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Terão de lutar sob comando alemãoMADRI, 31 (U. P.) •.. AS TROPAS ITALIANAS, QUE SE' ENCONTRAM NOS BALCÃS, TERÃO DE LUTAR SOB o COMAN
DO DOS GENERAIS GERMÂNICOS, QUE, POR SUA VEZ, ESTÃO SOB A DIREÇÃO SUPREMA DO MARECHAL' VON ROM·
MEL. ,INFORMANTES FIDEDIGNOS DE MADRI SALIENTAM QUE OS SOLDADOS ITALIANOS QUE NÃO QUISEREM ACA
TAR ESSA SITUAÇÃO SERÃO DESARMADOS E OBRIGADOS A PRESTAR SERVIÇO NOS CAMPOS DE TRABALHO.

Rumo à Françasr, Manoel
Rodrigues

Rio, 31 (A. N.) - Faleceu hoje
nesta cap i tal o sr. Manoel Coelho
Rodr-igues, figura grandemente es
timada nos meios sociais e diplo
múticos locais, pois desempenhou
o 'cargo de secretário geral do Mi
nistério d.as Relacões Exteriores
quando Lauro M'ü],Jer ocupou o

Ttamm-aí i, Foi Manoel Coelho Ho
drigues, como secretár-io elo Itama
rat i, quem redigiu o passaporte do
então embaixador alemão nesta
capital, quando êsl e deixou o Bra
sil por ocasião da primeira guer'jr a mundial.

Morre o
Coelho

o iJLUS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATAR fNA.
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Grandi a caminho de Washingto�Istambul, 31 (U. P.) - O importante vespertino "Ak
ham" anuncia que Dino Grandi está de viagem com destino
a 'Washington, afim de tratar com os senhores Roosevelt e

Churchill a assinatura do armistício entre a Itália e os alia
dos. Soube-se (acrescenta o jornal) que o rei Victor Emanuel
deu plenos poderes a Dino Grancli. A notícia do "Akham"
tem por base informações colhidas em círculos estrangeiros
bem a par da situação.

e o polvo nazista
Londres, 31 (D. P.) - A

agên-I'cOll1hates
que travaram contra os

da D. N, B. confirmou que o ga- alemães em diversos pontos da Di
'biriete dinamarquês, c.hefiado pelo namarca. Sómente em Svoelenborg
sr. Scavemus, renuncrou, no do- pereceram 450 soldados diriamar
mingo pa�sado. Segundo a mesma I queses, As fôrças do rei 'Cristiano
fonte de inf'ormações, antes ele se ele Jargorborg abr-iram fogo con
demitir, o gabinete assinou uma tra tropas blindadas alemãs sendo
declaração, ped indo que a nação destruidos 3 tanques e outros 11
se mantenha em ordem. veículos blindaelos nazistas. Em

Nasten a 72 kms. de Copenhague
os dinamarqueses lutaram até o
último cartucho apesar da ordem
cl o govêrrio de cessar fogo.

Os aliados não abrirão apenas a 2a. frente,
mas também uma 3a. -- disse Churchill

f

Québec, 31 (l'. P.) - o

primei-I1'0 m i nislr o Churchill afirmou ho
[e em seu discurso que não po-diam
ser avaliadas as tremendas conse

quências das vitórias russas, elos
ataques aéreos e da guerra do me

ditcrr âneo sôbrc o moral do povo
alemão. Disse que o propósito da
con ferência de Quéhcc foi colocar

exór ci tos angl o-amcri canos aguar
dam a hora da invasão c que o as

salto Ú chamnda "fortaleza ele Hi
tler" será feito pelo norle ela Fran
ça. "Os aliados - disse - não
abrirão apenas a segunda frente,
mas, também, uma terceira". Re
ferindo-se às sangrentas ações que
se travam em solo russo, disse ain
da o orador: "Nenhum govêrno
poude jamais sobreviver a perdas
tão grandes C01110 as que a Rússia
sofreu. E isso revela que o govêr
no russo .conta com poderio indis
cutivel " - concluiu. Referiu-se
também ao desmoronamento ela

I Ilália, que considerou iminente,
acresccntando : "Os bombardeiros
aéreos aliados contra os territó
rios inimigos aumcntarfio não só
cm intensidade C0l110 em precisão.
Êsses ataques, somados a.is golpes
que estão sendo projHa(],)s,' de
cretarão a Ialênc ia dos exércitos
alemães, raça que é hoje oeliada
em todo' o mundo como nenhuma
o foi na história da humanidade.

em contacto mais íntimo com o

inimigo os exércitos anglo-ameri
canos acrescentando mais adian
le : "Também tratamos ela posição
da França naquela conferência e

podeis estar seguros {iI' que essa

graude nação se levantará nova-

I (inente. livre e unida. Churchill de
dicou parte de seu discurso aos

aliados russos, afirmando que to
dos os esfôrç(js se fizeram para hirlo (ia Rússia, úlí imamcntc, ve-

que Stalin assistisse ú conferênci a; mos que Stalin nâo está perdendo
no entanto', o chefe do govõrrio tempo". Declarou também o pri
russo não ponde comparecer, ale- melro ministro br-itânico que com-
gando que a guerra exigia sua pro- preenelia as queixas e as censuras

seriça junto às fôrças combatentes. dos russos pela ausência da segun
"De fato - acrescentou Chl1rchilll da frente. Nessa altura de seu dis
---' pelas noticias que te1110s rece- CU1'SO, Churchill indicou que os

Admitindo o avanço russo
Londres, 31 (U. P.) - O comunicado de guerra alemão,

expedido hoje, admite implicitamente que as forças russas
estão avançando no setor central sul da frente oriental. A
nota oficial indica que os eslavos continuam atacando violen
tamente ambas as zonas, onde se travam tremendas batalhas.
Cumpre assinalar que, contrariamente aos comunicados expe
didos nos dias anteriores por Berlim, hoje não fala em bar
ragens ao avanço russo em qualquer dos dois pontos mencio
nados.

reabriu' definitivamente a sua

clínica, dando consultas dia
riamente das 14 à.s 16 horas.
Moléstias de senhoras

Partos - Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florianópolis.
Consultório: Praça Pereira

e Oliveira, 10.

Dr. Saulo Ramos

�10SCOll, 1 (U, P.) - Col11 o no-
-, \10 golpe assestado aos alemães em

Tangar og, é geral agora o avanço
dos exércitos r-usscs, pata oeste.
Os soviéticos estão perseguindo os
naz istns em toda uma frente de
650 k ms., na zona de Br iansk até
o mar de Azov. A recente vitória
russa em T'angarog está senelo con
siderada .corno a mais importanle
de Ioda a ofensiva do ponto-ele-vis
Ia estratégico, por isso que dará
aos l"USSUS mais uma via ele aces
so ao rio Dnieper pe,lo extremo
sul da Ucrânia. Para que melhor
,se avalie a extensão do elesastre
alemão, que ainda não atingiu seu
ponto crítico, basta salientar que,
eles,de o início da atual ofensiva,
os russos adiantaram suas J inhas
em 1GO kms. para oéste, tanto na

frente (le Briansk como de Khar
kov.

Estão melhorando
Rio, 1 (A. X) - Os três sobre

viventes do desastre d-e aviacâo
ocorr-ido na última sex la-Ieira, "es
tão passando hem. A senhora Bal-
hin a Mueler, que se ficha internada
no Hospital do Pronto Socorro
tem fraturados os ossos do nariz
e o sr. Hanf'inete. que tem fratura
da perna e se acha na Casa ele Saú-
ele "São Sebastião" ainda não p o-Yelnia, Stalin ordenou que 124 ca- '.. "

I• Ii 1
.

M dem receber visitas.
n 10('S uisparassem, IO]e! em. os- O major Vieira de Castro, interna-ccu, do�e salvas de a}'�;}harJ a. I do no Instituto Méd ico CirurgicoLondres, 1 (D. P. 1)1 ",enl�) r: "P c] C Ih" também estáO comnic ado russo eles ta noite ln- aes

_ ?.. _arva °el' visitas e tcn-
forma que os soviéticos ocuparam melhor, ja I e.c�hen o

,

.

as cidades de Valoy Vlaki E' H.o- do mesmo vlsüac!o ? ,tL�l11ulo �e
b 1

• ,
sua esposa, no cellll lena rle Sao

go uz 1. João Batista, levan(lo-lhe flores.
Como 'se sabe, essa inditosa se

nhora, que era passageira elo avião
fatídico, morreu nos braços elo ma

rido, quando este nadando tentava
salvá-la.

MOSCOl1, 1 (U. P.) - As forças russas afundaram a maiorla das
embarcações em que as tropas alemãs procuravam fugir da zoru- de
Tangorog, segundo as últimas inf'o rmaçôes ela frente. Accrscenta que
R noroeste ria cidade foram completamente cercadas várias formações
inimigas, que tentavam uma rcti radn para oeste. As tropas russas pro
cedem agora ao seu aniquilamcn to.

as cidades de Glikov e Rilsk, a suo
deste de Gornel e norrlés!e de Kiev.
Moscou, 1 (D. P.) � Para come-

1110rar a libertação da cidade de

A-I A despesa com o

tençao . cinema p6de ser ti·
�ada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 �o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

Moscon, 31 (r. P� Urgente)
Foram quehradas as linhas alemãs
,durante um impetuoso ataqlle rus

so em dh-eção de Smolensk. Nesse
IlJssalto, os russos reconquistaralll
à importante cidadela ele YelnLl, a

75 lons, apenas ele Smolensk. '1'1"'1-
'ta-se ele uma p'Osição que eslava

. '-em poder elos alemães há mais de
dois anos. E11l sua or,dem-(J<J-dill,
Stalin anunciou também outra fler"

.

rotll nazista, na zona de Svesl(, eJ11

c:l�reção ao norte da Ucrânia. 1"run"
jlem �íliram on1 llodcr dos ;russ'os

: �i Congoleuns:- Iapetes I
i Stores - Passadeiras I• APARELHOS INGLESES I! para jantar. chã e' café :

I
O maior sortimento I Os menores prelOS I na I

.."���<2!?�_J

Dinamarca

Londres, 31 (D. P.) - Grandes
formações de bombardeiros br itâ
nica atravessaram o canal ela Man
cha, rumo ao norte da França, em

ti uas direções diferentes. Depois
de uma hora as esquadrilhas alia
elas regressaram à Inglaterra e

acrerl i ta-se que foram atacados
'Principalmente aeródromos e ins

talações ferroviárias inimigas em

lerri tór i o francês.

Estocolmo, 31 (D. P.) - Infor
ma-se que a família real dinamar
quêsa foi transferida para Ama
I ienborg e que os membros do ga
binete foram presos ou se acham
confinados em suas residências.
Há versões não confirmadas, se

gundo as quais o rei Cristiano ab
dicou. Mas, nas esferas dinamar
quês as locais acredita-se que tal
coisa é mui pouco provável.

Estocolmo, 31 (e. P.) - Os ale
mães transportaram, pelo menos,
uma divisão blindada da Noruega
par a a Dinamarca afim de refor
çar as fôrças que já se en-contram
naquele país, agora totalmente
ocupado pejo Reich.

'Estocolmo, 31 (U. P.) - Cente
nas de soldados dinamarqueses
morreram durante os violentos
-I" _ __...............

Homenagem ao
emb. Cafiery

Rio, 31 (A. N.) - O embaixa
dor dos Estados-Unidos, sr. Jeffer
son Caff'ery, foi alvo, ontem, na

Associação Brasileira ele Imprensa,
de significativa homenagem, por
motivo do transcurso do GO ani-

Malmoe, Suecia, 1 (D. P.)
Onze belonaves dinamarquesas
zarparam dos portos suecos de
Malm oe e Helsingborg e navegam
em direção ao Báltico, à vista dos
navios e aviões germânicos que
patrulham a zona. Acredita-se que
os navios dinamarqueses estão ao
alcance das baterias costeiras ale
mãs. Tudo leva a crer que os va
sos de guerra rumam para portos
da Rússia.
..-..._ ..........-_.,_.",_....._._--....- ..._-_-_-.-.-_-_-.-_....

Mais três aviões
São Paulo, 1 (A. N.) - Realiza

se amanhã nesta capital a cerimô
nia do batismo dos três primeiros
aviões que o funcionalismo públi
co paulista oferece ii Campanha
Nacional de Aviação, A cerimônia
será presidida pelo sr. ministro
da Aeronáutica e os aparelhos re

ceberão os nomes: "Luiz Gonza
ga Azevedo", "Oscar Tompson" e

"Virgílio Nacimento" c destinam
se aos aéro-oluhes de Pirajuí, nes
te Estado, Campina Grande, no
Estado da Paraíba e Cachoeira elo
Itapemirim, no Espírito San lo,
r eS(p ecUvam en te.

I
I,

versário de sua estada nesta capi
tal C01110 chefe da representacão
daquele país junto ao nosso govêr
no. Falaram cêrca de 20 oradores,
representando diversos setores da
vida pública, intelectual ou artís
tica. COlllpareceram ao ato todos
os mi nistros de Estado, com ex

cepção apenas dos srs. ::Vlarcondes
FUho e Salgado Filho, que se en

contram em S. Paulo.

Rio, 31 (A. N.) - O Conselho
Universitário, em sua última reu

nião, resolvell, por unanimidade
de votos, conferir ao embaixador
Jefferson Caf,fery o título ele "Dou
tor Honoris Causa" ela Universi
dade do Brasil, demonstranelo as

sim não só o seu alto apreço em

que tem os méritos profissionais
e pessoais do homenageado, mas

tambe.ll1 o conhecimento perfeito
da sua atuação em prol da aproxi
mação enlre o Brasil e Estados
Unidos, maxime no momento atual,
em que os dois países lutam pela
vit(lria das democl'ácias.

Compram. se estabilizadores.
Na "Radiolar", rua Trajano, 6.

Na cripta da
catedral

Sã,o Pmüo, 1 (A. N.) - O inter
venlor feele'ral assinou decreto au

torizando a Cúria Metropolitana a

promover o sepultamento do c'Ürpo
do aI'cebiStpo de São Paulo na crip
ta da catedral local.

Renunciou o gabine�e
chileno

Sanliago do Chile, 31 (D. P.) -

Urgenle - O gabinete chileno
apresentou ,sua renúncia, coletiva
mente. A decisão do corpo minis
terial visa elar ao presidente Rios
Iibel'da,de de ação para reorganh
z�r p �ovêrJlO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Roma ainda não
Roma

,

e
'VmhingtOll - :lgos[o -- (Colllen

tilrio da lnter-Americana) - Alr<:
vés do Rádio de Hom<l. I) (;ovênJO
do }hll'echa I Ba(lóglio tra,l1sm i tiu
Ulll cOlllunicado oficial relatinJ à
sua determinação lardia c unilale-
1':..1 de declarar a capital ilaliana ri
da,de aberta, Entre oulras cousa�
diz ésse comunicado: "O alo foi
hem recebido tllwnill)emen te pe].)
ll1undo católico, Illas núo!;ó pelo
lIlundo católico, J)psde a época do
Tmpério HOll1ano, l{ol1la reeonhecell
o,s, direi los de cada organização po
lltlca <1' gozar em liberdade a sua
própria crença independenle e a
sml respecti I'a tradição", PI'ocllra
apoiar-se o (Joyérno italjano nas
tr::.dições jurídicas da Cidade Eler
na e na opinião católica pti,ra lornar
vúlida, pelo I1lrllOS lllonallllell te, a
sua sll1gular determinação,
Eis corno :\Iaquial'el morre às

mãos grosseiras da esl upidez e da
falacja germânicu:, GIll crime de le
sa inteligcncia se produz no estilo
nazisl a désse' cOllmuicado. :Mais ou
tra Iradição italiana que Ilesapare:
c� CO�ll, O Fascismo: UI do fino espi
nto j 10rentlllO, elega nle e contun
dente na arena polílica, A nota niiu
se recomenda" com efei lo, por ne
nhulIl I'estigio de bom senso ou de
bom goslo, Uluito embora tenha qtle
prestar-se a homenagem da verdade
a uma de suas afirmações irreb�1\ti
veis. :Mas <!.penas a UllHl, Aquela que
nos diz que '() lí1unllo não calólico
recebeu com aplauso unânime a dc
ü'rminação do Govêrno de rtOlllU.
Nesse mundo eabe, renllllenle, lodo
() Heich alemão, CUijO wlJoio para as I

suas mós razões o Marechal Badó
glio póde alegar sem receios, na
certeza. de que ninguem o desmen,
tirá.
Dir-sc-ia que, na nota, em questão,

faz o Goyêrno italiano, que desti
tuiu Mussoli ni, mas não dissolvcu
o Fascismo, a propag:JIl1da da "CAR
TA no ATLÀ�TICO" respeito
para Iodas as crenç:Js e para todas
'llS opiniões, .Mas em nome de que
Jibel'(iadc romanas alacou o próprio
Badógtlo, como forjador dws tristes
glórais do Fascismo, os abexil1s do
NegLls c os indefesos albaneses'.'
Que inspiração HlC vinha das tradi,
ções jurídicas de scu País para con
ceber o plano de agressão à Grécia,
de que foi autor? Não foi, porl'en
tura, do seio de HonHl', <la l{o11la das
tradições do Direito, il1vocu1das ago
rll pelo desespero e ainda pela ctu
plieida,de, que o Fascismo, cujas oli
garquias Badóglio ainela trm ii sua
guardai, despedaçou os <jireltos do
povo italiano e alentou contra as
liberdades de todos os povos elo
mundo'? Em nome de frUe tradições
jurídicas foi assassina,do Matteoti,
digno e prestigioso sim bolo do mar
tírio por que passou e ainda está Ipassando o espírito line dai JUdia,
desde 1922?
Horiw ainda não é Roma, As mã�s

ensanguentadas do fascismo cobri
ram de luto todas as suas palmas
adquiridas, atrmvés dos séculos, nas.
lufas pelo Direito, E essas palmas
esti:ío longe de rel'erdecer sob as
mãos dl'erépitas do Mareeba.l Badó.
Il'lio, Quer o Marechal pl'esta justi
ça às tradições da capital italiana '?
OUÇíl as vozes ria boa genle de seu
País, que está clamando dia

-

a dia
pela expulsação elos alemães do ter
ritório nacional e pelai -rendição da
Itália .. Não ,abafe as ansias do povo
�e �lil;}:o, de Ccnova, dç Na);l91es, de

,

o 1" TIRO DESTA GUERRa Ao :?S��:NTOS��:�O«Ambição e felicidade seguem
estradas tão opostas, que nunca

podem encontrar-se». - Daniel
Dubay.

o santo do dia

o PRATO DO DIA
MASSA DE PASTEIS

Egídio, abadeSlo. Narrativa d'e um polonêS participante na
campanha de setembro

Ateniense de nuxcuueu l o apaixo
nou-se pela vida dl' uuacurcta e,
ahaudonaudo Iodos os seus bens,
dirigiu-se para as Gúl.ias. Junto ii Estamos a postos, na fronteira. carapuças. Estamos de prontidão.foz do Horlnno. numa grande f!o- Entrincheirados na extremidade do Nas matas longínquas turtulhamresta viveu os primei I'OS anos de bosque, aguardamos o inimigo, Es- as máquinas. As nossas patrulhasretiro, nl iment anrlo-sc de raizes e

peramos há alguns dias, enterrados. se colocam na parte lateral. Logoervas. Ao depois Ira nsportou-se pa,- t L' após, se avistam os pardos ângulosra Ulll lugur mais abandunarlo per-
como a' uso , ,

to dc Nimcs. À nOSSa frente se estende a p la- dos capacetes dos inímigos, que,
O falo de ter tle sido conhecido n ície do cauinzal e campos cultiva- pum largo "front", se dirigem ao

dos, que confinam no pardo h o ri- nosso pôsto. Caminham devagar,explica-se por uma circunstâncin zonte da planície, Nessa planície mas sistemáticamente.milagrosa, l'm u n inial que o aliiucn-
passa a divisa - Esperem, infames!ta vu de lci!c, chega 1I111 dia! ao cr-
,., " ,.,

I I f '1 T. Lá, é a Alemanha., . O comandante, propositadamente,mo cansar () e cs ia or« o. I_OgO Aqui a Polônia. ordenou imobilidade e silêncio. De-n1r{J., dêle su ruern caçadores que o ,

As gargantas dos canhões, obuses v e m os deixar que se aproximem,perseguiam para abatõ-lo. Ycndo o

I Misturar 250 gramas de f'a-
I I II' e mnrtei rns, caHOS de carabinas e afim de surpreendê-los com () fogo.

I
sa n o 1011lt'1l1 l-O arn as SlWS casas, armas mecanizadas, desde alguns, apertando os dedos sobre as cara. r inha de trigo peneirada, 50ll<lr!':.',lc!n au rei o falo e os porrnc- di as as voltamos para oéste. Dalí I biuas esperam os imllacientemente... d 'fnor cs da vida so l ilúr i a daqucl c cr- gramas e manteIga resca, 2
mi tào. Persuadido a abandonnr esperamos (l ad versário. Virá? Não Os alemães já estão perto. Avis- gemas de ovos, sal e água Iis ei-sabemos.,. tam o-l hes as faces e estremecemos �

aqurlu man eirn cit' viver, respon- ramente morna mas em quanUm silêncio extenuante e sombrio de ansiedade ... O tempo arrasta-se
-

deli que () maio]' Iuvor que se lhe tid d fi
.

fpaírn sobre a planície é o silêncio preguiçosamente, cada segundo pa- 1 a e su rcren te para armarpodia f:lzcJ' era dar-lhe aquela no-
que p reced e a t e m p estad e. Tiro da rece tornar-se um século". uma pasta Jiga d a, porém, pou-resta, pura. r-onsí ruir ali Igreja c

casa, muchila um pedaço de pão torrado Finalmente, o comando ordena: co espessa. Amas�a-�e muitoe trinco-o nos dentes. Minha vista - "Inimigo ii frente! Fogo!Tendo () rei n('prli<lo, H
ê lc se rcu- . L I Z' t II d bem e deixa-se descançar em

nirum muitos [o vcnx, (rue diriuiu- vagl'uelal sorn-e al s nutvens hro�ea(tas r.um r-am as me r a la oras, trove- -,.
, "

p s { 't'll
.

S b I" lugar fresco durante 1 hera. No'do-se pelas rt'''Ta', de S, Bento I'ie-' e o so lue se evan a no _onzon e, JOU a ar I rar ia. o re a p am cre,
-, .. ,"';, fi ."., I Recordo a casa e o quendo sem- abr iu-sa o inferno. As explosões das momento de fazer os pasteis,I am u c 0I1s!,11l. I ()H se ente cornu-j 1 1 t 'I rní I

-

D t ara nadas ar remessarn a.os ares mono'I I I' II I (. 'I' ),al1 fi (11 u n la m a e, e repen e, � - t de I:ll( a( t-. :spa u.rum-sc pc as la ias b
"

d' t 1 d i d "es en -se a massa com o ro o
e Jnglatt-r-ra e ,1Inrgn,I'}I111 o âmbito :0:0, o ceu, ouvi o

rOIS�ca: as ma- es (C terra, izr man o os inimigos ou uma garrafa até ficar bemda ci \'Í í iZ,IÇTiO, San lo Eg[<lio entre- qumas. <!u� ,-oa�'am. erao nossas. su rp resos. Os alemães, em desordem,
gou a alma ao Crearlor, velho em

ou a lornâs ? DeiXO as. torrad�s, correm para lá e para cá. Alguns fina, aSe lPeavsetsé.iS devem ser pe-
anos e rico em merecimentos, agarro as lunetals. ExamIno, o fc:eu, jogam as armas, levantando os bra- quenas

meu coraçao pu sa com maror 0[- ços para cima, mas as certeiras se'jça. Lá, no alto, interrompidas pelas reias das nossas máquinas os ce i- O
nuvens, vejo esquadrilhas cô r de fam ímpiedosamente.

�I
aço. Voam do ocidente. em direção Momentos após, a superfície de
a Varsóvia, .. Aviões alemães! Isso cap inzal e dos campos ficara co-
significa: guerra,.. ber to de cadáveres alemães, Eram
Ouve-se () alarme, Colocamos as os primeiros ...

A ANEDOTA DO DIA
PREVIDÊNCIA

HITLER - E agora?
GOEBBELS - Acho bom co-

meçar a declarar que o colapso
da Itália não constitue perda
de grande importância para nôs;..

'"

•

PRECEITO DO DIA
Algumas vezes, a febre tifoide

evolue Ide forma e típica, isto é,
sem que o doente épresente
sintomas característicos. Só a

hemocultura, feita nos dez pri
meiros dias, ou a soro-agluti
nação, depois dêsse prazo, póde
revelar a natureza do mal.

SNES.

Ripas de Imbúia
'(para cêrcas)

Tratar no escritório da

I------�--=---'rHE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Sede': em Londres, Fundos de Reserya excedem:
Rua F. Schmidt, 52

I Cr$ 1,2()O.OOO.OOO,OO,
Sub-Agente: L, ALMEIDA nua Vidal Ramos, 19

30v, - 23 •

...:_;-;-���;-�;-�;;��;;;�������;.;;;;;;;;;;;�;;;;.;� MACHADO & CIA. - fF7J53 '- --

SOCI EDADE EXPORTADORA
CATARIHENSE

s L O DR �SIL
Praça Quinze, n. 10

AG:E:NCES E REPHESENTAÇOES
Caixa postal - 37, Rua Jolío Pint.o - 5,

Florianópolis
Snb-agentes nos principais municípios do

ESTADO

Comunica às distintas f-:tmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

ao gôsto das clientes (permanente curta, meia
cabeleira ou bem comprida, etc).

Os precos
Cr$ 20,00

são sempre os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo Falece a primeira

mulher piloto da
Inglaterra

,
.,.
No dia 26 de agôsto, faleceu em

E t P'
.,

O Nllckland, na idade de 82 anos,

nquan O arlS vai a {( pera», �Irs, Maurice Hawle1t, que foi a primeira lllulllel' piloto da Grã-Breta-

a Savoia lufa pela Liberdade ,��}� en�����l��\l��'a do conhecido poe-

, , '. '''' " I hm selembro de 1 !)31, quando i{lLondres, - Em reeenle

eorreS-ISOll'
, p01S as bllheten3S esgotam- tinha a avancacla ida,de de 70 an()s

pondênci� de Londres, diz Sydney se, t(�das as noi!es re,cOlhCl;<lO Ulllll\,1rs, Hawlett' atravessoll em ,:ôo �"raylor: l..,xlslel1l dOIs gral�cles pa�- mllh�() de fral:c�s por Jlll'S - o '\sia até o EXitrelllo Oriente, Du
satclllj)l�S na ,França de hOJe - le1- que l', sem ,dul'Hla uma enorme

Iranle
a primejra grande o·uerra di

tura e_ freqUl'nel�l dos tealro�, AlIl- qWlIllw - exaiamenle lllctade da rigira UJlla fábrica de �viõcs' debos �ao dlstraçocs das _realIdarl<:_s lllulta que a clelade de _l�ennes te- sua propriedade, Foi lambém criada vida, sob, ocupaçao alema, :'e que pagar ao.s alemaes" que a clora eLe uma Escola de Ayiacão e

Q,u.�lIJd() um paIs esta alra\'essand� 11ll�),lISeralll ,depOls .ele ler. 51(10 eles: ,tev,e o,praz<:r rIe enlregar,' C0111 suas
dJllcllldades (deu-se a meSllU �all !Iado um dos seus fI ens, pelos propnas maos, o "brevet" de pilo-. coisa na Inglalerra durante os ata- palrlOtas, to a Ulll seu filho,
ques aéreos em 1!.J40) - o POYO Enquanto ·escrevo, O Iroar <To fo
volta-se mais e mais para a lei lu- go na Alia Savoia, perturbando a

ra de li"l"OS e também para os tea' paz ,dos camponeses alravés da
lros, quando ,não ha outro lugar .fronteira sllissa, diz bem das trl'
para onde ir, lllendas balalhas que estão sendo

Os livros, que os franccses es- travadas em l\Iàquis, entre ITopas
tão lendo agor:l. süo ellcabeç�ad()s do Eixo e alguns dos 290,000 bl'a
pelos da auloria de hrilânicos e vos franceses que fugiram Ú de
americanos, como A, J, Cronin, porlac:ão para a Alemanha, escnll

Pearl Bllek e Louis Brolllficlrl, Es- ,<lend<J-se onde lhes foi possivel
ses aulores são <le tal Illaneira po- encontrar refúgi,o, O jornal "La
'Pulares que sPus li\'ros já lião süo Suisse" relatou, como, ha poucos
eneonlrad,os nas livrarias, Os tea- <lias se deu a quéda de UIll hom
tros cslão fazendo negócios excc- bardeirb aliado, em eujo bôjo se

lenles, Durante três séculos de eneonlravam bolas, chocolares,
existência da "Collledie Frill1(:ais" tabaüo e água para beber, alplll de
jamais se viu periodo de tão larga cinco canaLdenses mortos, os quais
prosperid>l<le, deram SW1S vidas pela de camara-

"Pouco importo o que será re- das que eles nunea tinham conhe-
presentarl,o, diz o jornal "Paris cido'''.

I
V-29

se V. Sino pe acrescentar 1 no agrad�
ce. a gen tileza:E$ íEE T..!!.J"1-
BFl'1 () l"tE" APElUTIVO

pnED/I.ET{J!

--

"A Bandeira -Nacional--deve ser h;,�tea.da de sol a sol, sendo permitido o seu
uSo à noite, uma vez que se ache conve
nientemente iluminada". (Decreto.lei n.
4,545. de 31 de julho de 1942, art. 12).

O·--�pnçô·-·-·(f(;�PãoOs proprietarios de padarias nes
ta capital, comunicam que, a par
tir de I' de setembro, deixarão de
fabricar pães de 10 centavos, qus
serão substituídos. em peso pro
porcional, pelos de 20 centavos,
Esta resolução, visa conciliar o

interesse dos fabricantes com o da
população e foi tomada, em virtu
de do elevado preço do trigo e mão
de obra verificado ultimamente.
Florianópolis, 30 de Agosto de

1943. 3v-3

UI1 PliOOt/TO DA KrrorSA. //10, COI'1. f Sé6(jROS
'-- 1 TI•••.I..Í --J

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

Turim, cte,. uem eSlllHgllC os senU
lllenlos das organizaçiies democrá
ticas do seu País. que pugnam pelo
dÚ'eito de •.

g07,a r el11 I iberdade a
sua prúpria crença independente"
cm perfeil;, sincronização com os
libertadore's ela Sicilia! Só assim
Homa volta,r:'l a ser Roma, Antes,
não,

SE1)AS Comprai na CA SA MISCE
LÁNEA é s�ber economizar'

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

SR. MOTORISTA: - Leve os documen.
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter.
mediária", e aguarde, com brevidade em
sua residência, o recebimento da nova
carteira,padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA BOSA RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

ALVARO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO6 de Selembro--«Baile das A:méricas»
A venda das mesas, cujo resultado reverterá em benefício do NATAL DOS POBRES, pr�movido

pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, está sendo procedida na secretaria do Clube.
_

I Vida Social GRANDEMENTE REfORCA�O Ilt IMmI!ij JN?E��R���j!?o��o armamento dos submarinos alemaes • TO (COPYRIGHT DA PRESS
, • PARGA, ESPECIAL PARA "O ES-

TADO").
Washington, 30 (U. P.) - :20 mm. além de duas metra

O armamento anti-aéreo dos Ilhadoras de calibre 50, duas
A higiene diária é baso fu:r;d:� submarinos alemães foi gran- peças de artilharia de coberta

bme�tadl da saúde dos olhos·dAa agnos demente reforcado, afim de 'para todo o uso e sub-metra-anca a, morna, emprega
d f f' te f t I d

. .

di
.

banhos oculares, proporciona des- po er
,

azer
.

ren e as pa ru- lha oras p.ara m_aneJo ln IVI-
canso sensivel à vista fatigada. Es-Ilhas aereas aliadas, que, cada, dual da tnpulaçao. Os subma
sa receita assimrc��o_a loção .de vez mais numerosas, no Atlân-jrinOS germânicos que, antes,folhas de rosas e Ja tara. coz;he�lda tico não lhes dão tréguas' não contavam senão com os
que é quasi desriecessdrto ,nd,car' . '_
a maneiro de prepará-la. mas,. segundo _opInam os

enol ctanhhoeds
de cob�rt� e comtmel-Para se conservar a bôa saúde é tendidos, deverao recorrer a ral a oras, dISpOem a ua -

imprescindivel dormir pelo me�os

I
novas táticas para, combatê-la mente de equipamento muito

oite horas por dia. O sôno proporcio- eficientemente. I melhorado, que torna mais peno. ve�dadeiro d.oscanso nas horas
As informacões de que se rigosa a operação de se lhesda norte. Ao deltar-se, procure es-

. _ . .
'

"

quecer as preocupações porq�e elas

Id.lspoe m_9lcam que os. subma- .aproxrmar para arrojar cargas
tornarão o sôno penoso e agltado. nnos estao agora providos, pe- j de profundídade.
Durmo com as janelas abertas, lo menos de dois canhões de

com um colchão macio e traves- I
'

_

seiros baixos. Os EE. Unidos vão aproveitar o trabalho.a.nlversirlolU dos prl·sl·oneleros de guerraPelo transcurso, hoje, de sua da-
ta aniversário, receberá, certamen- -

te, calorosas demonstrações de Washington, 30 (U. P.) -' Comissao. Os que empregarem
simpatia, o sr. qral. José Vieira da A Comissão de Mão de Obra los prisioneiros pagar--lhes-ão
Rosa, figura de destaque nos mei- de Guerra anunciou que estão salários iguais aos dos traba
os culturais do Estado. sendo ultimados os preparati- lhadores do país. Do total do

vos para utilizar em maior es- salário, apenas 90 centavos deFesteja hoje seu natalío a ex-
1 t d 1127r.;0

..,

di
-

tma. sra. d. Augusta Bulcão Viana, ca a par e os .:J prisio- dolar por la serao en regues
viuva do saudoso dr. Bulcão Via- neiros de guerra existentes nos aos prisioneiros, e o restante
na. Estados Unidos (dos quais .. será abonado' no momento de
A aniversariaz;te, que re�ide a- 176.757 são alemães) em tare- sua repatriação. Também in

tualmflnte no RlO de �anelro, �e- ,fas não relacionadas com a formou a comissão que é gran-verá sec por êsse motivo, rrruito !
•. •

felicitad�. gu_erra, onde ,a e.scass�z. de de a procura de prisioneiros
mao de obra e muito crítíca. para 'o trabalho.

Os 'prisioneiros continuarão Além dêsse número de ale-
dependendo do Departamento mães, nos campos de prisionei
de Guerra; porém, suas tare- ros locais existem 35.906 íta
fas, inclusive na agricultura, lianos e 87 japoneses.serão designadas pela referida

As autoridad'es responsiveis pell
fiel execução das Estatísticaa Mili •

Não tenhas dúvida em de- lares podem exigir, sempré que hon
unncíar nm "qufnta-coluna�, ver dúvida quanto à veraeidade d.

O emP'reg o de av 180-es fo U ueles gP�� ::;sm��:c�a�e:�s��:.::� i:t!���: �n;:::�ç�:�eq�:cf:�a•• i�.. , ma-fe constitue errme contra a _traidor da Pátria. (L. D. N.). <lU_Dea DaeioDal. (D. E. H_).

;f!������::�i?���1i�1\:;,��:i:�i I �ii.J�jit:;�lit��;F����g��1�!i CARTAZE5 DO DIAaviào foguete. f:sse rumor surgiu f�,brIcas de aVJ<:_es ele todas as na- -"""""""'coacoaoo"""""""''''"'''''''''''""""""""IAXXlOCOC.WIOCJO>OUOtJOUUa_""",,,,,",,_
dos relatórios dos pilotos das "For- cionalid ades estao trabalhan�? n�s: HOJE 4a-'eira HOJE-...",. ",. 'Y'J
lalezas Voadoras", os quais i nf'or- I se tipo de aeroplano e que FI fOI OOOCODODOCIDQDOOQ_"""""'DnIXXXlD<>"""""""''''''''''''''''DODnODDC_''''''''''DOÓcacooDDOOOQCO'''''''''''''''""""""",
maram que os caças alemães dispa- ,est�belecido ser,o avião-foguete l_lDJ ODEON;���aJ��C�)�fL��tt��el��.il�l�a s�.le��s��J.l(�� I �:::��.�:����::�;::.:�...��;....�.:;:.���::.�� A's 4 1/2 e 7 1/2 horas. Colossal Programa duplo;ças d ispararnm com canhões Jogue- Lloy Nolan, na mcvimentadíssima película espetaculartos .sen:lo possivel que empreguem . �: FACA fEUAnlÍNClo PELO e arrebatedora:projeteis traçadores ou fosforo .. _ I

c·
�A bomba-foguete, que os avi oes �-' •.�� O d"

'A ,
de caças N1SSOS "Storrnovik " Ian- "

1!li!J #tJ��q . InamlCOIçam sôbre os tanques alemães, te- ..._,., • f)'�.. ve grande êxito. Tanto os soldados fONE122 'I ' John Beal, no magnifico filme:comunica sua mudança pro-

!
norte-americanos como os russos TRAJANO 14 19ANDAP A b dvisória da rua Pe. MigueH- usam pequenas al:ma,s .que' dispa- RLTOf DA COfrFlHAI//ACI//ÇJUifYI/O som ra a cruznho n. 36 para a rua Pedro

I
ram segundo o pnnCl])IO do rogue-,Soares n. 9, onde continúa a te e não há razões para que os

ft l F ft II T E ATUALIDADES O GLOBO 2x4 (DFB)aceitar, com a presteza ha- . - -

t' , J'I lac!C) I 'sseaVlOes 11ao es eJam d 1 c S c c ,. ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)bitual, encomendas de quais- � modo. A confusão enlre' os progé- O O 00,quer dos excelentes artigos ,:J leis foguetes e os aviões impelidos Preços: 2,2 , 1.5 e 1. . Censura Livre

�
das afamadas indústrias � ,peJoo processo do foguete é difícil Precisa-se de oticia! de pa- ----

E R "" de ser compreendida. letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$ ImperialR E N N � Os aviões"foglleles receberam 50 00 Informações à rua João� atcncão considerável por parte dos .,. () Este cinema acha-se fechado.�._.�••••• _ •••••••• " • .......-.1'. engenheiros aeronáuticos. POlncas I Fmto, 18 sobrado,
f8Q

... m .. orou .... -- or

6 v 1 çojsas foram publica,c1As (l l'e�poi- 403 15v·8 para reforma seral",

'CONSELHOS DE BELEZA

/

I .

,

Decorre hoje o

srita Lucí .Costc ,

aniversário dr

Passa hoje a data aniversário da
exma. sra. d. Julieta Sabino Viei
ra, esposa do sr. Manoel Galdino
Vieira.

Trarlscorre nesta data o aniver
sário da srito. Jarina Gastão.

O jovem Rudi-Carlos, filho do
sr , Norberto Silva, festeja seu na

talicio hoje.

Vf. passar, hoje, sua dat� nata

lícia, a srita. Elí Cunha, Iílho do
IIr. Ulisses Cu,\ha.

;J
i Faz anos hoje o jovem Amauri
Guimarães. filho do sr. dr. Alta
miro Guimarães.

Habllftações:
Estão-se habilitando para casar

o sr. Amleto Cerri com a &rito Van
da Icônomus, e o sr. João José de
Amorim com a srita. Nicolina Ho
norato Inácio.

Clubes:
Realizar...se-á, no próximo sába

do, urna encantadora "soirée" inti
tulada "PRIMEIRA NOITE SERES
TEIRA". Para essa elegante sarau,
os rapazes componentes do já fa-.I
moso conjunto apresentarão, nos

amplos salões do Clube 5 de No
vembro, no Estreito, formidav�l
desfile de Calouros, entre os quais

.!'·diversos de nossa Capital. Para
maior brilhantismo do grande des
file, os "seresteiros" estarão todas
oe noites no Clube 5 de Nov8Inbro,
com o fim de preparar-se com óti·
mos ensaios. Não percam, pois, a

grande "soirée" da alegria em que
estarão os "Seresteiros do Luar" ,

Filhos da Lua" e "Boêrnios do
Samba".

À NUMEROSA E DISTlHTA
FRE<iUESIA

a

1\8ÊNCIA RENNER

, 1S'tJIit*_
.j�.I.

1 que o célebre patriota ita-
liano Giuseppe Garibaldi foi

o criador da camisa como sím
bolo político-partidário, pois foi
êle quem, em 1854, ao regressar
à Europa de seu exílio nos Es
tados Unidos. organizou os seus
famosos 1.00ç_, «camisas verme

lhas», com os quais reiniciou a

campanha da unificação da
Itália.

Rio - A luta contra o nazi-Ias
cismo não é dificil apenas pela re

sistência armada por êles oferecida .•
A dificuldade maior reside na abso
luta falta de escrúpulo, total amo

ralidade e com p leto desprezo pela
verdade, características predomi
nantes em todo adepto do totalita
rismo. As primeiras vitórias 'nazis
tas alcançadas na Europa não fo
ram o produto dos combates, mas

a consequência da infiltração da
"quinta-coluna", essa arma secreta
da qual Hitler usou e abusou. Onde
a "quinta-coluna" não pode agir
com eficiência, a "\Vermacht" não
logrou triunfos espetaculares e onde
as mentiras nazistas não foram to
madas a sério, a diplomacia alemã
não conseguiu o men or . êxito.
Na Sicília, as fôrças totalitárias

estavam sofrendo perseguição tenaz,
enquanto o território italiano era

martelado . impied osamnete pela
aviação aliada. Em combate, era

impossível aos fascistas qualquer
esperança de vitória. Foi, então,
que puzeram em prática a renuncia
de Mussolini, graças à qual cessa

ram durante algum tempo os bom
bardeios contra a Itália, podendo,

'PIA0 também ri ['-'(ATO
cortando ou cosendo!

2 que os primeiros mestres-de
cerimônia do mundo foram

os litores da antiga Roma, cuja
obrigação principal era a de fa
zer com que se guardasse o

devido respeito a determinadas
pessoas.

3 que o famoso romance de
. Victer Hugo com Juliette

Drouet, derenrolado entre 1833 e

1883, produziu o maior número
de cartas de amor até hoje es

crito por uma mulher; e que,
naqueles 50 anos, a-pesar-de
Hugo nunca se ter separado de
Juliette, esta lhe escreveu 15.000
cartas amorosas.

4 que os antigos armadores de
navios costumavam colocar

sob o mastro principal de seus

barcos em construção uma cai
xa de ferro corrtend o moedas da
época; e que, recentemente, ao
ser destruido o velho navio de
madeira «New Orleans», dama
rinho. de guerra dos Estados Uni
dos, foram encontradas sob o
seu mastro principal antigas
moedas norte-americanas da
époco. da independência.

5 que até 1880 os fretes nas

estradas-de-ferro norte-ame
ricanas eram tão altos que uma

partida de pregos, por exemplo,
para ir por v'ia férrea de Nova
Yorle a São Francisco pagava
muito mais caro do que se fosse
remetida de vapor para a In
glaterra e dali reembc.rcodo para
São Francisco. via Cabo Horn e

Oceano Pacífico.

6 que no' misterioso Estado do
Nepal, limítrofe da India, o

homem branco só pode penetrar
com licença do marajá; e que,
desde tempos imemoriais até
hoje, êsse privilégio só fei con
cedido a cêrca de 200 pessoas.

projecão dE filmes

ainda, exércitos nazi-fascistas

O Instituto Brasil-Estados Unidos
convida aos seus associados, a

assistirem à projeção de novos fil
mes cinematográficos, que fará
realizar, hoje, ás 6.30 e 7.30 horas,
wn sua séde.

preparar a retirada de Sicília, ago
ra completa. Obtidos êsses êxitos,
graças à dissimulação, os inimigos
da humanidade preparam outro
com a declaração de Roma cidade

-------------�

aberta. Esse golpe, que agiria ca-

rioca bati sou de "golpe baixo", não
foi feito com a indispensável habi
lidade, embora feito por intermé
dio do Vaticano.

. Os aliados não estiveram pelos
autos. Roma só será declarada cio
dade aberta, sob condições ditadas
pelos defensores da liberdade dos
povos. Nada mais adianta para a

casa reinante da Itália, nem para
aqueles miseráveis que, durante
vinte anos, aproveitaram o nazis
mo. O nipo-nazi-fascismo declarou
ao mundo livre guerra f;ptal. O mun

do respondeu com resistência to
tal, passando agora para a ofensi
Til, também total e que só pode ter.
minar com a vitória total. E a vi
tória, sem a quéda da Casa Savoia,
e sem a punição de todos os apro
veitadores do fascismo, não seria a

vitória total.
h·",.....•••....-.·_..............,..,.,....·.·.·.·.·.....·.·."J
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I COJ__UMBIA !• •

Os refletores - O Iutcbót llotl1l'-! As mais famosas músicas, com os mais !«Croeks» e Craques.; no nasceu cn: São Paulo, há cerca: famosos artistas. :de 21 anos, depois foi implantado • / •
Está tãão vulgarisada a palavra "crack" que se em p rgea sem o me- 110 l+io e JIIais tarde foi adotado no • ULTIMAS NOVIDADES •

nor constrangimento para destacar d eterminarlos jogadores que, em cSlra,ngeiro,: :regra, só se po dern chamar de bons. O verdadeiro "crack" é aquele O primeiro campeão cario-ca de. N RADIOLAR
•

que a significação do termo determina como excepcional. basquete - O pt-imciro cHlllpeol1[ilo • a
•

Costuma-se, não raro, nas nosxas rodas csport i vas, qualificar-se de carroca de basquete toi disputado: ,( » :
"crucks " a determinados iogadorcs de f'ul cbó l que se \l'IJI dcstacando! em 191H, cabendo ao Flamengo () : R"�� 6 :em algumas partldas cm que lomam p.rr tc. t": 1I1ll erro, Esle vocábulo in-' titulo múx irno. ' QoGU Trajano, •
gli"s Icm significado excepcional, núo se de"eJl(lo, portanto, abl1%lr de Não usava chuteira - O r�I!"(J-: •
seu uso, mas 1:�stl'in��lí-lo quanto-possível. Entre nc"ls est,'� lün vulgur is.r- s() arqueiro jo i n vilr-nsr- ,Benedilo :••••••••••••••••••�.e•••••••••••••••••••••••••••••:.da a palavra crnck qu« se cmnrcga sem () I1WllOI' cnnstrang imcn tu uunca usou chulciras , prcfcri ndo os \
para destacar dcterrnlnurlos jogadores que, em !'l'gra, sú sc podem cha- sapa.los de borrucha. (-----.-----------
.mar de bons, I "Re cord "

paulista, ..
-- A llIajorl"Crack

"

é aquele que sempre, invn r iavc huent« produz "jrcrfor'ruan- quanl i» gasla por UIll clube puul istu '

ce
" notável e excepcional. Xão, porém, jogadores que tt'm o seu dia, co- pu ru engunj,,- Ulll jogador foi lenl:l:dmo se costuma dizer, Estes, são suuplesmcn to bons elementos, não se a de'ito pelo Silo Paulo FuteJJ(',J I

podendo, em absoluto, qualificar COlHO "cracks ". O vcrrlndeir« "cruck." Clube. Dispr ndeu cerca de 200 mil
é ll'quele que a significação do termo determina, COJllO excepcional, que cruzeiros J)HJ';J contratar Lcón idns.
sempre alua irruprr-ensi vclrucntc, não desmen tinrlo jámais o titulo hori- Naquele tempo", - Os jnimci
roso de que se [1clw investido, EsS(' (_' o "crack" ve rdrulciru. ,ros campos dc' ful cból tinham IR2

Quantas vezes a \'iJz geral dá o nome de "cruck
'

a um bom jogador metros de CUllljll'imenlo e 91 de lar,
- um atucantc, por exemplo - (' daí por diante l']e Jrucnssa ou passa guru.
a pr(�duzir menos do costume'?, I Proesa formidável! -- O Amórica,

E que, com a propaganda dcsmerccidn (' bcrrant« de seus. pares - dL' Bo!o Jl.orizou!c, venceu dez \T-
as defesas dos �lUb�,s. ,�d\'e['sos, como é natura}, paSS<1111 a vigi á-Io , ma1'-. zes, �(Jllseeuliva�: o

campeonalolcarido-o com ruais cficiência e tornando o imagmarro "crack '
menos prl)- nunciro de Iut chól.

rlul ivo ao seu clube, Isso, simplesmente, prova que o jogador qualificado' A maior derrota brasileira _ A
de "crack" efetivamente não o era. O "crack " verdadeiro, cmbora mar- maior derrota sofrida por 11111 qua
cado com pcr icin, consegue, graças aos conhct-imcntos que possue, descri- <Iro brasileiro contra um outro es
volver a mesma técnica aprcoiúvcl. 8, pois, COJllO se vê, gruvc incon\"e-! tra,ngeiro foi a do Fluminense, do
nienle para os clubes que. os seus ótimos elcuu-ntos sejam taxados de I Rio, por purl c do Cotinfiuns, dt'
"cracks ", quando cm verdade, mio o são. 'I Londres, por 10 a 1, cm 1910,

No nosso meio expo rl ivo -- sem a menor intenção de nrcnosprczo : Não era coruja,., -Friedellreich
aos bons [ogdaores que possuímos -- não vimos Ulll "crack

"

vcrdadcir.i.: j.uuu is viajou de noite, Dizia C)(' que
Existem alguns que jú ,,::io tendo "pintinha" para "crucks ", mas ainda I não era co ru] m,
não atingi rum a essa excepcional qualidade, Para chegar a se-lo, o joga- �""'"'J"'."""""'-J'.r\.IOw ....�.,.

dor têm forçosamente de reunir qualidades e conhecimentos vastos no
CE' � _

, _

manejo (h� pelota, bem como outros requisitos iudispeusúvcis a um "era- lm\�Q�ú�X',�'c:r;���;'r�Ob:e,,���bnl:: ;�:ck " de lei. terrnedíárta'',
Lemos há hem pouco tempo, num jor ua I portcn ho, que em Buenos!

Aires existem, atualmente, três únicos "crack5", E adiante <li notícia quc,
---------------

lIniealÍlente, dois deles fnzelll jús <to titu1v' O outro
'

11111 exceiente ,io· Clube Doze deAgosto
gador, lllas nunea 11111 "erack", Essa leitura, foi que J10S despertou :t A V I S Oalenção ,para o ('aso, pl"()(;uraIllOs indic,:.r sôure a exata significação do
"ocàbulo e concluimos que só excepcionalmente se poüerú chamar de
"cn'lck" a um j-ogador cle futel.Jól. O jorm:l destaca ainda que a observa
ção fe-Ios chegarem á conclusúo de que caela ger[[,ção t('111 contribllido
para, () flltebó] da Argentina, COlll a média variável dp dois a ql1atro
"cracks",

Indubita\"ellllellle, se assilll é, existem no lllundo esportivo nni\'crsal
uma pnl'cela re!ath'alllente pequen,'.: de "cracks", Entretanto, contrarian
do as observaçôes do cronista portellho, nós possuimos, aqui cm Floria·
nópolis, m,jo[' nÚlllcl'o de "cracks" que a prúpria Hcpública Argentina .. ,

Dispam-se do título os nossos huns elementos - título que, é certo,
eles não pediram, - NOSLEN

O arqueiro na "chuva"
�ã() são poucos os momentos de apuro uq goleiro, sobretudo ql18mdo

seu quadro é o mais fr::lc.o, lutando contra Ullla linha de ,wantes de espe
cial potencialidade. i\esses instantes de 3'perto, é bom lemhrar-se o guar
da-rêfle de que, só em óltilllO c desesperado 1't'CIII'SO, de\'el'ú desviar ,1

bola, por cima da méta ou da linha de goal.
O expediente mais seguro cOJJsiste, de preferencia, em apo(lcrar-sc

do couro e devolve·lo instantl1'l1eamente, \'alenrlo-se do senso rle anteci
pação C[ue deve cultivar e desenvóil'er cada VPZ mais,

Essa conduta é sempre pl'eferÍye] àquela de deixar as coisas peora,
rem, a ponto de só jJ()c!er ser salva a cidadela por meio de dificil c espe·
tnculp,r defesa ou de perigoso desvio da pelota parH corner,

Exemplo de transe perigoso p�l,ra a méta, é aquele cm que o couso

vai caindo de escanleio bem batido, ou de Ulll centro alto, elllitido pelo
ex"lrema com diabólica habilidade, �esse instante cullllinante na boc8:
rIa val�,', urge que o arqueiro s!.liba valer-se com energia (' precisão dos
punhos, esmurrando o couro para longe, antes CJue ,,,lgull1 atacante reso

luto da matilha que salta e corre drante do arco, seja capaz de trancú
lo e'jogú-]o ,í,'om bola e tudo dentro da rede, como fez tant�l \'ez Wclfa!'(',

O cuich:c'do contra os avantes que fechum c trancam, ha de ser mUllo
vivo ria, parte dos goleiros, sobretudo por tempo chuvoso e úmido, COIÚ a

hola' e terreno resvala,diços, Estas são dificeis cOlldições ele jogo, em que
,

o f:.'uarda·rcde tem de abster·se d.e bater com a bola no chão, parai dri
blar ou de pctecá-la cntre as mãos, para safar-se elos an1lltes deselll-
best�dos, Max Valentim

, Santa Catarina no Campeonato Tião, Procópio, Cúlico, e Sanl

-IBrasileiro Z. P.
Heeebemos mais os seguintes F8,nfa, Ar�cio (' Chincs, Teio, Pl'(,-

"palpites" sôhrc a organização do cópio e Sed, Teixeirinha, :\1ário,
liell'cionado hrasileiro: Hélio, Barléco e Arlllandinho - Zé
Adolfinho, Sehl'allllll e Teié, Beck, de Longe.

Procópio e .1al111o, Bráu]iu, Nizeb, AdolJ'inho, Chinês l' ldê; Beck,
Nhonhô, Frlipinlto (' Radéco Procópio L' Chocoln!e; Felipinbo,
N, F,

.

CáUco, Nhonhô, Tit'iCl l' Snl1l - J,
1\1aI'0113, Chinl's (' Scbl'aJl1I11, Clto- M. P.

colalte, Lange c Bcc](, TeixeirilllHl,I Lembrando, .•
Tiáo, Hélio, Ba,déco e Saul - M, O. O que estreou - () qundl'() dr)
Schmidt, Tiago e leié, Jalmo, Pro- Paulislano <111(' estl'UOtl ('111 C'Mllp05

cópio l' Bec];, Felipinho, Cálico, franceses foi () seguinte: ;'\estol',
Tiao, Langc e Badéco - D. M. Clodoaldo e Barlô, Sergio, �on(b�
AdoJfinho. Chinês e Diamanti!1o, e Abale, Filo, \Hlrio Andrada, Fl'ie-

Fatéco, Beck e Chocolate, Bràulio, depreich, Al'aken l' �etinhl),

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

O IDliior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mpr
cadorias do Estado,

Sort"i 'lf'l DOS dias 4 e 18 de cada mê�.
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico graUs
BEM tOdflS estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete enm
ore incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
du·.-ide um 8Ó instante, CODCl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiaDça, que, quando menos esperar, a
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias l.t e 18

NOTE

....- � � �

De ordem da diretoria, comu
nico 008 srs, sócios que está sendo
presentemente procedida a distri
buição de convites para o baile que
êste clube efetuará no próximo dia
6, em homenagem à data da inde,
pendência nacionai e a todos os

países americanos,
A apresentação dêsses convites,

ao porteiro, no ato da entrada, é
condição indispensável ao ingresso
à solenidade, exceção feita a quan
tos eXIbirem carteiras de sócio devi
damente de acôrdo com as exigên
cios da tesouraria,
Florianópolis, ,23-8-43,

(a) ORLANDO FILOMENO
l' Secretário,

5 v. --5

Perigo amarelo
"30 é figul'a ele retórica: () perigo

anull'elo, rep,'esentado pela rápiela
nueleação ele inligl'etntes japonesc:-.;,
pal'f) o qual já em 19"'1. em longo
eloe'umcnto oficial, era' atl'aíela a aten-
ç'ão gov0J'nall1elltal. fitou em plena
clenlOI1!Ül'élC::'fío, enl casos concretos ela
atual gU(?I')'[1. Os alen1ães encontra
ram n.o 'i'lemento nipônico os mais
dedicados comparsas das tramas de
espionagem, A infiltraçã_o amarela
foi rápida no país, com uma concen.

traç'ão premeditada em algumas zoo
nas nll'ais, Como proprietários agrí
colas, em S, Paulo, sem excetuar a

lavoura de café, os japoneses repre·
sentam uma parcela muito apreciá
"el, como (lonas ele extensos ca

feeil'os, Em documento elaquele ano,
o sr. Francisco Campos, então minls
t,'o ela Justiça, adyertiu que esta,,;)
localizado em São Paulo o segundo
mai.or núcleo ele população japone·
sa, em todo o Inundo, ou seja mais
00 qut' Jl,'("cisou'o Japão para domi·
11m' a ,Ilanclebúria e mais do que
nec(!S'itou pal'a (,stender ii China seu

plano imperialista, Pela., melhore� es
tatí,tÜ',h;, há em São Paulo 300,000
japone$e�. e111 regra aglomerados en1

,le(C'J'll1inê1(la, zonas, e essa elensa
massa inÜgrat.óriu foi iniciada há
C!:'I'L'a de 36 anos apen,ls, ('am 70 indi·
víduos, �Ulll llecênio, o Brasil
acusou maioe população japonesa em

seu (erritól'io elo que Os Estados (In i
dos, a :;vral1(khúl'i" "8 China, A
gueeea, antes mesmo de en tnu' o
Beasi] na grande batalha tr'avacla
pelas (luas poderosas poLêncj8S, Grã
Bi'etanha e Estados Unidos, veio pro
var qLle o nipônico, como o alemão,
não é o inligl'ante que ll1ais nos con
vém. Com o bl aç'o que pôele coope
rai', ain(la que problematicamente,
p;)l'a nossa prosperidade eC0I101111Ca
l) r\'Jwesentante de qualquel' das
dilas raças ll'az a cabeça repleta de
idéias radicais e peJ'lul'badoras. 111-
compativeis com a assimilação que
deve l'oJ1stitlllr' o objetivo imediato
ele qualquer roJonizaçãa estrangeira,
Durante a guerra e sobretudo de

pois de seu têl'l110, então ma is do
que nunca, � fol'�oSO colocar sôbre a

mesa das gl'allcles eogitaç�es nacio·
!lai� (J jll't.}f!lenll\ da pel'iifO :<lll!\I'elo,

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Hepresentante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

TENHA JUIZO
TEM SfFILIS OU REU-

MATISMQ DA MESMA

ORiGEM? USE O po-

PULAR PREPARADO

::ii! fJ1:&;1 r:]A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fi�ado, O Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmoes, a Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradaver
como um licôr

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

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a-

,c914. devo dizer-lhes: sempre gradave[ do ELIXIR c914. re.
que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de
os casos de indicação !lpro- fac!! manejo para o público
priada (slfills em varias de ,DO combate á 8UIll!!, quallda
suas manifestações) os reEU[' dei que frequentemente a
tados têm sido satlsfatorlos, orovelto no Ambulatorio da
pois são _rapidos e duraveis, Maternidade de Santa MarIa,
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I

I

_
Os ór_�ãos da Estatística �ilitar Camisas Gravatas, Pijamestem apOlO legal, quando. 'nttmam M

.
'

1 1 • jo produtor e o vendedor a mostrar elas das me hores, pe os me, '1o que possuem em !!eua estabeleci. nores preços, só na CASA MIS·
,JUlJltQII. (1), El. M,). CELAN�A - Rua Trajano. 12
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ALtlftNCE ftSSURftNCE· COMPANV,
, (Companhia Inglesa de Seguros)

S�'de Social: Bartholomew Lane, Londres, Inglaterra
\

BALANCO 31EM
Pl\SSSJVO

Capital realizado ',' .

Fundo de Seguro de Vrda .

Funelo de Seguros Contra Incêndios .
Fundo ele Seguros Maritimos .
Fundo ele Seguro contra acidentes e fundo ele

Seguros diversos _ .

Fundo de Viuvas e Orfãos e contas elos empre-
gados .

Fundo de Amortização e Fundo de Resgate e

capital .
Fundo ele Reserva .
Reserva para contingências provenientes ela

guerra . , .

Conta de lucros el perdas .
Lucros, Seguro ele Viela (Conta elos Acíonistas)

f: s.
1.000.000. O.
26.349.656. 15.
3.704.572. O.
1.999.930. 17.

1.223.79·1. O.

877.780. 18.

2.238.16:3. 1.
2.000.000. O.

250.000. O. O
1.114.537. 10. 11

6.936. O. O

·JO.7G5.:380. ·l.,

Reclamacões ele Segu
ros de-vida a pagar

Ielem de Seguros con
tra incêndios a pa-
gar ..............•

Ielem de Seguros di
versos a pagar ....

Dividendos não recla-
mados .

Quantias devidas

297.4!")!. 12. 9

702.3SG. G. 8

810.70i. H. 9

,--') 2. --111_.

1.269.380. 1. 8 3.080.737. 18. 2

f: 43.84G.118. 2.

R. O'N. Addison
Agente-·Sao Francilco do Sul

LlMITED

DE DEZEMBRO DE 1942

I
ATIVO

(L
O Ipotécas sõbre propriedades .

G Empréstimos sôbre impostos públicos ..

O Empréstimos sõbre Usufrutos vitalicios e re-
4 vernõ�. ..

Empréstimos sôbre arrendamentos
O Empréstimos sôbre Obrigações, Ações e ou-

tros títulos .
7 Empréstimos sôbre apólices ele vida da Com

panhía
9 Valores do Oovêrno Britânico
I) I'ítulos municipais e dos condados elo Reino

Unido ... . ...

Valores ela Índia e elas Colônias
Valores estrangeiros .
Obrigações, Valores e ações .

Arrendamentos, Rendas e Prédios .
'Jsuírutos vitalícios e Reversões .
'Oaldos devidos pelas Agências .

Diversos devedores .

Prêmios a receber .

Juros, Dividendos e Renclas a receber .
Juros, Dividendos e REmelas a vencer ..

Dinheiro em depósito nos Bancos, em caixa e
em conta corrente .

Letras à receber .

f: s. d.
7.136.651. 10. 9
2.043.521. 1. 10

427.239. 12. 1
150.7Lll. 7. 1

20.562. 8. 10

1.053.778. 19. O
11.475.478. O. O

1.266.397. O. O
1.466.604. O. O
1.074.629. O. O

12.123.815. O. O
2.809.928. 8. G

GG.7G9. 5. 8
01.3.272. 12. 7
"J92.720. G. 7
19.923. 5. 11
47.381. 18. 2

258."154. 19. 1

996.813. 16. 6
435. 9. 8

[3.846.118. 2.

Nabuco Duarte Silva
Sub-Agente·-Florianópolis

A ausência da Rússia nas
; conferências de Ouébec

. Washington - agosto - (DE HAROLD SlfITH para a INTER-AME
RICANA) - A propaganda alemã está exp loaud o neste momento até
aos limites de suas possibilidades, já poucas felizmente, uma circuns
tância bem simples: a ausencia das conferência anglo-americanas atual
mente em curso de uma individualidade russa ue, pela sua categoria e

prestígio, pudesse ombrear com os S1'S. Roo�evH e Churchill. Dep reen
dsm.desse fato os serviços do dr. Goebbels nao � sabe que graves amuos

entre o Govêrno de Moscou e seus aliados de Lotlres e Wash ingto n. Tra
ta-se de uma habilidade grosseira. que não r esit.ir ia a dois minutos de
atenção, se não soubessemos que às mais simple mentiras e à deturpa
cão dos fatos mais naturais ficou Hitler devendo a prolongada fase, pa
l:ece que já extinta, de seus triunfos.

O Pacto Tripartite, sô b r e o qual se fundou I, Eixo, não reza com a

Rússia. A êsse Pacto pertence o Japão, e não há enhum estado de beli
gerância entre o Império do Sol Nascente e a llião Soviética. Ora, os

assuntos do Pacífico devem ser extensamente delatid os nas atuais con

ferências. e nelas talvez marcada a sorte do Japão Os Estados Unidos e

Grã-Bretanha conceberam, projetaram e estão exeetan do suas operações
militares dentro do quadro de uma estrategia cornm, estrategia que se

estende a todas as frentes, na Europa e na Ásia.
Aos princípios dessa estrategia e aos movim ent-, táticos de todos os

combatentes aliados está igualmente submetido o eér cito soviético, mas

apenas na sua marcha para I? oeste. Não p�deriam, !ois, os repr esentan
tes russos assistir, como delegados do Governo de Ioscou, as conferen
cias anglo-americanos, com o mesmo caráter e no nesmo pé de igual
dade em que nelas se·encontram o Presidente dos �stados Unidos e o

"premier" da Grã-Bretanha, sem que a sua �r.esençl!ôs�e cOl}si?erada,
logicamente, pelo Japão como um ato de hostI�ldade. <, s? a Russ�a sabe
quando ou mesmo se lhe convem ,a�acar o Japão, com s? ao Japão cor-

responde o segredo de seus proposltos para �om � .Rpsla. ._

No que se refere à Itália e a Alemanha, a pohtlnde rend ição total
e incondicional, e ao comlHomisso pelo qual todas as�ações Unidas se

comprometem a não assinar nenhuma paz em s�par�do;om qu�lquer da

quelas duas potências, a posição de Moscou nao diferi um aprce da. de
Washlngton e Londres. Se não bastassem_ os

A
pactos so.neme.nte ��s!na·

dos para destruir toda a propaganda alema a esse respet, seria SUf!clen'lte considerar as supremas conveniencias que ligam tod<\> bloco das Na

ções Unidas, de que faz parte a Rússia, na �irme m�llt,enção
de suas

Ialiancas não só durante a guerra, mas também, atrave�a paz.
Por' que é que a Rússia não assi�te, �s conf�r�ncias'e .Québec? -

pergunta, todos os dias, com ar de mistério, o rádio d�

�.rhm.
.

Está, porventurá, a Rússia em, g·.uerra com ? Japão - podia p�r
guntar também alguns. daqueles rádios

cla,ndestmos
qu esmo do m

terior da Alemanha, desmentem hora a hora os ara�tos 'dr. G.oebbels.
E o povo alemão que, fiad .., nas prolUes�as do seu. FlIe. r", ��nda es

pera ver os russos esmagados em duas fre�tes, ter ia assi decifrada a

misteriosa incognita.
.

FARMACIA' ESPERAN\;Ã-
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estr8ng-elras - Homeopatias - Perfuma,.
Artigos de borracha.

Gar-ante-se a exata observância no recelt.uárlo

PREÇOS MÓDICOS.
lIua Con�elhelro Mafra ... e 5 (edlficlo do Mercado)

mecHc,\

FONE �z
I VE

-

1NDElll-SB
agora a preços mais baratos, CORREIAS RA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricados om

couro a crômo:
Compro· se OLEO DE PEIXE, em

quantidade. Pagam-se os melhores preços da p o.

Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS CASA MISCELANEA, distt'i·

j
Prestig·ja O Govêrno e a8

1-
buidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, - ou serás
Victor, Vâvulas e Dsicos. - um "quinta. colunflta"•. (Lo

_____-----------....----...,-' Rua Trajanol 12, . Dt N.).

1)0.·

A «COMPANHIA NAtIONAL DE PAPEL E CELULOSE» é o maior
empreendimento particular até hoje lançado no Brasil.

Mais de quatrocentas pessôas, entre banqueiros, industriais, fa
zendeiros, come'rciantes e personalidades de aLa representação e acata
mento assinaram o MÂNIFESTO de . apresentação da COMPANHIA,
subscrevendo quantia superior a Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE
CRUZEIROS).

Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA
RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais e de
outras materias primas, cuja relação já foi amplamente noticiada
assinaram compromissos de INCQRPORAÇÃO num montante superio�
a Cr$ 100.000,000,00 (CEM MILHOES DE CRUZEIROS).

Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, incluidos os

grandes jornais das capitais brasileiras, inscreverarn-se como acionis
tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL
CRUZEIROS).

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire
toria, o apôio da quasi totalidade da imprensa, os favores que a lei
out?rga à industria do papee e as i.mensas possibilidades que o ne
gOClO oferece em todo o território sulamericano, a COMPANHIA NA-

••---------------

CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro Bícícletasblema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla compen
sação e o emprego seguro dos seus capitais.

-

acao"

Gastão Simone de Assis e João Simone de Assis
convidam os parentes e amigos para assistirem à
.missa que, em ação de graças pela passagem do 25°.
aniversário de casamento de seus pais, mandam cele
brar na capela do Colégio Coração de Jesús, na sexta
Feire, dia 3 de setembro, às 8.30 horas.

Missa deem graças

••_•••_....._._-_..._-_-••_••••- .._._-.....- ••••_-•••-,,;-._u••_...-.-.-_-_JIf_......_._-.-.-.8l..-.-_-..III.-_-.•_....J

Companhia Nacional de Papel
e Celulose (Em organização)
Rua Marconi} 124 -- 3- andar -- Caixa

Postal, 183-1- -- TEL. «CELPA»
�ão Paulo

ESCRITORIOS: Rio de Janeiro, BeBo Horizon
te, Recife, Baia e Porto Alegre

Escritório em Florianópolis
Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Iel.: Viribus

-

CAPITAL: - Cr$ 300.000.000.00 (Trezentos Milhões de
Cruzeiros) em ações de Cr$ 1.000.00 (MIL
CRUZEIROS), pagaveis à vista. ou 20% à
vista e It quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

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 noite!

VICK /�_('�VA0TRO·NO��
JUIZO DE DIHEITO DA COMAH

CA DE TI.TUCAS.
EDITAL DE LEILÃO COM O PRfl

ZO DE 20 DIAS.
O doulor Artur da Silva Gusmão,

Juiz de Direito da comarca de Ti
jucas na forma da Lei etc, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal de leilão, com o prazo de 20
dias virem ou dele conhecimento
tiverem, que no dia 27 de setembro
próximo vindouro, as 10 horas, o
Oficial ele Justiça deste Juizo, ser
vindo de porteiro dos auditórios
na frente do eelifício da Prefeitura

3 Municipal, desta cidade, trará em
leilão a quem mair der e maior
lanço oferecer aos bens perterrcen
íes ao espólio de Maria Sartori Dell
Antonio que vão a praça a requerí
mento dos interessados para paga
mento de custas e impostos do res
pectivo inventario, os quais são os
seguintes: lote n. 1 um terreno com
a área de 121.000 metros, sito em
Trinta Heis do Município de Nova
Trento, que fazem frente a norte
no Rio, e fundos a sul no travessão,
estremando pelo léste com Bortolo
DeII Antonio e a lésle com quem
de direito no valor ele CH$ 2,500.00.
Uma casa construída de material
coberta de telhas, no valor de ....
CR$ 1.000.00. E para que chegue ao
conhecimento de todos ou a quem
interessar possa, mandei expedir o

presente edital que será afixado no

lugar do costume e publicado na
imprensa de Flor-ianópolis, na for
mad a lei. Dado e passado nesta ci
dade de Tijucas aos 26 dias do mês
de Agôslo de 1943. Eu, Rodolfo Luiz
Büchele, escrivão, que o escrevi.
(Ass.) Artúr da Silva Gusmão, Juiz
Suhstituto.
Sêlos afinal. Está conforme.

ü escrivã,o, Rodolfo Luiz Büchele

Lenha à venda

-

Rua
elA.

Jerônimo Coelho, 2. _. sobrado. Caixa Postal, 41

Florianóp0lis

Vendem-se várias árvores para
lenha. Os interessados podem
procurar o snr. Raulino Ferro.
à rua Conselheiro Mafra n. 56.

Casa Beirão

Para mais informações e aquisição de ações, queiram
dirigir-se a

VICTOR BUSCH &:

Fábrica de artefatos
de couro

SECÇÃO VAREJO
Elegantes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
m crianças, carteiros,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

COFRE
Compra-se um, de aço. Ofertas

à "A Exposição", praça IS, n. 11.
v- 11

Vendem se 3, em ótimas cori
dições. Ver e tratar no Arma.
zem Bom Fim. No Estreito.

v. ·6

Vende:..se excelente mora
dia com todo o

confôrto (águ� quente e fria.
garage, etc.) com a chácara e

mais duas casas na mesma, à
rua Frei Caneca, 98. Tratar no
local.' v-la
ENCARltEGUE a uEm'prêsa Interme.

diária", de todos os seus interêsses juntoa qualquer departamento público ciyjl,m1lltar. bancárIQ e �omercial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os . «comandos» saltam no sul da Itália a dois mil metros de' altura,
Londres, 31 (D. P.) - A em is- parte da referida rõrca d e

clesem-lfall1Osos
"comandos" britânicos, em plena selvasora ele Berlim anunciou, nas pri- harque britânica. A mesura agên- para sondar as defes�s e ix istas. '

uielras h orus da manhã de hoje, cia calculou em 400 homens o to- Destaca-se, nesse sentido, que o I
que, no domingo passado, dosem- tal do conlingenle at acan le. Se- desembarque aliado na Calábr-ia Xa Selva Inrlo-Birman ensc, 1 (U.·e o meu paracucdas se abriu pou-
1 '

.

d f i l b t P.) - l�ste relato foi enviado me- co antes que () nosso avião se es-rareou, no sul ela Itália. pequena gun d o os informantes nazistas, tr e- lena G ser ei o com as ante
'diante um transmissor de rá d io patiíasse. Algum tempo depoisfôrça br il â ni c a. De acôrdo com a zen tos soldados britânicos conse- cuidados, pois além elas defesas p o rla

í i l, por seu auto]' Eri c Seva- apareceram nativos com viveres eí nf'o rmaçâo, o desembarque teria gu iram infiltrar-se através das de- construídas pelos eixistas os alia- 'rci d, ao co rrespondcntc da United água e levaram-nos através da sel
sido cretuado na parle meridional fesas e chegar it zona montanhosa. dos ter-iam de enfrentar uma série Prcss, Albert RevensoJt. - "Os na-Jva para sua aldeia, onde sacrifica
da Calábria, e zona do estreito ele Os CCIll restantes foram aniquila- de anuadilhas, desde as minas ter- tivos da selva b.irrnancnsc salva- r am vários cabritos e .leitões para

t
' rum a, nossa vida quando nos

vi-I
oferecer-nos comida. Em seguidaMessina. Mais tarde, a mesma Jon- dos. At{' l'stC m ornenl o, os aliados res r cs ate cdif'ir-ios eom bombas[ "

mos obrigados a a�çar-nos de pa- os nahyos converteyam-se em Il�S-te de informação acrescentou que não c onf i rma rum n em desmenti- de tempo. ruqucdus, dum aVHlO transporte, ses amigos. Ao anoitecer um avião
a tentativa inimiga foi f'rustrada, ram a notícia gcrmàn ica sôbre o avariado há três semanas. Eramos «l o nosso comando de transporteO aniversário do cap Aml'lcar 22 homens. Pousamos sóln:o a la- aéreo VÔOll sôbr e a aldeia e Ian-pelas fôrças eix istas encarregarias desembarque aliado de domingo. •

Outra Menezes d c i r a duma montanha de .d oi s mil çou três "oficiais de salvamento",de defender o sul (la Ttál in. A agê n- Considera-se p rovúvel. nos m e ios metros de altura. Agora ub rigamos inclusive Filiph Adams, jovem ofi-cia alemã D. N. B., por sua vez. bem i nf'orruadus de Londres. que a esperança de regressar ao IllUI1- cial britânico que rapidamente or-
revelou que con1inua operando <:'11110S, aliados l cn ha n: realizado ope- do civilizado dentro de 4 dias. '1'0- ganizou um grupo de nativos que
terras meridionais ela Jl à lia uma rações d e patrulhas a cnrgo dos dos os membr-os do nosso grupo construír-am um acampamento p a

acham-se bem. física e moralmcn- ra nós. Os aviões do referido co
i{e. As nossas (tificllld"Hles corncca- mando continuaram sobrevoando
ra m no dia dois de agosto 'IS novo diariamente a aldeia, lançando vi
hOI'�IS da manhã. Alijauios () nosso veres, roupas e presentes para os
eq n ipum e n to na esperança de ga- nativos, assim como jornais de
nha r altura, mas às 9,15 horas o Calcutá, que recebiamos com gran
piloto informou-nos que d eviamo- de prazer. Durante a nossa mar
IlOS lançar de paraquc d as, porque cha através <da selva, tivemos que
os motores do avião se recusam, a fazer frente a muitos perigos. Dois
funcionar. O primeiro a saltai' do oficiais chineses, que pertenciam
-aparclho foi John Davis, segundo ao nosso grupo, coustruiram uma
sccrutúr io da enrbui x arla elos Esta- maca para o nosso rúd io-opcrador
dos L'ni dos em Chung King. Eu que tinha sofrido ferimentos, seri
'abandonei o aparelho quando ê�t(' �c10 o mesmo nela transportaelo por
se achava a 175 metros de altura carregadores nativos.

Londres, 31 (D. P.) - Mais de 500 bombardeiros pesados
britânicos atacaram, na noite de ontem, as cidades de Mün
cben-Glabach e Rheydt, na Renânia. Informações da capital
britânica e Berlim concluem ao afirmar que foi muito inten
so o ataque aéreo e considerável os danos pelas bombas bri- R�o, 31 (A. N.). -- O sr. c,?-pitão
tânicas. Em grandes áreas das duas cidades alemãs foram, Amlllcadr DDulptraf �e MIeneznetse, dlrdeta�:• • • A • gera o ,01 a VO, o m,
lançadas bombas e Irromperam gIgantescos lllcenchos. Calcu- de seu aniversário natalído, de
la-se que cerca de um milhão de quilos de bombas foram lan- várias e expressivas homenagens dos
çadas sôbre ambas as cidades da Renânia. Não regressaram 8.8 diret.ore�. e chefes de serviços e

b ')8 bombardeiros britânicos.
' funclOnarlos do mesmo Departa-suas ases -

mento.
O diretor e redatores da Ag&n

cio Nacional ofereceram-lhe um

almélço, ao qual compareceram,
como convidados especiais, todos os

diretores da Divisão. Coube ao jor
nalista Donato Barbosa falar em

nome dos promotores da homena
gem. O diretor-geral do DIP agra
deceu, em rápidas palavras, e, por
fim, o jornalista Sousa Lima levan
tou o brinde de honra. ao presi
dente da República.

A opinião de comentaristas diplomáticos
Londres, 31 (U. P.) - O ministro (Jo Ex lcr ior, sr. Edl'll, conferen

ciou hoje pela 1118,nhã COll1 o vico-coruisxário (1<)S Helaçtí('s Ex ter íorcs
da Hússia, sr. Ivan :\Iajl1sk�', no qual, scgunrlo se inf'o rtuu, deu explica
ção detalhada dos resultados a que se chegou ncs ('onfel'('llcias de Qué
bcc, referente aos intcrêsscs da Itússia, Arrcditu-sr- que ambos os titu
lares traçaram planos pr-eliminarcs pa ra uma c()nfel'l'ncia tríplice. en
tre ai Hússia, Estados Tnidos e (;rã-Bretanha. Entre os comen lari s t a.s
diplomáticos circulou a ver-são de que importante acontecimento, re

Iativo à situação da Itália, é iminente e poderia ser anunciarto a qual
quer momento. Parece haver razões para se acrr-d if a r que os italianos
fizeram sondagens de paz por in1ermédio de países n cul I'OS, m as não
há conf'irmaçâo elas vcrsôcs de que se tinha jú concertado a capitula
ção da! Jlália. Contudo, os comentaristas diplomáticos experimentados
estão mais convencidos do que nunca de que Badoglio deve optar, mui
to em breve, pela cupitulaçâo ou seu afastamento do go\'erno.

Gladbacb e Rbeydt foram bombardeadas

Volantes
"

a greve

Programas
caixas postais

incitando
Londres, 31 (D. P.) - A emissora de Roma informou on

tem à noite que foram distribuidos naquela capital numerosQS
volandes, nos quais os operários eram incitados a efetuar
amanhã uma greve de 15 miniltos a partir das 10 horas. Se
gundo a mesma emissora, todos os partidos, políticos contrá
rios ao Fascismo teriam expressado que os boletins são "pro
vocativos"; e exportam a população a que não lhes dê impor
tância.

Achava·se ontem um dos nos
sos redatores no saguão da D.R.
C.T., quando poude escutar, de
dois ou três cavalheiros que
retiravam correspondência das

- suas respectivas caixas postais,
aziumadas expressões contra o

fáto de haverem encontrado,
dentro delas, programas do «Cine
Ritz», anunCiando para domin
go um filme, aliás, já visto
nesta capital. Parece que o pro
grama aludido era verdadeira
mente indesejável, porque pelo
chão havia muitos exemplares,
- - sinal de que alí tinham sido
atirados com enfado.
A nata, que ontem mesmo

publicámos a respeito, trazia o

pensamento dos aludidos cava

lheiros. expresso, no momento,
em termos que convenientemen·
til atenuámos, porque nem sem

pre se pode escrever o que se

ouve."

À tarde, procurou-nos o Sr. C.
Nunes Pires, alto funcionário da
D.R.C.T., para nos mostrar a

lei n. 537, de 11.10-1937, que
autoriza a colocação de impres
sos nas caixas postais, desde que
êsses impressos sejam em nú'
mero superior a 300, pagando o

remetente a taxa total com a

redução de 20%.
A ser a sim: isto é, se o «Cine

Ritz» pagou a taxa devida pe
los seus programas, nada há
que reclamar e o nosso comen

tário de ontem desaparece, sem

desabonar a retidão dos funcio
nários postais.
Duas coisas, porém, ficam de

pé:
l' .- que nem a todos agrada

encontrar nas suas caixas pos
tais os programas do «Ritz»;
2' •• que o «Ritz», não con

tando com êxito seguro paro. o

fi.lme do pr6ximo domingo, está
usando, para a respectiva pro
paganda, os meios mais eco

nômicos.
Afinal, o velho provérhio acon

selha: vintém poupa.do, vintém
ganho ...

o regresso do
sr, Interventor

Foi exonerada

Livros combatentes

Laura Demoro de Oliveira foi
exonerada do cargo da classe E da
carreira de escriturária do Quadro
Único do Estado, que ocupava in.
terinamente.
w_ ••-.r ..............�..,_..,........,...,...._.

Professor centenário
Belo Horizonte, 31 (A. N.) - O

prefeito local, querendo prestar
homenagem ao professor Teófílo
Hibeiro, que hoje completou 11')0
-anos de idade, a maior parte dos
quais passada nesta cidade, deter
minou que o comércio local cesse
,�uas atividades às 16 horas a-fim
de-que a cidad.e possa participardo regosijo público por aquele mo
tivo,

para os

Após uma estada de cêrcc de 2
meses na capital da República, on
de esteve a resolver múltiplos pro
blemas atinentes à administração
catarinense, regressa, hoje, por via
aé:rea, acompanhado :le sua exma.

espôsc , o sr , dr. Ner&u Ramos, in
terventor federal.
No nesmo avião viajam o sr. dr.

Altamiro Guimarães e sua exma.

espélsa.

Desastre de trem
Nova Iorque, 31 (r. r.) - :vror

reralll 25 pessoas e ma's de 60 re

sultaram feridns em cll1sequência
de Ulll desnstre fel'roviArio na es

taç'ào de Wayland, 11> Estado de
:'I/ova �orque. O trem de passngei
ros, Cjue se choeou (Om um trem
de eal'ga, logo na entrada ela es

lação, descarrilou, H'as os carros

não tombaram.

UI�IIII)I:IIIijl);II'!1
Rio, 1 (A. N.) - C0111 a vresença da's altas autoridades realiza-se

hoje a inauguração oficial da. "Campanha elo Li\'I'o para o Combaten
té, llloyimento que se destina 3 adquirir 1ll1\ milbâo rle IÍnos eiH toelo
() Brasil, para serem distribnidos aos nossos soldados. A d�lra,çào dR
campanha será de 10 de setelllbro a 30 de novembro e se fara em ca,da
Estado sob o paltrocinio da Comissão Estadual ria Legiiio Brasileira de
Assistência.

Missa cle clia

É UJlA DOENÇA
llUITO PERIGOSA
PARA A FAlIÍLIA
E PAB.A A RAÇA-
AUXILIlil A (0)[-
BATEL-A 00M. o

At - I A d,spesa com o

ençao . cinena póde ser ti
rada com a venda <Íe papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo_
Rua Francis<-o Tolmtino. 3.

REQt:1<:RIl\IE;\"TOS, lôbre qualquer a,
unto ptíhlico? Procure a "Emprêsa In
I;ermediária".

GUARDA-LIVROS
Precisa-se de um, que apre

sente referências. Informações
Avenida Trompowsky, 74.

V.- 7

, .

�etlmo
Cunhados e sobrinhos de FREDERICO A. EWALD,
(FRITZ) tragicamente colhido no desastre do avião
da Vasp, no Rio de Janeiro, na 6. a-feira última,
mandam celebrar missa de sétimo dia em sufrágio
da sua alma, no dia 3 do Corrente à.s 7,30 horas na

Catedral Metropolitana, no altar de Nossa Senhora. Para �sse ato &Ião
convidados os parentes e amigos do estinto. Antecipadamente agrade.
cem o comparecimento de todos. 2 v .• l

,

FILH,A ! MAE ! AVO!
..

Todas devem usar a

I

Será exoneradaSe até o dia 19 d&ste In�S não
se apresentar a ocupar o cargo de
professora da Escola dos Pinheiros
-Porto União-, a professora Alice
Dias Paulo será exonerada, porabandono de emprego.

JOHNAIS SECHE'TOS POLONESES
HECEBJj)()S E:\I LTSBôA

Rio, (Bul'oau Interestadual de
Imprensa) - UIIl pacote c0I1{cJlI10
algumas cópins rios pr,inc,ipais jor·
nais secretos pdonoses foi recente
mente recebido em Lisboa. Conti-
nha também alguns números do
l>rincipal órgã(, católico da Polônia

I secreta, PH.A1\'DA (A VERDADE)
lpublicado por UIU grupo de jorna
listas católicoi, que, a despeito de
Suas idéias políticas, combatem por
tuna fónma ju,la de govêrno na Po
lônia, baseada em principios Cri s
tãos. A ideologia do PRAWDA é
stllnarizada pelo seguinte extrato
da sua l'(liçlO de Agôsto de 1942:
"Há alglllll tempo ad'otamos o le
ma: (ll1alqnel' sistêma com Deus é
bom, (jl1a11uer sistê1ll3 sem Deus é
Inan! l� rs!r o nosso cl'eelo politico.
Não fOI'nlalamos o 110SS,0 próí)l'io
programa político, não nos ocupa
mos em 'coplrovérsias Co(}ll1 movi
menlos Ixistentes: mas somos de
finitivanenie opostos a quaisquer
atividades políticas na Polônia, que
sejam cll1trál'ias aos pl'incipios da
fé e m(l'aliclade CatóJica.

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas U.;.terinas

Emprega-se com vantagf'mpa-
�. ra combtiter as irregularidadesI'),� das funções periódicas dRS se-

,�� [Iberas. É c�lma'nte e regulador
AVO\�çv-:;'�L dessa" funçoes.
<57/r;1� FLUXO-SEDATINA, pela sua

���i,.ê::{x--r�,,:� d r á
-

é
.

t

#:t&.�� H�{i:;:O�:e',c.�;., US8��' °c��

I�..ÁI'� '}h- FLUXO-SEDATINA encontra-se
'F(lH�" em toda parte.
I�----'

A

Novo ataque
a Berlim

Londres, 1 ruo P,]••• A aviaçãobrit09.nica bomhardeou, esta noite,
a capital alemã, de forma concen
trada e, possivelmente, com a Ines
Ina 1I'iolgncia da ultima ve:z:.

,�,

�llXIS'l'F;Rro ,DO 'l'R.;\BAI'HO, lN1)('S.'NUA E COMÉRCW
DELEGACIA_ DO TRABALHO �IAR[T[.1\10 DE SA:\TTA CATARINA

R tiji; A 1,
• • ,1"'Ol"aS ,te lI.abilita<,'iloClentJflro aos candIdatos inSCritos ,'s

pro,-a8 de l]a.bilitação para aclmissãó ele
extranUlnerarlo 111ensahsta jjFiscal". ql1�as .mesmas se realizarão no ColégiO Ca.
tarI�ense. nesta capital, à rua Esteve�
JUl1lor, no dia e horas abaixo discrimi
nados:

1) POl·tllguês - dia 6 às 14 horas.
,2) Legislação do Trabalho - dia G
as 16 noras.

Os candidatos deverão munir-se de ca·
neta-tin teiro_ '
Florianópolis. 28 ele Agôsto ele 194:5.
Plínio da Fonseca. À!{'ndonca Cabral

Capitão de l?ragaw, Delegado
;\IINTSTlmIO DO TRABALHO, JX 0(8.

TRli\ E CO:\1f:R('JO
l6a. DELEGACIA REGIONAL

E DI '1' A},
Pro,'as de HabilitaçAoCientifico aos candidatos inscl'itos à,

pro\'as de habilitação para admissão de
extranumerário mensalista "Fiscal". que
as mesmas se realizarão no ColégiO Ca
tarinense. ne�ta capital, à l'ua Esteve�
Junior, 110 dia e horas abaix:, disCl'in1i
nados:
1) Português - dia G às 8 horas,
2) Legislaçüo do 1:l'noalho _ dia (J

às 10 horaS',
Os candidatos deverão muni!'-se de ca-

neta-tinteiro. �l6R• Delegacia Regional, em Flol'ian6·
polis, 28 de Agôsto de 1943, .

R.'ml-lIi (I" OlivcÍl'a
DeIell'llclo RegJ9n�1

FOAllM REFORMADOS
À vista dos respectivos termos

de in�eção de saúde, foram refor
madO! os soldados da Félrça Poli
cial: Vergílio João Goes e João
Frantisco Constantino.

[Jã1íiiê---êDiS-�PaíiiõSio Paulo, 31 (A. N.) - Acaba
a clegal' a esta capital o arcebispo
do Hio de Janeiro, Dom Jaime
CfJlhnl'n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


