
A Oapitulação da Itália
abala o "eixo" na frente européia

PROCLAMAÇÃO DO GRAL.
BADOGLIO

Q. G. Aliado em Argel, 8 (U.
P.) - O marechal Badoglio ex

pediu uma proclamação, expres
sando que o govêrno italiano re-
conheceu a impossibilidade de
continuar a guerra e, com o fito
de impedir novos danos à nação,
solicitara armistício aos Aliados e

que estes lho haviam concedido.

FOI 3 DE SETEMBRO
Q. G. Aliado em Argel, 8 (U.:

P.) - O armistício do Comando
Aliado aos italianos foi concedi
do no dia 3 de setembro e assi
nado no Quartel General Aliado
em Sicília. As conferências de
que resultou o acôrdo foram ini
ciadas há várias semanas, após a

consulta feita pelo marechal Ba�
doglio, chefe do govêrno italiano.
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AFASTADA A ITÁLIA DA GUERRA NO GOLFO DE SANTA EUFÊMIA DA ITÁLIA, OS ALIADOS ATACARÃO A ALEMANHA
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d S d G I Londres, 8 CU, P.) - A Itália retirou-se hoje da Segunda Guerrarge , ..
- ta Ia retirou-se oje a egun a uer- Nova Iorque, 8 (U. P. Urgente) Mundial, às 13,30 horas, depois de participar três anos e três meses. nara Muncial, depois de lutar 3 anos e 2 meses no gigantesco conlli-

_ As forças aliadas efetuaram luta ao lado dos nazistas. A saída da Itália da guerra 'ocorreu precisa-
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mente um mês e 12 dias após a fragorosa quéda de Mussolini, que seto a que OI ança a pe o ita or eruto usso mi. m comunica-
novo desembarque na península verificou no dia 25 de julho, quinze dias depois da invasão de Sicíliado oficiál do general Eisenhower informou que a Itália capitulou da Calábria, no golfo de Santa pelos Aliados, Com a capitulação incondicional, aprovada pelos govêr-
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A h lidd' nos da Grã-Bretanha, Estados Unidos e União dos Sovietes, fica todoe que e ora conce I o arrmstício. s osti I a es cessaram une- EufeAml'a, ao norte de Vibo Valen- 'I'
.
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o território da Ita Ia a isposrçao as. aço es m as para o prosse-diatamente, segundo o haviam exigido os Aliados, A rendição das tia, importante aeródromo eixis- guimento da guerra contra a Alemanha. Simultaneamente com a de-
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claração do general Eisenhower anunciando a rendição da Itália, oorças arma as ita ianas OI mcon iciona e ajusta a as oec araçoes ta. A nova açâo aliada verificou- .

it I' d ti h dmarechal Badoglio Informava o povo I a iano e que m a cessa o aformuladas numerosas vezes pelos líderes aliados, Roosevelt e
se na costa nordeste da Calábria luta contra os Aliados. Mas, o importante é que a proclamação de Ba-
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doglio, aliado da véspera da Alemanha, ordenou categoricamente "aourc I , apos a con erencia e asa anca, no sen I o e que so- banhada pelo mar TI·rreno. Se- -

t texército italiano que resistisse aos alemaes, caso os mesmos en assemmente em tal caso seriam suspensas as operações militares. A Itália gundo se acredita, o desembar- opo r-se aos aliados em terras da Itália. Com essa resolução do marechal
t 5 di d 'd t d'
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d terri Bad.oglio, a Itália está a ponto de fazer guerra à p ró pr ia Alemwnh,a.en regou-se las epois e er começa o a mvasao o seu ern-
que teve lugar entre Vibo Valen- F d

-

Iao lado da qual se colocou, contra a rança e as ernais naçoes a iatório continental (Calábria) pelas fôrças anglo canadenses. Ao tia e a importante cidade calabre- das, De qualquer forma - na opinião dos observadores militares alia-
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dos - a decisão tomada pelo marechal Badoglio facilitará a tarefa dosavançar o I avo xerci o impena meto icamen e em erntono za de Consenza. Salienta-se que d I
A ,

combatentes das Nacões Unidas no sentido e expu sar os germamcositaliano, circularam persistentes rumores, segundo os quais o govêr- as tropas desembarcadas no gol- do território da Itália. Sa lienta-se, ademais, que Badogli o só reconhe-
no do marechal Badoglio atravessava profunda crise e que era irni- fo de Santa EufeAml"a ceu ser inútil a resistência quando os aliados demonstraram aos Italiaestão em nos com a dominação de Sicília e a invasão da Itália, que estavam disnente uma revira-volta decisiva da situação. A rendição foi provo-I condicões de cortar a retirada postos a levar a guerra até o fim e ve�cer. as forças .do "eixo" n!! pe-d ,.

d
'

ilit f id I It '1'
. ( • ,

nínsula italiana, Antes, quando Badoglio ainda açredítava na resistên-ca a por uma sen� e revese( s mi I ares so n .os pe a a Ia, o.s q"uais (pela estrada da costa, de todas . , .
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� cia em Sicília e na Calábria, recusou os sistemáticos ape os e paz ei-

começaram �� agosto �e 194,0'. quando as forças de,MussolIm ata- as forças eixistas que tentam re- tos pelos aliados, Assim sendo, devemos considerar que a capitulaçãoG E h f f da Itália foi consequência direta das" sucessivas derrotas das armas docaram a recta sem aviso prevro. ssa campan a OI um racasso, sistir "aos aliados ao norte dp, .

I di t d dert"eixo" na África, em Sicília e na frente onenta, ian e o po errocomo fracassos foram as outras operações italianas em toda a ba- Palmi. A primeira informação so- crescente das Nações Unidas .
.

cia do Mediterrâneo. A sequência de derrotas italianas chegou ao d b dbre o esem arque as tropasseu ponto crítico em IOde julho dêste ano, dia em que os exérci- aliadas na costa do golfo de San- NegOCiações há vanas semanas
tos dos Estados Unidos,Grã-Bretanha e Canadá desembarcaram em ta Eufêmia foi divulgada pela Argel, 8 (U. P.) - As negociações que p_rec��eram a ren-

S· 'I'
.

d di I d
. rÓ»

d I '1' O dição incondicional da Itália começar.am !La uarias sem.anas,ICI Ia, ao ralar o la, evan o a guerra ao terntono a ta Ia. emissora de Berll'm, ao ler o co- I l Btuio l A d nd for
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a pedido do próprio marec ta a og io. .z"!-.a segu" o ui �
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Mussolini viu-se obrigado a renunciar, após ter, durante municado oficial do Alto Comando mações oficiais, elas se processaram na Sicilia, na srde do Q.20 anos, ditado ordens aos italianos. O govêrno militar chefiado alemão. G, Aliado, O armistício foi assinado no dia 3 de setembro, por,
pelomarechal Badoglio obteve apôio do rei Vitor Emanuel, reuniu um representante do general Eisenhower e por um represen-
um grupo de técnicos e iniciou a campanha para liquidar o fascis- ALEXANDER CONFERENCiA tante do marechal Badóglio, ou seja, cinco dias antes de en-

"

d d I I trar em mqor e ser divulgado simultaneamente pelos Aliadosmo como primeiro passo para a ren içâo incon icional. Quando COM MONTGOMERY e italianos. Durante as negociações, foi estudada a possibilida-Mussolini, caíu, considerou-se que a Itália se renderia quase que Argel, 8 (U. P.) - Quaren- de de a Alemanha tentar impedir a publicação do armistício
'imediatamente. Badoglio, entretanto, anunciou que o seu país con- ta e oito horas depois da invasão pelo çouêrno italiano. Para prevenir essa eventualidade, ' 'um
tinuaria a guerra. Pouco depois, Churclnll e Roosevelt

dirigiramjda
Calábria o general Alexander, dos altos representantes militares italianos não regressou a
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li f' d irasse d Roma encontrando-se ainda em Sicília. Além disso, o mare-numerosos ape os ao povo ita iano a rm e que se retirasse o san- segundo comandante aliado na
chal Badóglio enviou aos aliados o texto de sua proclamaçãogrento conflito mundial. O "prernier

"

britânico advertiu franca- zona do Mediterrâneo, dirigiu-se anunciando ao povo italiano a suspensão das hostilidades.mente os italianos de que, senão se retirassem imediatamente da para território penínsular italiano,
guerra, a península seria reduzida a escombros, dum extremo a ou- afim-de conferenciar com o gene
tro, pela aviação aliada. Badoglio persistiu na sua atitude, mas, ao ral Montgomery. O avião em quecabo de 3 semanas, desvaneceu-se a esperança de que a Itália vies- viajou o general Alexander fOI
se a abandonar a guerra por sua própria vontade. Começaram, os dirigido pelo marechal do Ar,aliados a intensificar a campanha de Sicília e a ofensiva aérea con- Cunningham, comandante das for
tra o território continental italiano, bombardeando-o em toda a sua I ças aéreas aliadas no Mediterrâ
extensão. Essa fase da luta trouxe afinal o esperado desfecho: a neo.

rendição do exército italiano.

Os objetivos finais: Berlim, e TóquioWashington, 8 (U. P.) -, O presidente Roosevelt expressou que a

rendição da Itália é grande vitória não só para as Nações Unidas.
mas, também, para a povo da Itália. Destacou, entretanto, que o

armisticio não trará a paz ao Mediterrâneo, pois, mesmo em terras
italianas, os Aliados terão de lutar encarniçadamente para expulsar
os alemães. Raosevelt declarou ainda que ninguem sabe quando virá
a vitória final, mas virá tanto mais rapidamente quanto mais violen
tamente lutarem agora as forças das Nações Unidas. O presidente
Roosevelt salientou ainda que os objetivos finais das Nações Unidas
são Berlim e Tóquio. O presidente Roosevelt, em certo momento,
afastou-se do texto escrito do seu discurso e declarou: «Neste mo

mento, lanchas de desembarques aliadas estão navegando, na penum
bra, rumo às costas inimigas». Roosevelt não forneceu outros deta
lhes, deixando sem esclarecer as suas significativas palavras.

EISENHOWER ANUNCIA AO MUNDO
Argel, 8 (U. P.) - Foram as seguintes as palavras do general

Eisenhower dirigidas ao mundo quando anunciou a rendição incon
dicional da Itália: " Fala o general Eisenhower, comandante-chefe das
forças aliadas. O govêrno italiano apresentou a rendição incondicio
nal de suas forças armadas. Como comandante-chefe aliado, conce

di armistício militar. As condições foram aprovadas pelos govêmos
do Reino Unido, os Estados Unidos e da União dos Soivets. Desta
maneira, agi no interêsse das Nações Unidas. O armistício foi assi
nado por meu representante e um representante do marechal Bado
glio, entrando em vigor a partir deste momento. As hostilidades en

Ire as forças armadas das Nações Unidas e Itália terminaram no
ato. Todos os italianos que auxiliarem a expulsão dos agressores
germânicos do solo italiano terão assistência e apôio das Nações
Unidas.

500 QUILôMETROS QUA
DRADOS

Argel, 8 (U, P.) - Informa
ções colhidas nos meios fidedig
nos revelam que as tropas alia
das, que já desembarcaram na

Calábria estão dominando cêrca
de 500 quilômetros quadrados
do território penínsular da Itália.
Ainda segundo os mesmos infor
mantes, os aliados já dominam
mais de 135 quilômetros da costa
meridional da Calábria, desde o

norte de Palmi até o léste de Bova
Marina.

-

ENTROU EM VIGOR O
ARMISTíCIO

Q. G. Aliado em Argel, 8 (U.
P.) - O armistício pedido pela
Itália entrou em vigor às 16,30
horas (G. M. T.) de hoje.

O GRAL. EISENHOWER
ANUNCIA

Q. G. Aliado em Argel, 8 (U.
P.) - O comandante das forças
aliadas, general Eisenhower anun
ciou a rendição incondicional das
forças italianas.

ESPRAIANDO AS FôRÇAS
Q. G. Aliado em Argel, 8 (U.

P.) - As tropas do 8° Exército
Britânico, procedentes das mon

tanhas litorâneas da Calábria, es

praiam-se através dos pequenos
vales.

EM BOVA MARINA
Argel, 8 (U. P.) - As forças

do Oitavo Exército britânico ocu

param a localidade de Bova Ma..
rina, no mar jônio, ao oeste do
cabo Spartivento.O APÊLO DO ALMtRANTE CUNNINGHAM

Argel, 8 (U. P. Urgente) - A emissora de Argel informou
GUe o almirante Cunningham dirigiu um apêlo aos comandantes da
frota italiana, no sentido de que não permitam que suas belonaves
cáiam em mãos dos alemães. O apêlo do almirante britânico reco
menda aos comandantes italianos que dirijam seus navios em dire
.ção aos portos aliados, seja a Gibraltar, a Malta, a Haifa a Aleppo,
a Trípoli ou aos portos de Sicília. Os navios que se encontram em

aguas do mar Negr� devem refugiar-se nos portos russos, - indi
�a O' apêlo .do almirante Cunningham.

CESSOU O FOGO!
Argel, 8 (u." P.) - Cessaram

as hostilidades no território ita
liano, conforme anunciou o gene
ral Eisenhower.

PELA EMISSORA DE ARGEL CONDIÇõES APROVADAS
Q. G. Aliado em Argel, 8 (U, Argel, 8 (U. P.) - O general

P.) - A n�tícia da rendição da Eisenhower informou que as con..

Itália �i anunciada pessoalmente dições de armistício oferecido a
pelo gral. Eisenhower. O militar Itália foram aprovadas pela Grã..
norte-americano falou ao mlcro- Bretanha, Estados Unidos e Rús..
fone da emissora de Argel, às sla.

12.30 horas. (Continua na 8a. pág).

ORDEM DE BADOGLIO
Argel, 8 (U. P.) - O mare

chal Badoglio ordenou que o

exército italiano resistisse a quaI
qu�r -ªtaque gas forças alemãs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crônica da A NOSSA

dia

Ar-arig bo ia reuniu a sua gente e se ar
remessou 110 forte de Willegaignon. Hou
ve luta encarniçada. Houve corpos que
tombaram pelas balas dos franceses des
pejados do forte. Mas Ararigboia avan

çou resoluto e a sua coragem, e o seu

valor, e a sua valentia contr+butram pa
ra a expulsão dos frariceses do Rio de
Janeiro.
Ei-lo feito Martim Afonso de Sousa,

nome que recebeu abandonando o culto
a 'I'upan e tomando o batismo de Cristo.
Derann-Ihe como prova de reconhecimen
to sua valentia, uns alqueires ele teri-as
da banda ocidental da Baía de Guanaba
ra. E no mOlTO de S. Lourenço êle cons
truiu a sua vila

Um dia Ararigibo ia pr-eciso falar a D.
Antônio de Salema, no paço, no outro la
do da baía. E quando falavam, sentado,
cr-usou as pernas, em frente ao D.
Antônio ..

E lhe disseram:
- Como ousa, Martim Afonso de Sou

sa, cruzar as pernas ante o representan
te e el-rei ?
É êle, tão bom na guerra como na pa

lavra, levantando-se respondeu:
- "Se el-rei soubesse o quanto estas

pernas têm camrnhado para êle .' ."
E contam que o "homem-cobra" (Ara

ry giboia) pensativo, cabisbaixo, na em

barcação que o atravessava para a sua

vila, olhando as águas da bela Guana
bara - as testemunhas quietas do seu

heroismo, do seu sacrifício pela pátr-ia
- deixou cair dos olhos sua primeira lá
grima ...
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tomar-lhe o ser ...

Quando a noite vae alta, quando o

galo canta melancolicamente, ela cerra
as pápebras e torna-se süencíosa e

quieta ...

E êsse t.ílin tal' de bondes, êsse rodopiar
contínuo de automóveis, de ônibus que
estremecem o sólo, pelas avenidas asfal
tadas e banhadas de luz dourada, essa

agitação fremente, êsse vae-e-vern confu
so da gente que atravessa as praças, as

ruas, tudo, aos poucos, parceladamente,
vae decrescendo, decr-escendo, E a quie
tude a toma ...

E se póc1e ouvir, então longinquamen
te, num murrnúrro suave, num cicio apai
xonado, o 111ar que, e1TI caríclas, e1TI bei
jos de quem ama ardrm temen te, se joga
à areia fina e poateada pela lua.
A cidade - :::. única mulher que quan

to mais velha, mais hodierna e mais bel a
- quando dorme, a poesia a toma com
os braços fantasistas, químõrícos ...

E ela sonhará como toda mulher?
Quem lhe ouvir o murmúrio das va

gas, quem lhe sentir o perfume que das
flôres se evolam, quem vir o véo diafa
no que a envolve, quem lhe notar o

arquejo do seio, dirá que sim ... Nbterói
é frívola como toda mulher moderna, in
quieta qual borboleta que esvoaça sem

parar, beijando f lôr por flôr; mas sonha:
Sonha com um príJincipe que é conjunto
elas belezas dos que ela ama: Sentimen
talísmo dêste, romantismo daquele. Unin
elo riele. Pierrot de quem ouve os ver
sos sublime - grito da alma amante, -

Arlequim de quem recebe os beijos ar

dentes o sensuaes. Sonha sim: Sonha e
contsróe castelos al'icerçados por Cupido
mas que - não sei se Deus, se Lucifer
- com O sopro da Realidade, derruba e
desmorona ...

Eu gosto de andar à madrugada cal
ma à ora em que todos dormem, pelas
ruas de Niterói. Gosto de embeber-me na
triteza poética que a cerca; gosto e hau
rir-lhe o aroma dos jasmins que rescen
do pelo espaço; gosto de desvendar-lhe os

arcanos da alma, os seg>r,edos do coração!
Bilac não ouvia e compreendia estre

las?
Eu compt'eendo Niterói, ou ouço-lhe o

cm'aç�o quando está entregue ao sono

lletárgico dia ma(].rugada fria .. ,

E neste desvaneilo eu no enlevo tanto,
e me concentro tanto, que, em momento,
não sei se sonho, se estou ante a Vida
de transes e de sofr·imentos!
Través o manto esbranquiçado que en

combl'ia a Invita, vi um caboclo alto �
forte, a passear pelas ruas, a olhar tudo

As
MetrõpOle

lágrimas de Ararigboia
SECÇÃO

PENSAMENTO DO DIA

o santo doo ESTADO
Diário Vespertino DIA 8 DE SETEMBRO

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

carinhosamente, num elevaneio de posta
ali de pae, num desvelo de mãe ...

Eu o segui de longe.
Vi-o contemplar as praias, os parques,

as avenidas, vi-o abrtr os lábrios em riso
de contentamento ...

Voltou depois.
Quando desci o espírito das etéricas re

g iões, eslava na pr-aça Mar'Lirn Afonso,
num dos bancos ao lado do busto ele
Arar-rgbo ia.
Lá no horisonte, a luz pur-pu rina da

.aurora, arnmciava o chegar do dia.
É divina, é bela a arquestração matu

<tina da Natureza. A cidade desperta da
sonolência de algumas horas; gemem as

pontas que se abrem, contam os pássaros
sublimes cavatmas que são hosarias ao
dia que ressurge.

Olhei Arai-ígboía.
Apesar de sorr-íso que lhe assomava

aos lábios, dos, olhos descia uma Iágríma
cristalina pelo rosto de bronze ...

Contemplei-o bem.
Por que chorava êle agora?
Pr-esumo que fíosse algum anjo filósofo

que me r-espondesse ao ímttmo:
- Chora de alegr-ia ... Os .!)aes se não

sentem alegres em. vê!' as filhas i-ad íosas,
lindas? Em vê-las, embora modernizadas,
extra vagan tes, cspleridorosamen te formo
sas? Níteró

í

já não é a cr-iança simples,
mas a mulher-mulher, que se diverte nas

pra ias, fuma, têm automóvel e aviões ..

É a mulher moderna que passa a ma

drugaoa no casslruo a dançar o samba ao
som da orquestr-a bas-ulhen ta ... Apesar
de ainda haver postas que lhe cantem as
d ívíndadades da alma, as nobrezas do
coração ... Ar.arigbo ia chora ele ale
gria ... Porque vê que a cidade das suas
entrarnhas é um jardim florido. uma pé
rola engastada no colar elas cidades belas
do Brastl ...
haver postas que lhe cantem as divinda
des da alama, as nobrezas do coração ...

Ararigboia chora de alegria ... Porque
vê que a cidade das suas entranhas é
um jardim florido. uma pérola engasta
da no colar das cidades belas do
Brasil ...
Niterói está moderna. muito moderna.

O progresso se lhe infiltra pelos bair-ros
levamdo a civilização a todos os seus re
cantos ... Há p ra ias em torno dela,
praias longas, extensas. Há praças abun
dantes em luz, há ruas muito bem cal
çadas ... Há alegría na alma, há poesia
no coração e sôbre o seu corpo a roupa
leV'€ e transparente, vinda de Hollywood
e de Paris ...
E o pae só pode sen tír-se alegre em

vêr a filha genuine.men te moderna, ge-'
riuím ...m en te século XX ...

A lág��il�'a' 'ci�
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de alegria ...
Acertamos com o sr. Alvarus de Oli

veira. escritor ela nova geração, dos mais
discutidos, a sua colaboração eftiva no
nosso jornal. Assim é que diretamente do
Rio, por via expressa, teremos aqui, se
rnanalrnen te, uma das suas conhecidas
"Crôn icas da Metrópole", foca l lz.an do sem

pre assunto carioca Iigado ao que se

passa no Brasil e no Mundo. O autor do
"Romance que a própria vida escreveu

cuja 3a edição já está se finda'ndo, embo
ra com tíragem grande, esteve um pou
co afastado elas lides jornalísticas, tendo
estado à frente da Associação Brasileira
de Propaganda, ·como presidente, tendo
prestado à classe publicitária do país
inestimáveis serviços, como reerguimento
da agremiação máxima da propaganda do
BralSil, etc. Agora te-lo-emos novamente
pela nossa imprensa e nosso jonlal ofe
recerá 111ais êsse serviço aos seus leitores,
trazendo com exclusividade neste Estado,
'as crónicas de Alvarus de Oliveira.
Anuncia, aliás, Alval'us de Oliveira,

além dH edição nova do seu romance
"Grito elo Sexo", as "Crônicas ele Metró
pole", em volume, c01atâneas das melho
res publicadas pela imprensa.

A1va1'lIs de Oliveira

FARMÁCIA

o
«A ambição foi sempre irma

do crime •. - Rabelo da Silva.,

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. l022-Cx. postal 139

Natividade de
Maria Virgem

Nasceu neste dia a mais bela
flôr de Isabel, a nova Eva, a ver

dadeira MãQ dos homens. Nasceu
perfeita e com o coração abrasado
do mais puro e sublime amor; nas
ceu imaculada e rica de dons ce

lestiais, que a Ela cabía a honra
de trazer no Seio a própria Divin
dade. o Messias prometido, o Sal
vador do mundo, Era a esperança
quede novo brotava� no coração dos
retos, que por Ela ansiavam para
dar entrada nos Tabernáculos E
ternos.
Maria foi a luz maravilhosa que

I
veío iluminar as trevas do mundo,
para arsancar os povos da idola
tria e conduzí-Ios nos afagos de
divina aurora para o filho nasci
do do seu Seio Virginal.
E este seu Filho derramou so

bre a terra as riquezas da graça
divina e os fulgores da civilização
cristã que tudo transformou·. Ma
ria nasceu para Mãe, Rainha e

Senhora de todos os homens, quer
santos, quer pecadores. Ela é o

consôlo, o alívio e o refúgio da hu
manidade.

A ANRDOTA DO DIA
ENTRE COLEGIAIS

- Que é que você mais dese
java neste mundo?

- Eu? Palavra que queria
ser bei.

- Boi?
- Sim. Só para papai não-

ter o gostinho de me chamar
de burro.

o PRATO DO DIA
BOLO DE GENGICRE

(A pedido de Mme. Silva).
Bat a uma chícara mal cheia
manteiga com uma chícara
açúcar.

Junte um ovo, duas -e meia.
chícaras de farinha de trigo.
uma e meia colheres de chá de_,
bicarbonato, uma e meia colhe
res de chá de canela. uma co

lher de chá de gengibre. meia _
colher de chá de cravo em pó
uma chícara d'água fervendo·�
uma chícara de melado. Bata
.bastant.e, deite em fôrma un

tada e asse em forno quente.

de
de

ASSINATURAS
Na Cepilal :

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$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
l:iiliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

DIA 9 DE SETEMBRO

*
O PRECEITO DO DIA

No quinquênio de 1936 a

1940, no Distrito FederaJ, 2855
pessoas tiveram as febres' do
grupo tífico.
Após uma grave enfermidade

de muitas semanas de doença.
590 faleceram.
A prática dos preceitos de

higiene, relativos à defesa con

tra tais febres, constitue o mais
seguro meio de proteção da
saúde de cada um. SNES.
"A Bandeira Nacional quando hastea

da em janela, porta, sacada 011 balcão, fi�
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen
tro, se figurarem diversas banlleiras.,
perfazendo número impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di.
reita deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par•.
As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da'
�andeira Nacional, bandeiras representa
ttvas de instituições, corporações 00 as.
sociaçôes", (Decreto-Ieí n, 4.545, de 31 d.. �

JnIho de 1942: - Art. 18. N. 1).

GRATIS!
Quer receber ótima surpresa, q'U"�.

o fará feliz e lhe será de valiosa.
utilidade ? Escreva a SOARES-

. Caixa Postal Sl6 -- Rio de Janeiro...

TOPICOS & COMENTARIOS

Aviões
Pedro Claver,
Confessor

,

FILHA! MAE I AVO!
Todas devem usar a

[llfJ!liJ:lri-SiI :13
(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARA DORES
Alivia' as Cólicas Ute,rinas

A

Emprega-se com vantagempa
. ra combater a8 irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dessaA funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SUft

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Df3ve ser usada com

. confiança.

::J.�� FLUXO-SEDATINA encontra-se

.

,)MAE em toda parte,

submarinos Nasceu em Verdu, na Catalunha
(Espanha) em IS80. Ingressou na

Segundo notícias recebidas Companhia De Jesús e depois do
da Inglaterra, estão sendo efe- noviciado e aperfeiçoamento nos

tuadas as últimas
A conhecimentos humanísticos, pas-

.
. experie�- sa-se ao Colégio Maiorca (Baleores),

eras c�:n um novo tipo de hí- onde estuda filosofia. Aí aprendeu
dro-avíão capaz de ao pousar I

de Sto. Afonso Rodrigues muitas

sôbre O mar recolher suas
coisas da sua futura atividade

azas e transformar- id apostólica. Antes de terminar o
se rapl a- estudo de teologia, foi mandado a

mente num submarino. O in- Bogotá. Como sacerdote, foi trans
ventor dêsse extraordinário ferido para Cartagena, onde se fez

engenho aeronáutico é natu- escravo dos escravos negros, a quem

ral da Escóssia e há I ,d_e�icou toda a vid_a. Os seus sacri-
.' ongoi:3 flC10S e a abnegaçao com que tra-

mese.s vluh_a trabalhando na tava os miseráveis negros e a ora

sua lnvençao que nas primei- ção, mereciam-lhe graças especiais
ras experiências obteve com- que fecundavam o seu apostolado.
pleto êxito. O alcance mí lít .

Morreu aos 74 anos chorado por

dA •• _

1 1 a� todos que o conhecer.am. O Papa
. ess: novo hldro-avíão esta Leão XIII declaroa-o padroeiro das
destinado a revolucionar to- Missões entre os negros.

das as previsões da guerra aé-
rea, pois deverá desempenhar
papel preponderante no ata
que à navegação inimiga. O
seu raio de ação será infinito
dada a sua possibilidade de
amerrissar em qualquer re

gião marítima e ainda poder
aguardar a chegada .de supri
mentos e combustíveis estan
do submerso, livre 'dessa ma
neira dos ataques aéreos ou
navais de unidades do inimi
go. No caso de confirmarem
se os êxitos das experiências
precedentes, S e r á iniciada
imediatamente a sua constru
ção em série e postos em ser

viço nos próximos meses.

((C. E. C.).

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegan tes conj untos de
cintas e suspens6rios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

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 ela �ova
carteira.

"ando alguém, tal DOmO O liaVa.
Iheiro da ilustraçlW a.-cima. olàrecar
lhe. em o.inável gesto, um càIice do
excelente aperitivo KNOT. lembre
,oe v _ SiR. de acrescentar, ao agrade.
ceJ .. gentileza:ESTEi'1M-
BE!'1 () I1EU APERITIVO

I'nEiJ/!.El(J!

'.............

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva 'excedem:

I
Cr$ 1.200.000.000,00.

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

.....'---.-...
--

...--.-..-.-.-.-.-..-.-...--.-.-..-.-.-.-.-.-......--.-.-.-..-.-..
-

..-�
__ I

I• •
• •

i DISCOS i• •

i COLUMBIA I
: :

I. As mais famo'sas músicas, com os mais i
• famosos artistas. e

I ÚLTIMAS NOVIDADES I
i Na (cRADIOLAR" i
•
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: Rua Trajano, 6 :
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MOSCO�l, 8 (U. P.) - Stalino, a res aliados, as tropas russas estão dora ofensiva das tropas soviéti- aníversãrae as Independêncía do BrasiL

. grande cidade industrial da bacia I
levando vantagem e obrigando o caso Este ausmcíoso acontecimento será comemorado nas Américas que como be-

do Donetz, já se enoonlra em poder inimigo a retírar-s a na direção rio * neficiaram aos frutos da Independência brasileira e da sua dedicação à coopera-

das fôrças libertadoras soviéticas. Dnieper. Mas 'os russos, não obu- Londres, 8 (U. P.) � A ernisso- çâo com os vizrnhos.

A emissora ele Berlim admitiu, o,fi- verarn grande êxito apenas na z o- ra de Moscou transmitiu uma 01'- o amo oassado, os estreitos laços que há muito ligam os povos do Brasil e dos

cialme'nte, a retirada das tropas na .de Stalino; .também ao sud oés- clem do .d ia, de Stalin, na qual é Estados Unidos se fizeram ainda mais firmes, através da sua camaradagem de

germânicas encarregadas de defen- te de Koriotop as fôrças russas c::JI1-1 anunciada a conquista das cidades armas na luta comum contra a tirania do eixo e contra sua ameaça à liberdade.
der Stalino. Ainda segundo a mes- 'quistararn vitória de ímportáucra de Stalino e Krasnorlorrnsk. que esses povos amam.

ma fonle de informação, a retira- decisiva, Segundo informações of i- • Esta camaradagem está muito bem simbolizada na visita do general Dutra a!OS

da nazista f'o i efetuada de acôrdo c i ais, os soldados soviéticos corta- Moscou, 8 U. ,P.) - A queda de Estados Unidos.
com os planos de "defesa .elástica" r am a estrada de ferro de GOl1Jel- Stalino, que se achava em poder O Brasil e os Es,tados Unidos, juntamente com os seus aliados, podem olhar

.do Alto-Comando germânico. Reve- Bachmach. Com êsse êxito sovi éti- dos alemães desde outubro de 1941, para o futuro, com a certeza da derrota total e ín.ev itável das fôrças da traição e

Iam ainda os germânicos que 1'0-1 co, O'S alemães ficaram controlando confirma as asseveracões russas da opressão, agora que a luta foi levada, vigorosamente, com êxito, às terras dos
Ta'l11 destrui das as -inst,alacões mi- os alemães ficaram contr-olu.«!o de que a reconquista "da bacia do nossos Jn.ím igos. Podemos Ihap agora para a frente, iodos nós, confiantemente,
litares daquela grande cidade da apenas urua via-térrea irnportan te Donetz está assegurada ,e 'que os para um mundo melhor e mais cheio, em que a liberdade reilnará, quando a vító
bacia do Dorietz. De Moscou, por' ao léste do Dnieper, ou seja a es- alemães são impelidos para oeste ria f'ôr conseguida.
outro l ad.o, também revelaram a I trad a que une Kiev a Losovaya, com r itm.o cada vez mais veloz. Es- (tlle a colaboração dos povos e dos govêrrios elo Brasil e dos Estados Unidos
queda de Stal ino, que foi ocupada I passando por Poltava e Krasn od ar. se novo triunfo das armas soviéti- se façam sempre mais fortes ns dias ele bem merecida paz que estão pOI' vir.
depois .de espetacular vitória das Il';:ssa .impor-tante via férrea, decisi- cas .signif'ica a derrocada do nú- Aproveito esta oportunidade para acrescentar os meus currmr írnentos pessoa is

fôrças 'russas sôbre os derr-otados va para a resistência alemã ao lés- cleo de resistência nazista no ex- e os melhores votos pelo bernestar de v. ex., e pela felicidade e prosperidade da na-
. exércitos alemães. A noticia of'iciul te do Dnieper, está ameaçada ao tenso saliente sôbre cujos flancos çâo brasüetra".
.da ocupação de Stalino será dada.] norte de Poltava e na região ao sul avancam os russos arneacand o che
possivelmente, no próximo cornu-] de Losovaya pelas tropas que es- gar ao mar Azhov e isolar grandes
'nicado cio Alto-Comando russo, ou tão avançando ao norte d e Sta lini. contingentes alemães. Os avanços
seja durante as primeiras horas da Assim sendo, é ode esperar em bre- mais sigu if ica'tivos «los russos fo
noile de hoje. Ainda segundo os in- ve o colapso de toda a frente ger- r am realizados na zona de Bakha
forrnantes alemães, as fôrças SOVié-llllânica no sul da Rússia, em vista mach, onde

ê

les chegaram a pon
tícas e .naz istas estão empenhadas das ,precárias comunicações ferrO-I

tos situados a pouco mais de 160
em f'ur iosos combates na bacia do Iviárias nazistas e, sobretudo, di an- krns. a nordeste ele Kiev, cortando
.Dorietz. Na opinião. dos observado- le do ímpeto crescente da esmaga- a linha férrea de Gorncl.

� �

Um soldado norte-americano seriamente ferido explica a um correspondente de
�guerra a maneira pela qual deu morte a três japoneses no decorrer de um combate nas se1-
'vas da Nova Guiné. E le diz ao correspondente que espera restabelecer-se em breve para vol

tar a dar combate aos inimigos da humanidade. (Fóto ela Inl.er-Americana)

,Brasileiros metidos em campos de concentração
Rio, 8 (A. N.) - Vespertino rícana que fez uma visita àque

"O Globo" informa que a PI'o·lle campo de internação civil,
pósito do comunicado da Cruz as condições do alojamento são
,Vermelha sôbre prísíoneíros boas, estando os prisioneiros,
brasileiros pelo "eixo" em no entanto, precisando de rou

campos de concentração da pa sobretudo agora. que se

França e Alemanha, PI'ocurou' aproxima rigoroso inverno da
ouvir o g'eneraJ Ivo Soares, p,re· Europa. Adianta, porém, o g'e·
sidente dessa instituição. Bus· neral que a Cruz Vermelha
cando satisfazer as informa- continÍla mandando infatig'a.
ções pedidas, o g'eneral disse velmente remessas para prisio
inicialmente à reportagem da· neiros de g'uerra e há dias par·
'quele l'espertino o seg'uinte: tiu da Guanabara um vapor
- "Sabiamos, de começo, que com alimento e roupas para os
se encontravam prisioneiros
cêrca de 300 brasileiros civis;

O d d Vposteriormente êsse número foi discurso o presi ente argasacrescido, ating'indo 50. De
acôrdo, porém, com uma, nOl'a Washington, 8 (U. P.) - O discurso do presidente Getú-
comunicacão recebida do Comi. lio Vargas foi ,publicado com grande realce pela imprensa nor

té Internacional da Cruz Ver. te-.am�rican3:' _:'\pesar de não. terem sido feito c�mentários nas

melba, foram diYolvidos à li- pnmeIras edIçoes d?S ves:Qert:n�s, fo��m os segu�ntes_ os ponto�lJerdade 12 patrícios nossos ijue que mereceram maIOr relev(�: 1 a.fume determmaçao do B�a
se encontravam no campo de s� de lutar ao lado da� Naçoes '�J'r�Idas com todo o s�� poderIO,;,
concentracão de Compieg'ne'". 2 os. esforços �o .governo brasIleIro de l?elhora o standart

O 'enera(diz ue en uanto fo. da vlda do 'paIs" T.econhecen?o a _ne?essIdade de prom�ver o

]'a� libertado; 12 qoutros S aumento dos salarIos; 3° a sItuaçao mterna, queA o preSIdente
hralsileiros foram �resos. Uma abordou com. segurança em morr:ento de, emergencIa como a

comunicação recebida do Comi. presente, denvada da conflagraçao mundIaL

té Internacional informa que Oforam internados no campo de
Vittel (Vosg'es), na França, ,2
]lOmells e 4 mulheres e 2 Cl'iau
ças, toc1 os brasileiros. Seg'untl o
a comunicação recebida de e!e
mento da Cruz Vermelha UUl€·

referidos prisioneiros. Um des
ses é Osvaldo da Cunha Faria,
filho do grande industrial Ur·
bano Faria.. Não se sabe a razão
do seu internamento. O outro
é o médico carioca Roger Go
mes d� Matos, que é encan'e

g'ado dos serviços médicos do
campo de concentração de
Saint·Jean. Ainda outro é Otá·
vio da Costa. Ao despedir-se do
jornalista, o 'general encareceu
a necessidade de o povo coope
rar com a Cruz Vermellla.

M:acáuJapão quer tomar
Chunquim. 9 [U.P,] -- Os japoneses estão concentrando tropas em

téirno da coléinia portuguesa de Macáu, afim-de ocupá-la. Acredita-se
que a ocupação da referida possessão pelos japoneses será justificada
pelo govêrno de T6quio como consequência da firme atitude dos lusi
tanos recusando-se a aceitar a inclusão de «conselheiros» nipéi
nicas no governo colonial.

Pressão aliada na Nova Guiné
Melbourne, 8 (U. P.) - As forças do general Mac Arthur, na

Nova Guiné, ocuparam o aeródromo de Nadzab e avançam rápida
mente na direção da base japonesa de Lae. Outros despachos de
Melbourne acrescentam que aumentou consideravelmente a pressão
das forças aliadas sôbre Salamaua, também na Nova Guiné.

Justiça abriu os olhos quando o
papagaio cantou

São Paulo, 9 (A. N.) - Um cida- -

êsse tempo. Descobrindo finalmcn
dão francês, residente à rua Frei te o paradeiro do papagaio, que
Caneca, nesta capital, apresentou não soubera guardar como lhe
queixa à pulícia contra um médico cumpria, quíz o ofendido rehavê
muito conhecido aqui, acusando-o lo por suas próprias mãos, no que
de se apropriar indêbitamente dum foi obstado pelo médico, sob diver
papagaio de sua proprtedade sas alegações, todas elas plausíveis.
e que havia desaparecido de sua 'I'ermtnando, julgo reconhecer que
casa há sete meses. Depois de bus- nenhum dano ou dolo houve 1>0['
Cal' prolongadas e pacientes 1)01' parte do acusado, razão por que a

todo o bairro, dcscobrtu-se afinal ação penal não deveria ter prosse
que o pagngato se encontrava em guimento.
casa do médico, seu vizinho, o qual, _

solicttava a devolvê-lo, não quíz
fazê-lo, razão por que o cídadão
fr-ancês procurou a polícia. A auto
ridade intimou o médico e marcou
audiência para ser' feita a prova.
Testemunhas de ambas as partes
depuseram perante a autoridade.
Mas, a prova que tirou toda a dú
vida foi dada pelo próprio paga
gaio quando cantou um samba.
Imediatamente, o louro foi entre
gue ao francês, apesar {las lamen
tações da família do médico. O ca
so foi remetido ao fôro e coube ao

juizo da sétima vara, que assim o vítírnas.
despachou: "Rejeito a denüncía,
porque o fato narrado não consti
tue crime. O papagaio a que se re
fere a acusação fugiu da casa do
queixoso, indo abrigar-se na casa
do denunciado, que é médico e,
por conseguinte, pessôa de respon
sabilidade definida. Nessa casa, a
ave permanceu cêrca de sete me

ses, vivendo a expensas do médico,
que a acolheu e sustentou 1)01' todo largo da costa francesa.
.-_-.-.-.-_-_-_-..-_..---.-....._-_---_-_..-_-_._-_-_.

A
o samba

Incêndio em
Santos Dumont

Rio, 8 (A. N.) - Segundo infor-
ma "O Globo", verificou-se de ma

drugada violentissimo incêndio na

cidade de Santos Dumont em Mi-
nas. No ponto mais central da ci

dade, bres grandes 'Prédios foram
devorados pelas chamas. Os pre
juizos são calculados em cerca de
um milhão de cruzeiros. Nã'Ü houve

Dois barcos alemães
destruiQos

Londres, 8 (U, P.) - Fôrças na

vais ligeiras britânicas destruiram,
na manhã de hoje, um navio-patru
lheiro e um caça-minas alemães,
durante um combate travado ao

At - I A despesa com o

ençao . cinema p6de ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 'o quilo,
Rua Francisco TÕ'lentino, 3.

GUSTAVO ZIMMER e
SENHORA

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de sua filha
LENITA

F'pol is. 8-9-43.

DOM JAIME CÂMARA
Homenageado no Colégio Catar-ínense
O Colégio Catarjnense, que tem a

honra de hospedar S. Excia. D. Jaime de
Barros Câmara, Aír'cebispo do Rio de Ja

neiro, prestou expressiva homenagem de
respeito e admiração a seu 'antigo alu
no, hoje a tesba do govêrno espiriotual da
Terra de Santa Cruz.
Como pl1Cl'Va de estima e carinho, foi

S. Excia. alvo de briJ:ha,ntes hOllTIenagens
do corpo docente e diocente daquele esta
belecitnento. Após v>b:rn'lllte saudação,
pronunciada pelo Revmo. Pe. Bertoldo

Braun, Diretor elo Colégio Cata>I'inense,
em nome cios alunos usou da palaovra o

talentoso jovem Alcides Abrêu, inter

pr·etamelo os sentim·entos dos colegas e

['elembrando com entusilasmo '" luminosa

traj-etórúa percorrida por S. Excia, Rema.
desde os bancos gioIlJasiai,s ao sólio epis·
copaL Em seguida, dirigiu S. Excia.

palavras ele agradecimento e estimulo
aos jovens estudantes, frisando a neces

sidade ele caela um desempenhar plena
mente o papel que lhe couber num futu
ro próximo, e exaltou ·a �bra que os la·
bo·riol5o,s Pedl'es J'esui·tas vêm realizando
desde longos alnos naquele conceituado

3 v. - 1
"._._._._._-_ _ _._._._._ _- -_..-.-...

CASA Aluga-se o prédio
situado na rua Rio

Grande n. 10. com todo con

forto. Tratar na
liA SERVIDO

RA". Rua João Pinto, 4,
5 v. - 1

Desapropriada a .E. F. S. Paulo
Paraná

Rio, 9 -A,N.- O presidente da
República assinou decretos consi
derando de interesse militar, para
fim de direito, a expedição Ronca
dor-Xingú, organizada pela Coor
denação Econéimica, e desapro
priando a estrada de ferro São
Paulo-Paraná, por utilidade públi-
co.
_' __ "''--'-1'' .---------.

Valioso presente ao
dr. Getúlio Vargas
Rio,9 (A. N.) - o general Ávila

Camacho, presidente do México,
brindou o presidente Vargas com
uma reprodução em prata da "Pe
dra do Sol", ou seja o calendário
azteca. Essa peça de alto valor ar

tístico, histórico e cientifico, aca

ba de ser incorporada ao Museu
Histórico Nacional, doada peJo pre
sidente Vargas.

Educandário.
Desfilaram. logo após, gal'bosos, os alu

nos elo Colégio Catar1nense, ao som dos
clarins e ao rufo dos tambores. Ao ato

estiveram presentes numerosas autorida
des civís e milita'res e pessoas lig>ádas in

timamente a S. Excia., que com O Colé
giG Cataril'lense renderam sincera home

nagem de apreço a um dos alunos luais
distilntos daquele estabeJoecimen<to, filho
ilustre de Santa Catarina e glória do
Brasil. - M. B.

, _;;ri ! "r
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casemiras.

avisa o distinto público de Florialó
polis de que Bc-aba de r_eceber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»

\) eSTADO-Quiftta.feira. 9 de setembro de '943

Ternos
Fucem

de tropicais, linhos, brins e
urna visita, sem

PRACA....

•

co:mprOlIllSS0 I

QUINZE N. 11

,

a

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

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

= I ESÇRITORIOS: Rio de Janeiro, Belo Horizon.
�-= te, Recife, Baía e Porto Alegre

Escritório em Florianópolis
Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: 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 lt quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

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

Mais de quatrocentas pessôas, entre banqueiros, industriais, fa
zendeiros, comerciantes e personalidades de al:a 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
outros materias primas, cuja relação já foi amplamente noticiada,
assinaram compromissos de INCORPORAÇÃO num montante superior
a Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).

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

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

A
r

d t d d· t
.

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua díre-

ero romo orna o por paraque IS as I toria, o _,al?ôio da .quasi totalidade d?, imprensa, .o� .

favores que a lei
T ,.

• outorga a IndustrIa do papee e as rrnerrsos posslblhdades que o ne-

MELBC?URNE, 8 (U. P.).- (Urgente) - As iropas, _p�raqlledlstas gocio oferece em todo o território sulamericano, a COMPANHIA NA.
norte-amencanas; lançadas so�re ? nordeste da Nova Guiné, o�uI!aral1l CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante prototalmente o a:�rod:0!110 japones sItuad? no vale de Markhan!. Sahen�a- blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla compen
se que o ref�ndo êxito aumentou consideravelmente a pressao das for- sação e o emprego seguro dos seus capitais.
ças aliadas sobre Lae e Salama.ua.

•

x

Dia 25:-Grande baile
da Primavera.

Eleicão da Rainha ela
Primavera.

Concursos, surpr&sas.
Mesas reservada s n ii
Joalheria Moritz, a

partir d� dia 15.

L �

Coelho, 2 •• sobrado. Caixa

Floríanépelís.���������������--------------

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CllUZEIRO DO SUL"

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

Agos to, O mês mais
amargo para Hitler
Nova Iorque Setembro

(INTER-AMERICANA) - Um edi-
torial do "New York Timcs" cs-

crcvc: "Agôsto, o último mês do
quarto ano desta grande guer-ra,
foi o 111('5 mais amargo de Adolf
Hitler desde sua ascensão ao po
der. Começou com o grande "raid"
americano contra os poços petro
líferos rurnenos. No dia 5, come

çou a grande ofensiva dc verão
de 1943 com um terrível golpe na

face de Hitler, com a recaptura de
OreI pelos russos. No dia 7, os in
gleses e americanos capturaram
Greta, a chave da defesa da Sici
lia e agora o Fuhrer se encontra
diante de dois graves problemas.
- um na Bulgária e outro na Di
namarca insubmissa. Na Bulgária"
urna densa nuvem de confusão ain
da envolve a situação decorrente
ela misteriosa morte do rei Boris.
"A "causa. mortis" divulgada pela
imprensa aderná foi um colápso
cardíaco, mas muitas circunstân
cias apontaram claramente quc Hi
tler fez imperiosas exigências com

relação a um auxílio maior para
os exércitos gcrmaJ1JCOS, exigen
cias que não foram bem recebidas
pelo povo búlgaro, como o de
monstram as manifestações popu
lares registadas em Sofia.
"A intensificação da pressão

que Hitler é obrigado agora a

exercer sôbre a Bulgária revela

co, aumenta a impaciência dos di
namarqueses escra.visados. O feroz

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

VICTOR BUSCH &

claramente o verdadeiro
de suas alianças.

O temos e a esperança de par
tilhar dos despojos das vítimas
dos nazistas são os únicos laços
que ligam o Fuehrer a seus amigos.
Na Dinamarca, a situação é intei
ramente diversa. Ao mesmo tempo
que se debilita o poderio gerrnâni-

caráter

elA.
Rua Jerônimo Postal, 41

ressentimento Gontra o nazismo e

seus crimes explodiram numa

franca revolução. Os dinamarque
ses, portanto, deram aos seus ami
gos das Nações Unidas novos mo

tivos para admirar e honrar seu

espirito iIfdomável e mais uma ra

zão para que sejam acelerados os

nossos planos para a invasão de
continente" .

Comprai na CP SA MISCE
LÁNE <\ � saber economizar'
f'oI"..-.. _. -.-

À NUMEROSA E DISTINTA iFREGUESIA
a

'

RENNER f
�
�
I

AGÊNCIA
comunica sua mudança pro
visória da rua Pe. Migueli
nho n. 36 para a rua Pedro
Soares n , 9, onde continúa a

aceitar, com a presteza ha
bitual, encomendas de quais
quer dos excelentes artigos
das afamadas indústrias

RENNER

I O Rádio d. grande alcanc e.�Falx. ampliada em l�.r.lho de baiXO preço. = f�,!!� (Udpe, f�,�.��'!II SONORlDADE-BELEZA-DURABILIDADE ii cio ontem as festas comemorativas

ii VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: J()ÃO GOM.ES & (ia. �i. do milenário dc Castcla. O gcneral
• Franco, quc estava acompanhado

•Ii CASA RADIOLAR R. F�OtiRAIAJNAO'pNOOLI�6 II: dc sua espôsa c filha, assistiu à
.

I.I'� n missa
I

pontifical, oficiada pelo
•••ii•••••••iiiiiii•••••••••••••••••••iiiliiii•••iiii••iiiillllll núncio apostólico Cicognani.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·INDICADOR MÉ.DICO

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortizações de Agosto de 1943
No scrteio de amortização realizado no dia' 3 de Agosto foram amortizt1das

as seguintes combinações:
AKV AAT VAQ XPE HKZ POP

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: - - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco rrr , 39
, Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

MARIO

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

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfetcoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro
.. CONSULTAS - Peja manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto cos
�§lábados, das 16,30 i!s 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

·rFone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, ,!3.

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)
I Ex·interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA l\IÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDíllNCIA: Rua Vi.sconde de Ouro
r"eto u. 70 - Tel, 1523 - HORÁRIO - �as 1(; às 18 - FJJOR1ANóPOLIS.

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA A hora da guerra químicaCAR.LOS EÇA DE CAR.VA- chíll, já preveniu os alemães

I atíngfram
a perfeição no flue

LHO - (EX('Ll;SIVIDADE o que sucederia no caso de se refere à guerra química.
DO C. E. C. PAR.A "O ES- que Hitler desencadeasse a Tudo foi previsto e calculado

'I'ADO") guerra química.A resposta dos pelos técnicos aliados. Já pas-
Simultaneamente à proxí- aliados seria uma guerra quí- sou o tempo em que Hitler

midade da derrocada mílttar mica sem precedentes com to- surpreendia, hoje as surpre
da Alemanha, aproximai-se dos os recursos de que dís- sas pertencem aos alemães.
uma hora grave para a huma- põem as Nações Unidas e que Embora Hitler saiba perfeita
nidade, a hora da guera-a quí- esmagnría em tempo verda- mente que o destino da guer
mica. Na conflagração passa- (leiramente recorde a última ra já se inclinou em favor dos
da não lançou a Alemanha, a resistência nazista. Foi essa aliados e que nenhuma fôrc;a
mão dessa deshumana arma advertência do "premieI''' brt- humana será capaz de trans
para num supremo estertor tânico que desarmou o ditador formar essa situação, é possí
ensaiar a mudança do teatro alemão, porém Hitler já de- vel que no paroxismo de sua

milttar i Infelizmente naquela monstrou sobejamente a sua loucura se lance à guerra dos
ocasiao os aliados não esta- loucura e portanto não seria gazes, desprezando as terrí
vam preparados para repelí-I'

de estranhar flue êle precipi- veis consequências flue adví
la, daí a mortandade regista- tasse os acontecimentos. A rão para o mundo e especial
da. Nesta guerra porém, Clmr- Inglaterra e os seus aliados mente paI'a o povo alemão.

�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)

'GJhefe do Serviço de Oftalmologia do nepartamento de Saúde e Hospital de Caridade
Clínica médlco-ch-úrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

.ils 18 horas - RESIDíllNCIA: Couselbeíro Mai�a, 77 - FLORIANóPOLIS.

dNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospttats europeus

,Clínica médica em geral, pediatria, doeu
-ças do sistema nervoso, aparelho geníto

urínárto do homem e da mulher
. Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES

Ourso de Radiologia Clínica com o dr.
,·Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Espeeíal ízado em Hígíene e Saúde

} Pública, pela Universidade do Rio de Ja
.. . neíro. - Gabinete de Raio X - Electro-

· earelíografía clínica - Metabolismo ba-
· sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
• de fisioterapia - Laboratório de micros-

( copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8, Fone 1.195. - Florianópolis.

'DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

'. Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
�t4o toeax, Partos e doenças de senhoras.

<CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did-
riamente das 15 às 17 horas. RESIDll:N·
elA: Almirante Altim, 36. Fone 751.

JHELENA CHAVES SOUSA
ENFERIUEffiA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqnes

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antl2:0 Lar-go 13 de Malol

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉD..lCA

Moléstias internas, de Senhoras e Cr-i-
--anças em GeraL CONSULTóRIID: Rua
':Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
.Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SIDll:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392,

.,'DR. ROLDÃO CONSONI. � -d· C"- P'· e ICO - lrurgIao - arteíro
Formado pela Facirldade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assisten te por vários anos 0.0 Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cir úrg íca) .

Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviçode partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

int_estinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
prosrata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras E;
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mats acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado. '

Sortetes n08 dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00
Muitas boníítcacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
nre íncomínente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cofíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na' memória os dias It e 18

,..

paSTA MECIlNICA
e PAPELÃO

�Conjuntos para todas as

capacidades
MÁQUINA,

D�ANDREA
Matriz:

LIMEIRA - Est. São Paulo
Agência em S. Paulo

R.15 Novembro, 150-9°and.
Caixa Postal 2528

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERf�EO - Hérnias, h.Idrocele, ve

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de lIemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de gêsso, Opéra nos Hospitals

de Florianópolis •

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0�9.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

I Quer saber a sorte da Itália
I LONDRES, 8 (U. P.) - Um comentarista da Rádio Roma declarou
que os Aliados devem dizer especificadamente o que projetam fazer
ou, melhor, exigimos que nos informem as duas potências anglo-saxônio
em relação à Itália: se pretendem" respeitar a sua independência. c

unidade, ou se planejam mutilá-la". "Não queremos frases de sentido
duplo - disse -; queremos enfrentar a realidade c desejamos saber.
ou, melhor, exigimos que nos informem as duas potências anglo-saxô
nias se respeitarão Ui independência dêstc país. Por que não o declaram
abertamente? O programa de paz das nações anglo-saxônias cornpreen
de a reconstrução da Itália .dentro das fronteiras estabelecidas em

1919, ou visa mutilá-lar? Os govêrnos anglo-saxões insistem na fórmula
da rendição incondicional, - o que demonstra não quererem tornar
em consideração os problemas atrás mencionados".

Urandi não representa a Nova Itália
LONDRES, 8 (U. P,) - O govêrno do marechal Badóglio admitiu

que Dino Grandi prestou valiosos serviços ao pais, ao encaminhar o

regime Fascista ao fracasso, preparando o terreno para a queda de
Mussolini. Pelo menos, foi isso o que revelou um diplomata italiano em

Zurique. Ainda segundo o mesmo \ informante, em reconhecimento dês
ses serviços o marechal Badóglio permitiu que Dino Grandi deixasse o

ter�it6rio italiano sob a palavra de honra de se retirar da vida política,
Salientou o diplomata italiano que Dino Grandi, ao contrario dos ru
mores que circularam recentemente, não esta autorizado a representar
a Nova Itália no exterior ou aí agir em seu nome, devielo aos seus ante
cedentes fascistas.

"A Bandeira Nacional qnando apare
cer em sala ou salão, por motivo de reu
niões, conferências ou solenidades, fíca
rá estendida ao longo da parede; por de.
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es
trela isolada em cima". (Decreto-Iet -n,
4.5<15. de 31 de jnIil.o de 1942: - Art. 18.

ALVARO RAMOS

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C.onsultas das 17
horas em diante

Dr � Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carga 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.
Fcne: 1067.

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

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

Consultas diárias da!'! 3
horas em diante

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico -. Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA .

Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer elo estômago, afe
ções das vias bHiares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475
-

LAVANDO-SE COM O SABAO

regtsr.)

,"VIRGEM ESPECIAlIDAD.E"
CIA. WETZEJ..A INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

-

POUPA-SE DINHEIRO E ABORRECIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iVida Sociàli Dltirnos estilos de finos
$••••••81 '"

UOBILIARIOSRESPEITO AO SANGUE 1'....

DE RECEBER o

,I,

fI
I I

I
I

II

Em 1880, a situação de Pedro I
só poderia ser mantida por um ato
de fôrça e que consistia em dis
solver a Câmara. O ministério
compreendeu isso e Francisco :Vi
lela Barbosa, marquês de Pararia
guá, propôs essa, medida extrema
em Conselho de Ministros.
Silencioso, o imperador ouvia a

opinião de cada um.
- Sim, os srs. julgam que êsse

é o remédio.
E numa interpelação a todos e

que ficou sem resposta:
- Mas, quem me responde pelo

sangue que terá de correr?
E não dissolveu a Câmara.,"

I

I
I' 'A nlversirlolH

Transcorreu ante-ontem o nrri
'versário natalício da exma. sra.

d. Elida Diegoli Corrêa, esposa do
sr. André Corrêa, representante
comercial.

Passa hoje a data aniversária do
jovem Acácio Zelnio da Silva, Euri
sionário da Diretoria de Estradas
de Rodagens e acadêmico de Direi
to,

O ciniversariante, possue nu

merosos amigos, dos quais vai. re
ceber hoje expressiva demonstra'
ção de afeto.

-

ITranscorre hoje a data nata:ícia
do sr. Altamire Silveir:x, conhecido
esportista. I

O menino Manuel, filho do sr.

Manuel do Anjos, proprietário do
"SCllão Minerva", festeja mais um

aniversário no dia de hoje.

Festeja seu aniversário natalício,
hoje, a exma. sra. d. Alzira' S.
Espíndola, esposa do sr. Raul Es
píndola, alto funcionario da firma
Malburg & Cia .. de Itajaí.

Passa hoje o aniversário da srita.
Dilma Soares, filha do sr. Dalmo
Soares.

Nascimentos:
O lar do nosso estimado conter

r&neo ar , Gustavo Zimmer, funcio
nário da ,Carlos Hoepcke S_ A., es

tá em festas, com o advents de
sua filhinha Lenita.

, ;�Ilt;!I�1
Clubes: -�." �":J
De há muito que o salão de

cansas do querido "cercle" da co

lina vinha requerendo reparos que,
a mais e mais, se faziam impres
cindiveis. Todavia, brindando' 'os
associados do Clube com festas
semanais, a Diretoria não encon

trava meios de reparar o salão de
:xnaneira a impedir uma longa in
terrupção nos seus festejos sociais.
Mas, agora, segundo estamos in'

formados, a D\rebria do Lira Tê
nis conseguiu com a firma corices
cessionária das afamadas parque
tes "BETEGA" ,de Curitiba, se pro
cedesse a colocação de novo assoa
lho no salão, sem que haja neces
sidade de interromper o programa
normal de festas. Assim é que, lo
go ap6s o grande Baile da Prima
vera que o Lira fará realizar no

dia 25 do corrente, serão iniciadas
as obras do novo assoalho, o qual
será inaugurado por ocasião do
aniversário do Clube, no mês de
outubro vindouro.
Estão, pois, de parabens os asso

ciados do Lira Tênis por mais es
ta realização que muito coopera
rá para o maior brilhantismo das
suas festas.

FOLE
seORE DE AGOSTO

698
Aos sofredores

Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co
munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar
Rio de Janeiro, onde passa �
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado. para a res

posta.

ACABA

(antiga

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

selas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo

""_9,lI .t»Il_� a06 MI sal) �./� ' ..

....................................................

(lHE «ODEON»
Programa espetacular

Sementes vegetais e hortaliças
A Sociedade Exportadora e Importadora Kierulf & Gro.vdal do
Brasil Ltda_, representante exclusiva da maior casa exportado
ra de sementes das melhores qualidades de Buenos Aires "La
Germinadora", aceita sub agentes para vendas, no Interior, de
sementes de quaisquer qualidades. Pedidos e informações à So
ciedade Exportadora e Importadora KieruIf & Gravdal do Bra
sil Ltda. -- Rua 15 de Novembro. n

'

228. -- 2' andar -- salas
211 e 212 -- Fone -- 2-3763.

VlJtl.,SABIA ?;,...' '

(opyright by PRESS·
INfORMATlOM

1 que, segundo uma lei indú,
mentir somente se justifica

em dois casos: salvar uma vida
humana e elogiar uma senho
ra?.,

2 que o caça inglês «Hurri-
cane» é armado de 4 ca

nhões e que, cada um dêsses
canhões despeja 575 tiros por
minuto? ...

3 que a gravata preta do ma

rinheiro brit&nico é usada em

sinal de luto ao almirante Nel
son, her6i de Trafalgar? ..

4 que o metal velho colecio-
nado na Grã-Bretanha em

1942, alcançou 300.987 toneladas,
quantidade suficiente para cons

truir 5 porta-aviões, 5 belonares
e 3 cruzadores? ...

5 que Hitler, depois de usurpar
a Alemanha, alterando a

famosa frase do rei Luiz XIV,
«O Estado sou Eu» [«L'état c'est
moi»], disse: «A guerra sou

Eu»? ...

6 que o general Ismet Inonú,
atualmente presidente da

Turquia, adotou seu nome, da
cidade turca "Inonú", onde, em
1921, seu exército derrotara os

gregos? ..

DE VITOR DO ESPíRITO SAN
TO (COPYRUGHT DA "PRESS
PARGA", ESPECIAL PARA "O
ESTADO")_

Rio - Iniciando a cerimônia do
batismo do avião "Arará", adquiri
do para a F. A. B., mediante subs
crição popular proposta pelo advo

gado pernambucano Antiogenes Cha
ves, e patrocinada pelos Diários As

sociados, Assis Chateaubrian opi..;
n ou que não se dissesse ser aquele
aparelho componente da esquadri
lha da vingança, como propuzera
o autor da iniciativa naquele mo

mento concretizada.
Em apô io à sua proposta, um

grande jornalista patrício disse ser

a vingança um sentimento subal
terno que não se deve aninhar no

coração de criatura de elevação mo

ral como daquela que contribuiram
para a aquisição daquela possante
máquina.
Não concordo, absolutamente,

com tal afirmativa. Vingança não é
sentimento subalterno. Nenhum ou

tI'O nome deve receber a esquadri
lha comprada com O dinheiro do

povo, senão aquele que recebeu
quando a subcr ição foi iniciada. Ho
mem da rua, crianças, mulheres,
todos, enfim, que levaram o seu

tostão para formar a quantia ne

cessária para compra de aparelhos,
não levaram outro sentimento que
o de vingança.
Vingança das mais justas e das

mais nobres. Os patrícios nossos

miseravelmente assassinados nos

mares costeiros precisam ser vin

gados. Milhões de homens, mulhe
res e crianças assassinados nos cin
co continentes e nos sete mares

clamam por vingança. Não morze

rei satisfeito se não tiver assistido
à vingança contra os bandidos que
transformaram Q mundo nesse ocea

no de desespero, privações, luto e

dôr em que vivemos. A vingança,
longe de ser um sentimento subal
terno, é dos mais puros e justos
que pode aninhar-se em nossos co

rações, ainda sangrando de dôr pro
funda, pelos queridos patrícios mi
seravelmente sacrificados. Esqua
drilha da vingança, sim" pois qual
quer outro nome que venha a ter,
será a deturpação de sentimento de

todos aqueles que contribuíram paea,
sua aquisição,

HOJE A's 16.30 e 19.30 hs. HOJE

ALfaiATE
Pr e ci sa-se de oticial de pa

letó. P'aga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto, 18 (sobrado).
403 lSvlT

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

MACHADO & CIA.
AG'€NCI';"S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rna Jolio Pinto - 5.

Florianópolis
Snb-ag;entes nos principais mu:aJcfplos do

ESTADOAlvo para esta noite

Lenha à venda
Vendem-se várias árvores para

lenha. Os interessados podem
procurar o snr. Raulino Ferro.
à r1l:'l Conselheiro Mafra n. 56.

COFRE
Compra-se um, de aço. Oferta4

à "A Exposição", praça 15, n. lh
v- 1.

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

v. -9

Vende-se excelente mora
dia C0m 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-12

SA.NGTJENOLContém oito elementos
Fósforo,

tônicos

Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio. etc-

A história legítima dos jovens e heroicos pilotos da PRAF"
que, diar i amen t e , manejam seus aviões do coração da Inglaterra
até as regiões centrais da ALEMANHA, vingando, assim, as

vítimas inocentes:

Senhorita grã-fina
Os Pálidos, Dep�uperfldos.

Esgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam.
Crianças Ruquttlcas rece
berão li tonificação geral

do organismo com o

primeiro romance.

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
VADIO DE PROFISSÃO (Comédia de El Brendel)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Irnp, até 10 anos

IDOMINGO - Simultaneamente - ODEON E IMPERIAL
Carmen Miranda, Alice Faye, John Payne e Cesar Romero no

IA�;�t;c<;�O :;dOÜ;;��a ....... . ..............

em que Jane Withers, ao lade de John Sutten, estréia o seu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecin1ento''_'
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de f'un
cionarnento e combater ime
diatamente quaesquer· sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho

importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do ur ico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros �rodutos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e emo-

çào concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma -de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas ,
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar" vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

fr iameritos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela sensação de "ve
Ihice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturan tes

dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e iníla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas ter riveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter i'j. séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRIES NA CINTURA
REUMATISMO - lUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e rneia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito.menos.

, " �í. \ .' ..,,' ,'
.,

: . ,. �

'.
. "

"

VENDElll-SE l•
agora a preços m�is baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

quo.rrt.ídcide. Pagam·se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

I
o fim de Mussolini

- CID ELMANO CARDIM
(EXCLUSIVIDADE DO C. E.
>C. PARA O ESTADO)

e o

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANT'" BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

A Alsácia resiste ao invasor
DO PHESS INFÓRMATION SEH- mente as emissoras estrangeiras".

VH:E EXCLUSIVO para O ESTA- tos que escrevia debaixo das cari
DO catur as eram frases radiofônicas
Tal como em 1870 e em 1914, os lançadas pelos nossos inimigos e

alemães compreendem agora, mais 'que ele apreendia ouvindo ilegal
uma vez, que o moraL dos alsacia- O espírito que anima a Alsácia.
nos é inquebrantavel. A política da ise reflete, claramente, nessa carta
Alemanha em fôrça a Alsácia a fa-I que foi enviada de Strasbourg às
zcr parte integrante do Reich não autoridades alemãs, depois de fr a
conseguiu jamais alcançar seu cassado ataque contra Stalingrado:'
objetivo. As medidas represálias "Nós, alsacianos, estamos ale
estão se tornando cada vez mais gr es com a vossa derrota! A hora
rigorosas. O gauleiter Robert Wag- da vingança soará e aí caberá a

ner, em fevereiro de 1942, decla- nossa- vez' de fazer a "blitzkrieg"
ro u : "Aquele que resistir, aquele 'sôbre as vossas cabeças! Podereis
que cometer atos de sabotagem vos considerar vencidos desde ago
em violência será irrernissivelmen- ra. Seremos nós, os alsacianos, 0.51

te decapitado, como já o foram vitoriosos! Viva a Inglaterra, a

inúmeros traidores. O jornal suiço, América e a Rússia. E para terrní
"Fauille ", relata, recentes aconte- nar, viva a França !"
cimentos: - "Processos, condena-
ções e deportações se multiph cam.
A opressão cresce dia a dia. Hoje,
os alsacianos são obrigados a sau

dar à moda alcmã com um "Heil
Hitler". Um farmacêutico de
Stransburg foi preso porque fala
va francês". Entretanto a resistên
cia alsacina aumenta: - O jornal
naz ista "Straseburger Neueste Na
chrichten", de 29 de junho, la
mentava que a sabotagem das li
nhas telefônicas e telegráficas se

tornasse cada vez mais numero

sa. Lembrava a importância dessas
linhas para ii defesa i�terna do
pais e procurava convencer a po
pulação de quanto seria desastro
so para todos se, em caso de rai- I
eles aéreos, as comunicações tele- �
gráficas e telefônicas não funcio
nassem devido a atos de sabota-
gemo

O mesmo jornal, em outra data,
repreendia os "frívolos idiotas"
que se compraziam em rabiscar,
nos muros ele Strasbonrg, a pala
vra "H. A. F." e, relatando o "cri
me" de um jovem alsaciano, de 19
anos de idade, que fora condenado
pelos tribunais alemães e executa
do, dizia: "Mau grado três anos

de treinamento numa oficina de
trabalho obrigatório, esse jovem,
de uma perversidade sem limites,
procurava minar o respeito que
se dava à Alemanha e propagando
idéias de resistência mesmo quan
do trabalhava. Depois de receber
sua licença, traçava as caricatu
ras mais revoltantes, todas as noi
tes, nos muros de Colmar. Os tex-

APRENDA
COMO LER
'DEPRESSA!'
Leia no novo número de SELEÇÕES
como, ao chegar ao têrmo dêste
artigo, o leitor deve estar lendo
duas vezes mais depressa do que
ao começar. E verifique ainda si:

Está V. vivendo - ou sim
plesmente vegetando. De
zesseis pontos pelos quais V. pode
sabê-lo com segurança... Pág. L
A indústria mais perigosa
do mundo! Como se fabricam
formidáveis explosivos na maior
fábrica de TNT existente nos

Estados Unidos... Pág. 4.

Por que razão os lucros da
indústria se transformam em

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

PARA Os
BEXIGA RINS E A

ilulas D(-WITT Suco de peixe que salva
os náu1ragos! Como, espre
mendo peixes, se obtém um suco

que mata a sêde... Pág. '66.
As in criveis facanhas de
Bolivar! O res�mo completo
de uma fascinante e recente bio
grafia do Libertador... Pág. 99.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JULHO
• •

Acaba de sair

Apenas Cr.$2,oo

1DiA�' também ri t)(ATO
cortando ou cosendo/

,.
/ "

0.11.510010

CASA MISCELANEA,

distri-l
PrestIgia o Govêrno � a.

buidora d?s Rádi,?s .R. C. A. classes armadas, - ou ser'.
Victor, Vavulas e DSICOS. - um "quJBta - colunl.ta". (Lo
Rua Trajano, 12.' D. N.).

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias _
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.
PREÇOS MÓDICOS.

'Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONJil 1.1142

TAMANCARIA BARREIROS

povo alemão
povo alemão que, apesar de I analisarem a situação, a 1'€8-
não ter grandes afinidades peito da qual, a propaganda
com os italianos, considerava nazista pouco poderá argu
o ditador italiano como parte mentar para defendê-la ou es-

Ninguem póde medir exata- integrante do «eixo". óra, o ousá-la de perigo.
tamente as proporções do de- afastamento de Mussolini oca- O fim de Mussolini é uma
sastre de Mussolini perante o sionou no sentimento germâ- verdadeira advertencia ao povo
edifício totalitário. Qualquer nico o rompimento da grande alemão. É um veemente aviso
ocurrência sensacional sucedi- segurança totalitária. Se Mus- para que todos aguardem a
da nos últimos anos perde solini caíu, a sua doutrina não reprodução do mesmo fato em
qualquer importância quando se .fundamentava na suposta reierencia a Hitler. A Alema ..

a compararmos á quéda do solidez que tanto proclamava. nha ainda permanecerá en
"âuce", E só uma outra lhe po- Sendo o fascismo, irmão ge� surdecida pela força nazista,
âerá ser igual: a quéda de Hi- meo do nazismo, ambos lerão porém, os bombardeios britâ
tler. o mesmo destino, isto é, am- nicos continuam. A invasão

Os acontecimentos da polí- bos sofrerão o repudio naturtü britânica e aliada será âesen
tica italiana exercerão projum- do pensamento humano. As- cadeada. E a derrota nazista
da influência no espírito' do sim. pensarão os alemães oue será uma realidade!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os Estados Unidos recusaram
atender o pedido da Argentina

,Nova Iorque, 8 (U. P.) - O De- demonstr-ar especificamente a

partarnento de Estado divulgou as cláusula 5a da Convenção de Ha
notas trocadas entre o chanceler vana e outros atos quc se sucede
Cordell Hull. O ministro argentino ram, culminando com as decisões
almirante Storni, c o sr. Cordell da Conferência dos Chanceleres do
Hull. O ministro argentino ponde- Rio de Janeiro, que recomendou
rou que o (povo do seu país estava a rutura de relações com os paises I

ao lado das democracias e pr of'es- do Eixo e a supressão das cornuni
sava -id eais nitidamente anti-teta- cações rúd io-telegráficas com as

nações inimigas.
O sr. CordelJ Hu11 recordou que

de todos os países da América, só
mente a Argentina não cumpriu
.os compromissos assumidos. Em
virtude disso, o sr. HuIJ manifes
tou o p ezar do govêrno norte-ame
ricano em não poder satisfazer o

pedido feito pela Argentina para
fornecer material bélico, àquele
pais.

Htárias.
Respondendo a êsse tópico da

nota da chancelaria argentina, o

sr. Cordell Hull salientou então
que, em tal caso, era de concluir
se que o govêrno argentino con

trariava as aspirações populares.
A seguir, o sr. Hull enumerou

uma série de atos firmados e com

promissos assumidos pelo govêrn o
argentino e demais países, para

Buenos Aires, 8 (U. P.) - Todos os jornais desta manhã
publicaram os textos completos das cartas trocadas entre o
ministro do Exterior da Argentina, vice-almirante Storni, e o

secretário dos Estados Unidos, Cordell Hull. Nenhum comen
tário editorial foi tecído sôbre o conteúdo das notas.

Buenos Aires, 9 (U.P.) -- Por motivo de um editorial publicado
ontem, o governo suspendeu, por tempo indeterminado, o jornai "No
tícias Gráficas".

Um caça alemão "Messerchmitt" com pontos amarelos, indicando que pertenceu ao esq ua-,
drão de Goering, derrubado nos arredores de Catânia (Fóto do British News Service),

ft Capit�l�ção I !ssaj�S�:::�e:eIOS r,,;;:���,?!i�;;:,:u�,da Ilalla Hio, 9 (A. N,) - O vespertino L'
.

1'" I' "(1 d CJ'"O GI b '" I
irnited ", que se cnrrgia e .nca-

. "o,� anUI1:13 que, c scgunr o
zo aara Nova Iorque, descarr ilou

Jl1ioI'�lla�'oe� parllCl�lares c,hegac1as �as
I
proximidades de Canastota,

NOrtCIA IGNORADA ao, �1O e ainda nao conf'irrnadas I Estado de Nova Iorque. O tráfego
A I 8 (U P) É I oficialmente, morreu, sob balas ele I ]' h t' l' 1 F ltrge , \.. .

- tota �

um 'Pelotão de fuzil amen to japo-
nessa 111 .a esS abc-se.

isac ,o. 3 an_:mente desconhecida, na capital � , S 1 S Cf Y 'I I pormenores. a c-se, porem, que 'te

nes, o SI. amue UI1",-lUI1, 1 ustre ] , ,1
. -

lt À

londrina, a operação de desembar- di I t it
.

li t ,canos c a composrçao sa aram uos.
_ Ip ama a, escl'l OI' e jorna IS a, . .. ..

I· d lf d S E I 1935 1940 I I tr-ilhos e que os Iuncionár ios da r'e-

desertora que a la o no go o e anta u� que, c e a , uesernpen 10U
ferida ferrovia solicitaram com ur-

fêmia, anunciado pela emissora o cargo de ministro da China junto • .

'd' hgericia socorros me lCOS e arn u-

Rio, 8 (A. N.) - Pela primeira vez no Brasil, uma mulher foi de Berlim. ao nosso govêrno. lâncias.
condenada como desertora. Trata-se de Geralda da Silva, acusada
de infração da lei que pune os empregados industriais faltosos em

tempo de guerra. Geralda era funcionária extra-numerária diarista
duma fábrica na cidade mineira de Juiz de Fora. O Supremo Militar,
julgando o fato condenou Geralda a pena de um ano de prisão.

(<Su ru ró» de C I u be =0=n==o==vO::::=:::in=te==rv=en�to�r
gaucho

Rio, 8 (A. N.) - Via aérea, se

guiu hoje para o Rio Grande do
Sul o novo interventor federal na
quele Estado, coronel Erneslo Dor-

Argel, 9[ U.P. Urgente]. - Todas"as forças aliadas na península estãO' .
sob o comando do general Harold Alexander. O general Mark Clarck
comanda as tI'opas de desembarque em Nápoles.,

.
ram, sómente em mortos, mais de

A I 9 [U P] C t
'

d
._ l' d estão aterrando é:zn,

420.000 homens. O número de fe- rge , ...- en enas e ovioes a la os

aer6dromos italianos, sem encontrar resistencia.
ridos alemães se eleva a pelo me- '11'»*
nos 1.500.000 e, por outro lado, as Argel. 9 -U.P.- Importante desembarque aliado teve lugar eItl ..

colunas russas fizeram mais de •. Livorno, sobre o mar Tirreno. Esse desembarque foi realizado pelo
38.000 prisioneiros. S étimo Exército norte-americano.

*

Bombas nazl·stas Zurique, 9 -U.P. Urgente- Numerosos contingentes de soldados
italianos estão-se entregando às autoridades suiças. Completamente

Londres, 9 (U. P.) _ Na noite equipados desfilaram durante horas pelas ruas de Genebra. Essas for
a ficarão internadas, conforme diz a rádio de Berlim.

de ontem caíram bombas alemãs ç s

Pães frese os
Os pães fabricados pela "Padaria Osmar", de Francisco

Meira, que até agora eram vendidos na
••A Soberana", desta

data em diante passam a ser vendidos na "Casa Belo Horizon
te" (esquina das ruas Víaconde de Ouro Preto e Fernando Ma
chado), onde pódem ser procurados pela amável freguesia.

3v·1

condenadaBrasileira como

Agência Geral de Transportes
Transporles de Cargas em Geral

Linhas regulares de caminhões de Florianópolis às seguiu
tes localidades e vice-versa:

Araranguá, Bom Retiro, Brusque, Blumenau, Braço do
Norte, Correia Pinto, Curitibanos, Campos Novos, Cruzeiro,
Cocal, Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, Itajaí,
Imbituba, Jaraguá, Joinville, Lages,' Laguna, Mãe Luzia,
Morretes, Nova Veneza, Orleans, Ponte Alta, Pericó, Painel,
Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim, São Ludgero, Tu
barão, Urubící, Urussanga e localidades intermediárias.

Aceitam-se cargas para redespacho junto à Estrada de
Ferro em Imbituba, Tubarão, Jaraguá e Cruzeiro (Herva).
VIAGEM SEMAWAL A PORTO ALEGRE-CURITIBA E SÃO PAULO

Direção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA.
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End. Teleg. «DAVILAII - Telefone, 1.677
15 v. alto - 1

o 7 DE SETEMBRO, NO RIO
Rio, 8 (A. N.) - A "Semana da

Pátria" teve briLhante fecho na ce
rimônia realizada no estádio do
'''Vasco da Gama" com a "Hora da
Independência", perante enorme
multidão reunida naquela grande
'Praça de esportes, que se calcula
va em 70 mil pessoas. Na parte
fronteira ao campo, estava armada
a tribuna oficial, onde tomaram
Jugar todo o ministério, corpo di
plomático, diretor-geral do Di'P,Chefe de Polícia, generais, almi
!fante� e brigadeiro do ar, prefeito
d-o DIstrito Federal, Interventores
ora nesta capital, presidentes de
-entidadss autarquicas e outras cí
vis e militares.

O chanceler Joaquim Fernandez
Y Fernandez, do Chile, que se acha
va acompanhado do chanceler Os
valdo Aranha, dos oficiais hrasi
Jeiros postos à sua disposição, ao
'Chegar ao Estádio foi recebido
-com palma's pro.longadas. Ao dei
xar o automóvel O. pov.o ergueu vi
vas ao Chile e ao Brasil, tendo o
-cha,nceler ,chileno, num gesto de
e)Qpressiva cordialidade abraçado;ali mesmo o Mjnistro Aranha o
que deu lU,otivo a que redohra�sem
ps al[Jlausos;, c" L, I.W� '4< : ,', I

O general Vicente Machuca mi
nistro da guerra do Para,gu�i e
seus companheiros tiveram idênti
cas homenagens.
Bandeir-as do Chile, Paraguái e

Brasil eram agitadas pela Juventu
de Escolar que se encontrava no
Estádio.

O presidente Getúlio Vargas,acompanhado do general Firmo
Freire, do Comandante Otávio. Me
deiros o do sr. Andrade Queiroz e
de outros membros de suas casas
civil e militar, chegou ao estádio
às 16,20 horas, sendo recebido com
excepcional ovação popular.De pé, no seu carro, o Presiden
te da República atravessou a pis
ta, agradecendo com largo sorr-iso
e agitando o 'chapéu. Os vivas e as
palmas 'ao Chefe da Nacão conti
,n:uaram sem interrupção 'até o pre
sídente Itomar lugar na tribuna ofi
ciaI, onde foi recebido pejo Minis.
tro Capanema e outras altas auto
ridades.
Foi executado nessa ocasião o

Hino Nacional. Em seguida os ,es
colares do or,feônico efetuaroon vá
rias saudações orfeônicas, ouvindo
ainda o Hino da Vitória, cuja letra
se deve ao Ministro Carpanema.

A ITÁLIA VOLTAR-SE-Á CON
TRA OS NAZISTAS

Argel, 8 (U. P.) - Anuncia
se que a Itália está disposta a

guerrear contra a Alemanha, se

os alemães oferecerem resistên
"cla aos Aliados nos territórios ita
lianos.

Com relação à notícia publicada em

I'V'........_·_·_-·-....·-··_-··_·_._·_···...._-_·_...._....·""·l

Quem perdeu?Foi achada e deoositada na

redação do ESTADO uma bolsa
de pelo creme para criança.

nossa edição ele segunda-feira, sob êsse
mesmo título, à cêrca do incidente ocor

rido no "Desterr-o R. E, Clube", à rua

Demétr-io Ribeiro, conviria, talvez, reti
ficar algo, principalmente, o ponto refe
rente ao soldado de patrulha, que fôra
desarmado pelo presidente do grêmio,

Pessoas da dir-etor-ia do "Desterro" 110S

informam que não houve propríaanente
"conflito" no clube. Tr-ês praças policiais,
UlTI guarda de trânsito e um "chauffeur ",
querendo entrar para dansar , sem serem

sócios, - quando o bane era exclusiva
mente para estes e suas famílias, - não
obtiveram per-missão. Ao invés de se re

tirarem, ara-ombaram il. porta da secre

taria e penetraram 'na séde. Foi então
que o presidente foi informado de que
um dos policiais ameaçára "furor" al

guem. De fáto, êsse policial, que estava
sem o respectivo cinturão e com o sabre
no cano de uma das perneiras, foi desar
mado pelo presidente do clube, antes que
consumasse a ameaça, Um dos provoca
dores da desordem recebeu ligeiro feri
mente contuso na cabeça, ao caír de en

contra a uma caáeíea.
À chegada da autoridade policial se

renou o ambiente.

Dr. Saulo Ramos
reabriu definitivamente a sua

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

Partos - Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florianópolis.
Consultório: Praça Pereira

e Oliveira, 10.

PerdãS-·
....

áíé-iftãs
......._-_·_....·

duranle O verão
Moscou, 8 (U. P.) - Uma comu

nicação especial do A.]to Comando
russo anuncia que, durante a ofen
síva de verão, os alemães perde-

numa parte de East Anglia, causan
do poucos danos e escasso número
de vítimas.

Sr. A. Nogueira Lima
Deverá ch-egar hoje a esta capi

tal, pelo 'avião da Panair, o sr. Ar-·
neles, cujo embarque foi muito con- mando Nogueira Lifna, Chefe da,
corrido. Seccão ela Divisão Desportiva, da.

Di retor ia do Aeronáutica Civil,
que vem ao nosso Estado afim de'
presidir a banca examinadora dos
alunos do Aéro Clube de Joinvile.
Para integrar a referida banca e

foi designado, pelo .Diretor da Aé-·
ronáirtica Civil, dr. Junqueira Ai
res, o píloto-oapitão Asteróide-
Arantes. •

Os exames realizar-se-ão no pró
ximo dia 12 do corrente.

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

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Argel, 9 [U. P. Urgente] - Forças aliadas desembarcaram hojl! os<
quatro horas na região de Nápoles, entrando em contacto com forçOS'
alemãs, fazendo prisioneiros. O desembarque foi apoiado pela esquC1-
dra norte-americana.' l' >/,', ._.,,� ,�;"ft:r'

•

;J!

Argel, -U.P. Urgente' A rádio de Berlim emitiu violenta pr?cIa-,
mação contra o marechal Badoglio, acusando-o de traidor e COnCl!a:tl1""
do os italianos a obedecerem aos alemães, ao lado do governo fas clsto--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


