vá
rias fracturas e ferimentos pelo corpo.

o mais alto edlflcio da América do Sul
BELO HORIZONTE, 14 (A. N.) - Iniciou-se ontem, nes

ta cápital à avenida Afonso Pena, a construção do edifício
"Aeaiaca"', que, com 32 andares, deverá ser o mais alto edifí
cio da. Al'nérica do Sul. O prédio será grandioso e moderno, dis
pondo de inúmeros e gigantescos elevadores, abrigos anti-aé
rMS, etc, Nos quatro primeiros andares não haverá e..scadas,
ehegando-se até êles por intermédio de rampas; pois sao des
tinados a casas comerciais,

RIO BONITO, (Goiaz), 14 (A. N.) - A bordo de um avião da FAR,
.pilota,no pelo capitão Antônio Basilio, chefe da frota aérea de reco
nhecimento da expedição Roncador-Xingú,' o ministro João Alberto
realizou dell1orano vôo de reconhecimento ao longo de toda imensa rc
gião que sera percorrida pelos expedicionarios chefiados pelo tenente
coronel ;Vlatos Vanif[u�. O ministro .João Alberto sobrevoou a barra do
Rio (iarças, Rio das Mortes, Serra cio Roncador e cabeceira, do Rio
Kull1ene. A certa altura de seu primeiro vôo de reconhecimento, o
coordenador observou uma populosa aldeia pertencente aos índios
"Chavantes", Como se sabe estn é uma tribo de indios conhecida, pela
sua ferocidade e temidos até pelos seus irmãos selvicolas. O avião so
brevoou demoradamente a aldeia e, passnndo o natural susto dos selví
colas, os tripula,utes do avião deixaram caír diversos presentes em ple
no centro da "maloca.". O ministro João Alberto, após êsse vôo, fixou
a róta de penetração da expedição Roncador·Xingú, Com o propósito
de determinar o futulfo campo de aviação e o local do primeiro núcleo
da expedição, o coordenador seguiu, ontem, por terra, para a, regiito
dos garimpos, no Rio das Garças.

LONDRES, 14 (U. P.) -� Os italianos acreditam que o Assunção do Paraguai, 14 (D.
Ileich não exclue a pOSSibilidade da tranEifOrmaç�o da Ttá!ia P.) �- lnfofma-se ql1e o Ministé
(3111 "Estado vassalo" encabeçado por Farinacci. segunda 111- rio renunciou coldivamente, afim

ro' tlIla .0 correspondente do "Daily Mail" em Madrí, viajantes de que o presidente MOI'inigo fi
que com liberdade de ação para

ch""'ados da 1':1ra11ça dI'zel11 que F"arinacci seguiu para a Ale- oretan' a� novo uabI')1ete
ma��ha vestir;do uniforme gern1ânico, ao ser :rtacada a sua re-

'" lZ,,,

_

"'. __

.J"J"."':..--J'.
__ _,._._....._••......,....., -,.-,.•.

-,.: :-sldênci� pe�a�1_ultidão, a.pós a quéda de Mussolini.

I Material e tropas alemaes para o sul da Ilalla. NADA HA' NO PERU . ARGEL: ,1�' (U. �.) - �asllativas à. incurs.ão efetuada hoje messa de ��astecimentos pa;a a

LIMA, 14 (U. P,) - Um alto funcionário do govêrno de- es!e.ras ofiCIaIS confIrmou-se

lm�1
contra Ro�� ,dIzem que �s pal- parte mendlOn.al da Penm_:ula('tarou a. um correspondente estrangeiro que os rumores de re- phcltamente que a Alemanha esta ques ferrovlanos dessa capItal sao com o consentImento do governo

'\olução no perú são completamente infundados, R�ina ,callIl:a transportando tropas e materiais empregados pelos alemães para do marechal Badoglio, ou, me
(.'111 tbdo o território per,:ano. Aqr�SCel1tou quAe desme?tIa t.aIs bélicos para o sul da Itália,

pre-l
transportar abastecimentos para lhor, sendo o govêrno de Bado-

l'umores da maneira maIS categorlCa, e que eles haVIam SIdo ,
, . . . ..

divulgados no exterior, pI:ovavelfllente, por pessõas interessa· sU�lvel,?lentl� dP.aral .fdefesa _contra 0I sulM d.a Ita�a. Ao qlue. p.darece,
os gh,of.Impolten:e para Impedir º

daA el11 de.�l'êstigial· o paUl, a �pva.!!ao � �� �, � ofI_!}açoes re-. a e�a�� e�ta? !C� �.r\\n.. � !- r�· tr!l !Cf� ���.2�. __

na C8S8

O PÂI�AISO
Rua Fel. $chmidt Fone 1629

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA ·SECÇÃO

Londres - (Do B. N. S.)
Discutindo as consequências
da quéda de l\Iussolini para as
defesas do Eixo nos Balcãs, o

correspondente militar do "Ti
mes" assinala que a defesa do
sudoéste da Europa têm estado
em grande parte nas mãos dos
italianos. Havia ongmaria-
mente 30 divisões italianas nos
Balcãs para 12 divisões alemãs.
Várias divisões italianas já re

gressaram e o movimento con
núa. Si-agora, os italianos se
retiram totalmente, a Alema-
nha com seus, exército' empe-
nhados na Rússia e ao longo
da costa ocidental da Europa
terá que empreender a defesa
dos Balcãs sózinha. Neste caso
diz o correspondente, não seri�
preciso uma grande pressão
dos aliados para fazê-la recuar
pelo menos até às fronteiras
da Iugoslávia e da Bulgária,
talvez mesmo mais. Enquanto
isto, a Alemanha enfrenta a
perspectiva de uma provável
hostilidade dos povos balcâni-,COSo O correspondente do "Ti
mes" em Estambul, declara I

que, mesmo antes da demissão
de Mussolini se tornar conhe-
cida, as notícias procedentes
dos países satélites do Eixo in- Inescrupuloso recurso da'dícavam uma profunda depres-
são' e o sentimento de um de -

d
-

f
-

tsastre iminente entre as auto- propagan a nazl- aseis a
rídades alemãs e seus quíslings LONDH ES. (8. �. S.) O Santo Padre, desde os primeiros
balcânicos. Embora a garra' "speaker " católico da "B. B. C.'" dias da irrupção da guerr-a, as exor

alemã ainda seja bastante forte 'colllentando a al i í

ur!c do Papa com tacões da Snnta Sé estão profunda
Para não permitir qualquer ex- relação ao bombarde io ele Roma, mente irnbuidns elas mesmas con si
teriorizaçâo do sentimento pú- acentua o falo de que o autorizado der-ações, apenas ditadas por 1':1-

blico, a sabotagem e as ��ít�cas documenlo nã.O pllssava de mll. ines-II··z�es dr lllllllaniclade e de .amor �I'iS,s-ussur,radas aumentam I aplda- Cl'llpllloso recurso da propaganda tao. Queremos nos refenl' parllcll
. mente. Os alemães sabem mui- i nazista, () qual foi ele resto utiliza- Ilarmente Ú :MC'llsagCl1l de Pascoa, do
to bem. q�e tudo �uan�o acoll.- id� �esde (jlle COIJl:ÇOU a in v�lsã� da I ano. de .19�1, qmmdo o Chefe ��ateça dentlo das fronteIras da

IltalJ::l. ASSim, dl'Srle os j)l'llllelrOS Igre,Ja Catollca "el'be1'ou os cruelS

Itália, ter� r�epercu�são imedia·· dias da in 1'C'stida aliada cnn Ira a "raids" tllle estanllll en tão scndo
ta na pC:Slçao naZIsta dentro

I' penín.Sllla, HoSenber1c..' e. Borma:1n 1e\'arIos. a efei.lo. :on1ra a Inglatel�.dos Balcas.

,

se arrogaram a pl'rrrogatlva de

ln,-I r,a.
ASSJnl i\

alud.H!a l1lensagem esta

-I terprctar e difundir o pensamento . ,

rl S P j t j .,. v[[sa(Ia cm termos que tem SIelO aplr·t""'::�__---"'":""""---"'" o anlo a( re, elH o as agrllClaS ..
FA(A rFUAnÚNCIO P'Jr'l.OI .. ', , f .. ·.t ., '

·L. ,.
('ados 19Lutllllcllte para as duas paI.' ••

. _.�.1 -� 1;" t e ]JotlClelS aSClS as e lla:llS as ])10' t 1 t 'l"'d
.

1 r

C�'�
.'. - . es em .U a. erla 5J o pOSSIVC

.

a-
, �.

_

,�-" palaclo que () Papa havw protesta- I' H' 'cl I_.
.

�IJ
� do jllnto a L{o(lsevelt. A desfaçatez

Zf'I' f C' OllJa lIl11a C1 ac c �lbeI'Iá,
- .!lI!J'" �)/) pelo que lamentamos que até o ])1'C·,

� .. • ..
�

�� c.·hrg,·(,}.ll a tal ponLo ([\1e os naZ,ist,as
.

• sente ainda não sc lenha diligen·
._ TRAJANO 14 1!ANDAI1 [alSll1Cal'am I) texlo da Cal·ta enelel e- d� ......_,._,.. cia o faze)' algo nesse sentido. Nãll,.;., RaOf DA COnFtlTARIA CIIIÇU/IY/lO çada por Slln Sanl idade ao vigário obstante, o Santo Padre sabe perde Roma. feitamente que muitas de suas igre-

jas foram destruidas em vários pai
ses de ambos os lados dos beligc·

Anúncios mediante contráto I
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siluacão da" ,
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(para cêrcas)

Tratar no escritório da

I
SOCIEDADE EXPORTADORA

CATARIHEHSE
Rua F. 'Schmidt, 52

"'. Instituto do Mate IAHio, 13 (A. N.) - o Presidente
d a República assinou decreto-lei
alterando o dispositivo do decre
to-lei n. 3,937, que organizou o
Instituto Naci oual cio Mate. O ar

ligo 2,° daquele decreto tornou ago
ra a seguinte redação:
"O Instituto Nacional do Mate,

úrgão dos interessados, produto- -Quando solteiro, eu gostava de
res, industriais c exportadores do
mate é uma en

í id ade de natureza tôdas as mulheres.
uuttu-quica, sob a juri sd i çâo do Mi- - Agora, gosto de tôclns, menos

nistério da Agricultura, lendo co- da minha.
mo scdr- e f'ôró a Capital da Hcpú
bl icn".
Foram também al lcrurl ox os ar

tigos 13 e lG e o pa rúgru lo único· PCDIlV[ REAf .. -.Fórre lima Iôr
do arligo 7.°, que se referem a

t-nmp ctõnc in do recurso. O artigo
2.° do pr-esente decreto autoriza o
J1inislro da Agr iculturn a baixar o

regulamento do Tnstituto Nnc i o n a l
do Jfate, que fôr submctirlo pelo
seu presidente, hem como as i ns

í

rucões necessárias a ol>ganizaeão
coopcrntivlsta da cxp lo racúo erva
tei r a.

PENSAMENTO DO DIA

{//'f »ooooro DA /(110TSA./rtD. (011. t Sé611ROS
'-- ITJ••u.i' .__.....

"Um crítico apenas se fórma com

o tempo,' à fôrça de observações e'

de estudo. 'Cm criticastro faz-se de
um dia para ouLro". LA BRUYf:RE.

A ANEDOTA DO DIA

O PHATO DO mA

ma lisa com geléia de morangos,
coloque em cima, hisco il os

.

com

massa de pão de 10L, e regue os

mesmos com um bom vinho do
Porto.
A parte fcrYa.m�'io Ii l ro de leite

com 1()0 grs. de amcndnas moídas e

125 grs. do açúcar.
Deite oito folhas de gelatina brun-

Inextinguível a chama
da resistência francesa

Lisboa, agosto - (Interaliado) - Notícias chegada.s
a esta capital declaram que jornais clandestinos em Fran

ça se referiram a uma irradiação feita no Rio de Janeiro
pelo Sn1'. Herbert Meses. Nessa irradiação, dirigida à im
prensa clandestina em França, o Presidente da Associa

ção Brasileira de Imprensa declarou sentir-se muito hon
rado em poder dirigir-se aos jornalistas e ao povo de

França, pois, "para nós brasileiros, a França é uma am l

ga, uma grande amiga; e, quando chegar o abençoa.do dia
da vitória e estivermos todos reunidos, os vossos compa
triotas, que hoje se encontram entre nós, pod-erão dizer ..

vos quanto ressentimos os vossos sofrimentos e cornpar
t ilhámos as vossas esperanças" .

Dirigindo-se aos membros da imprensa clandestina
francesa, o Sr. �'Ioses disse: "Saudo a vossa coragem e a

vossa nobre atitude, vós, que, recusando aceitar as condi
ções do inimigo, deliberadamente aceitastes os riscos do
combate, e mostrastes que para vós o amor à verdade
têm mais valor elo que o preço ela traição" .

E terminou dizendo: "Inclino-me piedosamente
diante da memória de todos aqueles que pereceram no

Campo de Honra do Front interior, clando suas vidas pela
causa das Nações Unidas, pela vossa causa que também é
a nossa. Não os esqueceremos jámais e no dia da Vitória.
que já desponta no horizonte, graças à resistência de to
do o povo de França contra o ín ímigo e contra o regimen
de traição, graças à vossa ação, a França segundo procla
mou o General De Gaulle, "A França estará presente à

Iheiro da ilustração a-cima, oferecer-
.

lhe, em amável gesto. um cálice do
excelente apci-ítivo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce' a gentileza:ESíE.t 1.411-
fjl"'� () NEli APEí?lTIV()

Pi1EDllEi{J!

ca em água fria, escorra a água e

junte um pOl1C'.O de leite Jcrvendo
afim de dissolver deprcssu a gela
tina.

I;' Junte tu-lo, deixe esfriar um pou
co, deite na fôrma preparada e Ie
YC à geladeira.
"1\ Bandeira Nacional quandovhaatea

da" em janela, porta, sacada ou halcno, fj ..

cat-á: . ao centr-o, se isolada; à direita, se
houver bandeír-a de outra nação; ao. cen
tro, se Iigur-ar-em diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar; em postção
que mais se aproxime do centro e à di
"cita deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par,
As presentes disposições são tambem
apHcaveis. quando figm'em, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de Instttuíções." corporações ou as
<ociações", (Decreto-Ieí n. 4.545. de 31 dA
inlho de 19.t2; - Art.. IR. N, 1):

QUEM DÁ À LíNGUA T:f:M DE
PAGAR

As autoridades alemãs de ocupa
cão no or-iente não estão satisfeitas
C'.01ll os seus próprios cornpatr íotas .

O "Litzmannstâdter Zcitung" avisa
os alemães que não espalhem boa
tos desfavoráveis a respeito da guer
ra. O tribunal especial em Poznan
condenou recentemente urna mulher
alemã 'a três. anos de prisão porque
ela repetiu no bonde' "boatos-a res

peito da' guerra, tio tipo que ·.se· pu
ve nas irradiações feitas pelo ini-
migo". (E .. C,).

.

CreditoMútuo Predial-
Proprietários - J. Moreira & C la. :.'

O maior e mais acre díta do Clube de' Sorteio de M(>r�:
cadorias do Estado .... .

Sur tv i o s nos riiaR 4 é 18 de .ca dn rriê�
.

"

PRÊMIO MA IOR CR s o.�5o'.OO
Muitas bouiítca cõe s e inscrições de pagamentos:.Médico gratis

NOTE BEM tOdAR estas vantag e ns por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete curo·,

nre mcounu-nre. Não existe igual. Não retüta e não.
duví te um só instante. Concorre pará o. próxímo

' '

sorteio, tenha cofiança, que, quando menos esjsera-, a ,

sorte virá ao Sf'U encontro
Conserve bem na memória os' dias lt é 18.

AGENTES E REPRESENTaNTES:)·
Pessoas que trabalharam ou trabalhem' PQ�á Cios.

de sorteios ou que q'\.leiram uma" bc:iO' :represe�toção
com grandes possibilidades, escrevam ã Caixa Post<il;
3717 - S. Paulo. Concedemos 'melhores condições e

exc�usividade.

(;ONTADORES
Revalidação de registro e apósição do respectivo número

nos diplomas de contadOl;es,. guarda. livros e provisíonadosí con.
teridos e registrados no, Ensino Comercial, antes de 'dezembro
de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezerribrb d'� 1943, p,a
ra eleito do Dec, Lei n. 4178,

.

de 13/3/42. Dr: 'ED�UNDO
A. BURLE, advo. Ins nó Ordem, sob n. 1.679 -e Cap. da Res.
do Exército Nac. AV. TOMÉ DE SOUSA 17 - . sob. RIO
DE JANEIRO.
------------------------------------�---------------------

FARMACIA 'ESPERANÇAA SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, ,4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a dOPlicílio

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DÓ SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALl\1EIDA
Rua Vida} RAmos, 19

Vitória" .

Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em par cicular , e ao

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cientificos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas. lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt , 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone -- 1595.

I
Todayül, o C0l111lI1 icado dado a

público, pejo Vaticano, Yeio des
mentir cnball1wnte todas as inyen·

nll1Lcs.
eionices mald(lsas, tOl'l1ando públio

I co O t(.'xt o da ('a1'ta do Santo Padre,
,

com o que {'jcotl rvidenclada a fal·'
sidafle e a falta rlo eserttpulos co., As autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas MilI·
111Uns 0.05 naú-fascistas. A propÓ81., lares podem exigir, sempre que ·hop.
to, o rádio do Vaticallo al1l1l1cioLl ver dúvida quanto à veracidade d.
textualmente: "Esta cm·ta, de ne- qualquer informação, que cada in·

d
. . formante prove o que declarou. Anhu1l1 mo o cOllstitue o prImelrO má�fé constitue crime contra a ..

JO ·v. -7 documental em seu grlleJ'o) pois o �uranl:a na-=lonaJ. (D. E.. N.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO, .
•

Amanhã, dia 15
Presente o aplaudido

Elegante
conjunto

«Soirée»

orquestral �ue
dedicada à dírererte recem-eleüa.

abrilhantou o baile de, aniversário.

I_!id� So�ialQuem me dera se:!' a hera
Pela parede a subir,
Para trepar à janela
Do teu quarto de dormir.

*

\

Anl",erll'rlOlu
Festeja seu natalício hoje o Ir.

major Fernando Machado Vieira,
funcionário público estadual, apo
sentado, e professor da Escola de
Comércio.

*
Transcorre nesta data o aniver-

sário da exma. sra. d. Carmita
Barbosa Vieira, esposa do sr. Rai
mundo Vieira, inspetor geral de
Veículos e Trânsito Público.

•

Passa hoje o aniversário de nus-

cimento da srita. Alma, filha do
sr. Agrígio Silva, alto funcionário
da Secretária de Segurança Públi
ca.

•

Faz anos hoje o menino Erico,
filho do sr. Zeferino Abreu.

•

Transcorre no dia de amanhã o

natalício do ar , Luiz-GaUotti, sub
procurador geral da República.

*
Assinala o dia de amanhã o ani-

verscirro da exma. sra. d. Alípia
Ferreira da Silva, esposa do sr.

Paulino Silva, representante dêste
diário no vizinho distrito de João
Pessôa.

*

Fazem anos amanhã:
Sras. Décia CaUado Carreirão,

esposa do sr. Jaime Carreirão, te

legrafista dos Correios e Telégrafos;
Francisca Sá. .

Sritas. Eloá Silva e Mo.r ío da
Glória Gonçalves.
Srs. Alípio Vieira e sgto. Orion

Ccat u.

::-
-- _ _

�
� PARA VOCÊ E SUA "

" FAMILIA >.
� Sabonete e Pasta dentifrícia

!�
!
��
_ - •••- • ...,._ -.- '"J'

ARAXÁ
Talco e Pó de Arroz

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA

Náufrago do «Bagé»Hi o, 12 (A. N.) - Viajando em

aviao, chegou a esta capital o co

missàrio Luiz Gonzaga Girão, so

hrevivente do navio "Bugé ". T;; o

primeiro náufrago daquele navio,
que chega a esla capital.

Carteira profissional
para empregar-se
Hio, 13 (A. N.) - A partir de

10 de novembro próximo, ninguem
poderá empregar-se no Brasil sem

exibir carteira profissil)nal. As
carteiras atuais serão modificadas,
mas quem jú as possuir não ficará
obr.igado fi substitui-las por nov�s.
Foi adotada uma carteira especial
vara os qu imicos, que será obriga
tória e substituirá o diploma para
todos os efei tos da profissão. Den
ira de poucos dias será instalada
no Ministério do Trabalho a clini
ca ductiloscópica, para o serviço
geral de expedição de carteiras. A

parti r de 10 de novembro, a �ar
t ei ra profissional será conseguida,
no Ministério do Trabalho, em 30
minutos, pelos interessados.
l<�NC.'lRREGUE a "Emprêsa In terrne

diária" de todos os seus ínterêsses junto
a qualquer' departamento público civil,
militar. 'bancá,'io e comercial.

Evacuação parcial
de CopenhaQueESTOCOLMO, 13 (C. P.) - l'm

despacho ela, Agência Telegráficn
Sueca, procedente de Copenhague
comunica que se estão realizando
planos para a evacuação parcial da

capital dlnamarqueza, em virtude

�Q rccelo de ataques aéreos aliados.

-NEM.·.TODOS-
.

Bombardeia aliado
contra Terni

ARGEL, 12 (U. P.) - Bom
bardeiros pesados aliados ata
caram, intensamente, na jor
nada passada, o centro ferro
viário de Terni, na província
de Umbria, na Itália central,
situado a 70 kms. de Roma . .As
bombas lançadas pelos aliados
causaram enormes danos nas

Instalações ferroviárias e esta
belecimentos industriais. A
própria emissora admite que
os danos foram muito impor
tantes sendo causado elevado
número de mortes.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

..
...

cu
OV

PROTETOR
DO ESMALTE!

1 que o tempo de instrução
militar mais curto do mun

do é o do exército suiço (gu<lrda
territorial). pois êste exige de
seus recrutas apenas 103 dias
de serviço nas casernas.

2 que a linha telefônica mais
comprida do mundo é a que

liga Moscou a Khabarovsk, no.

Sibéria, que mede 8.200 quilô
metros de extensão.

3 que, num recente concurso

de «barbas compridas», le
vado a efeito na China, ganhou
o primeiro lugar um cavalheiro
de Chungldng, com 93 anos de
idade, que apresentou uma bar
ba com dois metros de compri
mento.

4 que, até hoje, nunca foi
adjudicado nenhum dos prê

mios Nobel a qualquer cientis
ta, pacifista ou escritor sul
americano.

5 que três quartas partes da
superfície habitável da Ter

ra se encorrtrorn nas mãos de
seis nações apenas; e que na

quarta parte que sobra encon

tram-se os sessenta poises res

tantes.

Faz o esmalte
durar e brilhar
mai.; - e apressa
a secagem!

O PRODUTO que a Sra. há tanto

aguardava! Dos famosos labo
ratórios Cutex surgiu, agora, Croercoet,
uma camada force mas invisivel, pro
tetora do esmalte! Overcoat evita
que o Esmalte rache ou estrague,
torna possivel unhas fortes e compri
das e apressa de m uito a secagem!
Aplique Cutcx Overcoat por cima

do esmalte c, também, por baixo da
ponta da unha. Finíssimo e invisivel,
Overcoal mantém sua manicura «per
[eira como no primeiro dia. - e

por muito mais tempo!

6 que recentes experiências fei
tas na Universidade de Kan

ses, nos Estados Unidos, reve

laram que qrãos maduros e

secos podem qerminar depois
de terem suportado uma tem
peratura de 80 gráus abaixo de
zero pelo espaço de vinte dias.

,
- ..__.w_- -.-__•......-.t'

SR. MOTORJSTA: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
cai-teu-a de motorista, a "Emprêsa In ter
mediária", e aguarele, com brevidade, em
sua residência, o recebimento da nova
carteira.

'

.......................__..............J'.-_-_......._.....�

O cão, a galinha, o
-fascista e outros

animais
o cão que late não morde.

Em compensação, o cão que
morde não late.
Esta regra, que se observa

na vida da sociedade canina,
encontra plena confirmação na

organização das sociedades hu
manas, o que, aliás não é de ad
mirar, uma vez que, hoje em

dia, vão desaparecendo, de fôr
ma impressionante, as diferen
ças entre os racionais e os cha
mados irracionais, pois, na ver

dade, uns e outros vivem, não
como racionais ou irracionais,
mas, simplesmente, como racio
nados.

O cão que late deve gozar, no
canil, da triste reputação de
"conversa fiada", que quer im
pressionar os demais pelo ron
co da garganta.

Se não fosse grave insulto aos

cães, poder-se-ia dizer que o

fascista é o cão que ladra.
Há, entretanto, diferenca es

sencial entre o cão e o fascista.
O cão que ladra muito é ladra
dor. Mas o fascista que ladra
muito é ladrão.
Há outra diferenca notável

entre o cão e o faséista. O cão
não se parece nada com urna

galinha, ao passo que o fascista
se parece muito. O fascista é
parlapatão. Fala pelos cotove
los, mas a sua ação é nula, tal
como a gRlinha. que cacareja a

todo pulmão, fazendo um estar
dalhaço de ensurdecer, pelo fato
de ter, afinal, posto um ovo.

O fascista e a galinha se ali
mentam da propaganda. A custa
de tanto roncar, o fascista se
convenceu de que era valente e

que, por isso, infundia medo a

todo mundo. E tornou-se vaido
so, como a galinha que, de tan
to cacarejar, já pensa que está
botando ovos de ouro, quando,
de fato, estão valendo, apenas,
trinta centavos cada um.
Em todo caso, apesar de toda

a semelhança, não se pôde obs
curecer que as galinhas são mui
to mais apreciadas de que os
fascistas.

BARÃO DE ITARAR�

CONSTRUÇÃO DE UMA MATER
NIDADE

BAíA, (via aérea) - Deverão l(l'
inicio, até o fim do corrente ano, os'
trabalhos de construção da Matér
nidadc situaria no subúrbio de Pe
riperi. Essa obra está orçada em

quatrocentos mil cruzeiros e ficará
concluida até meados, de 1944, obe
decendo aos mais modernos requi
sitos da técnica.

COMECE, HOJE MESMO, a proteger
sua manicura com Cutex Overcoat 8

admire as novas e lindas tcnc lidedes
Cutex: Hijinks, Gadabout, lollipop,
Buttarscotch, Sugar Plum, Gingerbrelld,
Rumpu., Riot, Black Red e Tulipa.

GASOLINA E QUEROSENE NA
FRONTEIRA

MANÁUS, (via aérea) - Um pe
lotão do Exército, na fronleira com
;1 Venezuela, apreendeu vultoso
contrabando de querosene e gaso
lina, avaliado em cêrca de oitenta
l1l il cruzeiros.

J."If.T.

MACHADO & CIA.
AG1llNCI';"S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.
Florianópolis

Sub-agentes nos principais municípios do

ESTADO

Não . tem direito a
readmissão . I

Hio, 12 (A. N.) - A 3a Junta de
Concrliação e Julgamento, julgan
do um processo, decidiu que "não
tem direito a readmissão o empre
gado sorteado para o serviço mil i
lar que é julgado insubmisso".

Abono familiar
Rio, 13 (A. N.) - Respondendo

a consulta, o Mi.nistro do 'I'r-aba
lho esclarece que, paca a conces
são do abôno familiar, não hasta
que o chefe de família mantenha
sob seu custeio ou mais filhos,
sendo necessário também, que se

jam menores ele 18 anos.

CASA MISCELANEA. distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
A ARREMETIDA DA REAL FôRÇA
AÉREA CONTRA A DINAMARCA
A r-ádio dj',,�"'anlue,sa controlada

pelos alemães queixa-se dé que "a
grande maioria do povo dinarnar
quês pou:co sabe a respeito 'da Ale
manha e odeia os alemães corno a

própria peste. Depois do . bombar
deamento do estaleiro de Wain e de
Burmeister, por exemplo, uma mu

Ih er gritou entusiasmada: "Não te
nho visto, em toda a minha vida,
uma causa tão bonita como êsses
pelos aviões britânicos. QtJe dife
rença fazem dêsses toscos caixões
alemães que às vezes vemos no ar!"
(E. C.). t:J

Filme «magnicolor» 1 O que diz Berlim
New Iorque, 13 (A. N,) - Acha-I LO:\'DHES. 12 (I.'. P.) - A emis

se em e x ib icâo nos principais ci- soru de Berlim anunciou, que, se
nernas desta cidade, um "shor t'"] gurido in lormaçôcs de Tóquio os

distribuido pela Pararuo un t, foca- norte-amer-icanos perderam sele mil
lizando aspectos originais e inte- e quatrocentos soldados durante os
ressa ntes das atividades científi- combates travados para fi conquista
r as brasileiras. de Munda, na Nova (leórgia. Heve-

O motivo central (lo filme, pro- Iarum ainda, os alemães que os n or

d uzirl o pelo novo processo "rnag- te-americanos se estão concentran
nicolor", é O Instituto Osvaldo do em novas posições no Pacífico,
Cruz, situado em Mangui nhos, nos para iniciar-em outras operações
arredores do Rio de Janeiro. ofensivas contra os nipônicos.
....................................................

CARTAZES. DO DIA
-iiO"JE

kXXW-

iiiiiD'OmmxxoootXJO<X»H�
-�------ODEON���

O"·-âréêiiispõ---iiô-·RiõLisboa, 12 (U. P.) - A imprensa
portuguesa, ref'crindo-se à nomeação
de D. Jaime de Barros Câmaru
para arcebispo elo Rio de Janeiro,
traç� a biografia do novo titular,
elogiando a sua, notável atuação :\
frente do arcebispado rle Belém.

Prestigia o Govêrno ti alll
classes armadas, - ou ser's
um "quinta· colunI8�"� ,(X
I!. I·l,

A's 2, 5, 7 e 9 horas,
Um programa espetacular e gigantesco.

Cesar Romero e Wendy Barrie em mais uma aventura de
CISCO KID:

Bandoleiro jovialFinalmente, inícia - se o seriado que vem assombrado o mundo,
com Buster Crable o "homem leão":

Flash Gordon, conquistando o mundo
(1 e 2 episódios)
AÇUCAR (DFB)

Preços: 3,00. 2,00 e 1,00. Impr. até 18 anos

Sessão às
19.30 hs.

Ultima exibição do impressionante filme de Basi! Rathbone:

Em face do destino
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

A MULHER E' UM MISTERIO (Des. Popeye)
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 18 anos

Power e Gene Tierney, em:Amanhã, Tyrone

Odio
-

coraçao
....................................................

no
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(De Geraldo Romualdo da Silva)
NÃO HÁ EXCEÇÃO

O fato de se expulsar um joga
dor de campo, ainda que esse joga
dor seja o arqueiro, quando êlc pra
tica qualquer ato que demande se

melhante punição não inhibe o
á

r

bHro dc conceder um tiro penal ao

partido punido. Se o arqueiro for

t:) rili�Hlos .à Liga BIUIllC.'lHluel.lSC
de

It
6° lu�ar -

Allla�(:na:�, COI.11 10 pon
Futebol, disputun do () atual cam- tos; ,0 lugar - IUlH, com 14 POI1-
pconato. São eles: Bluuicuauensc, I tos; 8" lugar - 'I'nnhócnse, com

Brasil, Amazonas, América e Ban- If pontos e 9° lugar - Bandeirante,
deirante, todos de Blumcnuu ; C(ll1-!COlll 17 pontos.
córrli a, de Hio do Sul; Iuda ial, da. NOSLEN
localidade de igual nomc ; Timbócn-I

I '1" I' ']"1 (' ,
se, (e IJlJ io, e UIlI, (e )Hspar. i
:\'estes clubes miliuun excelentes

o DOMINGO
Em Joinvile - Caxias x lpir-auga.
Em Blumenau - Brasil x Tim-

ESPORTIVO

bócnse e Tupi x Bandc írante.
Em Laguna - Tnnumdaró x Bar

riga \' crr!c.
Em Curitiba - Avai x Britânia. IEm Jaraguá - Brasil x Cruzeiro

do Sul.
XI) Rio Canto do Rio x Bota-

CASOS A CONSIDERAR O BLUMENAUENSE É
No penalti é necessário cousidc- ABSOLUTO

rar os casos abaixo: O valoroso esquadrão do Blumc-
1° - Se um companheiro do jo- I nauense é o líder absoluto elo CU111-

fogo, Bonsucesso x São Cristóvão,
O LíDER Madureira x Flamengo. Vasco x

Ftumincnso c' América x Bangu.
Em São Paulo - Jpirunga x S.

P. R .. Palmci ras x JUYl'lÜllS e Co-

Irocado sem que o juiz disso tenha ,jogadores, elllr'C' os quais Arério,
ciência, o IJ()"O guardião não

POde-j
Schrunumn, :'liguel, Abreu, Celso.

rã local' a bola com a mân ou com Jungu, Boin, Abreu, :']eire]L·s, Zorni,
o braço. Sempre

(Iue.
assim o fizer,

I
Lourival e mui tos oul ros, alguns

() árbi
í

ro deverá puni-lo com um (los (ruais jú não conhecidos do pú
tiro penal ou' tiro livre simples, isto blico esportivo f'loriauópo

í

ilnno,
é, se o toque ("hands") for come- pois já se exibiram cm nossos gru
tido dentro ou l'óra da, área penal. mados.

gador que executar o penalti pene
Irar na área antes que o tiro seja
desferido "o ponto não será váli
do", sempre é claro, que a pelota
chegue até a, rede. Se a bola, no en

tanto, sair f'óra, convem saber que
ii falta, em hipótese alguma será
repetida. O lance culminará com

UIll tiro de mela.

pconato deste ano. i-in tians x Comercial.
'I� a scguin!c, a colocação. por Em Santos - Santos x Portuguc-

pontos perdidos, dos concorrentes za de Esportes.
ao cer-tame of'iciu l: 1° lugar - BIn-
mcnaucnse, com zero ponto; 2" lu- NOVO PRESIDENTE DO BRASIL
ga r - Brasil, C0111 4- pontos; 3° lu- O sr. rir. Arâo Habclo "em de
gar - Indaial. com G pontos; 4° assumir o cargo de presidcute do
lugar - Concórdia, com 8 pontos; I Esporte Clube Brasil, bi-campeão
50 lugar - América, com 9 pontos; \ de Blumcnau.

2° - Na hipótese de o jogador
que defende invadir a área penal I Ino momento de ser desferido o

chute ou o arqueiro deixar sua li- VENDEDOR PRACISTA

I' C
Importante casa do Rio de Janeiro procura vendedor nes- Ita o.prto.l , que se possa dedicar à visita periódica a escritó

rios, para venda de artigo de fácil colocação entre profissionais.
Exigem-se referências. Para mais esclarecimentos, dirigir-se a

1�_·_'v_-e_n__d_e_d_o_r.U,__c�a_ix_a__p_o_�_t_a�l__n_'�1._2_2_5_,_R_,_ia__d_e__.J_a_n_e_i_r_o_. �1

nha, "o ponto será válido". Se, po
rém, a pelota não penetrar na meta,
pontue o arqueiro não permitiu, ou

('111<10 se ela sair f'óra, a falta será
repetida,

ONTEM E HOJE
A pr im iíiva regra lO não permi

tia, C0l110 ainda sucede cm nossos

dias, () "truc" grosseiro de passar
rasteira, agarrar pelas pernas, (lar

pontapés ou utilizar-se das mãos
para segurar ou empurrar o adver
sário. Em c.ompensação... Sim
em compensação, nenhum jogador,
em 1863, podia passar a pelota a

outro companheiro, com as mãos.
O arremesso lateral era inteira
mente desconhecido. Sua execução
se processava em fo I'lD a de tiro in
direto. Era, por assim dizer, um

tiro livre simples.
Enquanto isto a Regra II voltava

a predicar o seguinte: "Nenhum jo
gador poderá lançar a bola nem

passá-la a outro companheiro com

as mãos".
O penúltimo mandamento da ex

tinia lei do jogo ia mais longe. Por
que determinava com severidade:
"Nenhum jogador poderá', sobre
pretexto algllm, pegar a bola com

as mãos, enquanto estiver em

jogo".

-

:!.�:;��!: �lio Martins de Arau-
jo, delegado fiscal, ----------------

baixou uma portaria chamando a atenção das entidades que recebem
subvenção do poder público sobre a obrigatoriedade de manter em seus

quadros de pessoal tantos empregados brasileiros maiores de quarenta e

cinco anos e admitidos na vigência do respectivo decreto-iei, quantas sejam
as parcelas de vinte mil cruzeiros compreendidas no valor total da subvenção.

o PROGRESSO DO ESPORTE EM
BLUMENAU

A Liga Bllllllenauense de Ful.ebú1
é, sem dúvida alguma, a vangual'
deira dos esportes no Vale do Tta,
jai, possuindo leis próprias e 11111:1

invejá\'el organiza,ção. A sua (lil'e
toda, constituida de uma pleiarle
de verdadeiros esporlístas, n50 tem

poupado esforços para o seu cn

gra,ndecilllento, fazendo disputar
renhido campeonato entre os nove

clllhes seus fi Uados, o (fual vem

transcorrendo dentro da maior har-
111011ia, cliseipl ina e entusiasmo. Um
fator, ([UI' sem favor coloca BIll
mellau entre os pontos ele maior
movimento, f'sportivamen te, é a

(fuestão da,s rendas nos jogos ofi.
ciais que, segundo noticias que te
mos l'ecehido daquela cirlade, ren·

dem as apreciáveis somas de dois
.a. três mi.] cruzeiros.
Todos os seus filiados possuem

campo próprio, onde comparece aos

domingos consiclerável e disciplina
da assistência,

"-

DOMINGO
..

(15)

COMARCA DE BOM RETIRO
I EDITAL

Ift::====-==-=_= Gentil Vieira Borges, Tabelião
d.e Notas e Oficial de Hegist,ro ele
Imóveis da Comarca de Bom Be
li�(), Estado de Santa Gatar·jna na
fôrma da lei, etc.

'

De confopl1üdade com o § 3°, do
arl. 14 do Decreto n. '3.079 de 15
de Sele.mhr? �le .1938; intimo por Segundo o "Stockholms-Tidnin=este echlal a l'eltpe GOllcalves, Do- ,,' ...

lllenico Fernando Albiil, Genésio gen , acha-se prOIbida na Alemanha

r;:lorentino. da �ilva; Fl'l'derico I a venda de lâmpa,das elétricas desde

J�orh: Ja:l,n.lo Candl�lo d? AI!'a-1 meados de Fevereiro até o fim de
cant�, ),Llllllll �man�lo Flr,11l1ll0 Agosto. A imprensa alemã acentuaFlonluno, Hodolfo E1l1g, Jose Le-I. A. • ..

"

andro da Silva e Augusto Carlas a llnportancla de ealtva da pr01hl-
lliehlel', a virem pagar elenlro ele ção. Durante os meses do ano l'lll

trinla dias, lÍ sociedade Colonisa- que os dias são cumpridos não deve
dora Catarinense as pl'eslacões haver necessidade de substituirvencida e devidas em virtude" de
Contratos de Promessa de Compra lâmpadas, pois deve-se então pou-
e Vellda d(' terreno lotead'O, devi- par a maior quantidade de elell'ici-
damente av'erhados no Livro n. 8 dade possíveL (E. C.).
do Ofido do Registro de Imóveis
desta Comarca, em qlIe é Promi
tente a referida Socie.dade Coloni
sadora CatHl'inense e Promill1úrio,�
(JS ddarlãos acillla indicados e ora
intimados.
Bom Heliro, 10 de Agos,to de

1943.
Gentil Vieil'a Borges, O oficial

Matinée dansante com ini
cio às 15 horas, com a apre
sentação de novos números
de mú:3ica pela orquestra.
Por ge:1. tileza do Estri tório
de Coordenação Inter-Ame·
ricana, serão focalizados,

l
às 17 horas, os úl timos no

ticiários da guerra,

x

OS CLUBES FILIADOS
Conforme acima disse1l1os, nove

siQ Q� clu.bes que estão JlO jUomt:n·
'FONE 1.6411

FARMACIA ,ESPERANÇA

Este aluno habi
litou-se em es·

crituração mer

cantil, calculos
comerciais, por
tugues pro ti co,
direito comer

ciai, correspon
dencio, em sua

casa com estes livros especiolisodos que
dispensam o professor por ser de uma Iccili
dode jamais vista, A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunco vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com todo confionça, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paula. Escola devidamente registrodo
por quem de direito sob n.O 548 Em 1918: habilitou já uma gera
ção de alunos e todos estão trobolhondo. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. 05 preços são modicas e em p e
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitorá em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de cornpetencio com O qual, de conformidade
com o lei bem claro, poderá comprovar O sua alta habilitação.

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL
_""""""",,=um:rrcr: IMIII•••

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhâ será a sua preferida

Drogas nacionais e ostranceil'as - Homeopatias - Pel'fumorlas
Artigos de borracha.

Gorante-se O exata observância no receituário médico.

PREÇOS lIÓDICOS.
Rua Couelhetl'o Mafra, 4 e li (edifício do Mercado)

"PEltFECTA"
A Maravilha da técnica suiça moderna

Modelo n
' 1 -- Caixa aço inoxidavel

-- Ancora 15 rubís Cr$ 275,00

Modelo n
'

2 -- Caixa aço inoxidavel
-- Ancora 15 rubís Cr$ 260,00
Modelo n

'

3 -- Caixa aço inoxidavel
-- Ancora 15 rubís Cr$ 320,00
Modelo n

'

3 - Caixa folhada fundo aço
-- Ancora 15 ruhís Cr$ 390,00
IMPORTANTE -- Cada relógio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetado.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios

(Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 - S. Paulo

Faça hoje: seu pedido pelo Reem
bolso Postal, ou contra chéque .

$ MiA •

CALÇAMENTO DE RUAS
CA:\.fPOS, (via aérea) - A Pre

feitura assinou contr-ato com vár+os
proprictúr ios de pedreiras para
proceder o calçamento de diversas
ruas do perímetro urbano da cida
de cm urn total de 57.000 metros

\ quadrados,
AS ESCOLAS E AS IRRADIAÇõES

ESTRANGEIRAS
O jornal nazi "Ffidrel landet" es

lá muito zangado porque os profes
sores e os sacerdotes dinamarque
ses espalham o mais possível a pro
paganda anti-nazi da rádio de Lon
dres. O jonnal diz que uma profes
sora ensina às crianças o que deve
Jazer para ouvir as irradiações
proibidas, "e se vocês não puderem
apanhar a estação sozinhos", diz
ela, "peçam ao pai ou ii mãe que
eles sabem nuuito bem e lhes ensi
narão". (E. C.).

I F�C12I:DADE,DE FAR1\'IÃ�IA

I
Bf"Lh:\J, (via acrca) - )"10V]l11en

ta,-se a clas;e farlllaceutie� do Esta
do no sentido de ser criada nesta
cupitnl um a Faculdade de Farrnár i a
cont a n do para tanto COIll o apoi�do interventor Magalhâo» Barata,
que tudo vem realizundo em pról
do ensino de sua terra.

OS PODERES DA ESCURIDÃO

RBQUERIMENTOS, sôbre qualquer as
sunto pú elico ? Procure a "Emprêsa In.
termediária". l"··_.._·-'"·'V'··_..........,._...........................w......•

"A Bandeira Nacional quando apare
ce" em sala ou salão, por motivo de. reu
niões, conferências ou solenidades, fica.
I'á estendida ao longo da parede, p(}r de
traz da cadeira da presidência 011 do lo
caI da tribuna, sempre acima da (labeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do l'etângulo
esteja em sentido horizon.tal, e a es
trela isolada em c4ma". (Uecl·eto.lel· n.
4.545. de 31 de Julllo de t 94�: - Art. 111.

A Estatística MiIh�ar. destinada a
facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exíge que todos 08
perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileíl'os lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar c&n.
tra o BTasi] em perra. (D_ E. M.)•

I THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITEI)

Séde : em Londres. Fundos de Reserva excedem:

L
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

......- � �..-- ..

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor .Sanson do Rio de Janeiro.
CONSuLTAS; Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfei ..oarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSUl/rAS - Pela manhã: dtat-Iaruen t e das 10 às 12 hs., à tarde, excepto oos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUI�TóR]O: nua João Pinto n, 7, sobrado -

F'one: 1.461 - Uesidência: Rua Presidentc Coutinho, �3.

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

Ex-interno do Serviço de Clin ica Médica elo Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
CI,INICA lI[(,:DICA - Moléstias tutern.is de adultos e crianças. COXSULTóIUO:

Rua F'eltpe Schmidt n. 38 - Tel. 14,2H - RESIOf:NCL\: Rua "i"conde de Ouro

1','1'[0 li. 70 - 'I'e l. 152:1 ...:_ HOHAHIO - Ih" lt. :'S lS - Fl,OIU.·\:\úPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Se rv iço do Professor Leôn irlas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do d r. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe 110 Se rviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Cl ín iea l'n(>dico-cirílrgica especializada de Olhos, Onvidos. Nari� e Garganta
CONSUI/J'ómo: J{ua Felfpe Schmiüt , 8,' Fone 1 :l5!1 - CONSULTAS: Das 15,30

às 1 R horas - ltESID1l:NC1i\: Censelherro l\[af','a, 77 - FIJORJANÓPOLlS.

Interessante
. -

mvençoo
LONDRES: CB. N. S.) - J

,,� ';C

Luvas antísétícas destinadas lingleses de salvação, como se
ao tratamento e proteção das ísabe, o maior é o grande "din
mãos queimadas são o último 'ghy", carregado pelos aviões
Invento médico que os aviado- 'de bombardeio, com capacida
res da Royal Air Force estão de para doze homens. Os "din
usando, e que são fornecidas ghies" são apetrechados com

graciosamente para os aviado- os seguintes instrumentos :
res norte-americanos, de acôr- uma faca suscetível de boiar,
do com os preceitos da lei de rações de emergência, várias
"empréstimos e arrendamen- latas de água potável, copos
to" . para beber, objetos para pri-
As luvas, que contêm pós an- meiros socorros, um mastro

tiséticos e curativos, são fabri- aéreo, um transmissor, uma
cados ele um novo material se- pistola de sinal, um mastro te
ereto, podendo ser calçadas fa- lescópico com bandeira, fósfo
cilmente sem causar irritação ros, e uma cobertura contra o
aos tecidos injuriados e perrní- máu tempo.
tindo a maior liberdade de mo- Além disso, cada membro da
vimentos. Foram ideados por tripulação aérea usa uma [a
William Stannard, que se 011- queta "Mae West", tendo nos
contra na Inglaterra desde a bolsos rações de emergência,
guerra passada, e são guarda- uma lanterna elétrica flutua.n
das num pequeno receptáculo te, um apito e um gôrro amare
que ainda guarda um crême pa- lo para proteção da cabeça e
ra queimaduras, largas vesti- que serve ainda para ajudar
mentas para o corpo, na hipó- aos pilotos de Servço de Salva
tese de ferimento e queimadu- mento a localizar os aviadores
ras, e, finalmente, morfina. que se encontram sôbre as

Relativamente aos invent.os 'águas.
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO

CLINICO
DR. DJALMA
MOELlMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospbtais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

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

Assiste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad:ologia Cl íníca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo'). Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

car€liografia clínica - Metabolismo .ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

'Ma�hado, 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- Cl

ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o .Pneumo-torax ar-tificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
:' Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
.tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios

Ultra Violeta. Infrazon Terapia
Consultório; Rua Der doro, 3

esquina Felipe SrlÍ'lmidil:
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 1? hrs.

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
"

, émURGIAO - .DIRETOR DO HOS
PITAL DE CARIDADE

Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Visc. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Tratamento das dores e inflamações nas

'senhoras para evitar operações

DR. ROLDÃO CONSONI
DR.

MéUieo - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Med ícma

r, da Universidade de São Paula, onde fói
Assistente PQr vários anos do Sei-viço
Cirú rjr ieo do prof. Alípio Correia Neto

c (Primeira Cadeira de Cljn ica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do

, Prof. Si la O. Matos. Assistente do serviço
de parias do Prof. Domingos Delascio, no
'''Hospital Leão XIII".

Cirurgião do estômago e vias biliares,
intestinos delgado e grosso, tiro ide, rrns,
presenta e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de 'Senhoras f;
panos.

'

Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa
de Saúde São Sebastião. e das 3 às 5 à
,Hua Fernando Machado n. 6 (andar ter-
reo). Tel.: 1.l9'5.

.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos. I,\LTA CIRUHGlA ABDOllUNAT,: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice. !
tumores, etc. - CIRURGIA PI,ASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, Iiidrocele, ve

rícooele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Prncturas:
aparelhos de I:'êsso. Opéi-a nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.00!l.
Horário: Das 14 às 16 hor-as, díar+amente,

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Corisu ltos das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno do Assistência Murricipal
e do Serviço de Clínica CirúrgicCl

oargo do 'Prof. Costrc Araujo,
do Rio de Janeiro.

Vias u rinárías - Operações
ConsuIt: Vitor Meireles, 28.

Atende diClriamente às 11.30 hs. e,
à tarde, dos 16 hs. em diante

Resid: VidClI Rarnos , 66.
Fone: 1067.

DR� REMIGIO
CLÍNICA ll'IÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cr-i

anças em Geral. CONSULT6Rlél: Rua

Felipe Schmidt - Eólifício Amélia Neto.
Fone rssa, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SIPil:NClA: Av. H. Luz, i86. Fone 1392.

nR� AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

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

Consultas diárias das 5
horas.'em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e, Ortopedia. Clfnica e CIrurgia
'doo torax. Par-tos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
ríamente das 15 às 17 horas. RESIDJ!':N
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERlUElRA OBSTÉTRICA·

(Par-telruj
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolls
Atende chamados a 'qllalque�

hora
Praça' da Baudelra, 53 - sob.

(Antilto Larll.'o 13 de Maio)

Quem são os heróis de Calais San U u e n o I
LO�DRES, CB. No s.) - Segundo

[ C O N TEM
informa o "Times" a heróica defu- ria br-itânica completamente exaus-

' . ,

sa de Calais. cm 1940, pela

gUarni-r
tos pela fadiga e pelo sofrimento. OITO ELEMENTOS TONICOS:

ção britânica, foi comemorada por Continuando as suas apreciações ARSENIATO. VANADA-meio de uma cerimônia especial o redator do "Times" afirma: "OS TO, FOSFQROS, CALCIOlevada a efeilo na Catedral de São' grandes dcseuvol.virnentos que POS-I ETC!,,Paulo. Como se sabe aqueles solda- i t�riorl1lenle liv(,I"�I1� então, existt:n-Idos salvaram a Grã-Bretunhu, quau-. cia, apenas conseguiram realçar a i TONICO DO CEREBRO ,
do, há três anos passados octive-! importância do serviço prestado I 1'ONICO DOS MUSCULOS
raui a investida germânica de mo- por aquele punhado de bravos. Com I

do que os remanescentes do cxér- efeito os soldados que assim pude- 'Icito britânico que se encontravam rarn se salvar, graças aquele sacri-tem Dunquerque puderam escapar Iicio, constituíram o nucleo do no-

para a Grã-Bretanha. \'0 e moderno 8° Exército britâni-!
1;111 punhado ele homens, que co que bateu os alemães, em toda

eram, conseguiram, por meio de sua a linha nas campanhas da Tunísia,
bravur-a e de sua coragem, deter Líbia e Sicília. Foi ainda aos ho-

Seja

� //
;::::::--

�
-............_

Interessa a 8 en,,.e 10 mulheres:
Na edolescencle, na

idade adulta, na "idade
<riti(a", as irregularida
des no funcionamento do
organismo ecarrétem para
a mulher uma Jnfínldede
de dores e contretem
poso Ha, porém. as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
OA M U l H E R represente
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no
nome o resumo de suas

virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER4M2 * ME'

mens da qllinqL1a,gésima primeira
divisão do 8° Exército que se pediu
formassem fi pl)nla-de-]anç'�l pal'll fI.
invasão aliaria da Sicília,

as' terriveiR "panzer" germânicas"
antes (lue estas pndl'sselll chegar ús
praias ele França, e alcançar os rI!"

manescentes ela força expedicioná-

LAVANDO-SE COM O SABAO

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
,�

P(JQPA-SE ..
DINHEIRO E ABORRECIM}:NTOS

C! A. '-VETZElj INDUSTRIAL-JOINVILLJiJ (Marca regist.)

.' ., ....-, ....�" ...

;0 mm

CUIDADO COM
O CANCER�'

Leia no novo número de SELE

ÇÕES como reconhecer os primei
ros sintomas e obter pronta e

eficaz atenção médica para, com
tôda segurança, por-se a salvo
dêste terrível mal. E mais:
Maternidade sem dor nem
perigo? Eis uma noticia agra
dável para as mãezinhas e ... para

, os papais nervosos... Um novo

processo de anestesia que, ainda na
sua .fase experimental, já regista
muitos êxitos notáveis .. _ Pág.28.
Ianques em terra de in
fiéis. Curiosos e extranhos hábi
tos que explicam plenamente por
que razão ver o rosto de urna

muçulmana é tão perigoso como

levar um tico... Pág. 23.

Em busca do caráter inte
grai. Resumo completo de um

rrov o livro de êxito de um famoso
psicólogo. Assunto de grande
atualidade em plena época da
psicanálise... Pág. 95.,
Quanto vale o poder de
concentração. Cultivando-o e

aperfeiçoando-o, vemos aumentar
nossa capacidade de criar e a ale
gria do trabalho. _. Pág. 20.

Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JUNHO

Acaba de sair

,�ApenasCr.$2,oo�
11eVI'e8fntante Ue"al110 Brasit.,
FEHNANDO CHINAGLIA -

Rifa do RORÓ','io, !)5-A - 2.0 anda'/' _,o Rio

Vende-se um. RCA Victor, 5 vnl
vulas. Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à
Praça da Bandeire 37, depois das
17 horos.

IlLU6" SE a casa n·, 37,
11 li- sita à rua Jo-
inville. Tratar na residência n

'

9, à mesma rua, ou n' 50 à
rua Blumenau. v·4

Moradia nos Coqueiros
Vende-se uma. Tratar .na

Farmácia Moderna. Praça 15
de Novembro, 27. 6v-4

Máquina a vaporMdqu inu com co ldeire , de 10
H.P., em bom eetudo 'de conser·

voçdo e furiciormrnerrto e tubwla
ção perfeita. Vende-se urno . Infor
mações, diriiir·se à Caixa Postal
n. 113, ou telefone 1329, em' Flo
riClnÓpoli.. 3 v'. - 3

Camisas, Gravatas. Pijarnes
Meias das melheres, pelos" me
nores preços. só na CASA MIS
CELANEA - Rua' Traiano, I::!
�-----

OI Pálldol. O'PluPlrldol,
E.gotedol, AnêmiCOI, Mil.
qUI criem Mlgrol, Criençl'
rlquítice.. rlceblrio I tenl-
ficeçio glr.1 do orgenilmo

com O

58 n UU enolUe, D.N.S.P. n' 199, da 1921
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As Nações Unidas comemoram hoje o 2· aniversário da Carta do Atlântico
Vitórias sobre vitórias, em Sicília

�.,,,,,,,ri�ljfl
Argel, 14 (U, P.) - A costa léste

{lo Sicília e a estrada elas zonas de
Taormina e Calvo Ali, uns 35 krns
ao norte, foram intensamente ca
nhoneadas por unidades navais Ü1-
glesas.

Apenas a

de Kharkov
milhoullla o Presil1enle da Comissão Estadual

ele Pr-eços faz saber ao coruérr+o ern

gOl'al e J quem ma is interessar' possa,
que, consoante determinações do Argel, 13 (C. P.) - As tropas

IIOI' te-amerí can as ocuparam a cid a
de de Naso c continuar-am avan

çando pela costa norte de Sicília,
rumo a Messi na. Outr-as informa
ções ncrescentüm qu e as a I iados
obtiveram novos êxitos. chegaram
a Archif'ar i, a ;) kms. ao sul de His
posta e ameaçam a localidade de
(riarri. As Iôr cas britânicas, por
sua voz, chegaram a menos ele 6
kms. de Handazzo, depois de ven
cer lenaz rcsistênc ia oposta pelo
inimigo, Ainda se informa que as

fôrças navais e aéreas ali��las ala-

'I
Argel, 14 (C. P. Tr'gente ) - As

;aral1l as e�tr�,das, jlnha� !<:�'('eas e forças aliadas oc,�parRrn a ci d ad e

a: PJoI�.I�s SII,Ua(�a:� �1l1 SIC,IIr�, cn- de Randa_Zí!o. Salienta-se que com
trc j irauno e Ma r i nu d i Patti. a ocupaçao de Hanríuzzo os alia-

-
'

1 rios dominam Ioda a zona ao nor-
Arge], 14 (e, P.) - GIIHI Iorma- te {lo monte Etna e poderão des

ção naval norte-amcrlcao a canh o- fechar violenta acometida direta- I

ncou as estradas c pontes ferro- mente sôbre Messina.
viár-ias das estradas a léslc de Pirai
mo alé ;V[urina di Patti , na costa
nordeste de Sic iliu. Provavelmente
foi destruido Importnntr- túnel
ferroviário.

CoordenarãoeX1110. :-:1'. j\j 111 ist.ro ela
Econômica. a fa rin ha de trigo,
vendida neste Estado, ele qualquer

Moscou, 13 (e. P.) - Urgente - já se cnc onl ru si í iud o desde as
As fôrças soviéticas chegaram aos primeiras horas da manhã de 011-
subúrbios de Khar'k ov e comeca- tem. Na zona de Kharknv as for
ram a atacar as Iot-í icncôes "da cas soviéticas oc nparatu Bolshaia,
própria cidade, partinrln de várias Danilovska. Outras informações
dirccõcs. adi aaitam que os russos tomaram
Outras informacõcs acrescentam mais GO local i d arl es habitadas no

que os russos estão a apenas 45 setor de Br iansk , entre [IS qua is
i

krns. da estrada que une Kharkov
'

destacam-se Sh ablvk ino e Navvl ia.
a KrasnorJar, última via com que No selor de Spnsdesllli'lllsl; os ru s
contam os defensores de Kharkov, sos desfecharam vi o lt-u lu of'e ns i va
vara receber ref'ôrcos. e quebraram as li nhas alemãs n u-

-

jma extensão de (i5 10115, e avancu-

'N[oscou, 14 (U. P. Urgente) - ram cerca de 20 l,J11s, Foriim
Os russos jlí chegaram a apenas locupadas mais de ,100 Iocalidntlcs
urna milha de distância do grande Ique se encontravam em poder rios
cenlro iudustrial de Kha rkov que naz istas.

pl'ocedência, - terá como jn-eço má
ximo perrnissível .. o de CrB 70,'050 para
cada soco ele "O quilos,
Sob protesto algum podetáo os ;;e

n1101'cS produtor-es ou seus rcpresen
tan tes exig i r preço além elo re+erido
limite sob pena de ficarem obiigados
o que determinou a Coorrle'nacão em

F€Ll aviso a rn plarnen te d ivulgado pela
imprensa oficial c jorna is elo pa i»,

Qua i: ...qucr i-ec-Iamacões de\'el'�lO ser

c1 ir igidas a e: ....ta Pres.ídôncta. por C�

c-ri to ou por interméctio elo telefone
n. l.HiD,
F'Iorianó polis. ]3 de ag ósto (le 194?

1{og{'l'io \'if>il'H
Pr-esrden te C . .1:'], P.

Argel, 14 CU. P.) - Fôrças cos
teiras rápidas br+tânicas operaram
110 estreito de Messina, perto do
Cabo Arori i, sem encontrar navios
ínímígos.

-

Providências no litoral inglês Ã------·---;:a--·r-X·--d;:-;�-;;;-���
....�

LONDRES, 13 (D, P,) - Acredita-se ser iminente a aber- tençao . cinema pôde ser ti

tura da segunda frente na parte ocidental da Europa. Em to- roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.das as direções da Inglaterra observa-se desusado movimento Rua Francisco Tolentino. 3,

de tropas, ao mesmo tempo em que foram proíbídas as via- .,......... "'J' w_-_.._.._.._.._-.....__........-_.._.._�
Hot'úr-Io tln, snnt ax )fi�sas par-a dOlllil1A'O

gens dos cívís às costas. Em vista disso, os habitantes de cer- Cul erh:a l: (:, 7. Il e 10 horas,

tos pontos da costa britânica foram informados de que breve- �:;\eSi'�:S à;�;/�el;�����s; :\Iis,-;a: ?rs 7,30 H'[(I)'I14 '(bAI'- N,)
-

0bsl mutilados 11dão 1.)J'eelisam l11ais apelar paJ'tl
mente será restabelecida a proíbição sobre a viagem de turis- hopa" a cal�lc a( c p�1 .Ica pal'a °

<
er recursos estm3! os à aquisição de apa-

t,as e Vl'sl'talltes ao lI'toral,
' Ig'1'e,ia de S, Fl'an('i,�o: 7 e !J hOl'''', re1hos ortopechcos, (). g�)\'eI'lIO resolveu alllpa.i'ú-Ios diret.amente, reH'Hospital ele Cnridaele: ii e 8 hOl'as, dapta,l1do-os sem que eles dependam um c,e-ntaVo ou scc[uer necessitem

De I raço-e do sr Cordell Hull 8 i,�I::,��silllO ('ol'a�ão de, Mal'ia, (Pado): JlIxíJios l'stranhos. Vão �Issilll desaparecer das colunas dos jornaisC a S 19l'e]" de Santo Antônlo 7 P 8 llol'as '](jueles fl'eqllen.te,�, apelos, às vezes dral.llâticos, outras vezes patrióti-• Igreja ck S Sebastlão' (j,30 [lol'as t I I I[gl'eja ele Santa Terez,nha: 8 hOl',l;,

j
cos, na sua lllaJOrIa emOClOl1an c, (e cnança$ e a( u tos - homens e

WASHJNGTON, 14. (C. P,) - "A Itália niI(l fez llcnhuma sondfl-I
ASllo IIl11�O Joaqllln1, 6 hOl"a�' Illu,lheres - colhidos pela I'alalidafle. Qualquer interessado nesta capi,

geltl 1)ê.1ra assinar qualcftlt'l" espécie de armislício com a� ;'\ações l:ni- Sal'1) ,dos �il11?e}; :> h�l'as, , � tal ou ,inleri�r dever<Í d?r�vallle, dirigir-se à Comissão de Assistêneia
. , , , '

(' 'I II 1'1 11 ,GmáSlo, ,1, (, 1,30 (so alunos), 8,,>0 "O "lltlla(lo '1 l'll'1 rio MeXle() I1U ller 168 .., 't d'd<la.s". Foi o que Informou l\O,le a Illlpl'ensa () sr, A11'( e ti, secreta- 'horas, '"
, "�l : � ". i�"1,' , I O , Ol1l1e sen� a en 1 o com a

rio de Estado norle-americano. Hevelou a,inda o info, l'llI<1Jlle nada saber II C;upela .�' Luiz:,
7 e 8,;]0 hor�,:, _

,

'llaXlllla soheltude, habrlllando-se desde logo ao reaJustamento físico.
à cl'rca da nolicia, segunrlo a qUill Sta lin foi con vidado para assistir (t�tsel�s(l�li�\:�1Ig0 de )[eI101 c,s, ( 1101 as __ _ __

à conferencia entre ChUl'chill c Roosevell, deslacando que o presidenle Trincla�l(': )Iatriz: 8 horas, IAóravou se a sl"tuaça- II ' I"l'e'5olve pessoalmente êsses assuntos. O sr. COI'rlell HuI! afirmou

final-I Tl.'�ndade: �hácar:ados Pa,9;'es: 8 hOl'a�s, 6
- O na a lamente qUie não exisle, ne,n:IJt!ma eonfirJl1a�ãi,) orici�I, das yersões que ho{'��� PeSliOd (Estlelto), I,ao e 9,,,0

cirnllam sobl'o a pOSSlyeJ salda de �lusso1111l da !taba. São ,José: 7,30 e 9.30 horas, Fronleira It�lian�, 14 (l'. ,I�.) ---:-Iliano, sena,dol' Rieci, transmitia
Agrava-se a sItuaçao da [talla a, Ol"dens aos prefeitos para que ",re
llledi{la que se acentua a re,�istên- sistal1l a qualquer sintoma de anti
cia, aç) governo de Bfldoglio, p;�I'.a m�c!ona]isIllO que se espalhe pela
obnga-l(� a esclmccer .a sua p,�,lrtl- ItálIa. e ,snfoqllem .<?om e<nel'gia' as
ea depOIS dos catcgoneos pe'dldos tentatIvas de mal1lfest,ações públi-Lnndres, 13 (D. P.) - As for-! I Argel, 13 (C, P.) - Inforl1la-se {le paz feitos pelos jornais "Stam- cas".

'

cas aéreas alia,das de bOlllbard'ei'o cípada elo fulul'O() que lhes está re- que, no ataque efetuado hoje con- pa" e "La'voro Italiano".
aflle,aram hoJe as capitais rias duas servado, agora CJUC' as noites se tra os parques ferroviários de Fronteira Italiana, 14 (D. P.) -

pote,ncias européias do "eixo", yão a]ollgwndo cada vez mais, En- Roma, foram tomadas fotografias Vinte-e-seis dos principais dirigen-
elevando ao maior grúu de inten- qua'Ilto os ":\<f,osquitos" el'olueio- especiais de bordo dos à"iões, tes sindicalistas-socialistas italia-
s:idade eonseguido até agora a Il'avam s(}bre Berlim, a mais pode- afim de seré<m llsa{las eOll1o pro- nos negaram-se a aceitar 110�S
ofensiva aérea telH10nte a conse- rosa força de bombardeiros qlla- vas, caso surjam acusações do "ei- cal'gos que lhes foram oferecidos,
gllir a rendlçào da Alemanha e tril11otores com bases na Grà-Bl'e- xo" a1egand,o que foram atacados antes que tenham uma declaração
Itália, mediante devastad'ores bOll1- lanha já enviada ii Itália arrojou 'I edifícios re,Jigiosos e cul1urais da; definiela sôbre as futuras alitudes
hat'deios. l_;ma pOi"lerosa froia ae- pesadissimas cargas de explosivDs cllpila1 itllliflna. do governo.
reR procedente de bases da Afri.- sô]Jre os centros ilalianos de Tu- Fronleira Italiana, 14 (l_;. P.) -

cu do Norte e integralmente norte- rilll e Milão, que :iú 1?'ofl\-iam sirlo Londres, 14 (P. P,) - Os aviões .o novo minish'o do fnterior ita--
americana, composta de aviõ'es de atacados no ,sába,do pas,�ndo, vio- norte-americanos que ataearam
diferentes tipos, desde as gigan- lentamente. Dessa maneira, num Homa onconlral'alll séria oposição
t:escns "Fortalezas Voadoras" até período de poueas horas, as Na- ele parle d-as forças aéreas e anti
ns hombardeiros médios bi"111oto- cões Unidas 110tific.aram o "eixo", aéreas inimigas. De 40 11 50 apa
r-es, ataeou de fôrma arrazadora do modo mais categórico, de que 1'e1hos inimigos tentaram in1er
os p.arques de manobras l'elll"ovilÍ- Roma, Berlim e todos os dema'Ís cep!.ar os alacantes, que consegui
ria.s ele San Lorcnzo Lilorio, em objetivos inimigos serào bombar- ralll derrubar einco aviões de ca

Roma, pela segunda \'ez em trin- deados com intensidade. até que ça do "eixo". Ap€sar disso, o bOIll-
ta dias. Al&m disso, ús primeiras se consiga a capitulação, hardeio foi efetuado com bastante
horas da manhã, aviões "Mos'qui- precisão, tendo sido oeasionados
to.s" ataearam Berlim, na primeira Lonelres, 13 (C, P.) - Nas esfé- .grandes danos nos objetivos �taca-
íl1cursã,o realizada contl'a a capi- ras competentes daqui calcula-se

l
dos. Cá l'cu,l os Hutoriza(los indi

tal alemã eJ1l quase Ulll Irimestr .. ,

Ique
nos ataques ('ontra Turim e cam que fo)'am lançadas súbre Ho

propor<.'ion:mdo assim aos habi- Milã,o tomaram parll' mil aviõ:cs ma cerca de 500 toneladas de
tant'es da mesma lima \'isão a,nte- britânicos. bomhas.

Argel, 14 '_ U. P. _- Urgente-
Os aliados ocuparam as cidades de
Riposta, Mili. Giarre e Floresta, ..m
Sicília.

Assistência mutiladosaos

o melhor aviso aos «eixistas» é a bomba!
FRACOS «

ANEMICOS
TOMEM

Vinho Creosatad.
"SILVEIRA"

Grlnd. Tó�ico

Des-astre de tre-m-Rio, 14 (A. N.) - O vespertino
o "O Globo" noticiando o desas
tre verificado com 1I1ll 1rém da
Central .to Brasil, nas imediaçõesde Guaratingnet.á, quando se des
tinava a esta capital, i,nformou
que não teve, felizmente, as rloJo-
1'05as eonsequê-ncias a principi(Jprevistas. Em conseq,uêneia ,rio
sinistro, () pessoas ficaram feridas,
mas, sem a menor gravi.dade. To
dos os tréus entre Hio e São Pau
lo, s'Ofreram ba11deaçiio em Guara-
tinglletá.

'

Proibida a exportação de
gado ,bovino

Por decreto n' 215, de on"
tem datado, o gOverno esta
dual proibiu a exportação de
gado bovino em pé, até 31
de dezembro da corrente ano.
O decreto, que está assina

do pelos srs. dr. Ivo d'Aqui
no, dr. Artur Costa Filho,
Orlando Brasil e caprn. An
tônio Carlos Mourão Ratton,
trouxe ao povo a esperança
de que, com essa provid�ncia
venhamos a ter, em breve,
qualquer baixa no preço da
carne verde; ou, ao meno.,
que não venha êle a subir,

A respeíto das crílieas da ünpl'en-
como já se dizia que estava

sa norte"americana, a embaixada por acontecer.
Explica-se, assim, como aargentina distribuiu uma nota, providência governamentalconsiderando injusta a acusação,

segundo a qual () seu país faltou repercutiu gratamente no seio
ao compl'omisso de romper re1a- ' das camadas populares'.
eôes COII1 os totalitários. Afil"1110U ,.-••,,:,. __&_ ...;. _•......,.___ �......âiuda ° di,p,loll1ala que o governo D I eh h II Mda Argentin'a, especialmente nes- e-eer O . ure i ira' a oscoutes dois últimos meses, tarno.u inú-
merrIs medidas de colaboracão QDÉBEé, 13 (U. P.) - O sr. Winston Chtll'chill devêráconlinental, ns quais são do conhe- ir a Moscou pela rota do Pacífico, via Chung'�u,'ing. Acre,SC,el],�cimento' dos Estados Unidos. fi.

................................--••••--..._..............� ta-se nos CÍrculos bem informn,dos que a eonferência dê Chur�
chill e Stalin completará as conversações qUê o "premier"britânico sustentará com o primeiro ministro 1\tIackenzitl

a King, do Canadá, e COh1 (J presidente Roosevelt.
....................................................

ULTIMA HORA

Formulando críticas ao governo argentino Dr. Agripa fariaRua João Pinto, n' 1 ,
reabriu seu (onsultorio

hington Posl", em editorial, criti
cou severamente os dirigentes m'

gentillos, o que suscitou uma re

presentação do embllixa,dol' da
Argentina, senhor Felipe Espi1,
junto ao govel'no nOlie-amerieano.

W,asbÍJlgton, 13 CU. P.) - A
jmpl'ensa norte-americana realizou
inúmeras crítica� ao governo ar

gentino, pelo fato de o mesmo ain
da não fel' rompido l'elaçõ'es com
{IS potêneias do "eixo". O f('Was-

deDuas gramas
RIO, 14 (A. N.) - Chegaram ontem de aviiio e f())'ant retiradas,

hoje, as duas gramas de "radillm" que o Brasil comlHOU nos Estados
Unidos. Em cada volume, pesando cineoenta <Juilos, vinha cem centi
gramas daquele preciosíssimo metal, dentro cluma agulha de dois ,cen
tímetros. Noticiando o auspicioso acontecimento, o vespertino "O Glo
bo" declarou que inutilmente seu reporter tentou ver () "radium", pois
aquela preciosa matéria de força tão imensa e de poderes de vida e de
morte, era invisível a olho nú. Mas os cancerosos do Rio e de todo o
Brasil' devem estar jubilosos, porque' aquelas gramas. aparentemente
insignificantes, vem·lhes trazer cura e restituir·lhes a felicidade .. ,' ...

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão

"FOlmácia Nélson".

Abrigo de Menores
O rev. pe. Ricardo, diretor do

Ahrigo de Menores, dignou·se enviar
Londres. 14 ··U.F.-- Acredita-se nOS meios bem informados que nos amável convite para a festa

Stalin não deixará Moscou para conferenciar com Churchill e Roa, organizadll pelos menores daquele
sevelt. Na opinião dos observadores Stalin encontra-Se atualmente su-j educo.ndário, em homenagem aos

:mamente ocupado, dirigindo as grandes ofensivas de veréio lan�adas seus benfeitores, e u quo.l se reo-

1'elo exército russo.
' lizará amanhã, dS 18 horas. Gratos

Stalin ocupadoestá muito Caém bombas D'a AustriaCairo, 14 _- U. p, •• Urgente •• Os aviões norte-americanos ó.tc'coram pela primeira vez desde o iníoio da guerra o território a.ustri.
oco, lançanda toneladas de bombas explosivas sohre os estabelecimenmentos industriais de Wiener-Neustadt, ao sul de Viena.

Para averiguar a transferência de prisioneiros
LONDRES, 13 (U. P.) - o govêrno britanico solicitou à Soiça, como potência encarreaada de velar

por seus interesses, que investigue se é certo que priSioneiros de guerra ingleses.
,

� foram transportados da Italla par� ii Alemanba. �,',......,.._
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