
$e�. pa�aLONDRES, 11 (U. P.) -- VÁRIAS DEZENAS DE MllH�RES DE SOLDADOS BRI
TÂNICOS, NORTE-AMERICANOS E CANADENSES TOMAR'AM PARTE NAS
MANOBRAS REALIZADAS NO CANAL DA MANCHA, COM CÊRCA D E 1,5 O O
AViÕES DE CAÇA E BOMBARDEIO, ALÉM DE, ENORME QUANTI DADE DE

NAVIOS, BARCAÇAS E MATERIAL BÉLICO DE TODA ESPÉCIE.
NENHUl\I 'i\.VIÃO CHEGOU
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VENTOTENE OCUPADA

Argel, 10 (U. P,) - Os alia
dos ocuparam a ilha de Vento
tene, a 40 milhas ao oeste de
Nápoles, durante a manhã de
ontem.

Cairo, 10 (U. P.) - O mi
nistro britânico, sir Richard
Gasey, informou que, até age
Ta, nenhum avião italiano che
gou à Líbia ou à ilha de Chi
p,re. KEITEL EM SALONICA

Londres, 10 (U. P.) - O ge
neral alemão von Keitel che
gou a Salonica com o fim de
inspecionar as defesas levan
tadas pelos alemães ao longo
da eosta grega.

,

ALEl\IAES RiU GÊNOVA
Londres, 10 (U. P.) - Tro

pas alemãs. chegaram aos su
búrbios de Gênova, o mais im
portante porto do norte da
Itália.
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

'PROCLA1<IAÇiiO AO POVO I'l'ALIANO
Quartel General Aliado em Argel, 10 (U. P.) - E' o seguinte o

texto da proclamação dirigida ao povo italiano: "Italianos! chegou a

vossa hora. Pôucas horas após a ordem do marechal Badoglio de sus

pensão da luta contra os anglo-norte-americanos e de resistência a qual
quer outra fôrça, as tropas britânicas e estadunidenses desembarcaram
nas proximidades de Nápoles. Italianos! O invasor alemão está atôní
te apenas por momentos. Se não agirdes rápido, êle recobrará os sen

tidos e responderá ao golpe com toda sua bárbara crueldade. Gênova
já está sob seu domínio; porém, ainda resta tempo. Agora, nesta se

'mana crítica, agora, quando o invasor perdeu a arrogância e a con

fiança em si mesmo, agora, quando recebe a notícia da sua derrota na

Rússia, agora, em que se tornou vulnerável, atacai, italianos! Portan

to, ouvi cuidadosamente a vossa ordem de batalha nesta semana tão
grave da história italiana. Os alemães estão concentrando suas prin
cipais fôrças no norte da Itália. Preparam alí as suas linhas defen
sivas mais importantes e alí, armazenam abastecimentos para os exér
citos germânicos da zona de Nápoles e Calábria, O vosso dever, o de
ver de todo o' trabalhador das ferrovias, rodovias, telefones e telégra
fos, o dever de todo italiano, qualquer que seja a classe a que perten
ce, é assumir a tarefa de cortar as linhas de comunicações dos exérci
tos germânicos do norte com os exércitos germânicos das zonas napo
litana e calabreza. Italianos, o tempo urge! Os próximos sete dias se

rão -decisívos. Se cortardes as linhas de comunicações, êstes sete dias
abreviarão os sofrimentos da Itália. Se fracassardes, a guerra da Itá
'Iia será, arrazadora e sangrenta. Lembrai-vos de que já não estais
sozinhos na vossa luta. Os nossos exércitos vos acompanharão até o

fim. As nossas fôrças aéreas fustigam cada dia as linhas alernçãs de
comunicações, destruindo os desvios ferroviários e depósitos. Auxi
liai as nossas fôrças aéreas, atacando vós mesmos as comunicações
germânicas. Italianos! o presidente Roosevelt afirmou ontem que a

assinatura do armistício com a Itália era grande vitória tanto para as

Nações Unidas, quanto para o povo italiano era grande vitória sôbre
os laureis conquistados. Atacai agora, para alcançar o triunfo deci
.sívo sôbre os invasores alemães!"

l\IUSSOLI�I COXTINUA. A
FARSA

Londres, 10 (U. P,) - A
emissora de Berlim confirmou
a notícia da nomeação de
Mussolini para a chefia do go
vêrno fascista, que funciona
em território do Reich. O lo
cutor nazista destacou, em se

guida, que não serão dados a

conhecer detalhes" nem sôbre
a composição do referido go
vêrno, nem sôbre o local onde
o mesmo se encontra.

DESCOBERTO O PONTO FRACO
Londres, 10 (U. P.) - A rapidez com que agiram os alemães

diante da capitulação da Itália é indício positivo de que os aliados en

contraram o tendão de Aquiles da "fortaleza européia". Comentando a

atividade militar alemã no Mediterrâneo, dizem os observadores que,
de fato, está aberta agora a Segunda Frente, tal como a entendia Stalin.
Isso porque, para sustentar a luta em território italiano Hitler será
forçado a desviar da Rússia para o Mediterrâneo, pelo menos, 30 ou

40 divisões ..

80 JUIJ� ITALIANOS
DEi5AR�IADOS

Londres, 10 (U. P.) - A
emissora de Berlim informou,
em despacho procedente do
norte da Itália, que uns 80 mil
soldados italianos depuzeram
armas durante as últimas 24
horas, e que se está ultimando
a tarefa d� desarn1ar os pe
ninsulares nas zonas de Vero
na, Cremona, Parma, Modena,
Bolonha e Mântua.

FAVTA CO.NFIR�IAÇÃO
Londres, 10 (U. P.) - Ainda

não há confirmação da notí
cia sôbre a queda do govêrno
do marechal Badoglio. Acredi
ta-se, entretanto, que a emis
sora de Roma anunciou, na

manhã de hoje, que o mare

chal Enrico
-

Caviglia assumiu
temporariamente o govêrno,
em vista do marechal Bado
glio ter-se ausentado de Roma.

DO SUL ATÉ SPEZZIA
Londres, 10 (U. P.) - In

formações de Berna, não con

firmadas pelos Aliados, indi
cam que as fôrças de desem
barque aliadas dominam to
da a costa ocidental da Itália,
desde o sul até Spezzia. Ainda
sem confirmação, revelou-se,
na capital suíça, que uma for
mação naval aliada chegou a
'Parento.

'J'IRANA E DURAZZO
Estocolmo, 10 (U. P.) - As

cidades albanesas de Tirana e
Durazzo estão em poder das
tropas italianas. Acredita-se
que as referidas tropas estão
dispostas a colaborar com os

aliados, facilitando, assim, a.
invasão Albânia, pelas fôrças
das Nações Unidas.

DESEl\IBARQUE ALIADO NA ALBÂNIA
Argel, 10 (U. P.) - Está em vias de realização um de

sembarque, em grande escala, em terras da Albânia. Com a in
vasão da Albânia, poder-se-á afirmar que começará a invasão
da península dos Balcãs. Informações procedentes da Suíça j,

revelam que poderoso comboio naval aliado está navegando
em águas do mar Adriático rumo a portos da Albânia. Por
outra parte, informam de Estocolmo que os alemães estão en

viando, apressadamente, reforços para a Albânia, em vista do
receio de que 'aquele país venha a ser invadido pelos aliados.

:FOI N-ECESSÂRIO 1 •••
Londres, 10 (U. P.) - O co

municado de guerra
'"
espe-

cial", expedido pelo Alto Co- O FINAL DA LUTAmando alemão e transmitido SUBMARINA
pelo rádio de Berlim infor- Londres, 10 (U. P.) _ Na
mando sôbre a capitulação de fase final de suas operaçoes,Roma, revela que o ataque no Mediterrâneo, submarinos
germânico se tornou necessá- britânicos afundaram 14 na
rio porque o govêrno de Bado- vios de guerra e de abasteci-
glio ofereceu resistência. mentos italianos e avaria-

NAVIOS ITALIANOS ATACA�I OS ALEMÃES ram 5.

Londres, 10 (U. P.) - A esquadra italiana entrou em ação
contra os alemães, atacando intensamente navios germâni
cos, que conduziam tropas e abastecimentos da Sardenha para
a Córsega. Segundo revelou a emissora de Berlim, os navios
italianos foram atacados, por sua vez, pela aviação do Reich.
Foram afundados um couraçado e um cruzador e avariados ou

tro couraçado, outro cruzador e mais um destróier italianos.
Segundo a mesma fonte de informação, os navios italianos,
que atacaram a navegação alemã, ,partiram de Spezzia. A
emissora de Berlim informou, também, que navios-de-guerra
.ítalíanos tentaram fugir do porto grego de Patras, sendo im
pedidos pelas fôrças aéreas alemãs.

�t\TCôRDO EM ROMA
Londres, 10 (U. P.) - A

agência Stefani noticiou às 16
noras que se chegou a acôrdo
entre as autoridades alemãs e

italianas, em virtude do qual as
tropas alemãs permanecerão
fora de Roma, com excepção
das que vão ocupar a estação
de rádio, a central telefônica
e a bolsa de comércio.

DESARlUADOS NA ZONA DE
NÁPOLES

Londres, 10 (U. P.) - A
emissora de Berlim informou
que a maioria das tropas ita
lianas da zona de Nápoles foi
<iesarmada, porém, assinalou
que vários contingentes lutam
.ao lado das fôrças aliadas na

região de Salerno.

OS ITALIANOS DO SUL DA
FRANÇA

Londres, 10 (U. P.) - Ber
lim comunica que as tropas

�t:l��::ça�u:e o����:��os:�(
incidentes às fôrças alemãs
do marechal von Rundstedt. - ,

Acrescenta-se que os alemães
dominam a Córsega.

FORTES CO�IBATES NA ZONA)DE ,NÁPOLES
Argel, 10 (U. P.) - Estão aumentando de intensidade os

combates em toda a extensa zona de Nápoles, onde desembar
caram as aguerridas fôrças do Quinto-Exército norte-ameri
cano. As mais recentes. informações salientam que os alemães
contra-atacaram cinco vezes as linhas aliadas, mas foram vir
tualmente repelidos. Salienta-se, por outro lado, que os solda
dos aliodos obtiveram êxitos, que lhes permitiram consolidar
se em importantes posições na região de Nápoles.

-

2 �IILHÕES DE HOMENS
Berna, 10 (U. P. Urgente)

- A Itália está disposta a pôr
em ação um exército de dois
milhões de homens bem trei
nados os quais seriam arma

dos pelas Nações Unidas, a

fim-de lutar contra a Ale
manha.

VANTAGENS DE RÁDIO
Londres, 11 (U. P.) - A rá

dio de Berlim diz que os bom
bardeiros alemães atacaram a
frota aliada que desembarca
va tropas no golfo de Salerno,
afundando 1 transporte de
7.000 toneladas, um cruzador
pesado e 4 destróieres.

.CA�IINHÕES VÃO E SOL
DADOS VÊ�I

Berna, 11 (U. P.) - Gran
des comboios de caminhões
carregados de material bélico
e provisões estão cruzando o

Passo de Brenner, rumo da
Alemanha, ao mesmo tempo
que os germânicos estão avan

çando na zona setentrional da
Península italiana.

BERLIM O DIZ •••

Londres, 10 (U. P.) - A
emissora de Berlim informou
que fôrças motorizadas ale
mãs entraram na Albânia e

que em Lubliana (Jogoesla
vía) uma grande unidade ita
liana colocou-se às ordens do
comando alemão.

A ZONA DE BRENNER
OS MARINHEIROS Londres, 10 (U. P.) - A

AFUNDARAM emissora de Berlim informou
Londres, 10 (U. P.) - A que a zona italiana do passo

rádio de Berlim, informou de de Brenner está inteiramente
Changai que o transatlântico dominada pelas fôrças alemãs.
italiano "Conte Verde" e o Segundo a difusora teuta, as

lança-minas "Lepanto", fo- formações italianas de tropas
ram afundados por suas trípu- alpinas tentaram resistir, mas,
lações, em Whangpo. ,finalmente, foram dominadas.

SOAl\I AS "SEREIAS" E DÃO-SE EXPLOSõES
Londres, 10 (U. P.) - Soaram hoje, por volta de meio dia,

as sereias do alarma antí-aéreo de Roma. As baterias anti
aéreas entraram em ação. Ouviram-se inúmeras explosões vio
lentas. Até o presente momento, não foram fornecidos deta
lhes sôbre o fato.
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Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
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I
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.TOPICOS & COMENTARIOS

Invenção de guerraSegundo foi publicado na
Inglaterra, o sr. Lowe, dire
tor-gerente da Comp. Lamport& Holt, depois de 18 meses de
acurados estudos logrou cons
truir um bote salva-vidas para
uma lotação de 55 pessoas, o
qual depois de submerso com
pletamente volta normalmen
te à superfície com a quilha
para baixo. Inclinado a 990
isto é, com os seus mastro�
completamente d e n t r o da
água, volta rápidamente à sua
posição primitiva sem virar.
Outra invenção de' guerra

que vem revolucionando a
ciência fotográfica é a câmara
que fotografa a noite todos os
objetivos militares ínimígos
que deverão ser posteriormen
te bombardeados.
No Brasil, procedem-se atu

almente às últimas experren
cias com uma matéria plástica
extraída da bananeira nativa,
a qual dada sua extraordiná
ria resistência e pequeno pê
so está destinada a revolucio
nar a técnica aeronáutica,põis
.servirá para a construção de
,todos os tipos de

aViões.,,(C. E. c.r.

Quando alguém, tA!_ Ó liii'iiI
Iheiro da iJustraQltO s-eíma, ofàrecer.

, lhe. em o.mável gesto. um càIice do
'

excelente aperitivo KNOT. lembr&
ee v. Sia. �e acrescentar, f!O Bgnldao
oer a gentileza:ESTEE TAI1-

.
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GRATIS!
Quer receber 6tima surpresa, que

o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade ? Escreva a SOARES-
Cahea Postal 516 -- Rio de Janeiro.

COMBATE AO GAFANUDTO
modalidade
contra o «eixo)

Uma de guerra

GUSTAVO ZIMMER e
SENHORA

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de sua filha
LENITA

Fpolis., 8-9-43.

3 v. -

3

o PENSAMENTO DO DIA
«Não há nada tão forte nem

tão seguro numa emergência".
como a simples verdad e>.
Dikens.

A ANRDOTA DO DIA
SONHO DOURADO

-- Até que, afinal, se rea-
lizou o sonho dourado daI
minha vida: ir.gr essei no cine
ma.

- Como estréIa?
- Não; como encarregada do-

guarda-roupa.
O PRATO DO DIA

BOLINHOS DE CÔCO
Leve ao fogo um côco ralado .....

200 grs. de açúcar mascavo.
uma colher de sopa de « karo
e tr ês gemas.
Quando retirar do fogo, .junte

as tres claras em neve e leve'
ao forno em forminhas de pa
pel.
Logo que crescerem, retire-as •.

O PRECEITO DO DIA
O gêlo pode veicular o germe-

da febre tifoide, tr ansmitindo
assim essa doença. O bacilo
tífico resiste bem às baixas temo.

peraturas. E' de todo conde
nada a prática de r esfriar, pela
imersão de gêlo , caldos de fru
tas e água que se vai beber.

SNES.
•

A
.

Mobiliadora
Retrigeração e:m geralSorveteiros-Refrigeradores-BÇllcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rcí

dios- Móveis finos - Tapeçaria

Z_ S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 -- C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORUlNOPOLIS - SANTA CATARINA

i

Dia 25:-Grande baile
da Primavera.

Eleicão da Rainha da
Primavera.

Concursos, surpr�sas.
Mesas reservada s na
Joalheria Moritz, a

partir dG dia 15.

'-----____,.�x-
-

DO tPRESS INFORMATION SER-
VICE - EXCLUSIVO PARA O lho calculou-se, cobria uma área
ESTADO de mais ali menos duas mil milhas

A luta contra o gafanhoto resul- quadradas no horizonte. Para des
ta para as nações aliadas numa truir um inimigo tão daninho e tão
considerável economia de trans- numeroso, é necessária lima cola
portes. boracão internacional, cuja acõo
Na verdade, quanto mais os seus se desenoolua com pleno conheci

exércitos, tanto no Mediterrâneo menta de causa.
como no Oriente ]11édio, puderem O "Anti-Locusl Centre", de Lon
abastecer-se dos alimentos e for- dres, baseado em relatórios .pro
ragens produzidos naquelas mes- oindos de todas as áreas infesta
mos regiões, tanto mais espaço em das, tem hoje elementos para ver
navios poderá ser reservado aos qual a direção que toma, em de
suprimentos e reiõrços militares. terminada época, o movimento

I A praga do gafanhoto nessas migratório do gafanhoto.
áreas, se não [ôr combatida, obri- No último inverno e primavera,
gorá a um <desvio de grande quan- as regiões assoladas foram o sul
iidade Ide meios de transporte des- da Pérsia e a Arábia, nas quais
tinados a fins militares, para alen- toram tomadas medidas ofensivas
der a remessas de· viveres não só e defensivas. Na Pérsia, a 'campo
para as tropas em operações, co- nha est eue a cargo de peritos in
mo .para a população civil. Mas, gleses, hindús e persas, coadiuoa
já foram tomadas medidas para. dos por entomologistas russos. Na
obviar essa ameaca. Na realidade, A,rábia, os peritos ingleses, hindus
elas [oram iniciadas alguns anos e eaipcios puseram mãos à 'obra,
antes da gllerra pelos principais e, pela primeira vez, o gafanhoto
govêrnos interessados. teve que de'[ronitu: lIma oposiçiio
Em 1939, três países etnpreen- nessa área onde, antes, 'ele pro

deram Irma campanha contra o ga- creava livremente e era recebido
[onhoto, estabelecendo orqanismos como lima fatalidade igual às tem
especiais para esse [im em certas pestades de areia e às secas. Já
regiões: a Inglaterra e a Bélgica se estabeleceu lima missão contra
conjuntamente no norte da Rodé- o gafanhoto na Eti(�pia. Noutros
'sia e a Franç a, na Nigéria. Uma territórios da África Oriental, es
terceira organi::.ação seria estabele- tão sendo ativados os preporatioos
cida no mar Negro, quondo irrom- para o mesmo fim.
peu a ,guerra. Em conseqnência, Em todos os pontos importantes
esta última região foi assolada por ieem-se espalhado [ocos veneno
uma verdadeira ofensiva de gafa- sos e iscas, assim como outros
nhotos, em 194·0 que, embora não meios de luta. contra o inimigo. (}
seja crítica, atingirá seu' ouqe e� sistema adotado pelo "Anii-Locusl
1944. Centre" de colher relatórios sôbre

O aaianhoto é 11m inimigo 'de ° movimento das várias espécies
notável mobilidade. Uma nllvem de gafanhoto, está sendo estendido
desse inseto atinge, por vezes, pro- a todas :as regiões passiveis.
porções astronômicas. A guerra contra essas hordas
Relatórios oficiais da ilha de devastadoras, se 'ainda não o é, es

Chipre, em 1881, davam como des- tá prestes a tornar-se total e ,com
iruidas 1.300 toneladas de ovos piela. Em suma, o combate ao ga
desse inseto. No ano de 1889, 11m [anhoto é uma das fases da gllU
enxame que cruzoii o Mar Verme- ra contra 'o eixo.
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LONDON & LANCASHIRE INSURAN-CE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
c-s 1.200.000.000,00.

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

.......................8081 .

IBanco do Brasil I
:1 Capíta l �ocie.dade �n��i�a '"0000000,00 I

.Fundo eLe reserva e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50
Agências e correspondentes eru todo O pais

I
EXECUTA TODAS 1\S OPERAÇõES BANCARIAS

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AG:i!:NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juros (COMERCIAL SEM LIMITE) .

Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) .

Dep. populares (idem de Crg 10.000,00) .

Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com ietn-adas tam-
bém de quaisquer importâncias).
com aviso l)l'évio de 30 dias .

idem de 60 dias .

idem de 90 dias .

Depósitos a pl'azo - fixo
por 6 meses .•.......•.................................

por 12 meses ••.•.•.....•..............................•

2% a/a
3% a/a
4% a/a

3,5% a/a
4% a/a

4,5% a/a

, .

Iti·
.l

4% a/a
5% a/a

COoM RENDA MENSAL
P'<M' 6 meses

por 12 meses
3,5% a/a
4,5% al-a

LE'l'RAS IPOTECARIAS
As letras hipotecárias emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de

crs 100,00, o-s 200,00, CrS 500,00, c-s 1.000,00 e c-s 5.000,ao, teem por ga
rantía: OS MóVEIS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RlESERVA.

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro

teios anuais.
SelLS· juros de 5% ao ano, pagáveis POr meio de cupões, de 6 em 6 meses,

em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer írn
postos, taxas, selos, contr-ibuições ou outros t.rIbutações federais, estaduais
ou rmznicipaís, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janeuro de 1938. lõI

Preferem a quaisquer títulos de dívida quirograêar la ou prevíleg íada e .:podem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE MENORES, :

I
óFliFÁOS E INTERDITiOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- •
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMQS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS •

I
PiELO BANCO.

..:::São megocíâveís em qualquer parte do território nacional e cotadas em

BOLSA.
Agências no Estado de Santa Catarina:

FLORlilNóPOLIS, JOINVILE, BLUi\IENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO

li
J

EXPEDIENTE: Das 12,30 àsEl:!�Fh��as. :1Aos sábados: das 9,30 às 11 horas,
Endereço teleg�:;�C:Ci-:-.��.���.�I.��. . ...• . ..•....•• . . . .•• .. 1614 :

: TELEFONES: Contad·oria 1114 :
• •
...................................................,.

Pães frescos
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 Visconde de Ouro Preto e Fernando Ma
chado), onde p6dem ser procurados pela amável freguesia.
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,Realiza-se, hoje, a popular festa «Palmeiras do Brasil», cujo resultado se destina à manutenção do
Educandário t<Santa Catarina», em São José. Concorrer para o seu brilhantismo

é incentivar uma obra de assistência social.

Bogotá, 10 (U P,) - o avião norte-americano "Lockhead Ventu
ra 834", que se perdeu, sábado, em viagem de Manaus para Cali, foi
localizado por uma expedição terrestre da fazenda "La Lorena", do
Departamento de Caldas, O aparelho achava-se completamente des
truido e os seus nove passageiros e tripulantes carbonizados, Consta
que os ocupantes do avião sinistrado eram aviadores norte-america
nos, residentes no Brasil, que seguiam para os Estados-Unidos em

" _••••••08••••••••••••••••
• •

IVida Social I• •
� .�••••••8i �•••••••�
A MULHER E A GRANDEZA CUL-

TURAL DA HUMANIDADE
PRINCESA DE SCHAHSzmmERG
(EXCLUSIVIDADE DO C. E. C.

PAHA "O ESTADO)
Decididamente todos devemos re

conhecer a esp lêndida colaboraçãoda mulher no campo cultural da
humanidade, colaboração que se
faz sentir desde os primórdios de
nossa civilização, sob os mais di
ferentes aspéctos porém visando
sempre a evolução do sentido cul
tural da comunidade, reunindo e

dir!mindo todos os seus esfôrçosa-fim-do elevar cada vez mais o
nível cultural do mundo. A medida
que se foi processando a emanci
pação parcial da mulher no cená
rio social e cultural foi aumentan
do também progressivameníe a sua
contribuição nesse setor, nivelan
do gradativamente o padrão cu ltu
r�l e estabelecendo em consequên
CIa um certo equilíbrio entre os
dois sexos, que tornou real a mu
tualidade compreensiva necessária
para a resolução dos mais difíceis
e complexos problemas h u rn anos,

Os males advindos pela ausência
dessa cumpreensão ou então pelo
n�o reconhecimepto da contribui
çao cultural feminina foi causa de
grandes catástrofes sociais que cu
mularam póde-se afirmar com o
desmoronamento social e moral de
vários povos da Europa.
A resistência da Inglaterra às

mais perigosa" fases da sua histó
ria, a maneira pela qual foi eu
frentado o assedio nazista contra
suas instituições e 'a fórma pela
qual foram reunidos iodos os es
fôrçus tanto do homem corno da
mulher, em pról da vitória das do
mocracias são consequências di ré
ta� .da. grandeza cultural do povobntalllco e da sua perfeita identi
dade quanto à necessidade de man
ter-se um "front" cultural de fer
ro capaz de arrostai: e inutilizar
todos os perigos que possam afe
tar a unidade nacional e à moral
'social do seu povo.

'

Todas as mulheres do mundo
devem perseverar no reerguimento
cultural .da humanidade, isentan
do-a aSSIm de alternativas f'uues
t�s que redundam na retrograda
'çao cultural e moral dos povos,
e evi�ar a repetição dos vergonho
sos ciclos mussolinianus ou hitIe
rianos.

(

A n Iversil'Io81
Passa hoje o natalício da exma.

sra. d. Josefina Nappi, esposa do
sr. Francisco Nappi, industrial.

Vê passar hoje seu aniversário o
jovem Hélio Berreta.

UNHAS FORMOSAS
Mantenha-as assim

com Esmalte Cutex

Comece, hoje mesmo,
II usar Cutex. Suas
mãos serão sempre alvo
de admiração geral!
V�a êstes novos tons:

BURGUNDY

LOLLlPOP

RlOT

RUMPUS

SUGAR PLUM

GINGERBREAD

$HEER NATURAL

Use Esmalte Cutex em suas unhas
e observe como se tornam formosas
e longas. Cutex forma uma camada

protetora sôbre as unhas, evitando
que se quebrem ou res,'lequem. E,
ainda, Cutex põe a Moda em suas

unhas. É o esmalte mais elegante,
vistoso e de maior, durabilidade.
Há muitos tons de Esmalte Cutex
- um para cada tipo e côr de
vestido - para cada matiz de cútis.
Eleja seus tons preferidos de Es
malte Cutex - e ostente sempre
unhas tão brilhantes como j6ias.

ESMALTE
PARA UNHAS

Iam gozar férias e morreram

,Transcorre hoje o dia natalício viagem de férias.
ua exma. sra. d. Altair Barbosa
Marça1, professora normalista.

ULTIMA HORA IPENSÃO P�RU�T;��LHER DES-

ESPORTIVA Rio, 10 (A. N.) - O Conselho
Conhecida emissora bandeiran- Nacional do Trabalho decidiu que

te anunciou ontem, ,à noite, que a mulher desquitada têm direito a

o preparo de selecionado das Fe- pensão deixada pelo marido, desde
derações e�ta�uais poderá. ser eri- que no processo de desquite, em
tregue a tecnlCOS estrangelros, des- 'd d

•.

h' b l i 1
.

d
.

di 1 d Ed VI a ' o conjuge, ala o I( o aSSIS-
e que sejam lp oma os em u-

•. .. .

.

cação Física, por escolas brosí- tencía f'inanceira.
leiras.

•
..
-
..-.---...----_,..�...- .....-...-...-.".-...--...--.......-.".--...-....-....,...--........- ........- ...- ...-

-O Palmeiras pretende oferecer TARIFAS DE SEGUROS
20 mil cruzeiros aos seus jogado- Rio, 10 (A. N.) - O' diretor do
res, caso vençam ao Corinthians e Departamento Nacional de Seguros
São Paulo. Privados e Capitalização assinou
-O centro-médio argentino Lago

está treinando no Ipiranga, de S. portaria que altera as tarifas ma-

Paulo. .ritimas e fluviais do Brasil.
-A Federação Paràense solicitou ",..-..- ..- ..- -••- •••-..- ••••--..-.-..---- �

à C. B. D. a designo.ção de um S6 POR F6RÇA MAIOR
juiz neutro para dirigir o prélío Hio, 10 (A. N.) � O Conselho
Pará x Amazonas. Nacional do Trabalho decidiu que,
-O Bangú excursionará a Belo

enquanto durar o estado de guerra,Horizonte, onde deverá medir for-
ças com o América local.. nenhum patrão poderá dispensar
-Realizar-se-á amanhã, na baía seu empregado em idade militar,

Norte, o 2' turno da regata à vela senão por motivo de fôrça maior.
entre os Veleiros da Ilha e o Iate
Clube Florianópolis.
-Efetuar-se-à amanhã, com rru

cio às 10 horas, o interessante co

tejo de bola ao cesto entre o cam

peão do "TormHo Relâmpago" e o

Guarani de Joinville.
-Eis os clubes que maiores ren-

das vêm apresentando no campeo- 1"··--éHÁMADÕ·Í5�-[DÍNA-;fARCA·····
nato paulista: S. Paulo - 2.135.859
cruzeiros; Corinthians 1.547.116
cruzeiroo; e Palmeiras - 1.397.476
cruzeiros.

CALllIA NAZISTA •••

Londres, 10 (U. P.) - A
rádio de Berlim anunciou que
reina calma na Itália seten
trional.

Santiago do Chile, 10 (U. P.) -

O govêrno ordenou ao ministro do
Chile na Dinamarca que abandone
aquele país, em vista da ocupação
alemã.Barroso x Vanguarda

Defrontar-se-ão amanhã, nos

Barreiros, as equipes de amadores
do Barroso versus Vanguarda. des
ta capital. Apitará a partida o sr.

Nél.son Andr?de, membro da dire- Rio, 10 (A. N.) - As autoriela-
tona do Pezí F. C. '1 d 300 l' t it u I______________-�' ues o (IS 1'1 O po .rcra apre-

Vila Operária no Tubarão sentaram, presos, ao major delega
o presidente da República do especial os Indivíduos Ivan Di

assinou decreto declarando

dei
niz Corrêa e José Domingos, arn

utilidade pública a desapropria- .bo� comerciários, que fo:-am deti

ção, pela Cia. Siderúrgica Na- 'dos, quando, du:-ante a viagem em

cional de imoveis necessarios

àj
marca desta ca�ltal para, a Ilha ,do

construção de uma vila operá- Governad?r, tiravam f'otograíías
ria no municipio do Tubarão, da, Ilha FIscal e doutros pontos da

Estado de Santa Catarina. bala de Guanabara, bem como du-
ma "Fortaleza Voadora".

TIRAVAilI FOTOGRAFIAS E
FORAM PRESOS'

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

EMBAIXADOR BATISTA LUZARDO
Porto Alegre, 10 (A. N.) - Che

gou a esta capital o embaixador
Batista Luzardo, acompanhado do
\miuistro Renato Barbosa, fim de
'assistir à posse do novo interven
tor, coronel Ernesto Dornelles.

Vend�-se uma climousine»
Ford V,8.1941, super de luxo,
com chapa de aluguer. Tra·
tar na Garage Iris, das 8
às 10 horas, 5 v. - 1

Farmácia de plantão JAPONES BÁRBARO
Estará amanhã de plantão a Far-

mácia Santo Agostinho, à rua Rio, 10 (A. N.) - O correspon-
Conselheiro Mafra. dente do vespertino "O Globo" in-
---------"j.".,.,...... --,- forma de Maceió que, no ruunicí-

Gevêrno búlgaro ípio de Santana, um japonês prati
cou espetacularmente o "hara-kí-

Londres, 10 (U. P.) - A ernis- ri", depois de ingerir forte dose de
sora de Berlim anunciou que, se- veneno, sendo grave o seu estado.
gund o informações de Sofia, o

príncipe Koerf'e, o primeiro mi
nistro Filoff e o ministro da Guer
ra, Missolf, foram nomeados mem

bros do Conselho ela Regência da

Festeja sua' data aniversciria, ho
je, a menina Maria-Su1amità, filha
do sr. Eurico Soares de Oliveira.

r-----------�-------------------------------------------------- D. JAIME CÁMARA
São Paulo, 10 (A. N.) - Dom

FOI COM CERVEJA, VOLTA cou ÁLCOOL
Rio, lO (A. N.) - o correspondente do vespertino "O Glo

bo" informa de Maceió o seguinte: "A devolução do vazílha
me vazio de cerveja ocupando praça, vai ter devolução satís-

I tatóría. Por iniciativa da Comissão de Vendas dos Usineiros.
êsse vazilhame, ao invés de ser devolvido vazio, voltará cheio
de álcool, destinado às praças do sul do país" .

�----.-------------------------------------------------

HablIftações:
Estão-se habilitando para casar:

o sr. João Eugênio Uriarte e srita.
Ana Cecília Bechert de Carvalho,
_e o sr. Braz Limongi com a srita.
Maria Leoneli Serafim.

Trancorre amanhã, à data nata
lícia elo jovem Vitor Martins Jú
nior, acatado comerciante no dis
'rtrito do Saco dos Limões, fi
gura muito relacionada nos meios
comerciários, espírito boníssimo e
de coração aberto à prática do
hem.

Noivados:
Com a gentil srita. Maria de

Lurdes Rosar, residente em Santo
Amaro (Palhoça), contratou casa
mento o sr. José Arlindo Gerent.

O sr. Olavo Spalding de Sousa
contratou casamento,com a gra.
ciosa srita. Ivone Brasil da Silva.

Olnhess
O Clube Recreativo "12 de Se

tembro", das Capoeiras, realizará
'hoje e amanhã, data em que co

memora seu aniversário, dois ani
mados bailes.
"A Bandeira Nacional deve ser hastea

da de sul a sol, sendo permitido o seu
11'O à noite, lima vez que SP. ache corrve
nielltementp. iluminada". (Decreto-tet n.
4.545, de 31 de julho de 1942, art. 12).

Flodoardo Si Iva e Senhora Rosa Spalding de Sousa

Bulgária.

Jaime Câmara, arcebispo do Rio de
Janeiro, é esperado aqui e seguirá
amanhã para Aparecida, onde re

.sará missa na basílica da padroei
ra do Brasil, prosseguindo logo
após viagem por via férrea para a

capital federal.

participam às pessoas de suas

relações o contrato de casa

mento de sua filha Ivone
com o senhor Olavo Spalding

de Sousa.

participa às pessoas amigas
o contrato de casamento de
seu filho Olavo com a se-

nhorita Ivone Brasil da -

Silva. Destróier perdidoLondres, 11 (U. P.) - O Almi
rantado britânico anunciou a pêr
da do destróier "Puckeridge".
••••••_••••-_-.- __ - .._- - ••_-_-_ _"J

O LOUCO FALA •••

Londres, 10 (U. P.) - A
emissora de Berlim anunciou
que Hitler falará hoje à noite.

FALSÁRIO PORTENHO
Porto Alegre, 10 (A. N.) - A pe

dido da policia portenha, a polícia
local está à procura de Vicente
Carpuccio, fabricante de libras íal
sas na Argentina.

O�AVO e IVONE
confirmam

Fpolis., 7·9-43

Ernesto Pedro Rosa e Sra� (ierentJosé e Senhora

EM MA LT A'
Londres, t1 (U_P.) - Várias

unidades da esqúadra italiana
chegaram a Nalta. \

comunicam que seu filho
JOSE' contratou casamento

com a srita. Maria de
Lurdes Rosa

participam o contrato de ca
samento de sua filha MARIA,

com o sr. José Arlindo
Gerent

JOSÉ e MARIA
confirmam

Santo Amaro, 7-9-43

GRAVE DESASTRE EM S. PAULO
S.' Paulo, 10 (A. N.) - Mais um desastre de .graves con

sequências veríftcou-se às 18 horas à rua Teodoro Sampaio.
Estando parado um bonde da linha Pinheiros, foi colhido vio
lentamente por outro bonde. Ambos os veículos estavam su

perlotados de passageíros, os quais, em consequência do eho
flue, foram arremessados ao sólo, sofrendo graves ferimentos.
O número de feridos é calculado em 20.
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Ternos
Fcccm,

de tropicais, linhos, brins e
uma visita, sem

PRACA

avisa o distinto público de Florialó
polis de que acaba de fe·ceber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
casemiras.

•

COIDprOInlSSO I

QUINZE N. 11

,

a

o esforço bélico da Grã-Bretanha é esforço inte;rral. Até os rapazes
estudantes, nas suas férias, trabalhcun na lavoura, e, não faz muito,

receberam a visita do Rei Jorge --F6to de British News Service--.

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

-------------------------_._----------
A Estatística Míh'ar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tãG
das da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar eou

tra o Brasil em perra_ (D. E. Mo).

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

IAGÊNCIA RENNER !
comunica sua mudança

pro_!
..

vis6ria da rua Pe. MigueH
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 O;

�. RENNER �
�56_...........-··_···....••............··_-·...••••• s;··s1 I

À NUMEROSA E DISTINTA
- FREGUESIA

a

Este aluno hobi
litou-se em es

crituração mer

cantil, calculas
comerciais, por
lugues pratico,I[Wlii'iõi�-�.
direito comer-

ciai, correspon- 1I11U11I1I1Illllllll-1I111 �_=_=-----

dencic, em sua ,@ -- -:=;--�=-:::
casa com estes 4 livros especioliscdos que �IRI n�l�dispensam o professor por ser de uma Iccili- .
dade jamais visto. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdcdetrome o!e formidavel! Peça
prospelo, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.? 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu e ndereçc bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, lendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de competencia com O qual, de conformidade
com o lei bem claro, poderá comprovar a sua alta habilitação.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Aviões de
bombardeio

I VENDE!l-SE
agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

quon t idode. Pagam se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 4l.

Vendem-se várias árvores para
lenha. Os interessados podem
procurar o snr , Raulino Ferro ..

à rua Conselheiro Mafra n. 56.

COFRE
Compra-se um, de oço, Ofertas

à "A Exposição", praça 15, n. 11.
v- 22

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

v. -11

\_
\

/

;(
I

'
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Bombardeiros Britânicos, noite após noite, vis
í

to.rn a Alemanha, lançando bombas que
destroem fábricas de munições e outros objetivos militares. Nesta fotografia vêem-se as bombas sendo

colocadas num dos bombardeiros-gigante. --Fóto de British News Service-.

j

\

CARTAZES DO DIA

.................................................... c
• •
• •

i DISCO$ i• •
• •

I COLUMBIA I• •

•• As f
. ••

• mais amosas musicas, com os mais •

: famosos artistas. :
· / .

A SERENIDADE DOS FRANCE- • ULTIMAS NOVIDADES •
SES - Depois do bombardeio das : :usinas "Renault" pela RAF em 3. N RADIOLAR

·
de março de 1942, uma testemu- • a III )... :nha ocular visitou as fábricas que:', II •

destava�ll reO<lllziiCIas .á. UIIl fll]lO_ntão : Rua Trai-ano, 6 :e rumas. s operarros a urram • •
de toda 'Parte para ver o que so- : :brou da fábrica. Os -inrnais fala- ..
ram depois da indignação dos ope-
rários por causa desse ataque

coo,
Graves per., Tônico nutritivo. Isenta

varde em consequência do qual d d
.

morreu tanta gente. Mas o que se as os Ill- de clcool, Rica em vitc-
ouviu de fato, 7 horas depois do pões,raide, �?s lares dos operários era Wa:shing-bem diferente dos comunicados

(Uoficiais. ton, 11 .

Mesmo gente que teve que la- P.) - O se
mentar a perda ele parentes, ou cre tário da
que perdeu tudo nesse ataque não i n hemitiu nenhuma palavra de censu-

m a r a ---o--------
ra e aceitou o fato consumado co- dC8 Estados Umdos, ceI. Frank Imo necessidade inevitável. Enco n- Knox revelou que as nações uni- mundointeiro,temfortifica·
trando uma semana mais tarde das afundaram mais de um terçoum casal que retirava ainda, .

dos de toda a tonelagem de carga doescombros os restos ria mobilia, a _ . , .

testemunha lhe dirigiu a palavra Japao deste o micro da guerra.
lamentando a desgraça, "Que vou- Knox observou que os japoneses
lez vous, "ce t: ést p as nous qu'ils possuiam 6.369.801 toneladas de
(,lUt v!ses (Que. voce quer, nao navegação n época de PearI Har-e a nos que eles visam") fOI a res- a

.. .

posta lacônica do casal francês. bar, tendo adquirido mais 125.000
Eis a opinião. geral em França sô- rondadas por meio de capturas e

�r� os at�g:ues da R�F con�r� oh- de construção de navios de madei- _

.letIVOS mílltares ou industr-iais na
r a, Deste to cal as nações unidas haviam afundado 2.530.630Franca ocupada. P. L) .

��������������������������������;.������������ toneladas, cabendo 70� desses afundamentos aos submarInos
dos Estados Unidos, e o restante às outras nações unidas.

(I E
A's 2, 5, '7 e 9 horas.

"'Um filme movimentadissimo da Metro, cheio de espionagem e
traição , com Walter Pidgeen e Florence Rice:

Nick Carter nos trnpicos5 e 6 Episódios de seriado qUE' assombrou o mundo, com Bus
ter Grabbe e Carol Hughes:

fLASH GORDON conquistando o mundo
_ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL (DFB)

AGUA NA CABEÇA (Comédia em 2 partes)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. até 10 anos

---�---------------

CINE «IMPERIAL»
Com ótimo som e prejeção impecável, êste cinema reabrirá
amanhã suas portas com uma gigantesca Matinée às 2 horas, e

soirée elegante às 7 horas.

AMANHÃ, Simultaneamente no ODEON e IMPERIAL,
<Carmen Miranda.Alice Faye , John Payne' e Cesar Romero

tecnicólor:

Aconteceu em Havana

também ri ['--(ATO
corlando ou cosendo.'

W M. DIA��(la.l:Cbte-�
,

R. tonselheiro Hatra , 8
O.K.STU'Dto

HOHÁHJO DAS S1\1\"'1'A8 MISSAS PAHA
DOMINGO

Catedral: 6, - 7, - 8, - 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em d ias da semana: Xllssa: às 7,30 ho-

ras.

Igreja ele S. Francisco: 7. - 9 horas.
Hospita: de Caridade: li. - 8 110ra5.
Purísstmo Coração de Maria-(Parto):

8 horas.
Igreja de Santo Antônio: 7. - 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja do Así!o ele órfãs: 8 horas.
Igreja da Conceição: 7 horas:
Asilo Irmão Joaquim: (j horas
Glllá�lO .J, - G, - 7.30 (só alunos).
8,30 hor-as,

Capela ele S. Luiz: 7, - 8.30 horas.
Capela do Abrigo ele Menores: 7 horas

(todos os dias).
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara elos Padres: 8 horas.
João Pessôa (Estreito): 730 horas.
Barre.iros: 9,30 horas, e elia seguinte:7 horas.
São José: 7.30 - 9,30 :'cras.

no

NACIONAIS

SE1)AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

C s T R A
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

ESTE ALUNO

Agência Geral de Transportes
Transportes de Cargas em Geral

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

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

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

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

End. Teleg. «DAVILAl' - Telefone, 1.677
15 v, alt. - 2

HEMORROIDAS
E VAR,IZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componente; vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e vmizes. HEMO - VIRTUS é o nome

dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas,
externas, usa-se o H E M 0-
V I fi TU S, pomáda. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peca-o ao

Depositaria: CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SETE-QUATRO). S. Paulo.

Não tenhas dúvida em de-

I
nnncíar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
irO: não merece tua estima um

. -=__........... ..,..;,' traidor dM. P.it:da. (Lo D. N.)_.

"

minas e cálcio. Sôo para

qualquer época e ótima

para todas as idades.
70 anos de emprego no-

do a várias gerações. Tome

f
e dê a seus fil�os a
EMULSAO
DE SCOTT

Ao tentar esquivar-se às determi·
naeões dos érzãos de Estatística Mi
aitar, uma pessoa revela o que é:
�nimigo do Brasil. E para os tnímt
gos do Brasil, a lei fi inflexivel
sn, E. M.).

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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PELO BRASIL EM GUEBBA
Soldados de terra, mar e ar.-Homens e mulheres, moças, moços e
crianças, numa formidável apoteQse de fé e confiança O,OS destinos

da Pátria.--Resumo fotográfico da Semana· da Pátria, no Rio.

detes da F. A. B. desfilando: o

pre�2ito Henr-ique Dodsworth
falando na inauguração do
monumento do Barão do Rio
Branco; jovens colegiais des
filando com o pavilhão na

cional na "Parada da Juven
tude"; esquadrilhas da F. A.
B. sobrevoando garbosamen
te a cidade durante a parada
militar de 7 de Setembro; e

RIO (PRESS PARGA, por dias" que dedicamos ao culto
via-aérea exclusivo para "O da nossa independência, os

ESTADO") - Como em todo característicos de verdadeira
o país, tiveram brilhantismo e formidável apoteose de fé e

invulgar nesta capital, as fes- confiança no presente e no fu
tas da "Semana da Pátria", turo da Pátria.
com que deixamos assinalado O cliché acima fixa aspectos
mais um aniversário da nossa das principais comemorações
emancipação política. da "Semana da Pátria" leva-
Todo o programa foi mag- da a efeito, no Rio, vendo-se,

nificamente realizado, dando, da esquerda para a' direita:
em conjunto, esplendida de- enfermeiras e alunos do Colé
monstração da vitalidade cíví- gio Militar desfilando, jovens
ca do nosso povo, hoje, empe- que participaram do concurso

nhado, com outros, na luta de aeromodelismo realizado
pela Iibertaçâo do mundo. na "Festa da Criança Brasí-

Soldados de terra, mar, ar, leira", na Quinta da Boa Vis
soldados da produção, solda- ta, o presidente Getúlio Vargas
dos da defesa interna, homens assistindo, em companhia dos
mulheres, rapazes e moças

.

e senhores Fernandez Y F'er

crianças, todos participam com nandez e general Vicente Ma
o quinhão da sua índíspensá- chuca, ministros do Exterior
vel presença para o maior e da Guerra do Chile e do Pa
êxito da festa máxima da na- raguaí, respectivamente, e de

cionalidade, dando, assim, ao outras altas autoridades, à

grande espetáculo dos "sete" Parada da Juventude"; ca-

TELEGRAMAS RETIDOS
Na estação do Telégrafo Nacional

há telegramas retidos, para: Mi
guel Cavalcante, Sindicato da In
dustria de Fiação e Tecelagem,
Souto (2), Ivolar, Maria de Lour
des, dr. Vitorio Franklim, Sar
gento Chaves BIAC, Rosa Figuei
redo, dr. Gabriel de Rezende Pas
sos, Adelino ,Vieira, Sobral Netto,
Camargo Hospital Nereu Ramos,
Alcindo da Silva, Oscor Raul da
Silva, José Bittencourt, Don Julio
Brandan, Diva, Hercilio Vieira do
Amaral, Id & Stefan, Francisco
Cavalcanti.

desfilando, nesta, os cadetes Chanceler Osvaldo Aranha e
da Marinha e os Fuzileiros seu colega do Chile, sr. Fer
Navais; e, finalmente, che- i nandez Y Fernandes, quando
'gando ao Palácio da Guerra, correspondiam às saudações;
entre calorosas aclamações do povo, ao chegarem ao Palá
populares, o chefe da Nação. cio da Guerra para assistir ã;,
No medalhão, aparecem o Parada Militar.

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

-
- --..--.----..- - -.- - - -.-- - -- - ...,..,..,...

Continuam os êxitos russos
Moscou, 10 (D. P.) - Mariupol cuja tenaz defesa custou rios de

foi r-econquistada pelas fôrças rus- sangue e arsenais de armamento.
sas. A notícia foi divulgada cm

orrlem-do-dia do marechal Stalin.
No setor de Bríansk os russos atra-
vessararn o rio Desna e já estão

Moscou, 10 (U. P.) - Em or-.
dern-do-dia o sr. Stalin anunciou ao

reconquista das localidades de
Barvenkovo, Chaplino, e Volono
vkha, pelos exércitos russos.

« Banco Popular e Agrícola
do Vale do Itajaí»

o nosso distinto conterrâneo sr�
Acarí Fiuza Lima teve a gentileza
de nos comunicar haver assumida
a gerência da agência do Banco'
Popular e Agrícola do Vale do Ita ..
jaí. na cidade de Gaspar.

J

martelamdo os nazistas em fuga na

outra margem do mesmo. Os rus

sos combatem nesse setor pela pos
se de Novogorod.

Londres, 10 (U. P. Urgente) -

Notícias da frente russa indicam
que o Alto-Comando nazista já ini
ciou os preparativos para abando
nar a cabeceira de ponte do Kuban,

V
I
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1441
------------------------------ -------------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfe íeoamento e Lon!!'l- Prática no Rio de Janeiro
t::ONSUL'l'AS - Pelá manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
lIábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Jo'Qne: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �;�.

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

Ex-interno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oltveir-a, médico do
Departamento de Saúde

ÇLt�ICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua Fetrpe Schmidt n. 38 .:_ Tel. 1426 - RESIDj;;NCIA: Rua Vi>lconde de Ouro
Preto n. 70 - Tel. 1;)23 - HORÁRIO - Das 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 Depar-tamento de Saúde e Hospilal de Caridade
Clinica médtco-ch-úrg íca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUJ.TóRIO: Rua Felipe Sclunidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

às 1'8 horas - I�ESIDj;;NCIA: Conselheiro Maf>:a. 77 - FLORIANóPOLIS.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Médico - Cirurgião - Parteiro Diagnóstico precoce da tuberculose
Formado pela Faculdade de Medicina pulmonar, úlceras gástricas e duoda Universidade de São Paulo, onde foi denais, câncer do estômago, afe.A:ss!ste_nte por vários anos do ServiçolCrrurglCO do Prof. Alípio Correia Neto ções das vias biliares, rins, etc.

(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). Aplica o Pneumo-terax artificiaiCom prática na clínica ginecológica do para o tr.atamento da Tuberculose.if!Of. SUa O. Matos. Assistente do serviço Pulmonar _ Tratamentos moderl'!:'; partos do Prof. Domingos Delascio no
,�Hospilal Leão XIII". nos e eficazes desta moléstia

Cirl;lrgião do estômago e vias bHiares, Completo gabinete de EletricidadeiJt_Bstmos delgado e grosso, tiroide, r-íns, médica: Ondas curtas e ultra-cur]>rOSlata e bexiga, Varicocele, hidrocele,'Varizes e hérnia. Doenças de Senhoras f; tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
:partos. Ultra,Violeta. Infrazen-TerapiaConsultas. Das 9 às 12 horas nu Consultório: Rua Deodoro, 3Casa de Saúde São Sebastião. esquina Felipe Schmídt

Opera na Casa de Saúde Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs,
São Sebastião Telefone 1.475

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosprtais europeus

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

urtnãrto do homem e da mulher
Assiste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radíologfa Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
car<1liografia 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

Clrnrgla e OrtopedIa. Clínica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá'
riamente das 15 às 17 horas. RESID:E: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.
(Anti&'o Lar.e:o 13 de Maio.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTóRI0: Rua
FeUpe Schmldt - Edifício Amélia Neto,
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE.
SID:E:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. SAULO RAMOS
Especlallsla em moléstias de senhoras -

Partos.

JALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô-
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores. etc. - CIRURGIA PLÁSTICA
.1>0 PERíNEO - Hérnias, hldrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de lIemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de &,êsso. Opéra nos Hospitais

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

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. 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: 1061.

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

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

ConsuIlas diárias da" 3
horas em diante

DR. AURÉLIO ROTOLO

CASA MISCELANEA, distri-

j
Prestigia o Gov�tno e ..

b�idora d?s Rádios R. C. A. classes armadas, - ou seria
VIctor, Vâvulas e Dsicos. - um "quInta. co)unl.ta". (LoRua Trajano, 12. D. N.).-

Paralisando as indústrias alemãs
- ROBERT NORTON

(EXCLUSIVIDADE DO C. E. cias mais funestas para o na
C. PARA O ESTADO) 'zismo do que as próprias gre-
Desde o advento do nazismo, ves. Cada bombardeiro britâ

as greves foram abolidas na nico que vôa sôbre a Alerna
Alemanha sob pena de julga- 'nha acarreta a paralisação de
menta de guerra, impossibili- 20.000 homens-horas nas ln
tando totalmente a manifesta-I dústrias alemãs. Permanente
ção do operário em defesa dos mente, 575.000 operários ale
seus direitos mais elementa- mães acham-se parados não
res. Hitler com essas drásticas só em consequência das des
medidas acreditou poder eli- truições de suas fábricas como
minar o perigo das paralisa- também mobilisados junto ás
ções nas indústrias germâni-I defesas anti-aéreas. Para se
cas e consequente diminuição aquilatar bem a gravidade âes
da produção de guerra. Entre- sas paralisações é suficiente
tanto, a RAF aliando-se á de- citar que si a RAF quaârupli
'iesa do operaruuio alemão que casse a sua ação aérea sôbre
trabalha. acorrentado nas usi- a Alemanha, todas as iruiús
nas, encarregou-se de premo- trias e usinas alemãs ficariam
ver movimentos de consequên- totalmente paralisadas.

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

APRENDA
COMO LER
DEPRESSA!
Leia no novo número de SELEÇÕES
como, ao chegar ao têrrno dêste
artigo, o leitor deve estar lendo
duas vezes mais depressa de 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 todo�... Pág. 77_

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

que mata a sêde,.. Pág. 66.

As incriveis façanhas de
80livar! O resumo completo
de uma fascinante e recente bio
grafia do Libertador... Pág. 99_

Não deixe de ler êstes e outros
srtit!;os notáveis no número de

dos Móveis)
sec(ão de móveis d'A Modelar)
«Lar

(antiga
Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará solas de jantar, dormitórios e
salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo

Represeniante Geral. no B"asil:
lcERNANDO CHINAGLIA

RI/a do BosáTio. 55-A - 2.° mula,' - Rir>

Casa Beirão
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 CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

Credilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & ela.

o maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorias do Estado.

Sorte íes nos dias 4 e 18 de cada mês .

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
nre íncontlnente, Não existe igual. Não reflita e Dão
du�ide um só instante; Concorra para o próximo
sorteio, tenha coüsnça, que, quando menos esperar, a

.

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias .. e 18

-

IS!���!�ol1 OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC;'
TONICO DO CEREBRO

'

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Oep.uPlr.dol,
Eagot.doa, Anêmico., Mãe.
qUI criam M.grol, Cri.nç••
uquinc.. , receberão • toni·
ficação g,,.1 do org.niamo

com O

Sa n UD e n o I
Llc. D.N.S.P. O' 199, de 1921

MACHADO & CfA.
AG:fl:NCu.s E REPRESENTAÇOE8

Caixa postal - 37. Rua JoAo Pinto - �
Florianópolis

Sub-a�ente8 DOS principais m1llliclplos do'
ESTADO

I REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as
unto público? Procure a "Emprêsa In.
termedíãrta",

----_

�\\\\ÃO VIRcl:>.J � DA �<;.í7O� WUlfL INDUSTRIALJOINVILlE

\

Lavando-se CODi o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
ClA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

tempo e dinheiro
•

eCOnODlIZB-Se
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CONDUZIA. EXPLOSIVOSA Itàlia disputada pelos Aliados e pelos '. Alemães
TRÁFEGO SUSPENSO

I
:NA ILHA lYISCHIA

Berna, 11 (U. P.) - Conti- Londres, 10 (U. P.) - A
nuam interrompidas as comu- rádio de Argel anunciou que
nicações telegráficas e ferro": I as fôrças aliadas ocuparam a
viárias entre Itália e Ale- ilha de Ischia, a oeste de Ná-
manha. I poles.

BERLIM }<'ALA Ei\f ITALIANO CASTiço ...

Berna, 10 (U. P.) - Durante o dia de ontem a rádio alemã .trans
mitiu uma série de apelos dirigidos ao povo italiano para que deponha
() govêrno de Badoglio, que "traiu a Itália". As transmissões, em per
feito italiano, foram feitas em nome do "govêrno fascista", terminan
do quase sempre com a execução do hino "Giov,j.nezza". Em uma dessas
transmissões, o locutor noticiou que, em breve, importante persona
lidade fascista dirigirá a palavra ao povo italiano.

•

"PROTEÇÃO" NAZISTA ROl\fi1'IEL NA rrALIA
Londres, 10 (U. P.) - Infor- Londres, 10 (U. P.) - Ber-

ma a rádio Berlim que o Esta- lim informa que as tropas ale
do Maior alemão anunciou que mãs do norte da Itália, coman
as fôrças germânicas se res- dadas pelo marechal Rommel,
ponsabilizam pela proteção do I dominaram a resistência ita-
Vaticano. liana.

*

DESEMBARCANDO PODEROSOS REFORÇOS NA l'l'ALIA
Argel, 11 (U. P.) - Unidades da esquadra anglo-americana estão

desembarcando em vários pontos da costa italiana poderosos reforços.
Grandes comboios descarregam, ao mesmo tempo, toda sorte de abas
tecimentos, em tal escala, que já se pode prever que o sólo italiano
será abalado por uma campanha militar de grandes proporções.

JÁ EXISTE ESTADO DE
GUERRA

Argel, 10 (U. P.) - Já exis
te estado-de-guerra entre a
Itália e a Alemanha, não de
clarado, - é o que informa a
rádio de Argel.

COIUUNICADO "ESPE
CIAL" •••

Londres, 10 (U. P.) - Um
comunicado especial alemão
disse que "as fôrças armadas
italiarras deixaram de resistir
com êsse caráter".

PARECE QUE O REI ABDICOU
Zurique, 10 (U. P.) - Em fonte autorizada, acredita-se

que o rei Vitor Emanuel abdicou em favor do princípe herdei
ro Humberto. Parece confirmar-se, assim, a primeira notícia
sôbre a abdicação do rei a qual fôra categoricamente desmen
tida pela agência italiana Stefani.

*

ANÚNCIO DE BERLIM
Londres, 10 (U. P.) - A

emissora de Berlim anunciou
que as fôrças italianas que lu
tam, juntamente com os norte
americanos, contra os ale
mães, sofreram fortes perdas.

ROllIA CAPITULOU
Londres, 10 (U. P.) - A rá

dio de Berlim informou que
Roma capitulou aos exércitos
alemães. As fôrças germâni
cas dominam completamente
a capital italiana.

UUSSOLINI NÃO ESTÁ Elll AFRICA
Londres, 10 (U. P.) - Nos círculos autorizados foi des

mentida a informação de que Mussolini se encontra na África
do Norte. Os informantes britânicos recusaram-se a fornecer
indicações sôbre as fontes em que se basearam para fazer a re
ferida declaração.

*:}i:*

OS ALEMr1ES CULPAM AOS lTALTANOS
Nova Iorque, 10 (U. P.) - Em extensa díatribe contra o exército

italiano, a rádio de Berlim, indiretamente, tornou-o responsável pelo
desastre de Stalingrado e outros fracasoss alemães na Rússia.

OS ALEIUÃES EllI SPEZZIA
Londres, 10 (U. P.) - A

emissora de Berlim informou
que a base naval italiana de
Spezzia está em poder dos ale-

H.io, 10 (A. X) - Autoridadet
da delegacia de Ordem POlítiea.
e Social apreenderam, num trelll
da Leopold ína, uma valise perten ..

cente a Benedito José de Sousa
que se destinava ii localidade flu:
minense de Itaocar a. A mala con,
tinha uma carga de dinamite, PaI.
vara, cartuchos para es-pingarda e

estopim. Esse material segun{)_()
contou Benedito, destinava-se a
Adernar Barr al. Em poder do co.
merciante José Beochen tamhém

OCUPANDO A ALBÂNIA
Londres, 10 (U. P.) - A

rádio de Berlim informou que
as tropas alemãs ocuparam as
localidades albanesas de Valo
na, Durazzo e Elbazan.

OS NAZIS']'AS RiU NOVA
RIVIERA

Londres, 10 (U. P.) - A
rádio de Berlim informa que foi apreendido copioso
as tropas alemãs ocuparam explosivo de fabricação
Nova Riviera, cidade italiana. tina.
. ,,;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,_

A ITÁLIA GUERREARÁ O REIeH PARECER APROYclDO
Londres, 10 (U. P.) - A Itália está na iminência de ir à Rio, 10 (A. N.) - O presidente

guerra contra a Alemanha, em consequência da criação de um da República aprovou o parecer do
govêrno fascista italiano em território do Reich. Nos meios ,DASP, contrário ao pedido feito
diplomáticos suiços, acredita-se que o estado-de-guerra entre /pelo Montepio dos Servidores Pú-·
a Itália e a Alemanha será declarado nas próximas 24 horas. blicos no sentido de permitir des
Os observadores aliados são de opinião que as relações entre conto em folha dos seus associados.
a Itália e a Alemanha tornar-se-ão ainda mais tensas, pois a nas respectivas repartições públi
emissora de Berlim acabou de anunciar que Mussolini, foi caso O importante é que decidiu o

designado "chefe do novo govêrno italiano fascista organiza- govêrno não fazer nenhuma modi
do no território do Reich". Assim sendo, opina-se ser pos- ficação na lei de consignação,
sível que dentro das próximas horas o marechal Badoglio to- mantendo o princípio de que os

me medidas drásticas para resolver essa situação de dualida- descontos só se farão para a Caixa
de de govêrno, criada pelos nazistas. Econômica e Institutos e Caixas de-

Aposentadorias.

mães.

RO�IA, ATACADA
Londres, 10 (U. P.) - Notí

cias transmitidas pelos círcu
los oficiais italianos anunciam
que Roma está sendo atacada
por fôrças alemãs.

'l'ARENTO OCUPADA
Argel, 10 (U. P.) - As fôr

ças aliadas desembarcaram e

ocuparam a base naval de Ta
rento.

O REI NÃO ABDICOU
Madrí, 10 (U. P.) - Infor

mações de Roma, em caráter
oficial, desmentem a abdica
ção do rei Vitor Emanuel.

OS ITALIANOS RESISTEM AOS ALEMÃES
Estocolmo, 10 (U. P.) - A emissora de Tirana na Albânia infor

mou que as tropas italianas, lá acantonadas, estavam dispostas a co
laborar com os aliados; mas, até agora, não há notícias -ele que êstes
tenham desembarcado. Informa ainda aquela emissora que, contraria
mente ao que informou Berlim, os italianos estão resistindo aos ale
mães em Durazzo.

LEMBRANDO...
Proêza sensacional - O quadro

-do veterano e glorioso América, de I

.Joinvile, que em 1931, quebrou a.
invencibilidade do Atlético, de
Coritiba, que então, ostentava o
honroso título de bi-campeão in
victo do Paraná, derrotando-o pe
Ia significativa contagem de 3 ai 1,
era o seguinte: Otávio, Abílio e
.Scorssatto, Silo, Pedro Silvi
no e Bílbáo, Valdemar, Pedroca,Custódio, Nico e Totinha.
Parece mentira. .. - Data de

1866 a creação do posto de juiz,
para dirigir as partidas de fute
ból. Antes desta data deixava-se ao
cavelheirismo dos vinte e dois joga.dores em campo, a suspensão do
jogo, assim como a aplicação das
respectivas penalidades.
Recorde - Em 1924, Nilo foi o

'jogador carioca que mais tentos fez
'mo campeonato gurunabarino: 28.
Feito brilhante - O Fluminenseé o clube que mais vezes foi cam

peão carioca: treze vezes.
Vitória expressiva - Em 1914 o

quadro inglês do Exter City, em
-sua excursão à Argentina, foi ven
cido pelo combinado da zona norte
de Buenos Aires por 1 a! O.

Os paulistas no Rio Grande
'Os paulistas exibiram-se pela primeira vez no Rio Grande do Sul,em 1912.

CAMPEONATO CARIOCA
São os seguintes os jogos progra

mado� para amanhã: Flamengo x
Flummense, São Cristóvão x Botafogo, Canto do Rio x América! e
Madureira - Bonsucessó.
CAMPEONATO DE BLUMENAUA tabela do certame da Liga Blu
'menauense de Futeból marca para(;lmallhã o seguinte prélio: Blume-

nauense x IndaiaI. CONFRONTANDO...
As maiores rendas do campeonato

paulista
São Paulo x Corintians - 3ô7.181

cruzeiros - (returno).
São Paulo x Palmeiras - 367.040

cruzeiros.
São Paulo x Corintians - 323.546

cruzeiros (turno).
Corintians x Palmeiras - 262.857

cruzeiros.
São Paulo x Juventus - 131.32,1

cruzeiros (returno).
São Paulo x Portugueza - 129.841

cruzeiros (turno).Palmeiras x Ipíranga
cruzeiros (turno).
São Paulo x Santos - 110.546

cruzeiros.
São Paulo x Ipíranga - 90.851

cruzeiros.
São Paulo x Portuguesa - 76.850

cruzeiros (returno) .

São Paulo x Juventus - 76.625
cruzeiros (turno).
Coríntíans x Ipiranga

cruzeiros.
São Paulo x S.· P. R.

cruzeiros.
Palmeiras x Santos

cruzeiros.
Corintians x Santos

cruzeiros.
Palmeiras x Ipiranga

cruzeiros.
São Paulo x Comercial

123.480

75.000

72.618

71.132

63.820

61.073

60.752
cruzeiros.

AS MAIORES RENDAS DO CAM
PEONATO CARIOCA

Flamengo x Vasco 156.000
cruzeiros.
América x Flamengo

cruzeiros.
Vasco x Fluminense

113.729

102.671

1�'_fJl:&êlaA -SI}:t'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreB
nOR OS80S, Reumatismo, Cegueira; Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz os individuos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavef
como um Iícôr

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

da mesma origem
FaLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composlç!o 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 índíeação apro- facll manejo para o público
prfada (slfiUs em varias de lUO combate li. sUllie, qualída
suas manifestações) os resul- dei que frequentemente 8-
tados têm sido satlstetoríos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

América, x Vasco - 83.006 cru
zeiros.
América x Fluminense - 74.68,1

cruzeiros.
Flamengo x Botafogo -

cruzeiros.
. São Cristóvão x Vasco -

cruzeiros.
Flamengo x São Cristóvão

61.976 cruzeiros.

TENHA

material
clandes_

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.

CAMPEONATO PAULISTA
Os prélios de amanhã: São Paulo

x Santos, Comercial x Jabaquara,
Ipiranga x Juventus e Portuguezade Esportes x S. P. R.

cruzeiros.
Flamengo x Fluminense - 90.878

.' cruzeiros.

A-I A despesa com o

tençao . cinema póde ser ti,
roda com a venda de papel velho.,
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua F'roncísco Tolentino. 3.

CASA
Vende-se uma, à rua Bocai�,151 com fundos para o mar"

medindo 11,30 metros de frente'
por 60 de fundos. Tratar na

mesma das 17 horas em diante.
15 v. - r

CASOS INTERESSANTES DAS
REGRAS DE .FUTEBóL

Em certas ocasiões há casos inte
.ressantes nos campos de futeból,
pondo em dificuldades os árbitros,
provocando dúvidas e reclamacões
dos jogadores e dando origem' a
discussões e incidentes entre os tor-
cedores.
Vamos citar um. dêsses casos

curiosos. Realizava-se uma partidade futebol na Itália. Era, jogo ex
tra! oficial, mas, mesmo assim, os
dois quadros buscavam afanosa
mente a vitória. Em dado momento
investe o ataque de um dos qua
dros, a defesa, contrária é vencida.
Atira um atacante e o arqueiro não
pode defender o tiro alto. A bola,
entretanto, nfio foi às redes. O chu
te fôra desferido, de perto, de bai
xo para cima e a bola, batendo em
baixo {Ia trave ficou espetada num
prégo que 311í havia. Os jogadores
'cercaram o juiz, para saber qual
era a sua resolução. O dirigente do
prélio teve ligeira hesitação, mas
examinou bem a, posição da bola
e resolveu não conceder o tento,dizendo que o couro não transpu
zera totalmente ru linha de méta.
• Agiu bem o árbitro, que demons
trou conhecer as regras do fute
ból, pois não há tento se a bola não
ultrapassar por completo a linha
de. méta. Foi o que se deu nesse
jogo disputado na Itália, pois o
prégo estava em cima dru linha de
méta e não além da mesma.
NOSLE,N.

74.421

73.202

BADOGLIO CAíU '1
Berna, 10 (U. P.) - Cons

ta que foi derrubado o govêr
no do marechal Badoglio. �e'
gundo parece, o marechal En
rico Caviglia .foi nomeado pre
sidente do Conselho do novo:

govêrno.

JUIZO
TEM S(FILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO j(

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


