
RIO, 4 (A. N.) ---- INFORMA O VESPERTINO "O GLOBO�' QUE ACABA DE CUEGAR AO RIO O NAVIO ESPANHOL "CA ..

BO PRIOR", ESSA UNIDADE MERCANTE ---- ACRESCENTA O REFERIDO JORNAL FOI INTERCEPTADA VÁRIAS
VEZES POR SUBMARINOS DO 'bEIXO", QUE LHE .EXIGIRAM VíVERES E COMBUSTíVEL. O SEU COMANDANTE ESTE.
VE A BORDO DE UM DÊSSES SUBMARINOS, SENDO RIGOROSAMENTE INTERROGADO. O "CABO PRIOR" CHEGOU DE

BUENOS AIRES.

Vondecorado O 8r�--1
-

Salgado Filbo
Hio, 4 (A. N.) - o ministro da

Aeronáutica recebeu ontem a con

decoração da Legião do mer ito,
com que foi agraciado pelo govêr
no dos Estados Unidos. Para en

tregá-Ia veiu especialmente ao Bra
..sil o major general Henry C. Prutt,
comandante das operacões no mal'

das Caraibas, que já· conheci a o

titular da Aeronáutica com quem
travara amistosas relações por oca-j-sião de sua passagem naquela zo- Ano XXIX
na.

Atleta morto

o
Estocolmo, 3 (D. P.) - Odiá.

rio "Tidiningen" informou que o

atleta noruegues Charles Hoff, ex

campeão de salto de vara, foi as

sassinado. A notícia que ainda
não foi confirmada, acrescenta

que o corpo de Hoff foi encontra
do metido num saco que vogava
pelo rio Aker.

o �IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARI�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

N. 8 911 REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as
unto público? Procure a "Emprêsa In
termediária".

Florianópolis- Sábado I 4 de Setembro de 1943

• •

prrmerrae tropas' invasoras

1,1,

o Prelúdio da Invasão reservadas para outras ações si- tro e sul da Itália. Foram bom- pedido às 10 horas revela que as
Dum porto de Sicília, 3 (U. P.) - A notícia a seguir foi redigida milares. A artilharia terrestre alia- bardeadas violentamente as insta- tropas britânicas e canadenses

:1)or Alan l\Ioorehead, representante de toda a imprensa aliada na in- d d S I I f d B I d b
. , .

vasão da Itália continental). _ ;Ullitas centenas <1(' nuvios-Ianchões da da costa nor este e icí ia e ações erroviárias e o zano, que esem arcaram no terntono
aliados foram ntíllzndos no assalto ii Itália continental, guiados uníca- seguramente a artilharia naval de Trento e Bolonha. As bombas Ían- continental italiano foram con-
mente pela luz doas estrêlas, e dirigiram·se para as praias dominadas I'b

-

d I I' d d
-

duzid id d d d1)('}0 inimigo, sob a proteção de poderosa força aérea. No instante em grosso ca I re Juntamente com a ça as pe os a Ia os estruiram UZI as em UnI a es e esern-

que à primeira fôrça expedicionária empreendeu. a sua viagem foi aviação abriram caminho para o diversos pontos de uma ponte por barque da Marinha Real, as quaisprecedido por cenas extraordinárias, que se desenrolaram durante uma desembarque, por meio de mortí- onde passa a estrada-de-ferro do navegavam escoltadas e apoiadasdez('lla dc dias. Aos por-tos sicilianos chegou uma com-ento contínua
de homens e veículos. Se o Icttor pudesse imaginar o que significa feros bombardeios contra a costa Passo do Brenner. Foram derruba- por cruzadores, monitores, des
lHultillIicar por 10 o ta-ânxito atordoante duma cidade como Londres italiana através do estreito de dos trinta e quatro aviões do "ei- tróieres, canhoneiras e outros na-ou No,ra Iorque, terá idéia do aspecto que apresentavam as estradas

Ida zona. Em certa oportunidade uma bateria de canhões pesados Messina, os quais começaram xo ", perdendo os aliados quinze VlOS menores.
teve de ser arr-astada palmo a palmo por uma encosta abrupta por pouco antes do anoitecer de on-: aparelhos.mr-ío de cabrestantos, enquanto forte tormenta, imprópria desta esta- PRIMEIROS OBJETIVOS(:ão do ano, açoitava a praia e a zona dos portos, em que antes se tem. Mais ou menos 2 horas an-
erguiam nuvens de pó. Agora, os tratores especiais do exército amas- tes do amanhecer de hoje, as pri- TÊM FORTE BASE Argel, 3 (U. P.) - Informan-
savam o barro para abrir novas estradas e trilhas embora um sol ar- I h d I I Londres, 3 (U. P.) _ Um por- tes fidedignos revelam que entre.dcnte batesse em cheio no terr-eno. Fazia calor terrível. Os soldados, meiras anc as e assa to, rep e�
semt-nüs sentados sôbre peças de artilhada e tanques, comiam uvas tas de combatentes e equipamen- ta-voz aliado, falando pela emis- os primeiros objetivos das fôrçase melões comprados aos camponeses italianos, longe das estradas. Por d d

.

d M sara de Argel, anunciou que as aliadas encontram-se Reggio divezes, o trânsito ficava detido por uma hora. Os soldados deixavam tos a equa os, partiram e es- .
suas máquinas para se embrenharem pelos vinhedos. Um novo e com- sina e praias adjacentes, sob a fôrças canadenses' e britânicas já Calabria, Vlbo, Valetia, Catanza
pIeta sistema de sinais foram adotados nas estradas de toda a região proteção de cerrado dossél de conseguiram estabelecer uma for- ro, Cotrone e Cozenza, situadaspara orientar. as colunas em direção .às praias do porto, onde deve-
riam embarcar. Errtrementes, lanchas de invasão, as mesmas que aviões. Dessa maneira, as forças te base no território peninsular da na "ponta da bota" italiana. Sa
haviam transportado as tropas até a Sicília, tomavam a direção do Ií- terrestres aliadas colocaram-se de Itália. lienta-se que os aliados tentarão.torat para mais uma vez transportar forças. O "eixo" parecia saber que
algo estava sucedendo. Durante a noite e às primeiras horas da ma. novo no território continental eu- por todos os meios, alcançar a
drugada, enviou rápidos aviões de reconhecimento, isso durante al- ropeu pela primeira vez depois COM PARAQUEDISTAS linha que passa por Cozenza, Ca-guns dias, para observarem a possibilidade dum ataque aliado contra L d 3 (U P) A f da zona lítorânea da península, situada precnsamente ao sul dêste por. da evacuação de Dunquerque, s'o- on res, ..

- s fôr- taziero e Cotrone, afim de po er
to. Nessas oportunidades, os canhões anti-aéreos aliados abriam Iozo mente 18 dias depois de haverem ças aliadas que invadiram a Ítá- criar fortes bases de defesa, ca-tão intenso, que o céu constantemente estava iluminado. Ontem "'à r d b d d d

.. .r

noite, tudo já estava ajustado. Veículos e materiais, que ainda não ha- completado a conquista de Sicí- la esem arc,aram ao norte e ao pazes e eter to os os mevita-
viam si�� embarcados, aguardavam suas vez, en� longas filas, sôbre lia. sul de Reggio di Calábria. Outras

I veis contra-ataques do inimigo.as p laníotes, prontos para demandar as costa; 'I'ínha-so a impressão informa ões acrescentam ue d �
_

de estar em frente duma imensa praça de estacionamento. Na escu- _ .
ç

• ,. � es
CONSTANTES REFORÇOSridão ouve-se :u�n. turbilh.ão de vozes, ruídos nos diques e or(�e:us gt-í- UMA DIVISA0? - ceram consideráveis contmgentes A I 3 (U P) I ftadas pelos of�c�a�s. PratICament�,. todos .os homens,. que partícíparam

{ L d 3 (U P) _ S • de paraquedistas aliados muito rge , ..
- n orma-

na operaçao dh-ígída contra a Itaha contmental, haviam antes tomado on res, .. egun ções colhidas em fontes hdedi-parte num desembarque. Embora nada fôsse dito aos soldados quanto do uma informação da rádio ale- atrás das principais fortificaçõesd t·
•

bí AI . •

gnas indicam que estão desembar-ao seu .es mo, -sa Iam e es. que estavam na Iminência de iniciar no- mâ t I' d
.

di- eixistas na zona meridional da peva e rnaror aventura. HaVIa acentuada tensão ambiente. Os soldados
a as rapas a la as que mva 1- -

cando constantemente em terrasfalavam sôbre coisas alheias à guerra, ou nada diziam. Duas semanas ram na madrugada de hoje a nínsula da Calábria.
d d 'l'd ] italianas novos reforços aliados,e

.
escanso e tranquí I �(e haviam.l�le da_?o g�ande. con�an�a. A Itália constituem" uma divisãolUaIOI' parte dos preparatrvos para a mvasao fOI realIzada a VIsta da QUEREM TOMAR REGGIO DI Salienta-se que os aliados enviam.peninsula italiana. Todas as manhãs dêstes últimos dias, o corres- completa. b

r ,

d
.

dpOlldellte dirigia os olhos para a costa continental da Itália, sem ja- CALÁBRIA tam em, atraves o estreito e
mats notar sinais de atividade militar, além dos disparos que ocasío- SEVERA PATRULHA Londres,3 (U. P.) _ Ínforma- Messina. tanques pesados e arti-:nalmente fazia a artilhada do "eixo" embasada nas montanhas da Ca- lharia de campanha, para aumen-Jábria. Vista da Sicília, dá a península a impressão dum lugar desa- Argel, 3 (U. P.) - Unidades ções fidedignas salientam que as
lIitado .Poucos momentos antes de ter Início a arrancada, esteve neste O,la Marinha real estão fazendo se- tropas aliadas estão investindo tar o poderio das fôrças de de-
})OI·tO ° general Eisenhower para fazer a revisão geral dos l11a]lOS com sembarque.tQs generais Montgomery e Alexander, li:sses planos foram prepara- vera patrulha nas entradas do diretamente sôbre Réggio di Ca-
nos por excelentes estrategistas majores-generais e generaís de bríga- canal de Messina, afim de rnan- lábria, pelo norte e pelo sul. Acre�� (cujos nomes são desconhecidos) e que projetaram a invasão de
Bicflia. ter completamente livre o trânsi- dita-se ser iminente a queda da

to às unidades de transporte en- referida cidade em poder dos
tre Sicília e Itália. as quais le- aliados.
vam para as tropas desembarca
das. ali, canhões, fuzís, tanques e

gêneros alimentícios em larga es

cala. Milhares e milhares de sol
dados aliados estão atravessando,
quase sem nenhum perigo, o es

treito caminho do continente ita
liano.

QUEBRARAM O SILÊNCIO
Londres, 3 (U. P.) - As emis

soras de Berlim e Roma abando-COMO FOI FEITO O DESEM
BARQUE

Q. G. Aliado em Argel, 3 (U.
P.) �- Veteranas forças do 8°
Exército Britânico. apoiadas por
-contingentes canadenses conquis�
taram uma e.abeça-de-ponte em

.território continental italiano,
poucas horas depois de iniciadas
as operações para abertura da
esperada "2a frente européia",
segundo anunciam as informa
ções recebidas neste Quartel Ge
\peral. Os primeiros destacamen-

tos das forças anglo-canadenses,
protegidos por pavoroso bombar
deio terrestre, aéreo e naval, de
sembarcaram às 4,30 horas da
madrugada na escarpada costa

itahana, entre Sicília e Calábria.
Reina a impressão, entre os co�

mentaristas experimentados. que
talvez outros desembarques sejam
iminentes. especialmente em vista
de que da operação que se está
desenvolvendo não participam
tropas americanas, acreditando�
se possivel que 'elas tenham sido

naram o silêncio e reconheceram
que poderosas fôrças aliadas de
sembarcaram no sul da Itália.ESTÃO AVANÇANDO

Madrí, 3 (U, P.) - As fôrças
aliadas, que desembarcaram no

continente italiano, estão avan

çando na direção dos entronca
mentos ferroviários e rodoviários
da região da Calábria.

SERÁ DADO HOJE O COMUNI.
CADO

Argel,3 (U. P.) - Informou�
se nos círculos autorizados que
somente amanhã será divulgado <:}

próxImo comunicado oficial das
fôrças do general Eisenhower, co
mandante supremo das tropas
aliadas no mediterrâneo.

(Continua na última págiua)

CONTRA: FERROVIAS EM UNIDADES DA MARINHA
Argel, 3 (U. P.) -. As fôrças REAL

aéreas aliadas atacaram as comu� Q. G. Aliado na Argélia, 3 (u.
mcaçoes mlmIg� no norte. cen- P.) _._ Um comunicado naval ex�

:i

,I

r
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NOSSA SECÇÁ()

UMA COLEÇÃO DE LIVROS
SÔBRE A HISTóRIA INTER

AMERICANA
Washington, Agôsto - (IN

TER-AMERICANA) - Os nor
te-americanos estão começando a conhecer melhor seus vi
zinhos sul-americanos através
de tradução em inglês de

vOlu-1mes de história de cada uma
das repúblicas americanas.
Essas obras, editadas pelaUniversidade da Carolina do

Norte na "Série Histórica In
ter-Americana", são escritas
por abalizados historiadores
latino-americanos e traduzidas
por autoridades norte-america
nas em assuntos históricos. Ca
da um dos volumes dessa série,
iniciada em 1937 pelo falecido
Dr. James A. Robertson, obje
tiva dar aos professores, estu
dantes e ao público americano
em geral a possibilidade de co

nhecer, no seu próprio idioma,
a história de cada uma das na
ções americanas. Já foram pu
blicados até agora quatro volu- Compra-se um, de aço. Ofertas
mes, e outros quatro se encon- à "A Exposição", praça IS, n�_ Il2tram em preparo. As obras
completas de História Inter
Americana incluirão a "For
mação Histórica do Brasil, de
J. Pandiá Calogeras, perten
cente à coleção "Brasiliana"
numa versão inglesa feita pelo
Dr. Percy Alvin Martin, cate
dratico de história da Univer
sidade de Stanford.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

T€l. l022-Cx. postal 139
-;

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr' 30,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

A direção n::s,se responsa-

,1:iiliZa
pelos conceitos emiti.

dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

_,_, ,,9"I'\'1"-rr- _

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano. 12

Terriveis efeitos de um dos numerosos bombardeios aliados que obrigaram a guarnição italiana
da ilha de Pantelaria a render-se incendicionalmente. A fotografia foi tirada de umbem bar

deiro norte-americano que participou no ataque. (Fóto da Inter-Americana).

Casa Beirão I <'!!r����!.�I����::-se ?!!!!! d���e�ma"bomba-relógio", colocada no trem expresso París-Estrasbur

I go, explodiu, provocando a morte de todos os oficiais alemães

I que viajavam num compartimento especial. Entre êsses mili
tares havia um general nazista, cujo nome, entretanto, não

I
foi mencionadQ.

\ ESTE ALUNO

Fábrica de artefatos
de couro

SECÇÃO VAREJO
Elegantes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na (ASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

Lenha à venda Cem mil toneladas de bombas
Londres, 2 (U. P.) - Nos primeiros oito meses do ,c�rr,ente ano as fôrcas aéreas aliadas, com bases na Ilha Britânica,

lançaram cêrca de cem mil toneladas de bombas ex�l�sivas e

incendiárias sôbre o continente europeu. Revelou-se of'ícíalmen
te que, dêsse total, noventa mil toneladas f�ram lançadas con

tra o território do Reich durante os demolidores ataques da
RAF e das fôrças aéreas norte-americanas. Ainda segundo os

círculos bem informados, estão aumentando sístemáticamen
te as cifras mensais das bombas aliadas lançadas sôbre a Eu
ropa ocidental. No mês de agosto, foram jogadas mais de de
zesseis mil toneladas sôbre o território inimigo, principalmen
te contra as instalações industriais e outros objetivos milita
res da Alemanha.

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

COFRE

Bicicletas
Vendem-se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Arma.
zem Bom Fim. No Estreito.

v. -7

Vende-se excelente mora
dia com todo o

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

mais duas casas na mesma, à
rua Frei Caneca, 98. Tratar no
local. v-ll

... ,

FILHA I MAE I AVO I
I

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER ·EVITARA DORES

Alivil IS Cólicls Uterinas
Emprega-se com vantsgempa

ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com
confiança.
fLUXO-SEDATINA encontra-se

,)MÃE em toda parte.

DiA�' também ri tX:ATO.

cortando ou cosendo!

o PENSAMENTO DO DIA
«Nada nos afronta, quem diz

mal de nós rnentindo.> - Pe,
Antônio Vieira.

A ANFlDOTA DO DIA
CARTAZ

-::- Pois eu gosto de "black
out". O sr. não ouviu o rádio
reclamando contra a luz no 42
da minha rua?

- Ouvi.
- Pois era eu ...

---·.w M. DIA�.�(la.itLte,rR. ConselheiroHarra , (I

O PRATO DO DIA
TORTA DE GALINHA

(Massa): _. 300 grs. de farinha
de trigo, uma colher de chá de
sal, duas gemas e ovo inteiro.
e manteiga e banha até ligar a.

massa.

Forre a fôrma, deite sobre a

massa o seguinte guizado: '"

Aproveite a galinha que ser

viu para fazer o caldo da sopa,
desfie-a, deite-a num bom re

fogado, engrosse-a levemente
com um pouco de leite e fari
nha de trigo, junte queijo ra

lado, ovos cozidos, azeitonas e

salsa picada.
Asse em forno quente.

*

O PRECEITO DO DIA
Doente que elimina germe de

lJIoléstia infecciosa tem que ser·

isolado. Na febre tifóide, essa

eliminação faz-se pelos exereta ,

principalmente pelas fezes, des
de o fim da segunda semana

da doença. Portanto, pelo me

nos a partir desse tempo, Q:>

doen te de febre tifoide é peri
goso e deve ser objeto de me

didas de isolamento. SNES.

1
J

o santo do dia
DIA4

Beatos Jac6 Bormaad, Guilherme De1-
faud e Alexandre Lanfan t, Martires
Do grande números de martires da

horrenda Rev. Francesa de 1789 que.,

desejava não só abater a ordem social
en tão existente, como ta,mbem a Igreja
e seus ministros, destacamos três deno
dados militantes de Cristo,
Pio XI, elevando-os à honra dos alta-

res, dater-m inou 4 de Setembro, come o

dia comemorativo, Tinham os três sido
mem'bros da Companhia de Jesús e,
uma vez dissolvida esta, conservaram

lhe o espiríto combativo. Jacó Bonnand.
tornou-se Vigário Geral de Leão e opôs-
se com todo o vigor às Ieís iniquas de
cretadas contra a Igreja, anímando com

sua palavra e seu exemplo, a resistência
do clero.
Guilherme Delfaud tornou-se arcipres-

te e deputado para a Assembléia Legisla
tiva, defendendo a' os direitos da Igreja
e da civilização Aelxandre Lanfant, era

confessor do rei e pregador da Cor te.,
Foram massacrados durantes os assassí
nios de Setembro, nos dias 2 a 5 de Se-·
temor-o de 1792,

DIAS
S. Lourenço Justiniano, Patriarca

Descendente de família distinta e no

bre, ouviu desde logo clamar em si Q'

chamamento divino e o bafejar da graça.
Aos 19 anos, ingressa na Congr-egaçâo
dos Cônegos Regulares de S. Jerge·
d'Alga. Os seus dotes intelectuais e le
varam ao cargo de Superior Geral. No,

desempenho de tal função procedeu sem

pre com acerto e escrúpulo e, a fama
de suas virtudes, fizeram cOO1) que OS

venezianos o escolhessem para prelado;
Como Bispo entregou-se ao serviço da€l'

almas, reformando a d isclpl lma monacal;
auxiliou aos pobres e escreveu obras de'
valor.
Fora sempre um mortificado, ao ponto'

de alegrar-se com a adversi:dade e a fal
ta de conforto. Morreu coberto de cínzas
e cingido de celícíos, depois de receber
as Santos Sacramentos, em 1455,

THE LOND� LANCASHIRE INSURANCE CO,MPANYLIMITED

I
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vida} Ramos, 119

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

"A Bandeira Nacional quando apare
cer em sala ou salão, por 'motivo de reu

niões, conferências ou solenidades, fica�
rã estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre acíma da eabeea:
do respectivo ocupante e colocada der
modo que o lado maior do retângul@'·
eosteja em sentido horizontal, e a es

trela isolada em cima". (Q.ecreto-lei '1�:il.54'5, de 31 de julho de 1942; - Art• ...r
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Ohocaram-ee em.
-fORT WORTH, 3 (U.P.)
pleno vôo. As máquinas caíram ao solo,

tros desta localidade. Todos os
--------------------------------------------------------------�----------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------

r····�··s ci mi
.

NOTA CARIOCA
:VI·d.:. Socl"al i :.��I(.Iln� DE VITOR DO ESPlRITO SANTO
: u • --. - - - Ia - -� (COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
� .: ESPECIAL PARA o ESTADO)........... t�e••••�t) •

RIO, __ Quem quizer ter a -idéia
RETALHOS ���.'....���No fim do segundo ano de casa � ...-j

.do, o marido só sabe que a esposa é
bonita quando alguem lhe diz, ou
quando o dizem diretámente a
ela.
-Assim que u'a mulher distingue

um homem, imediatamente êle
começa a pensar bem de si e mui
to mal dela.
-Na maioria dos duelos amoro

sos, o dinheiro tem o papel de re

gente de orquestra.

'.'"

AJllVer�árh)lo1 a

Festeja hoje seu aniversário na
talício o sr. prof. Celso Rila, des
taca.do inspetor escolar.

Assinala o dia de hoje o aniver
sário da exma. e ro . d. Fernandina
Santos Areão, esposa do sr. prof.
João dos Santos Areão, inspetordas Associações Escolares.

Passa hoje a data natalícia do
sr. ten. da reserva do Exércio New
ton Brüggmann, atualmente ser
vindo 14' Batalhão de Caçadores.
A srita Liséte Teive Luz faz a

nos nesta data.

Transcorre no dia de hoje o cn i
versário do jovem Francisco Meira
Júnior.

Vê passar seu aniversano nata
lício, hoje, o sr. Antônio Fedrigo.

A menina Maria Alice, filha do
sr. Alcides Flores, festeja sua data
aniversário hoje.
A efeméride de hoje assinala o

aniversário natalício da exma. sra.
d. Josefina B. Salem, proprietária
do Foto Studio.

Fez anos ontem o sr , João Aris
tides da Conceição, empregado da
Alfandega de Florianópolis.

J Clubes:
Já se vem fazendo tradicional a

Festa de Primavera que o LIRA

ITENIS CLUBE realiza todos os
anos.

Daí a razão porque a nossa so
ciedade espera com desusado inte
resse o Baile de Primavera. que o
Lira fará realizar no dia 25' :lo
corrente, no qual será oferecido
lindo brinde à Rainha da Prima
'vera de 1942 e eleita a Rainha da
Primavera para 1943.
Contando com surpresas e con

cursos vários, o Baile da Primave
ra, dêste ano, será, sem dúvida, I
.um espetáculo deslumbrante para
·quantos assistirem a êle e um a

contecimento na vida social floria-
. .nopolitana.

o Clube 6 de Janeiro, do Estrei
·to, efetuará hoje, com início às 21
horas, animada "soirée".

-.-
Organ tzado pelos componentes do

aplaudido conjunto vocal "Seresteiros do
Luar", desta capital, reaüzar-so-ã hoje,
o lindo festival dansante, nos amplos sa
lões elo clube "5 de Novembro", do vizi
nho distrito de João Pessoa.

O "Ser'este iros do Luar". promete, pois
aos seus Inúmeros "fans", uma noite
alegre e de arte que ficará gravada nos
anais ela sociedade da vizinha localidade.
Lutando com dIficuldade, os esforça

dos rapazes do "Serestetro s", vêm-se im
pondo dia a dia nos meios artísticos mu
sicais da cidade. Tôela a Florianópolis,
já os conhece através elo microfone do
Departamento Estadual de Imprensa e

Propaganda, quando aos sábados. irradia
para tôda a cidade as mais variadas mú
sicas do nosso rico meio focklorico.
Em suas canções há a magia e "beleza

da terra catarinense, embaladas pelos
. doces cantares de seus filhos queridos.
No dedilhar compassado do pinho ou no
'bater elo tamborim. os jovens musicistas
conterrâneos elevam às 111USaS o cantar
dolente de suas almas. E, de repente,
quando a música já por si só nos exta
sía, ouvimos a voz de Onôr, o rouxinol
da cidade. contar para a sua terra e seu
povo. Não sabemos que mais admirar: se
3e a cadência elos instrumentos ou se o
ritrnr, daquela voz dolente.
Já disse alguém e com razão que "San-

o novo «Tzar
dos Búlgaros»Pessoa, na sede do supracitado clube. 3 (U P) SHaverá concurso de dansas com pre- ZURIQUE, ..

- e-

mios aos vencedores, que estão sendo gundo íntorrnou a D. N. B. O

oferecidos pelo Comércio. princípe Silneão, de Tirnovo,
Como vemos a·"Primcira Noite Seres- que conta atualmente 6 anos

teira", será coroada de pleno êxito, e
de idade, foi proclamado, peloêsses são os votos que formulamos aos

seus organizadores. (Por Waldir de on- Parlamento búlgaro,hoje, Tzar
vciru Santos). dos búlgaros.

Dois

1 que estatísticas publicadas
recentemente pelo «Writer's

Journal» provaram que nos Es
tados Unidos existem 500.000
escritores, dos quais somente
100.000 têm regularmente seus

livros vendidos; e que, de todos
êles, apenas 35.000 vivem exclu
sivam,ente do seu labor literário.

2 que o barco o vela foi inven-
tado por Dedalus. o célebre

crqui teto e escultor grego que
construiu o famoso labi'rinto de
Creta.

3 que, com uma superfície de
cêrca de 400.000 quilômetros.

quadrados, a Lapônia se acha
repartida entre a Noruega, a

Suécia, a Rússia e a Finlândia;
e que, depois dos pigmeus afri
canos, os. lapões constituem os

tipos humanos de mais baixa
estatura, pois êles medem, no

máximo, um metro e 45 centí
metros de altura.

4 que, segundo uma recente
comunicação da Sociedade

Filatélica da Suíça, 75% da po
pulação daquele país coleciona
selos; e que, em todas as esco

las primárias helvéticas, há uma
cadeira de Filatelia.

Londres. 4 -U.P.- Berlim voltou a ser atacada, violentClmen
te, na noite passada, pelas forças aéreas britânicas. Segundo infor
mantes eixistas o ataque foi tão violento quanto o anterior quando
os britânicos lançaram sobre a capital alemã cêrca de dois milhões

Dia 2, às 10 horas da manhã, de quilos de bombas explosivas e incendiarias. De acôrdo com as no

realizou-se, no escritório da firma I tícias divulgadas pela agência alemãs. D.N.B. as forças aéreas britâni
Reinisch S. A. (Indústria e Comér- cas lançaram bombas sobre os suburbios e o centro de Berlim. Afir
cio de Madeiras), a organizagão moram ainda os alemães que as baterias de defesa anti-aérea e os

definitiva dessa sociedade. caças no turnos germanlCOS ofereceram tenaz resistência' ·aos atacan-
A assembléia foi presidida, a teso Admitem ainda os alemães que irromperam iníÍ.meros incêndios

convite dos inconporadores, pelo em diversos pontos de Berlim.
sr. Osvaldo Machado, tendo ficado
assim éonstituida a sua primeira
diretoria; Sidney Noceti, diretor
presidente; Heitor Bittencourt, eii
retor -gerente; Osvaldo Machado,
Laurentino Costa Avila e Norber
to Domingos da Silva, membros
efetivos do Conselho Fiscal, e Irê
Ulisséia, Charles Edgard Moritz e

José Elias, suplentes.
O capital de sociedade é de

milhão de cruzeiros.

bombardeiros

do valor que representa um congres-

pleno
A

voo

5 que o astrônomo japonês
Shigero Kambu, membro do

Observatório de Tóquio, desco
briu recentemente um novo co

meta de sexta magnitude, pró
ximo da coristelcrçdo do Pequeno
Leão; e que êsse é o te rceir o
cometa descoberto neste século.

6 que o cérebro de Bismarck
pesava 1.805 gramas, sendo o

pêso médio do cérebro humano
de 1.350 a 1.400 gramas; e que,
entre alguns homens que se des
tacaram na história, o cérebro
de Dante pesava 1.470 gramas,
o de Schiller 1.596, o de Kant
1.624, o de Byron 1.720 e, final
mente, o de Cuvier, 1.828 gramas.

so, seja êsse de médicos, engenhei
ros, estivadores ou carroceiros, de
ve comparecer às sessões que estão
sendo realizadas pelas várias comis
sões do Congresso Jurídico Nacio
nal. Aqueles que participam do

grande certame de juristas brasilei
ros, alí vão cheios de convicção, e,

pelas idéias que julgam certas, de
batem com calor, energia e mesmo

arroubo muito justificável.
Há muitos anos já que os hrasi

leiros não têm oportunidade de as

sistir ou participar de sessões le
gislativas nas quais a oratória de
seus representantes muito esclare
ciam o país. Dessa fórma, nesses

congressos os debates se tornam
ainda mais interessantes, mais vivos
e mais oportunos. Numerosas téses
foram debatidas nas diversas comis
sões. Os advogados defenderam seus

pontos de vista com ardor e emitiu
do conceitos cheios de erudição, o

que tornou o certame um epetáculo
de honra para os nossos fôros de

país visceralmente democrático. É
bem verdade que teses reacionárias,
com ramo fascista, foram enuncia
das, mas tiveram tão grande repul
sa, que seus defensores devem es·

tar, a esta hora, arrependidos de
havê-las apresentado. Caso ainda
houvesse dúvida quanto aos pendo-

-Líherators» chocaram-se em
num ponto distante 12 quüôme
tripulantes pereceram.

�NDEIRASNACIONAIS

res democráticos de nosso

Caiu Reggiu di Calabria
Londres, 4 _·U.P.-- Oficialmente se anunciou que Melito foi eva

cuada pelos peninsulares.
"

Londres. 4 --U.P. Urgente-- A emissora de Berlim informo que os
aliados estão desembarcando grandes quantidades de material bélico
pesado no porto de Reggio di Calabria.

*

Londres. 4 --U.P, Urgente'- A rádio de Argel transmitiu o comu

nicado oficial do Q. G. Aliado, informando que foram conquistadas
na Itdlia as cidades de San Giovanni e Reggio di Calabria.

�:i:

Londres, 4 (U. P. Urgente) '-- Noticia a agência alemã D.N.B.,
atraves do rádio de Berlim, que ao meio dia de ontem,os aliados
realizaram segundo e importante desembarque na Calábria, entre o

Cabo Spartivento e Melito.
,�

Londres, 4 [U.P.] --- Dii a rádio de Berlim que, diante da gran
de superioridade das forças aliadas desembarcadas em Reggio e entre
o Cabo Spartivento e Melito, as forcas do «eixo», destacadas para a

defesa dessa zona, retiraram· se a posições mais favoráveis.
�

Argel, 4 [U. P. Urgente]. --- Informa-se oficialmente que os alia
dos estabeleceram novos pontos de desembarque na costa italiana,
perto de Cotrone, localidade esta sit'.lada na costa oriental calabresa.
'._-..:.fÍ>j,•.p,!» ::-'-- _ ,".*

'�Ciã�óô�Uei� Farinacci

DE.QUALQUER TAHANWO
.

DE ACÔRDO COH O NOVO
.

DECRETO FEDERAL.

O.L.ROIA
RUA DEODORO 13

.'

FLORIANÓPOliS

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traIdor da P"trla. (L. D. N.).
ta Catarina é a terra elos cantores", e

êsse dizer não foi desmentido. Aí o te
mos, os rapazes do "Seresteiros", que
sem auxílio de quem quer que seja, com

muita boa vontade se impõem em nossos
meios artísticos. Por tudo isso. a festa
por êles organizada, terá a comparência
de toelos aqueles que gostam da música
popular brasileira.
Para esta festa de arte, serão vendi

das mesas à razão ele Cr$ 10,00, que po
derão ser procuradas com os distin tos
1110ÇOS do "Seresteiros", ou C0111 gentis
senhoritas da vizinha localidade ele João

êsse congresso, reunindo juristas de
todo o país, seria uma prova de que,
só uma estrada devemos e podemos
palmilhar: é aquela que nos cou

duz à vitória da democracia.

Farmácia de plantão

MuniqueEstocolmo, 4 (U.P.) -- O correspondente do «Tidningen» em Ber
na comunicou que, por informação da Coligação «Giustizia ed Liber
tá», soube estarem o Conde e a Condessa Ciano e seus filhos em

Munique, desde ante-ontem à noite. Ainda segundo o mesmo jorna
lista, o ex-secretário do Partido Fascista, Roberto Farinacci, também
se encontra na cidade berço do nazismo, onde. procura formar um

«partido» italiano.
�·-'�:�d.��[�j,?" �

Problem-as para o próximo encontro
Washington, 4-U.P.-Churchill e Roosevelt prosseguiram confe

renciando durante o dia de ontem, quando se admite que foram estu
dados assuntos relacionados principalmente com a atitude de seus

países à cêrca dos princípios políticos a serem tratados na projetada
reunião de ministros das Relações Exteriores dos Estados-Unidos, Grã
Bretanha e Rússia. A juizo dos círculos bem informados, essa confe
rência será efetuada no CUIt'SO das próvimas quatro semanas e terá
lugar no território continental norte-americano. A .ela comparece
riam Cordsll HuU, Anthony Eden e Vicheslav Molotov. Então, ao que
se presume, será procurada fórmula que permita posterior reunião
entre Roosevelt, Churchill e Molotov. As questões principais a serem

abordadas serão as pretensões russas no que diz respeito aos limites
de após guerra; os inúmeros indícios de que a Rússia apoia o movi
mento dos alemãs livres; o problema polonês, e outros.

*

em

Estará amanhã de plantão a

Farmácia da Fé, à rua Trajano.
---------------_ .. -----� _--_

I,EGlÃO RRASIJ,EIRi\ DE ASSJSTÊXCIA
De ordem da senhora Presidente da

Comissão Estadual, convoco as Enfer
me iras. Socorristas da Legião Brasileira
de Assistência para a formatura que se
l'ealizará no dia 7 do corrente, em ho
menagem ao "Dia ela Pátria". tornando-se
obrigatória a presença das 111eSI11as, de
v idamen te un ítormizadas, às 7,30 horas,
na sede da Legião.
No dia 4 (sábado), às 15 horas, terá

lugar exercí·cio na Estação Agronômica,
a que tôdas deverão também compare
cer.

limar Corrêa - Diretor

Reinisch s. A.

povo.

Berlim' violentamente bombardeada

CRUZ VERl\IEI,HA BRASILEIRA
De ordem da Diretoria convido tôdas

as Samaritanas e Socorristas da Cruz
Vermelha Brasileira para a formatura
que se realizará a 7 de Setembro em

homenagem ao "Dia ela Pátria", devendo
achar-se na sede às 7,30 horas.
No dia 5 (domingo), pela manhã ha

verá exercício sob a dir-eçâo elo sr. ca

pitão Américo Ávila. às 9 horas, no Es
tádio ela Fôrça Policial, gentilmente ce
elido.
Dr. ,T. Madeira Neves - Secretário

SAIRAM DO AR
Londres. 4 -U.P.- Durante a noite de ontem sairam do ar

a emissora de Berlim e- as rádios de Col8nia, Calais, Praga, Tolosa,
Breslau e Vichí, em consequência do violento ataque desfechado pe
las forças aéreas britânicas contra a capital alemã,
',!;); '-

-.
- *

O que diz
Madri, 4 -U.P.- Informações recebidas nesta indiam que nas

esferas militares do "eixo" circula a versão de os aliados estão prepa
rando Dino Grandi para o posto de "quisfing" italiano nas zonas da
península ocupadas pelos aliados e que o general Messe--atualmente pri
sioneiro na Inglaterra -- teria sido designado para comandar o exér
cito italiano de libertação, incorporado às forças aliadas.

•

O. «eixo» em Madri

A' situação política chtlena
.

Santiago do Chile, 4 (U. P. u-- libcrais senhores Mate e Vlal anun

gente) - Renunciaram a seus pos- ciando em seguida que dirigirá
tos os ministros liberais senhores um manifesto a nação.
Mate e Vial, que haviam prestado
juramento há três dias. O outro Compram-se estabilizadores.
ministro liberal do gabinete, se- Na "Radiolar", rua Trajauo, 6.
nhor Quintana, declarou que per
manecerá em seu posto.
Santiago do Chile, 4 (U. P. Ur

gente) - O presidente Rios não
aceitou a renuncia dos minístros

A-I A despesa com o

tençao . cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo..

Rua Frcmcísco Tolentino, 3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO;;";'Sábado. 4 da Setembro de t943

tipo de tanqueMoscou, 3 (U. P.) - Os alemães estão usando, na frente
oriental, um novo tipo de tanque, a respeito do qual, o sr. Wil
liam Downs, correspondente da "Columbia Broadcasting Sys
tem" deu as seguintes informações: "Este engenho é um tan
que semi-pesado, de 25 toneladas, armado de um canhão de'
75 mm. E' o tanque "V", o único que não tinha aparecido na
série de modelos alemães, sendo tão comprido e largo como o

"Mark-VI", com uma couraça tão forte como êste, mas com

15 toneladas menos. Os engenheiros alemães copiaram dos
russos a blindagem especial do novo tanque, que é inclinada e

=�����������������������������������������_;ofureceum�vomenorãartlihariaant��nquedoadve�ãrio.
Acredita-se que êste tanque foi desenhado especialmente para
as operações na Rússia, pois têm as lagartas muito espaçadas,
o que lhe proporciona grande mobilidade na neve. Os alemães
empregaram grande número de tanques deste modelo em sua

malograda ofensiva estival. Parece que se trata de uma boa
máquina de guerra e muito perigosa".

Pequena formação de aviões «Boston» de construção norte-americana, do Comando de Caças br i
tanicos, realizou um ataque em vôo rasteiro contra a fábrica Matford, em Poissy, a 10 milhas a

. noroeste de Paris, com o maior êxito. Sob a pressão nazista, a fábrica produzia diariamente
vinte caminhões para o exército germânico. Na fotografia: vista de um bombardeio britânico voan

do a altura em que foi desfechado o ataque, mostrando a precisão com que as suas bombas
acertaram no alvo. (British News Service)

SE�AS

Este aluno hobi
litou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencio, em sua

casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista, A verdade seja dita; sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com todo confiança, 00 Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente regislrada
P?r quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
çao de alunos e. todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso O
um Certificado de competencio cam o qual de conforrnidode
com o lei bem claro, poderá comprovar o su� alto habilitação .

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

Novo alemão

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

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Guerra
•

a
•

carestia I
• CASA YOLANDA

"

5,00
3,00
3,5{}
4,00
3,50
4,50
5,50
6,00
20,00
7,50

t:ormidáv.:1 liquidacão na mais ba·
l'aReira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os artigos sobem de prevos, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos.

TECIDOS Brim Estalingrado ................" 12,00 Sabonete Eucalol " " 5,50
Chitas estampadas, reclame metro 2,60 Brim Sebastopól ..................." 15,00 Sabonete Vale Quanto Pesa "3,50
:VoU estampado, lindos padrões . . . . .." 3,50 Brim Caroá 12,00 Sabonete Pião "2,O\>
:Voil estampado, a escolher 4,00 Chitão artigo superior ............." 5,00 Sabonete Pelota 2,50-
Peterpans reclame ................" 5,00 Crepon para Kimono .............." 7,00 PÓ Coty pequeno _ - .. ex 6,00
;Voli suisso, artigo superior ........." 6,00 Pelucia lisa ......................" 4,00 PÓ Coty grande 9,06
Linho estampado 4,50· Pelucia estampada ................." 5,00 Pó Madeira Oriente pequeno "6,00
Linho estampado, c/80 largura 7,00 Pelucia ,A BC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 PÓ Madeira Oriente grande "9,O()
Fustão branco, artigo bom , . . . . .." 7,00 Cachá artigo superior .............." 8,00 Pó Suspiro Granada pequeno "6,00
Fustão branco, artigo superior ..... 10,50 Atoalhado artigo especial .........." 10,00 Pó Suspiro Granada grande ........." 9,O�
Fustão estampado, a começar de . . . . 7,50 Riscado para colchão .............." 3,50 Pó Lady pequeno _ .. _ . . . . . . "1,50
Peterpans artigo superior . . . . . . . . . . . 9,50 Riscado Colossal para colchão 5,00 Talco Malva pequeno

" " 3,20
,-ecido listado ...................." 8,00 Riscado enfestado, para colchão 9,00 Talco Malva grande ................" 4,40
Tecido Beligerante 9,00 Riscado enfestado para colchão, arti- Talco Eucalol pequeno ............." 3,00
Tecido Americano, moderno 10,50 go bom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Talco Eucalol médio " " 4,-00
Tobralco estampado, reclame 7,50 Colcha para soleiro a 24,00 Talco Eucalol grande .............." 5,00'
Tobralco estampado, artigo superior." 8,OD Colcha branca para solteiro art. bom" 30,00 Talco Gessi grande _ . . . .

" " 5,O()
TeGido c/Barra, reclame. . . . . . . . . . . . 9,00 Colcha branca para solteiro artigo Talco Palmolive grande _ . .

" " 5,0f)
"ecido barrado, modernissimo 10,00 mercerisado 32,00 Talco Una Joia _ . . . . 7;Q3-
Opala lisa, todas as côres 4,00 Colcha para casal 28,00 Talco Narciso Verde

" " 7,5CJ
Opala Francesa ..................." 5,50 Colcha para casal, artigo bom . . . . . . . 32,00 Rouge Cici - . . .

" " 3,00
Opala Cecilia 6,00 Colcha para casal, artigo superior 35,00 Rouge Madeira Oriente _ . . . .

" " 5,50
Opala Suissa 9,00 Algodão, S 110 peça 25,00 Rouge Lamoniéri - . .

" " 6,00
Opala estampada 4,50 Algodão A C 10 . . . . . . . . . . . . . . . . ." 32,00 Loção Royal Briar

'
_., " 9,5()

Opala estampada reclame o • • • 5,00 Algodão 2 o ••••• 0 ••••••• o • • • • • • 40,00 Loção Brilhante "9,5()
Opala estampada Ivete ............." 6',50 Algodão A A . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,00 Baton Van Ess grande - .. o • • • • • • 7,5Q
Opala estampada suissa 9,00 Algodão enfestado marca Nosso ...." 80,00 DIVERSOS
Zefir artigo bom 4,50 Alvejado Coquete peça 10 mets. ....." 40,00 Toalha Bom Dia a

PercaI estampado para camisa 4,50 Alvejado Prata peça 10 mets. ......" 44,00 Camisa Física reclame .

'Tricoline reclame ................." 7,00 Alvejado Andaluza peça 10 mets. ...." 45,00 Camisa Física artigo superior .

Tricoline artigo bom _.... . . . . . . . . . . 8,50 Morim Das Noivas 20 jds. .........." 60,00 Camisa Física artigo extra
"

Tricoline América ................." 10,00 Marim Angelica 20 jds. ............" 60,00 Camisa de meia, com meia manga
Tricoline artigo superior ..........." 12,00 Marim Flôr do Campo 20 jds. ......." 85,00 Camisa de meia, com meia manga .

Tr lcoltne c/salpícos ... _. .. . . . . .. . ." 10,00 Morim Ave Maria 20 jds. ..........." 90,00 Camisa de meia, com meia manga
"

:Tricô branco ....................." 9,00 PERFUIUARIAS Camisa socega leão para homem. . . . ..

"

J3riIÍl pardo colegial, do melhor ....." 5,00 Pasta Kolinos a 3,30 Calças feitas para homem desde .

Brtm azul marinho, artigo bom ....." 6,50 Pasta Eucalol o •• -,: • "2,90 Grampinhos cxs. de 12 dzs .. o •••••• o ••

Br im fantasia, reclame ............" 5,00 Pasta Colgate pequeno o •• o • • • • • • • • • "2,00 Camisas de tricoline para homem artigo
Brirn artigo bom o o • • .. • • • • • • • .." 7,00 Pasta Colgate grande 3,50 superior desde

"

Brim Singapura ..................." 8,00 Pasta Colgate gigante 6,00 Lã em novelo marca Porn pom .

Brim superior 10,00 Sabonete Gessi ex" 5,00 Meias paulistas para moças .

Sedas lisas e estampadas-a escolher. E uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar,
como: rendas, fitas, meias, pijamas, cuecas, etc.

Comprar barato, só na «Casa Yolanda», realmente, a casa que mais barato vende l
Rua Conselheiro Mafra, 19 (esquina da rua Trajano) e rua Felipe Scbmidl, 2

26,50'
1,50.
5,50.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sr'�.p,�'\_)*Iq���rtt avisa o distinto público de Florialó
� �.�(. tW. polis de que acaba de receber be-

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e _ casemiras. Variado sortimento de sedas.
umo visita, sem compromisso, á «A Exposição»

PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
FcccmI

I�E:\IBRANDO ..• I 1940 - São Paulo 3, Corintians
A primeira seleção - Santa Ca- 2; Corintians 3, São Paulo O.

'tarína estreou no Campeonato Bra- 1941 - Corintians 2, São Paulo 1 ..

sileiro de Futebol em 1926, apre- Corintians 3, São Paulo 2.
sentando o seguinte quadro: Mo- 1942 - São Paulo 3, Coríntians
rítz, Aldo e Zurich (depois La POl- 3; São Paulo 4, Corintians 2.
ta I), Perú, Zé Macaco e Eneas, 1943 - Corintians 2, São Paulo 1.
Carioca. La Porta II, Ivo Ferrei- O "clube que Deus esqueceu" ...
ra, Zinder e Acióli. - O veterano Ipiranga nunca foi
Foi em 1922 - Desde UJ22 que campeão paulista. Em 1935 e 36

não mais se realiza no Brasil o foi vice-campeão. na extinta Asso
Campeonato Sul-Americano de Fu- ciação Paulista ele Esportes Atlé-
teból. ticos.

A maior contagem - A maior
registada nos jogos entre pualistas
e cariocas foi ele 9 a 1, favorável a
São Paulo.
Os prtmeíros jogos - O primei

ro jogo entre o combinado brasi
leiro e estrangeiros foi realizado
no Rio em 1914 contra os ingleses
elo Exter City. Vencemos por 2 a
O. O primeiro encontro entre os
selecionados elo Rio e São Paulo
registou-se em 190], na capital
bandeirante, havendo empate de 2
a 2. O primeiro cotejo entre o se
lecionado paulista e ele uns outro
Estado foi em 1920, em Coritiba,
contra o selecionaelo paranàense,
em que os bandeirantes venceram

por 8 a 1. E a primeira peleja in
terestadual disputada por clubes
catartnenses, efetuou-se na cidade
de Joinvile, em março de 1919.
Nessa ocasião, o Coritiba, da ca
pital paranàense, venceu ao Amé
rica por 3 a l.
Os melhores - Zamora, foi tido

o melhor arqueiro olímpico de An
tuerpia; Andrade, o jogador que
mais sensacão causou no torneio
de Paris; Orsi 'revelou-se o melhor
avante, dentre todos que atuaram
em Amsterdam, e Leônidas foi o

que impressionou no último cam

peonato do mundo.

"ARTILHEIROS" DO CAMPEO:
SÃO PAULO X CORINTIANS, O NATO PAPLIS'l'A

jSENSACIONAL COTEJO DE Hercules (Coríntians) e Paulo
A�fANHÃ (do Juventus). 16 tentos.

O inundo esportivo bandeirante Leônidas (São Paulo), Milani PARA HEMORROIDES
-aguarda com intenso entusiasmo e (('nrintians) e Plácido (Ipiranga), Um produto De Witt
vivo interêsse. o sensacional cho- 14 tentos.

I
BARÃO DE ITARARÉ 30v.-26

que entre os clássicos rivais _ São Lima (Palmeiras) e Ferrari (Ju- .
Paulo e Coritians, marcado para ventus), 13 tentos. .

SR. MOTORISTA: _ Leve os documen-

I
..

-amanhã, à tarde, no estádio de Rui (Santos), Sastre (São Pau- tos necessários. para a substituição da
Pacaernbú. lo) e Baía (Jabaquara) 11 tentos. cart�ir� de motorista, a "Empr�sa Inter-

VENDEl'l SE
' . . .

' medíâr ía", e aguarde. com brevídade, em
Contando no momento com qua- Jerônimo (Corintlans), Charuto sua residência o recebimento da

nova., _-dros onde dificilmente aparece um (P. de Esportes), Luizinho (São carteira.
'

�onto fraco, corintianos e sampau- Paulo), Servilio (Ccrintians) , Remo -�--------------

Iinos estão credenciados a travar (São Paulo) e Caxambú (Palmei- GRATIS !uma peleja formidável. ras), 9 tentos.
- Salvo mocüricacão de última Viladoniga (Palmeiras), 8 tentos. Quer receherótima surpresa., que

hora, os dois conjuntos atuarão Antoninho (Santos), Xavier (P. o fará feliz e lhe será de valiosa
,o!:>edecendo à seguinte constitui- de Esportes), Echevarrieta (San- utilidade? Escreva a SOARES _

çao: São Paulo - Doutor. Piolim e tos) e Zali (Juverttus) , 7 tentos. Caixa Postal 516 _- Rio de Janeiro.
Florindo, Zezé Procópio, Zarzur e .

Noronha, Luizinho, Sastre, Leôni
'<las, Remo e Pardal. Corintians _

Bino, Jango e Begliomene, Gene
ral, Brandão e Dino, Jerônimo Ser
vilio, Milani, Eduardinho e H'erculeso

- Dirigirá o encontro o competente árbitro Carlos de Oliveira
Monteiro.

- No primeiro turno o Corin
tíans venceu seu aguerrida adver
sano pela contagem ele 2 a 1. A
renda elesse embate apresentou a
nela soma de 323.546 cruzeiros.

- Os jogos de campeonatos dis
putados até o presente entre Co
rintians x São Paulo, a�usaram os
Seguintes resultados:
1930 - Corintians 2, São Paulo

1; Corintians 1, São Paulo 1.
_1931 - São Paulo 2, Coríntians 2.

Sao Paulo 4, Corintians 1.
1932 - São Paulo 2, Corintians O.
1933 - São Paulo 4, Corintians2; São Paulo 6, Corintians 1.
1934 - São Paulo 1, Corintians1; São Paulo O, Corintians O.
1936 - Corintians 3, São Paulo O.

Corintians 3, São Paulo 2.

1
1937 - Corintians 1, Saão Pau

o O.
1938 - Corintians 1, São Paulo 1 .

. Hl39 - São Paulo 2, Corintians1; Corintians 1, São Paulo O.

CAl\IPEONA�rO
BLUMENAUENSB

E' a seguinte a Classificação, por
pontos perdidos, elos concorrentes
.ao campeonato ele Blumenau:
l° lagar - Blumenauense, zero

ponto;
2° lagar - Brasil, 4 pontos;
30 logar - Indaial. 6 pontos;
40 lagar - América, 11 pontos;
50 legar - Amazonas, 14 pontos;
6° lagar - 'I'upí, 15 pontos:
70 logar - Bandeirantes, 16 pon

tos;
80 lagar - 'I'imbóense, 22 pontos.

'-.,

I

CAi\JPEONA'rO C'ORJTJBANO
Eis a classificação, por pontos

'perdidos. dos concorrentes ao cer
tame ele Coritiba:

10 legar - Coritiba, 1 ponto;
20 lagar - Atlético, 2 pontos;
30 lagar - Brasil, 4 pontos;
.10 logar - Britânia 7 pontos:
5° lagar -_ Ferroviário, 8 pontos;
60 lagar - Comercial, 11 pontos;
7° lagar - Juventus, 16 pontos.

CAMPEONATO JOINVILENSE
Em disputa do campeonato da

"cidade de Joinvile jogarão amanhã
à tarde, os quadros dos clubes Ca:
xías e São Luiz.

r

"ARTILHEIROS" DO CAJIPEO
NA'1'O CARlOCA

João Pinto (São Cristóvão), 17
tentos.
Admir (Vasco), 14 tentos.
Esquerdínha (América) e Sonô

(Bangú), 10 tentos.
Santo Cristo (São Cristóvão), 9

tentos.
Jorginho (América), Moacir

(Bangú) e lVIurilinho (Madureira),
8 tentos.
Alfredo (São Cristóvão), Mara

caí (Fluminense), César (Améri
ca), Pedro Amorim (Fluminense),
Nadinha (Bangú) , Izaias (Vasco),
Vevé (Flamengo), Russo (Flumi
nense) e Fantoni (Canto do Rio),
7 tentos.
Heleno (Botafogo) e Sá (Bonsu

cesso), 6 tentos.
.,-_-_-_-_-_.._......-.-..._._-_-_-_-.._-_._w_w_..._-.....

Si tem irritação retal ou hemorra
gias. cuidado! São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgiea, A Pomada Man Zan lhe
:iará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

agora o preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas. fabricadas com

couro a crômo.
Compra-se OLEO DE PEIXE. em qualquer

quantidade. Pagam-se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

Marechal BadoglioNão. O homem não se chama
Badoglio. :,1: possível que \) atual
chefe do govêrno italiano tenha
um nome muito parecido com
êsse. ).\Ias não deve ser o mes
lHO.

A Indústria\
Mais Perigosa
do Mundo / i

TAMANCARia BARREIROS
� I

BadogIio é o nome de um co
nhecido marechal da Itália, du
que da Abtsstnía, velho soldado,
que se tornou célebre pelas suas
claras ordens do dia e pelas suas

expressivas ordens de comando.
É bem verdade que toda a sua

bravura c toda a sua energia foi
empr-egada contra os indefesos
abtssíntco«, Armado até os den
tes, à frente de um Exército
equipado com os mais modernos
instrumentos de guerra, não
lhe foi dificil obter uma nítida
vttõi-ía sôbre os negros desar
mados da Etiópia.

"Em todo o caso, Badoglio foi
um autêntico e indiscutivel he
rói fascista.
'rodas as notícias que, agora,

vêm de Roma nos dão a enten
der que é êsse Badoglío o atual
chefe do govêrno italiano. Mas
isso não é possível. Deve haver
algum engano nesses comunica
dos. Não é criveI qne aquele mi
litar, que impunha uma discipli
na de ferro a seus comandados,
possa ser o dirigente supremo
da maior desordem politica e
econômica que passou pela pe
ninsula itálica.
A Alemanha cstá perdida. Na

da mais a poderá salvar do arra
samento total, a não ser a ren
dição tncondícíonal imediata.
A Itália, sob o govêrno de Bado
glio, está uma situação \ mais
desgraçada do que a própria
Alemanha, pois, nem mesmo
querendo, poder-la pedir a paz
aos aliados, porque, neste caso
teria que guerrear com a Ale
manha.
Nunca a Itália passou por um

período tão agitado, tão caótico,
tão confuso e tão trágico conno
agora. E )JOr isto não pode ser
responsabilizado o marechal Ba
dogho, o homem da ordem e da
disciplina totalitária.
O verdadeiro chefe <lo govêrno

italiano deve ser, com certeza, o
marechal "Embroglio", o maior
confnsionista da história. :íl:sse,
sim, é o digno sucessor de Mus
solini.

Leia no novo número de SELEÇÕES
como se fabricam formidáveis ex

plosivos na maior fábrica de TNT
dos E. U. A.. E, veja, ainda:
Por que razão os lucros da
indústria se transformam em

salários mais altos, beneficiando,
dêsse modo, a todos... Pág. 77_

Suco de peixe que salva
os náufragos! Como, espre
mendo peixes, se obtém um suco

q ue mata a sêde , _ _ Pág, 66:

As incriveis façanhas de
Salivar! O resumo completo
de uma fascinante e recente bio
grafia do Libertador... Pág. 99.

Aprenda a ler depressa!
Ao chegar ao têrrno dêste artigo,
o leitor deve estar lendo duas
vezes mais -depressa do que o

fazia ao começar... Pág. 23_

!:stã V. vivendo - ou sim
plesmente vegetando? De
zesseis pontos interessantes pelos
quais Você pode sabê-lo. __ Pág. L
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JULHO

Acaba de sair
Apenas Cr.$2.00

Rej),.�sentanJ.,e Ge1'al 110 Brasil:
I'-ERNANDO CHINAGLlA

Roa rio Rosario, !l5-Á - 2.° andar - Rio

ENCARREGUE a "Ernprêsa Interme
diária". de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar, bancário e eomercíal,

Ripas de Imbóia I(para cêrcas)
Tratar no escritório da

I
SOCIEDADE EXPORTADORA

(ATARINENSE
Rua F. Schmidt , S2

I'

I.',

.................................................... ,
• •
• •

i 1318008 i• •
• •

I COLUMBIA I• •

I As mais famosas mUSICas, com os mais I
: famosos artistas. :· / .

! ULTIMAS NOVIDADES I
i Na (RADIOLAR» i• e

: Rua Trajano, 6 :• o
$ •
•••e 8••e.�
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(antiga
(Lar dos Móveis)
seccão de móveis d'A Modelar)Rua Trajano, 15

CLUBE DOZE DE GOSTO6 de Selernbro--«Baile das Américas»
A venda das mesas, cujo resultado reverterá em benefício do NATAL DOS POBRES, promovido

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

Ultimos estilos de finos )��,��� (U ç) �o,J�arto aniversá���"qO�I�ÇOçi'��P����_cebidas com acral a/errado as de- de ücar maravilhado ante o fato/de Ibour. A partir desse memento, não

MOBILIARIOS clarações feila: pelo s7-. Philip Gib- q�lC a vi.tória:oestá s�rrindo às Na-jlutamos mais sózi nhos no Ociden-
bs conhecido correspondente de çoes Unidas, as ([UaIS, durante al-

I te; o povo norte-americano estava

ACABA DE RECEB ER O gu'erra, a propósito da passagem do gum tempo, estiveram á beira. da

i
ao nosso lado.

Ljo anrvcrsário do conflilo mundial. derrola. Quasi não Unhamos armas
- "Tivestes sorle", disse-me uma.

Entre outras coisas, disse êle: "O quando empreendemos a luta. Não senhora norte-americana que ante

quinto ano de guerra começa esta possuíamos equipamentos suficien- riormente declarara que o meu país:
semana, e não resta a menor dúvi- tes para poder desafiar e enf'rcul ar nunca enviaria uma fôrça experli
ela de que está chegando o começo

Hitler. No decorrer dos primeiros cionária para. a Europa. De fato,
do fim. Passando em revista estes 4 oilo meses de guerra, mantivemos tivemos sorte, e ai nossa sorte foi
anos da "tremenda história", qual- uma linha indefensável com apenas maior com o nosso amigo Roose
quer um de nós não poderá deixar sete' divisões e alguns tanques anti- vell. Desde o início da guerra

ê

le
....- .--..............�.........._._-_ quados. No entanto, não deixamos fez Ludo o que podia para nos au-

Se Ht·tler empregar de empregar ullimamenle o tempo xiliar. Devemos muito a êssc prcsi-
que nos restava. Para nós, 1940 e dente norte-americano de coração

a guerra Química 1941 foram amos de desapontamento. generoso, a êsse sincero amigo da.
••• No entanto, a.lguma.

coisa

aconle.ceu j
Grã-Bretanha. Essa nossm divida não:

Washington, 4 CU. P.) - Hitler. que nos garan liu a vitória final: foi póde ser paga com palavras de gra-.
o supremo senhor da guerra no

no dia 7 de dezembro de 1!)41, data tidão".
,dizer ele Goering, cometeu, COlllO

todo mun d o sabe, dois grandes er-

ros. O primeiro: não ter invudido
a Grã-Bretanha logo após Dunquer
que. O segundo os cálculos tão mo

destos que fez sôbre o poderio so

viético, quando se lançou pelas
eslepes russas. Pois bem; muitos
técnic os em guerra química acham
que Hitler está urdindo novo gol
pe, que será o seu terceiro e últi
mo êrrn. O emprego ele gases, em

tôrno do que, mui lo se tem dito
.iú. A guerra química surge nova

mente no nol.iciário, devido a cer

tas misleriosas insinuações da pro
paganda rad i of'ôn i ca alemã. No
entanto, se o ditador nazis la, em

sinal ele desespero, apelar para es
se

ú

ll imo recurso, há a mais sól í

da convicção em Londres e Was

hington de que Hitler lerá a maior
surpresa de sua vida: Os aliados
estão preparados para a guerra
química, cm grú n jamais imagina-
do pelos Fracassados profetas na-

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo

Avança o general Vatutin
Moscou, 4 CU. P.). - Os exérci- nados, nos diversos setores de ha

tos cio general Vatutin estão avan- talha, dez mil alemães, tendo-se os

çando p.ara o importante centro russos aproximado ainda 1113is de
Icr-roviário de Koriotop. É sério, seus objetivos imediatos. A eruis
em consequência, o perigo

.

que sora de Berlim informou que os
ameaça as posições nazistas em to- russos estão atacando também na
ida a bacia do Donetz. Konotop é parte central da bacia do JJ.onetz.
um entroncamento que vai para E acrescentou: "O Allo Comando
Bryansk pelo norte e pelo sul para 'alemão já previa êste alaque" . Se
Kiev e Krernéchung, ambas situa- é só isso o que os chefes militares
das a margem do rio Dnieper. Sua alemâes conseguem prever, não
quécla obrigará os nazistas a uma há dúvida que têm muito pouca
a-etirad a de grandes proporções. imaginação.
Nas últimas 24 horas, foram elirni-

CARTAZES DO DIA
A's 2, 5, 7 e 9 horas,

Um filme repleto de sensações com Chester Morris e Adele Mara:

Vingança frustrada
3 e 4 episódios do seriado que assombrou o mundo, com

Buster Grabbe e Carole Hughes:

FLASH 80RDON conqUistando o·mundoATUALIDADES O GLOBO 2x7 (Nac. DFB)
UM COISA A TEMPO (Desenho Colorido)
Preços: 2,20, 1,50 e 1.00. Imp. até 10 anos

AMANHÃ:
Jamais saíu de Hollywood uma comédia que provocasse tantas
gargalhadas como esta da Warner Bras, em que aparecem
Bette Davis, Ann Sheridan, Monty Weeley e Richard Travis:

Satan [anta conosco

ImperialEste cinema acha-se fechado
para reforma geral ..

zislas.

HOJE HA' SORTEIO
Realiza-se hoje mais um sorteio

do «Cr�dito Mutuo Predial».

ORDE);.,,-(_'üES SACEP.DOTAIS

Amanhã. na Catedral l\lelrópolitana,
com grande solenidade se desenrolarão
as cerimôn ias da ordenaç·ão sacerdotal
dos Reverendos Diáconos Gregório War

mclirig, Ludgero Locks, Raulino Reitz e I
Ci;)rlos Enbmendoerfer, desta Arquidio
cese.

Oficiará o €xmo. e revmo. sr. Dom Joa

quim Domingues de Oliveira. Os atos da

ordenação constarão da Missa, que será
celebrada pelo ilustre Prelado, às 8 ho

ras, sendo co·celebrantes os novos sa

cerdotes; da imposíçâe das mãos pelo
Me tropol ita e ou tros sacerdotes pre

sentes; da investidura do poder de per
doar os pecados; da unção das mãos dos

néo-presbíteros com ·os Santos óleos; da

entrega do cálice e patena. e outras ce

rimônias litúrgicas belíssimas.
Os néo-sacerdotes terão como paranin

fo Sua Excia. o sr. Interventor Fe

deral.

·---·J;()i'i':-titÍ()·"j)tt-;iis"'s7íS'-'Pli'iA"-·-'
DOMINGO

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.

1
1

Na fotografia. vemos o tenente Francisco Cuadra. de Havana.
que faz o curso de aviador em uma escola dos EE. UU. Pertence
êste piloto à classe mais numerosa que tem passado pelo famoso
centro de Randolph Field, no Texas. (Foto da Inter-Americana).

Manobras do exército
português

Lisboa, 4 -U.P.- Estão concluidos os

preparativos de todos os cursos de
armas para a realização de grandes
manobras militares, já oriunciodc.s ,

A' última hora, foi comunicado que
. o governo de-.

Em U l 5 A- O D E 5 [ O "
cidiu treina�'
oficialidade e'

soldados, de:
todos os gê
neros, no sen+
tido de tor�
ná-los aptos

Crianças desnutridas?

Raquitismo?
Anemia?

Tonifique-se com

a maneira mais facil e segura de tomar-se
o legítimo óleo de fígado de bacalhau

Em dias ela semana: Missa:
para o manejo de modernas armas ultimamente construidos e adquíàs 7,30 ridas pelo Ministério da Guerra, para a defesa do país.

Um cidade
horas.
Igreja de S. Francisco: 7, e 9 horas.

Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Parto):

8 horas.

Igreja de Santo Antônio: 7 e 8 horas.

Igreja ele São Sebastião: 6,30 horas.

Igreja de Santa T,eresinha: 8 horas.

Capela do Monserrat: 8 horas.

Asilo Irmão Joaquim: 6 hor.as.
Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos) - 8,30

horas.
Capela de São Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7 ho

ras (todos. os dias).
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos

horas.
João Pessôa (Estreito):

Padres:

7,30 e 9,30

homem captura uma
Londres (B. N. S.) - O major Keating, o homem que

"capturou" a cidade de Taormina na Sicília, é um católico
britânico - escreve o órgão católico londrino "Universe". Já
tendo sido um fotografo da imprensa católica e sendo agora
fotografo de guerra oficial, o major Keating penetrou em

Taormina quatro horas a:ntes das primeiras patrulhas britâ
nicas obrigarem os italianos à rendição. Keating passeiou de
sarmado pela cidade e encontrando italianos, abrigados nos;
ninhos de metralhadoras, aconselhou-os a se render. Tendo à
frente um coronel, os soldados italia·nos levantaram os braços

8 e cerca de 400 deles dirigiram-se às linhas britânicas.
O major Keating já fez muitas campanhas, tendo sido fe

rido em Benghazi. No ano passado, foi condecorado com a lVL
C. (Cruz de Mérito).

horas.
sao José: 7,30 e 9,30 ho;'as.
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\, INDICADOR MÉ.DICO�_ -.-- _
-
__ ...t""w _-..-. _ _ _ �_ .-.-.-_-_-.-. A biografia de MussoliniJOSÉ LARA (COPYRIGHT DA tieri" se éle sempre tivera o de- 'sim, conservava o olhar prega-

INTER-AMERICANA) seja de ser "alguém", ao que do no infinito. Descobriu-se"
Os grandes vultos da' histo- respondeu. "il Duce", com aque- então, que o "ferocíssimo" car

ria têm tido, em todos os tem- la sua pôse teatral, que sempre niceiro era cégo, desdentado

DR. MADEIRA NEVES po�, os seus biógrafos. ostentou nas sacadas do Palá- e·A·· c: morrer ��lv�l�oM' u, . • . AS mais das vezes, essas bio- cio Venezzia: "Sim. Sou posui- ssim era o eao usso z-
Medico especialista em DOEN9AS DO� OLHOS l grafias são como poderosas do por essa mania. Ela me in- ni. Atacou a Abissínia e a Al-

Curso de ADerfel,,�ament� e Longa Pr-átíca no RlO de Janetro lentes através das quais ue- flama me rói consumindo-me bânia pobres e desarmadas.CONSUL'l'AS - Pela manha: dtarfarnente das 10' 12 h 't d t '. ". '.
. , .

as "s., � ar e, exc�� o

aos�mos, desmedzdamente aumen- como uma doença tisica. Hei E, por muito tempo, o tnun-
sãbaüos, das 16,30 as 18 horas - CONSULT..óRIO. Rua Joao Pmto n. 7, sobrado -

it d
.

t d
..

d d
.

7
.

tá
. d dit d. _ . ., ca os, as inr u es ou os mcIOs, e eixar na us oria a marca o acre z ou no seu po er, naFone: 1.461 - Restdêncía: Rua Presidente Contmho, �3. . - .

f 'd dconforme seja o autor "iii" ou da minha vontade, como um sua coragem e eroci a e.
detrator do biografado. Foi as- leão o faria com a sua garra." Um dia, porém, Eisenhower
sim que Sweig, Ludwig e Mau- Ao ouvir essa resposta ian- aproximou-se da jaula italiana"
rois nos mostraram Eouché, iarrônica, lembrei-me do leão cercando-a com os seus solda
Napoleão e Biron: de um circo que. ví há muitos dos. E viu-se, então, que Mus-

do Mussolini, embora não tenha anos. Os arautos apregoavam solini era um leão, mas. " cé-
chegado a ser um grande 71,0- que se tratava de uma fera ter- go e covarde.
mem, tepe tamiiém, como era rivel, de incrível ferocidade. E, � a sua meçalomania que o

natural em. tão longo "reina-I entre curioso e temeroso o po- rota e consumia como uma;

do", os �eus biógrafos. I vo acorreu ao circo, para' admi- "doença. 'física", acabou. por
Dentre as numerosas obras rar o famoso leão. consumi-lo de fato, reâueiruio-o

sõbre a vida do ex-Dtice, desta- Um' gaiato, porém, que a zero.'

ca-se, como a mais autorizada, sempre os há em toda a parte
---------------

a oficial, a da senhora Marga- - passando por diante da iau
rida Sariatii, italiana, resiâin- la, notou que a fera continuava
do atualmente em Buenos Ai- imóvel, a olhar fixamente para
res, e que - diga-se de passa- o espaço, como que a pensar
gem - foi das pessôas que nas suas saudosas selvas airi
mais se regozijaram com a qué- canas. Mais afoito, o moleque
da de Mussolini. tirou o chapéu de palha de car

Sariatti revela que teve' oca- naúba e balançou-o diante do
sitio de perguntar ao "coruiot- temível animal, que, ainda as-

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULi'AS: Pela manhã, das 10 às 12 ...:_ À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MARIO WEND'HAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Olívebra, médico

Departamento de Saúde
CLtNICA lIIÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipt, Schmidt n, 38 - Tel. 14.26 - R1;JSID1J;NCIA: Rua Vi.sconde de Ouro
Freto n. 70 - Tel. 1523 - HORÁRIO - »as 16 às 18 - FLORIANóPOLIS.

DR� SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do' Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clíuica médtco-círúrg íoa especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI,TóRlO: Rua Felipe Sclnnidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15,30

As 18 horas - RESID1J;NCIA: Conselheíz-o MafJ.·a, 77 - FLORIANóPOLIS.

empreendimento particular até hoje lançado no Brasil.
Mais de quatrocentas pessôas, entre banqueiros, industriais" fa

zendeiros, comerciantes e personalidades de aLa representação e acata
mento assinaram o MANIFESTO 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 HiCORPORAÇÃO num montante superior
a Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).DR. AURÉLIO ROTOLO Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, incluidos os

grandes jornais das capitais brasileiras, inscreveram-se corno ac-ionis
Médico - Cirurgião - Parteiro tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL

R A lOS X CRUZEIROS). •

Moderna e possante instalação Com· a garantia de um imenso lC1Jtro, a idoneidade de sua dire-
de 200 MA. toria, o apôio da quasi totalidade da imprensa, os favores que a lei

Diagnóstico precoce da tuberculose outorga à. industria do papee e as imensas possibilidades que o ne

pulmonar, úlceras gástricas e duo- gocio oferece em todo o território sulamericano, a COMPANHIA NA·
denàis, câncer do estômago, afe- CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro
ções das vias biliares, rins, etc. blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla compen
Aplica o Pneumo-torax artificial sação e o emprego seguro dos seus capitais.
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. Infrazen-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sclunidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosp1tais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urimário do homem e da mulher
Assiste. 'l'écnico: DR. Pl\UI,O- TAVARES
Ourso de Radíolog ía Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Espee ializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
card íografta clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

{

1 DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrnrgla e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
Cio tórax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDJl:N-
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualque=

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antl2'o Largo 13 de Maio)

DR� REMIGIO
CLíNIC.A MÉDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral, CONSULTóRH!): Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
BIDJl:NClA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

DR. ROLDÃO CONSONI
,

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde' foi
Assistente por vários anos ao serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clfníea Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica ao
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviço
iIe partos do Prof. Domingos Delascío no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

Jntestínos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras fi
partos.
Consultas, Das 9 à.s 12 horas na.

Casa de Saúde São Sebastiãc;i.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS

Cr$ 300.000.000.00 (Trezentos Milhões de ICruzeiros) em ações de Cr$ 1.000,00 (MIL !iIIi-------------..1!
CRUZEIROS), pagaveis à vista, ou 20% ii
vista e lt quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ-
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERíNEO - Hérnias, hidrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de lIemorroides e varizes - Practm-asr
aparelhos de e:êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

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

I

Pos tal, 183-A- -- TELe «CELPA»
�ão Paulo

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

Escritório em Florianópolis
Rua Jerônimo (oelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: Viribus

-

CAPITAL: -

- .....

A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE» é o maior

BEZERRADR. LEITE

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

VICTOR BUSCH & CIA.
Rua Jerônimo (oelho, 2 -- sobrado. (aixa

Floríanépelís
Postal, 41

Clínica Médica

LAVANDO-SE COM O SABAO
\

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
ClA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr.)

POUPA-SE DINHEIRO E ABORRECIMENTOS

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R, João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr _ Newton �. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carg0 do Prof. Castro Araujo,

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

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

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

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

Consultas diárias das 3
horas em diante

Iheir-o da ilustração a-cima, oferaca:r
lhe, em amâ.vel gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre-

i ee V. Sia, de acrescentar, ao agrade
oer a gentill'za:E$íEE 1.411-
�El1 () NElI APEí?líIV(J

I'nElJ/!.El0j I

! lfd!MI :i�('ll
"

(//1 »oooaro DA KIYOTSA./l'IlJ••COI'f. é Sé6UROS
_____ IT�• .,�.I ..o;

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
"'RSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pélidol. OIPluPlrldol,
Elgotldol, AnêmicOI, Mãe,
qUI cri.m· Migro" Crilnça.
raquíticlI, rtclb.,ão I tenl-
fic.ção '9"al do organi.mo

Sa nÓ·Ue n 01
Lle. D.N.S.P. n' 199, de 1921

"A Bandeira Nadonal quando em prés.
tito ou procissão, não será conduzida _.
posição horizontal, e :Irá ao centro ela,
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da eo
luna, dois metros adiante da Ilnha peJas.demais formada., se conCOITerem trê®,
ou 'maía bandelras". (Decreto-lei n. 4.545.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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hoje, as fôrças canadenses e bri- território do Relch, pelo menos ções costeiras das fortificações
tâmcas. até o próximo ano. Nesse senti- inimigas, -segundo anunciam

Argel, 3 (U. P.) -- Pela primeira vez depois dos sombrios as mais recentes informações
dias de Dunquerque, os ingleses voltaram, com poderosas tro- COM APÓIO AÉREO do, é muito possível que o Alto recebidas nesta capital. Essas
Ipas, ao continente europêu. Novamente os exércitos libertado- Comando alemão distribua seus informações parecem ser con-

ires vão desafiar o poderio do eixo, agora, porém em terreno Argel, 3 (U, P.) - As fôrças trezentos mil homens numa linha firmadas por outras, procedeu-
inimigo. Decorrido o período das operações preliminares, já é aéreas aliadas estão apoiando ini-

ao norte da Itália através de Bres- tes de Argel, segundo as quais
'possivel afirmar que as ações de desembarque foram coroadas

I terruptamente, a ação das tropas cia, Verona e Veneza, onde esta- fôrças aliadas conquistaram já
de êxito. Continuam atravessando o estreito grandes massas do 8° Exército britânico e as fôr- cabeças-de-ponte na região pe-
de tropas e as operações são executadas com precisão crono- d I

belecerá o "pivot
"

da defesa ninsular invadida. Enquanto
métrica. O assalto aliado foi protegido por mais de mil aviões, ças cana enses, que ev�ram a avançada da Alemanha. I isso, notícias procedentes de
enquanto poderosas forças navais canhoneavam as estradas, guerra ao solo J?etropohtano ?a I -- Vichí informam que, nas esfé-
preparando o caminho para a infantaria motorizada do Oitavo Itália. Segundo informantes alia- SOB O COMANDO DO PRINCIPE ras militares daquela capital,
Exército. Como detalhe curioso, informa-se que, mais uma dos, as fôrças aéreas anglo-norte- HUMBERTO opina-se que .a menos que os

vez, a invisível esquadra italiana não deu 'sinal de sua exístên- americanas dominam os ares em Londres, 4 (U. P.) Anun- exércitos italianos sejam refor-
cia. Até o momento, não há notícias sobre a intensidade da toda a zona de batalha da ponta cia-se que o principe Humberto çados pelos alemães, o que não
resistência inimiga. No entanto, sabe-se que os alemães con -

sudoéste da Itália. ' d d d
se considera provável, a resis-

centraram grandes contingentes na Itália, acreditando-se que esta coman an o o grupo o tência às novas investidas alia- ,

se encontrem ao 'sul de Nápoles. exército italiano no sul da Itália.
MAIS DE MIL AVlôES

Washington, 3 (U. P.) - In
forma-se que mais de mil aviões
participaram da ofensiva aérea
hoje dirigida contra a Europa con

tinental.

•

I�am DiA ESQUADRA ITALIANA NÃO APARECEU

CHURCHILL CUMPRIU A PA- NÃO SERÁ "PASSEIO MILITAR"
LAVRA Argel, 3 (U. P.) - A luta dos

Londres, 3 (U, P.) - Com a aliados no território da Itália não

invasão do sul da Itália, foi esta- será simples "passeio militar".
belecida a segunda frente de ba- Foi o que afirmou um porta-voz
talha na Europa, que era uma das aliado, ao destacar as dificuldades

exigências maximas dos russos que terão de vencer as fôrças das

junto aos aliados. Salienta-se que, nações unidas. Salientou ainda o

com o ataque do Oitavo Exército mesmo informante que os aliados
Britânico contra a Galábria, Chur- enfrentarão, agora maior concen

chill cumpriu a promessa que fez tração de tropas alemãs do que

R em qualquer outra oportunidadeà ússia, em seu discurso de Qué-
b da guerra na zona do Mediterrâ-
ec, quando disse: "Antes que HITLER ,E A DEFESA DA

cáiam as folhas das árvores no
rieo.

ITÁLIA
outono, começará a invasão da VIOLENTA LUTA Londres, 4 (U. P.) - Üpina-
Europa pelos aliados". Faltam Argel,3 (U. P.) - Prossegue se que os planos estratégicos de
exatamente dezoito dias para o de forma violenta a luta na região Hitler prevêm uma enérgica de
início do outono em terras euro- de Calábria, onde desembarca- fesa da Itália, afim-de manter os

péias. ram, às 3,10 horas da manhã de exércitos aliados afastados do
........- �-------------_._-..-----...._..---------_._-_-_-_-..-_-_..,_-_-_-_-_-_-_-_._-_-..-_-..-_-.-.-.� r.-_- - �-.-_...-� -_...- __..__-_-_-_...-_-_-_-..

Teria matado o próprio marido' O CATARRO
. B�lo Horjzonte,.4 (A. N.) - Novamente se complica a PODE CAUSARsituação da sra. Elvira Martins Ferreira, elegante dama (la

so�ie�ade mineira, que é acusada de ter assassinado o seu ZUM B IDOS E
proprio esposo, o ex-deputado estadual Guilherme Ferreira, EZfalecido há vários anos sob suspeita de suicídio. Por duas ve- SU RD .
zes foi pedida a prisão preventiva de d. Elvira, pelo promotor
de Uberaba, e "habeas-corpus" por seu advogado. O Tribunal
de Apelação acaba de denegar o segundo pedido de "habeas
corpus", 'de forma que d. :Elvira terá de permanecer detida até
o seu julgamento. O promotor alega que o depoimento de Ma
Tia Vieira Sousa, sobrinha do morto e testemunha da noite do
crime é de molde a concretizar todas as suspeitas de que foi
realmente d. Elvira a matadora do próprio marido. O crime
está' causando grande sensação em Uberaba e aqui, onde atual
mente reside a viuva do ex-deputado.

NOVA DECLARAÇÃO
Washington, 3 (U. P.) - Acre

dita-se que os senhores Roose�
velt e Churchill farão declaração
conjunta relativamente aos novos

acontecimentos militares.

UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca
tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se
descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu
cosas.
A volta da respiração facil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas
energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

TENHA JUI'ZO
TEM SfFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

·-·iíí-iítênéiâ·_·iliéCi·i'éâ·_"
aos aposentadosI§II! fJ I:a;l r:JA SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça DÔres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira; Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo, Agradavel"
como um licôr

O ELIXIR 9J4 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 eomposíção e o sabor a

«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicaçl10 apro- facU manejo para o püblíoopriada (sifilis em varias de no combate â slfllis qualídasuas manifestações) os resul- Ide. que frequenteIitente a
tados têm sido satlslatorlos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferhira Pires. Dr. Silvestre Passy.

RIO, 4 (A. N.) - Na última
reunião do Conselho Nacional
do Trabalho, o representante
dos empregados nesse órgão da
Justiça Trabalhista apresentou
ao pronunciamento do Tribu-

I
naI uma indicação no sentido
de ser sugerida ao Govêrno a
conveniência de as instituições
de previdência social presta
rem assistência médica, hos
pitalar e farmacêutica aos seus
segurados já aposentados.Após
o estudo técnico da proposta,
será ela debatida naquele Con
selho, para, então, ser levada
à' apreciação do presidente da
República.

Comprai na CASA MISCE';
LÁNEA é saber economizar:

das sómente poderão ser uma

"resistência passiva". Acredi
ta-se que as fôrças aéreas e na

vais norte-americanas estão
apoiando intensamente o 8°
Exército em seus desembar
ques na Calábria. Informações
de França indicam que a notí....
cia da invasão da Itália se es

palhou pelo continente como

um rastilho de pólvora e que
milhões de europêus recordam
as proféticas palavras de Chur
chill de que haveria "violentas
lutas no Mediterrâneo antes de
que as folhas caíssem, no outu

Como um rastilho de pólvora no". Essas notícias coincidem
l\iADRÍ, 3 (U. P.) - As f'ôr- com as novas versões de que

ças aliadas que invadiram o manifestações pacifistas foram
território continental italiano reiniciadas em todas as mais
avançam na direção de entron- importantes cidades italianas,
camentos ferroviários e rodo- especialmente em Turim e Mi
viários vitais e fizeram descer Ião, onde as populações dão,
contingentes de paraquedistas "vivas" aos aliados em suas
na retaguarda de várias posí- exortações em pról da paz.

-_ 1,!;-
Dominando toda a zona da Calábria

o comando supremo das opera
ções em toda a ItáLia está com o

marechal alemão Kesserling.
Para o interior

ARGEL, 3 (U. P.) - As fôr
ças aliadas estão avançando
para o interior da Calábria e

ao longo do litoral da região de
Reggio.

.

A progressão está sendo
apoiada pela aviação, marinha
e baterias de canhões de longo
alcance, instalados na Sicília.

Londres, 4 (U. P.) - - As tropas do 8' Exército ja dominam toda 'tr
a zona da Calabria vizi�ha ao estreito. de Messinci, :ncor:tra�o-se co�� )pletamente cercada a cido.de de RegglO. Informaçoes hdedlgnas adi
antam que os desernbc.rques , efetuados em mais de cincoentas pontos
diferentes, foram bem sucedidos, avançando em todas as. frentes as

tropas invasoras britânicas e canadenses. Nos meiss autorizados des
tacou-se que centenas de aviões e centenas de tanques estão auxilian-·
do o avanço das forças invasoras que não foram detidas em nenhum
ponto, apí'sar dos tenazes contra-ataques lançados pelos eixistas. Se-·
gundo deixa entrever a emissora de Berlim os aliados chegaram a San
Giovanni, situado a cerca de 150 quilômetros do estreito de Messina.
Isso indica que ao longo de toda a costa setentrional e meridional da.
provincia de Reggio de Calabria desembarcaram tropas aliadas. Sali- (

enta-se que as forços que invadiram a costa italiana, ao sul de Reggio,
avançaram para o norte e para o sul, chegando até Capo Dormi. Ou
tros despachos, colhidos em fontes fidedignas, revelam que as torças
aliadas, bastante treinadas na luta da Africa e da Sicília, destroem
rapida e eficientemente as minas terrestres colocadas pelos alemães·
em toda a zona costeira da Calábria. Outros destacamentos de choque,
por sua vez, entregam·se à tarefa de destruir as bcrter ics e as forti
ficações eixistas que escaparam aos constantes ataques das fôrças.
aéreas e da artilharia aliada. Nos meios bem informados adianta-se
que estão scguindo, ininterruptamente, novas forças aliadas para. o
territ6rio peninsular italiano afim de acelerar a marcha das forças
invasoras. Enquanto isso, os nazistas e italianos começam a realizar'
retiradas sistemáticas, da parte meridional da península de Reggio·
di Calábria, afim de evitar possiveis cercos no caso de novos desem
barques aliados mais ao norte. Outras noticias colhidas em Eorrtes
eixistas deixam entrever que o príncipe Humberto está comandando
a resistência eixieta ao sul da Itália. Ainda segundo informações
oliadas as forças invasoras principais desdobraram-se em três colunas
que iniciaram o ataque contra Reggio, Scilla e Capo Dormi. Acredi
ta-se, ademais, que os desembarques aliados foram efetuados na zona.·

da costa de mais cem quilômetros de extensão. NQS meios bem infor
mados opina-se ser possivel que Reggio di Calabria, ScilIa e Copo
Dormi venham a ser ocupadas, imediatamente, pelas forças britânic�1
e canadenses, se é qua já não se encontram em poder dos aliados. 7'
...._._.._._._._ _._._._.-r _._._•.•_._ _ _._._ �._ _ _. ...._._. ._._ _.-, _-:-""

- Missa de 1" anrversano
Vva. Elzi Ligok.i da Silveira e Filho con

vidam aos parentes e pessôas amigas para assistirem à
missa que, em intenção à alma do sempre lembrado e'

querido esposo e pai QSVALDO PAULO DA SILVEIRA.
pelo r aniversário do seu falecimento, mandam celebrar'
no dia 6 do corrente, ás 7 horas, na Igreja de São Fran

Iv-!cisco.

Esta semana a capitulação italial1a
Washington, 3 [u, P.] -- Informou-se em cípculos autorizados'

que, durante a conferênci,a de Québec, Churchill e Roosevelt repeliram
em cheio uma oferta de rendição condicional da Itália feita pelo ma

rechal Badoglio e que, como consequência disso, logo a seguir, ch«:
goram a Portugal emissários italianos para estabelecer contacto di
reto com os representantes anglo-norte-americanos, na esperança de
evitar a rendição incondicional da Itália. Acrescenta-se que ambos es

chefes aliados esperam poder anunciar a capitulação da Itália para.-

iôiSâfiõrã"õã"fa:pãüíóãi-�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


