
lfAIS UM BOATO SÔBRl�
IlUSSOLlNI

Madrí, 15 (U. P.) - Circulou
em Roma o boato (não confir
mado) de que Mussolini foi
morto a tiros de revólver, du
rante a luta que se travou do
mingo entre paraquedistas ale
mães e carabineiros italianos.
Segundo consta, o capitão dos
carabineiros alvejou o dirigen
te fascista, tirando-lhe a vida,
quando compreendeu que os Ial�mãe� dominavam a situação
e mm libertar o ex-duce.

o
A JlIARCHA DO 8° EXÉRCl'l'O.
Londres, 16 (U. P.) - O Oí

tavo Exército Britânico, que
avança desde e Calábria, possi
velmente em direção de Saler
mo, já se acha a 100 kms. dessa
posição, onde alemães e norte
americanos estão travando san

grentos encontros. Acredita-se
que, se o general Montgomery
conseguir manter o ritmo de
seu avanço, muito cedo estará'
em condições de prestar apoio
aos bravos soldados que enfren
tam a fúria nazista em Salerno ..

De novo firmaram pé em Salerno
LONDRES, 16 - (D.P.) -- A emissora de Berlim admitiu que os Aliados
suspenderam o reembarque de suas fôrças em Salerno·· e que as

mesmas se mantêm, agora, firmemente, na zona da� costa.
.
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Reforvos chegam e· aumenta a lutaMUSSOLINI CON'fRA A CAS."'-. ram pelo menos, a terça parte tiveram de recuar em Altavila mesm? informante adiantou estão levando a melhor e. que
nE SAVOIA dos paraquedistas e guardas de e Albanela; mas a situação ho- que nao existem notícias àcêr- foram causadas pesadas per-

Londres, 15 (U. P.) - Mus- assalto alemães que participa- je melhorou sensivelmente a ca do Décimo Exército brítâ- das aos soldados norte-ameri
solini reconhece, tacitamente, ram na operação, que foi che- julgar pelos despachos da linha nico, sediado no Próximo Orí- canos, que desembarcaram em
a existência do estado-de-guer- fiada pelo comandante Otto de frente. Os norte-americanos ente. Ainda segundo o corres- Salerno. Além disso, teriam
ra entre os fascistas e os parti- Skorzeny, em seguida condeco- não se limitam a defender a pondente sueco. essas fôrças sido destruidas várias dezenas
dários do rei da Itália. Essa rado com a cruz de cavalheiro cabeceira-de-ponte, que con- britânicas destinar-se-iam a in; de toneladas navais aliadas em
conclusão pertence aos obser- da Cruz de Ferro. A cena da li- quistaram, enfrentando grall-' vadir a região do sudeste eu-I Salerno. Informaram ainda os
vadores londrinos, que desta- bertação d;-Mussolini foi bem des riscos;' dizem as notícias ropeu. nazistas que foram aniquila-
caram ser a denominação de patética, e, segundo a emissora da frente que o Quinto Exérci- dos, recentemente os paraque-
"Partido Republicano Fascis- de Berlim, assim se desenvol- to norte-americano está contra- 1'10 XII ].)RISIOXEIRO DOS distas britânicos que desceram
ta" uma demonstração clara de veu: O chefe do grupo nazista atacando e submetendo os na- ALEJUÃES em Castellamare. Confirmou-
que o "duce" não reconhece penetrou no quarto de Musso- zistas a dura prova. Berna, 15 CU. P·.) - Os cír- se, porém, de parte aliada, que
mais a existência da Casa de lini e exclamou: "Duce",o· culos locais consideram que o as tropas das Nações Unidas
Savoia. Acredita-se que a luta Fuehrer mandou-me libertar- UIlA BELA PÁ(UNA DA Papa Pio XII é prisioneiro do contiuuam operando, com fir-
entre o "duce" e o Rei chega- vos. Desde agora estais sob mi- AVIAÇÃO marechal Kesserling, cornan- meza, na região de Salerno,
Tá a tal ponto, que os partídá- nha protecão". A isso Musso- Argel, 16 (U. P.) _ As tôr- dante das fôrças alemãs no se- não sendo, portanto, exatas as
rios do monarca poderão ir à lini, certamente, depois de ças aéreas aliadas escreveram,

tal' de Roma. Durante todo o informações alemãs sôbre a
guerra ao lado das Nações Uni- olhar para os lados para ver ontem, uma das páginas mais dia de ontem, circularam notí- retirada dos aliados.
das. Existem, mesmo, alguns quem dominava a situação, brilhantes para o rol de seus

cias alarmantes, temendo-se,
observadores que consideram respondeu: "Já havia pensado grandes feitos. 'No transcurso mesmo, pela segurança do Pa
viável que o rei e o marechal nisso, nunca duvidei

.

que o de 24 horas, fizeram mais de pa. Outros despachos acresceu
.Badoglio lutem contra Musso- Fuehrer deixasse de fazer todos dois mil vôos, sem perder um

tam que paraquedistas alemães
lini e Hitler, no mesmo pé de os esforços possíveis para ar- só aparelho, auxiliando decísí- entraram na praça de São Pe
igualdade dos integrantes das rancar-rne daquí". Poucos mo- vamente o Quinto Exército. dro, no Vaticano, encarregan
N::_ções_ Unidas_. Mas essa opí- mentos depois, aterrisou na Não há memória de assalto de elo-se das funções policiais.
mao nao pertence aos círculos plataforma um avião "Fielers- tal envergadura, em toda guer-oficiais de Londres. Opina-se. Storch", que conduziu Musso- ra do Mediterrâneo. Do resulta-

PROGRA:ilfA DA "ALIANÇA
em alguns meios bem informa- lini para a Alemanha. d d

_

f I b lt
I. UE GARIBALDI"

dos que AI' d
-

tê
. o essas açoes, a a em a o o México, 15 (U. P.) - Paraos la os nao em In- --

tí
.,.

de Jio
í

ôbterêsse em considerar o rei e A IIENSAGEJlf DE
no iciarro ,e roje, so re o ru- que a Itália volte a viver em

Badoglio como estado aliado, ROOSEVEVf

I
mo que esta tomando a batalha regime de verdadeira liberda-

integrado nas Nacões Unidas Washington, 15 (U. P.) _

de Salerno. de - explicou a "Aliança In-
uma vez que são

�

demasiada� O presidente Roosevelt envia- MENTIRAS DE BERLUf ternaci?nal d� Garibaldi_," -

mente intensas as ligações que rá, na próxima sexta-feira, I Nova Iorque 16 (U P) -:__ AJ as.
Naçoes 1!1lldas deverao se-

durante dois decênios tiveram uma' mensagem ao Congres- .

d B' I' .

. .

t
guir o segumte programa: 1°

CdS .' f
. emIssora e er nTI, que on em dissolução da mo

.

a asa e avoia e o Partido so, re erindo-se aos progressos citava uma nova "dunquerque " .
narquia � es-

Fascista de Mussolini das Nações Unidas na guerra j 's I dT h'
tabelecímento de um governo.

contra as potências do "�ixo". em a erno, mo I �cou oje o provisório constituido por an-

..AS AVENTURAS DE lUUSSO �om de �uas �r��e��as. Provan- tí-fascistas; 2° IJermitir o re-

Londres, 15 (U. P.) _ Mus- O 50 EXÉRCITO ESTÁ CON- o q�e e mais aCI peg�r um gresso dos expatriados antí-
solini, quando foi libertado pe- TRA ATACANDO me�tIroso do que um cox,�, a fascistas; 3° pedir ao povo íta-
los alemães, encontrava-se no Argel, 16 (U. P.) - Parece emIss�ra. confessa a su:=t A Sll:'- liano que lute pelas Nações-
Hotel Gran Sasso, no pico das ter sido afastado o perigo que presa dIa�te da resistência Unidas, garantindo-lhe para
serras do Abruzzo, o qual só ameaçava- o Quinto Exército norte-am.enca�a em Salerno. depois da guerra um regime de
póde ser atingido em bonde aé- Americano da zona de Salerno. Em seguida, lll�orma. q�� os compreensão e justiça; 4° es
reo. Os paraquedistas germâ- Informa-se oficialmente que os alemaes conseguiram dIVIdIr os tabelecer' outras frentes de lu
nicas desceram na plataforma Aliados estão fazendo novos britânicos, que ocupam Saler- ta européia, que obriguem a
do cume, a qual mede apenas desembarques nessa regrao, no, da cabeça-deponte ocupada Alemanha a abandonar o solo
uns 500 metros quadrados de desmentindo-se, assim, as ver- pelos norte-americanos. Admi- italiano. A Aliança Italiana de
.superfície. Depois de breve lu- sões que a propaganda nazis- tindo que seja certa a informa- nuncia o rei e o marechal Ba
ta, os alemães dominaram a ta espalhou, ontem, sôbre a- ção, cumpre destacar que os doglio como fascistas tão cul
.guarda italiana e libertaram o evacuação das fôrças norte-- alemães confessam estar Saler- pados quanto Mussolini.
"duce". Os italianos liquida- americanas. De fato, os aliados no com os aliados, desmentin

do sua própria afirmativa ante-
rior de que as tropas nazistas
haviam ocupado a referida ci
dade.

Ano XXIX H. 8917

f
1

AfOlADOS PELA ARTILHA-'
RIA NAVAL

Londres, 15 (U. P.) - A:
emissora de Berlim informou
que a cidade de Salerno foi re
conquistada pelos alemães.
Ainda segundo os mesmos in
formantes nazistas, os aliados
foram derrotados ontem na zo
na de Salerno e em Eboli, onde
uma unidade norte-americana
foi destruída e outra foi cerca
da. Acrescentaram os germâni
cos que os Aliados se retiraram.
para a zona da costa, onde es
tão resistindo aos ataques ale
mães, apoiados pela artilharia
de suas fôrças navais.

AVANÇAM CÉLERES OS
EXÉRCITOS BRITÁNICOS
Argel, 15 (U. P.) - As fôr

ças do Oitavo e do Quinto Exér
citos britânicos continuam
avançando velozmente nas pro
víncias da Calábria e Pugglia,
no sul da Itália. Informações
de Argel salientam que as tro
pas de Montgomery, que já
ocuparam Cosenza, seguem
avançando para o norte, a-fim
de alcançar a zona de Salerno,
para reforçar os norte-ameri
canos, que ali desembarcaram
na semana passada .

(Continua na 8a. pag.)

Cartêi·'·â····perdIdaNa sessão do cinema "OdeonB.
domingo à noite, perdi uma car

teira com cêrca de mil cruzeiros,
que não me pertenciam. E'ou pro"
fissional do volante e sempre .dei
conta dos meus neg6cios, hones
tamente. Espero que a pessoa, que
achou a referida carteira, ma de
volva, pois será generosamente gra
tificada. Por obsequio, poderá en

tregá la à redação do "Estado".
Fpolis .. 13 - 9 - 43.

SEBASTIÃO FIGUEIREDO
3v·a

AONDE IRÃO O 9° E 100
EXÉRCITOS 7

Estocolmo, 15 (U. P.) - O
Nono Exército britânico está
sendo embarcado, em grandes
comboios, que se encontram ao

largo da Palestina e da Síria,
devendo zarpar para destino ig
norado. Foi ° que revelou o

correspondente do" Svenska
Dagbladet", baseado em infor
mações não confirmadas. O

AS INEXATAS INFORMA.
ÇÕES ALEMÃS

Londres, 15 (U. P.) - Conti
nuam a. traz-ar-se violentíssi
mos combates na região de Sa
lerno, recebendo os aliados e
eixistas novos retôrços, 'que
aumentam cohstantemente a

intensidade da luta. Segundo
informações aliadas, desceram
em terras italianas novos con

tingentes e grande quantidade
de abastecimentos aliados, sen
do reforçada a grande cabeça
de-ponte na zona do golfo de
Salerno. Os alemães, entretan
to, continuam a afirmar que

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Quinte.felra••6 de Setembro de '943

I,

o PRECEITO DO DIA

IMãos . poluídas pelo bacilo
tífico podem contaminar trutas
que se comem' cruas e com cas

ca, as quais assim veiculam a

PI��PJ� I�OR���fJ�O�HA Dg l�eb��n��i���e. medida higiênica Stall-n homem de fam'tlalaESZADO. de alto valor a prática de pas-

.

comel�' F���;�� �1��J�S�á "g�l�f����:�� ando alguém. tal como o =a. sar em água fervente as frutas . ,
LavG;l. E�e se queixa de que o seii

Iheir-c da ilustracão a-cima, oferecer- que vão ser ingeridas cruas e Muito pouco se sabe da vida particular de Stalin. Henry Cas-lacaio lIao conseguiu fazer muito lhe, em amâ.vel gesto. um cálice do com cascas. S.N.E.S. id d d "A
.

d P" b dpela "!Vova"Ordem" e o FJ'(lllkfur- excelente aperitivo K NOT, lembre- SI y, correspon ente a ssociate ress, que aca a e regres-
te!, Zeitunç comentando o tLWmo se V. Sin. de acrescentar, 110 agrade- sar aos Estados Unidos da América do Norte, procedente de Mos-<ilSCLU'SO de. Laval acrescenta ob- 00' .. gentiJaa:E1.íEE T.4N- Ag ad cl entoo I" d

.

d J S I' d
.

serul!çõe� irônicas a respeite das r e Im cou, teve o privi egro e anunciar ao mun o que oe ta IR tem OIS"

expticaçõee do pOl'ta-uo::: hitleris: BFI'1 {J l1EU -AJ'Et7JTIVO filhos na guerra e uma filha muito bonita. O filho mais velho Jacóbta na França. O citado Jornal diz lWElJ/!.EltJl Publicamente, desejo apresentar Josefovich (34), que usa o nome da família do pai, Djugashvili, é.a certa altura: "Nunca os [rance- '••�·rc iiI
ao sr. dr. João de Araujo os meus

.,:es �0lT!preendel'Qm as coisas de � \�1,'.A melhores agradecimentos pela ma- filho da primeira esposa de Stalin. No princípio da guerra entre a
co'!'erclO. Nem couseçniram apre- ;;;;;;;;:;;:;;:s�.';;;Õ:;;);;-ES-;;:{/.,n-;==-os neira com que, usando (l sua gran- Alemanha e a Rússia, os alemães disseram que o tinham feito pri-l�eltal' as. riquesns de seii país". . H de competência de especialista, me fE!n. segmda declara que é neces- .TJ••IIi..I ....

operou de uma enfermidade da sioneiro. As autoridades soviéticas não con irmaram nunca a sua
SQJ:10 tOl}ll!-l' T!_ouas medidas' para garganta, restituindo-me a saude. captura pelos alemães, mas disseram que êle esteve com ai sua ba-·'a mtells�fIcaçao da produção e que Ao mesmo tempo, quero agradecer d" f I d S I V Icada pais deoe contribuir para ali- MACHADO & CIA. às bondosas irmãs da Casa de teria "até à última grana a . O i ho mais novo e ta in, assi i
n_,lCntar a capacidade produtioa da) S d S S b 1 h J f h (22) I

. ,.

d d
.

Europa. O correspondente berlinen AG�NClMl E REPRESENTAÇõES
au e. �o .e astião, pe a. carin 0- ose ovic , usa o nome revo ucicnann a ota o por seu pai,

d "S sa csaíatêricic ·corn que oh me

cer-I S I'
-

I d
. -

f
A ,

f d bse O tockolm Tidningen" ci- Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - 5. coram. ta ID. E corone a' aviaçao, com uma 'orça aerea na rente e a-

fiando as palaoras de Laoal, salien- Florianópolis F Ii 15 9 43 t Ih O filh d St li
-

d bem nri '1'
.

a que os alemaes requisitaram sd- Sub.agentes nos principais mu.ic1pios do
po IS., - -

• a a. s I os e a n nao po em nem rece em pnvl eglOs, neaL
mente um terço da produção folal ESTADO

EMANUEL ALFREDO BARBO��2 se -faz reclame dêles. Quando Jacob foi mencionado por se ter dis-·
1; ca.l'l1f!._ !da França e nem 110% de ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..l tinguido e Vassily foi condecorado', os nomes dêles apareceram na.33 nlllhoes de hectolitros de ninho
P!.'lJdl.lÇã_O »tnicota francesa globa/ ordem alfabétiéa 'que lhes competia, entre muitos outros. (Exclusi-O referido correspondente peraun- BRJ1J'7EMENTE d "E C d d L d O ESTADO)ta. ddmzrado, o que fizeram com / 11 1

vo O uropea�espon ents, e on res, para

.'.o resto, pois, o consumo de uinhn ...L

Ina Fr;ança é scueramente raciona- THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY :'do. ]\. aturalmente, há uma l'espos-la clara a essa pergunta: a sabota- Organização Irmãos Regis & Cia. Ltda. LIMITED :

ue,m .. Apefar dos pedidos do velho Sédc: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Pctalll e da to'rca em d Represen tações, Comissões, Agências em geral

I
C $ 1 211000000000. • prega a por r . . . , .

I.aval, sabe-se que os camponese,) e conta própria. Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19na França destroem suas colheitas Serviço de estatística e propaganda agrícola,e que armazenam aénero» e ninho . r

exclllsiua�nente para seu própri� comercio e indústria, em colaboração com os Po-
liSO: O discursa de Laoal e os al- deres públicos.
aansmos que citou, parecem dar Correspondente'fi e Viajantes em todos Muni-
razao as queixas dos alemães que cípios do Estado.pretenderam e não puderam �bterda França, os abastecimentos que

Aceitam-se propostas de representações e agên-
es�e pais lhes poderia fornecer, cios em geral, para estudos e possíveis negócios.afirmando, portanto, que as promessas do gouenlQ francês não fo-ram cumpridas. .

Herr Hitler também não está
con�ente com a Dinamarca. Ele
.quelx�-se de que os dinwnarqueses nao querem compreender a

:"Nova Ordem". 'Os nazistas reve
'Iam que ,tem aumentado conslde
rauelmente o número de atentadoscontra -trens e atos de ,sabotagem.'E.ss�s atps são IPraticados por profiSSIOnaIS ou amadores. Os prlmei
]'os são elementos uindos de paísesestrangeiros descido sem paraque.las, e com grande prática no ma
ne/o Ide explosiuos e metodos aperVelçoados de sabotagem. Raramen
,te são .descobertos porqwe contam
,('om a cumplicidade da população.'Correm por .sua conta atentados
'mais_ sérios. :

Segu!lfjo uma infor-
11!aç_aO .s.egura, a atwzdade Idos protlsslOnazs : .apresenta a média de
,7lma sabotagem graue por dia. Efelill'ados com extrema habilidadetêstes atos estão visando sobretud�rinutilisar 'a parte essencial do me
oCrmismo de uma usina... . .. '"

: . Todos os recursos da polícia di
namarqllesa às ordens das autori
(/ades alemãs l'esultam inúteis con
tra e�tl!s afiuidades. Os guardas
especlazs destacados para ds lZ'si
)Ias são na maioria das uezes Clzm
plices ali se deixam iludir [acilmente pelos sabotadores ..
Com referência as sabotagensúnais gmues, os escritórios de in-

-
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos•.

A direção não se responsa
Jjiliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

O ditador nao
esrê contente

o PENSAMENTO DO DIA
·A sorte dos tiranos é temerS. CORNÉLIO, PAPA

Nasceu em Roma; eleito Papa em todos aqueles que fazem tre-
254 governou a Igreja durante 2 anos. mer» - Ségur ,

Tendo a peraeguição dos Cristãos re-
,

crudecido em Roma, transportou-se
para Civitavecchia, de onde continuou
a dirigir a Igreja. Chamado à Capital
para dar conta das desordens que se

processavam, segundo o imperador.
por causa dele, foi interrogado. Acusa
do de escrever cartas contra o interes
se do Estado respondeu com calma
que, a correspondência que mantinha
tratava tão só da glória de Cristo e

da salvação das almas. Prêso e su

pliciado, converteu ainda a família
do carcereiro, euja mulher paralítica
.havia 15 anos íôra curada por êle.
Desdenhando a oportunidade de ga-

I
nhar a vida em troca da Fé, foi com
20 outros, marti rizado.

ESCRITÓRIO
Rua Felipe Schmidt n.O 41

Caixa Posial - 185
Santa Catarina

TRAJANO J. REGIS
Superin tendente

O santo do dia A
DIA 16 DE SETEMBRO

NOSSA SECÇÁO'

BALANÇASCORTADORES
CARRINHOS

AUTOMÁTICOS

Florianópolis

formações alemãs costumam silen
ciar. Frequelltemente ,os jornais
locais uem a saber .dos ' aconteci
mentos pela ordem .Que recebem
das autoridades, proibindo 'a sua

diuulgação. Em compensacão,
maior publicidade ·é permitida" em
relação ,aos casos em que os sabo
tadores falham ou em que, embora
não oferecendo gravidade permi
tem represalias severas por serem
executadas por amadores. Ne,ifa
cate.gória podem ser inclzlidos llU- rmerosos incêndios ,"acidentais",
atl'Uzados ,de trens com tropas e da
destruição de estoques llteis aoS
alemães. Entre os amadores figll-
ram jouells desejosos de auenturas,
contra ,os quais as sancões são
mais dificeis, {lois 'Policiá e jllSti
ça dinamarquesas prOCllram agi,�
em seu favor. Conta-se o caso de
um alfaiate que tendo recebido
Illlla encomenda de uniformes ale
mães, passou pelo "dissabor" de
ver incendiado o seu estoque ele
pano dllrante a 11oite.

.

A ANEDOTA DO DIA
SEM RAZÃO

O inquilino - Sinto muito,

Maravilha Mecânico
A exatidão no funciona
mento das balanças auto

máticasCOSMOPOLITA.
faz com que sejam conside
radas como uma verdadei
ra "maravilha mecânica".

•
Outros afamados produtos

COSMOPOLlTA:
Ba.nbeh-as • Fogões • Aque
cedores» Váhulas aulomá
I icus para descarga. Mu te-,
r ia l para en ca name n t.os ,

mas nào posso continuar no seu

apartamento. Quando chove a

água se filtra
O senhorio - Água filtrada!

E o senhor ainda se queixa?

MOO. 305013060
5/15/20/25/30 qls,
Bolanca Automático

de' Inclinação

o PRATO DO DIA
ESPINAFRE A COCÓTE
Separe as folhas de um bom

molho de espinafres, leve ao fogo
com sal e cozinhe em fogo
lento,

Carrinho Automático

Escorra a água, pique todas
com a faca, deite num molho
branco um pouco consistente,
leve ao fogo novamente. pin
gue gotas de limão e arrume no

prato' No centro da verdura
coloque alguns ovos levemente
cozidos (cozinhe os ovos ape
nas uns cinco minutos, deite
os em água fria e descasque-os
com cautela).

Codador de Frios

Orçamentos mediante indicações;
(opacidade, dimensões da plataforma

Prollllto de SERGIO, IRMAOS & elA. LIDA. - Rua Sampaio Moreira, 247 - S. Paulo

.................................................
·
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i COLUMBIA i: As mais famosas mUilcas, com os mais •

i famosos artistas. I:
• ÚLTIMAS NOVIDADES j'
:1· Na "RADIOLAR» IRua Trajano, 6 •

: :
:. ""..

;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;;;;;;;,;;;;;,;;;,;;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;�;;;;;;;;,;;;;;;

"A Bandeira Nacional quando em prés
tito ou procisslio, não será conduzida em

posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da c0-

luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (Decreto-Iel n. 4.545.

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA- FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

';,

y
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Londres, 16 (U.P . Urgente) -- A rádio de Roma informou que Uuo Cavallero sui
cidou-se, após ter sido posto em liberdade, pOis «nao podia suportar a vergonha

da traição de seu pais».

Realizou-se ontem, à noite, em

Niterói, o anunciado encontro amis
toso entre o São Paulo e o Vasco
da Gama, que terminou com a vi
tória do "onze" paulista pela con

tagem de 3 a 2, tentos de Remo,
Sastre e Pardal. Chico e Lelé assi
nalaram os pontos dos vascainos.
Os dois conjuntos atuaram assim
organizados: S. PAULO - King,
Vergilio (depois Solveria) e Florin
do, Zezé Procópio, Zarzur e No
ronha, Luizinho, Sastre, Leônidas,
Remo e Pardal. VASCO - Oncinha,
(depois Martinho), Rafanéli e Ru
bens. Argemiro, Figliola e Penton,

A Bordo dum Destróier-Es-, em dez ou mais estabelecimen- to dos destróieres,' Zé Luiz, (depois Orlandinho, Lelé,pOlS, para Izaias. Djalma e Chico. Renda:-colta americano, 16 (U. ,P.) - tos particulares instalados no escoltar comboios essas ca- 57.270 cruzeiros, record fluminense.
Equipado com os mais moder- Atlântico, no Pacífico, no gol- racterísticas não são muito ne- -O arqueiro Mozart, que perten
nos sistemas detentores de í'o. do México e à beira dos cessárias. O preço de cada des- ceu ao América, de Belo Horizonte,
som, contrôle de "íncêndio e ex- Grandes Lagos. Os destróieres- tróier-escolta é, mais ou me _ está treinando na seleção goiano.

, -O Botafogo suspendeu. por tem-leI entes �el�h1eú:os, O destróier- escolt� deixarã? os dest�óieres nos, de 3 milhões e meio de po indeterminado, o contráto do

i:scolta, último tipo de nave ar- propriamente ditos em Iíberda- dólares, ou seja, metade do cus- seu profissional Heleno.
mada norte-americana, é uma I de para op-erarem ao lado da to de um destróier. Uma das -Reçressou de sua viagem a São
.arma mortífera que ajudará a esquadra. Os referidos navios maiores vantagens do des- Paulo, o sr. Orlando Scarpélli, pro
levar a termo a campanha con- são produzidos em dois com- t

"

I' t prietário da "Casa Santa Rosa" e

A �Ol�r.-es.co .t� e a sua ex raor- presidente do Figueirense.tra os submarinos e aviões que primentos, porém, todos tem dinária facilidade de manobrar. -Encontra se nesta cidade, o pon
.atacam QS navios aliados. Essas 'características semelhantes. Os

,pode de,screver
uma curva de

I
teiro direito. Pedrinh�, que atuava

unidades foram desenhadas es- maiores têm uma quilha de 90 200 metros de raio a arando no Coricordte , de RIO do Sul O
1

-

1 .'
' 'l:>

,., joven dianteiro será experimentadopecia mente para proteger com- metros' e OS menores sao igei- ve�ocIdad�, sem .perder O eqütlí- no quadro do Figueirense.'botos e estão sendo construidas ramente mais curtos. São po- bno. Esta provido de turbínas -Panela, que atuava no centro
'€1l1 grande número em quase derosos e eficazes que as cor- Diesel e conta com canhões de da linha avante do Indiano, de S.
todos os estaleiros da armada vetas, porém, não têm o pode- 75 milímetros a prôa e a pôpa, Paulo, est.á sendo sendo esperado
d E t d Unid b

.

1 idad .,

d 20 '1' nesta capItal., os j s a os nI os, em como no, ave OeI e e o armamen- peças anti-aéreas _e nu lln�- -No pr6xfrno mês de outubro, o

.;G;;ç-_-;;��---I;;ii,;d;"'_'p�T;-_'_':CG-;;t�-p·��;; if��:r��t���lc���1�e�r�: ��s��: �:��:�:��nd:xcd:���:� �r::�!��
sitivos para lançamento de car- tidas. A estr�a do conjunto. al�-

Nova Iorque, 16 Cu. P.) _ Um "garçon" de café, que tinha gas de profundidade. negro dor-se-d frente 00 COl'ínthl-
ans.

idéias próprias e que idéias! _ foi fuzilado, em ,Berlim, segundo êRÜZ......yERMÊLi'iA...-iíRA'siLiiRA
informou a própria emissora nazista. O jovem enfrentou o pelotão Convocação f Festa corinli�n�-da "Gestapo", por ter sido acusado de "derrotista". De fato São convocadas todas as Sarna- S3"0 PaulovIõ (A. �.) - ea izar-

se-ao, no prOXl1110 sabado, os !este--explicou a emissora de Berlim _. o máu "garçon
"

estava minando ritanas e Socorr-istas da Cruz 'Ver- jos comemorat.ivos da fundação .do
o moral da frente interna, fazendo com os seus fregueses comen-

melha Brasileira para comparecer Corinthians, devendo a sra. Alzira
à Séde no dia 16, de 16,30 às 17,30 Vargas do Amaral Peixoto presidir

tários hostÍs ao regime. Sem dúvida, o curioso garçon quis saber. di I f' d a cerimônia cIo lançamento da. pedrah01 as, com seus I� �.m�s, a- 1111- .e

,\fundamental
do novo ginásio de es

-por que motivo os alemães estão traçando precisamente tantos pla- serem os mesmos I egistados no LI- portes nesse clube.
-.nos de retirada na Rússia. vro 'de Registo da 5a Região Mili- hI"_. _. _-_••-_ _._._• .:..-.-_.

tar e assinados pelo coronel dr.
Ernesto de Oliveira, Chefe do Ser- At""nça-o I � desp�ad com t�, ... • cInema po e ser 1

viço de Saúde. As Samar-itanas e roda com a vendo de papel velho.
Socorr-istas deverão assinar o refe- Compramos o Cr$ 0,40 o quilo.
rido livro. O registo é obrigaaórto. Rua Froncis(.o Tolentino, 3.
Não é mister comparecerem uni
formizadas ..

Sempre avante as fôrças soviéticas ES!!'}A�e�!e,�5 i(�V�)rDt��n!'�n�er!�s��!e���Moscou, 16 (U. P.) - Nez .. dentro de Novorossisk. A notí-I bios de Nezhin, onde se estão t
'

tarde, no Rio Grande do Sul, com a baixa de tempera ura ve-h in, importante cidade no en- cia foi irradiada pela emissora travando violentos combates.
troncamento para Kiev, foi re- de Berlim, que acrescentou: I Nezhin, que é imprtante entro- ríficada nos últimos dias em vários pontos do Estado. Em São
conquistada pelos russos. A no- "Os russos conseguiram desern- camento 'ferroviário, está si- Francisco de Paula, sabidamente um dos lugares mais altos,
tícia foi dada em ordem-do-dia barcar vários destacamentos, I tuada a 112 kms. ao nordeste o termômetro registou 5 gráus abaixo de zero, e desde ante-
,do marechal Stalin e significa aos quais a guarnição nazista' de Kiev.' ontem está nevando intensamente alí, atingindo as camadas
que os russos já estão, firmes, oferece séria resistência".
a 112 kms. de Kiev. No sul os
TUSSOS obtiveram novos triun-
fos, colocando-se a tiro de ca- Moscou, 16 (U. P. Urgente)
nhão da cidade de Pavlogrado,

- O comunicado desta noite,
.que não tardará a ser libertada. entre outras coisas, informa
É tão grave a situação dos ale- que; ,n? setor de Palvogrado, os

'mães, que na frente do Desna SO:'l:tICOS avançaram quinze
realizaram ontem 28 contra- quilômetros ocupando 120 loca
.ataques afim-de aliviar a terrí_llidades.
vel pressão dos russos. Estes,
porém, repeliram o inimigo e Moscou, 16 (U. P. Urgente)
atravessam o Desna em vários

- As fôrças russas esão canho
pontos, reforçando, cada vez neanclo intensamente os impor
mais, suas cabeceiras de pon- t�ntes entrocamentos ferroviá
te. Por outra parte, todo o sís- nos de Losova?a. e Pav�ogrado,
tema defensivo alemão do se- no sul da Ucrânia. Sallenta-se
tor de Poltava está prestes a, que

os russos já se e�con�ram
ruir. devido à reconquista de a apenas 5 kms. da VIa ferrea

Nezhin, ontem anunciada.

I'
Mareta-Losovaya-Oavlograd.
Moscou, 16 (U. P. Urgente)

Nova Iorque, 16 (U. P.) - As vanguardas blindadas so-
<Os russos estão 'combatendo viéticas penetraram nos subúr-

Moscou, 16 (U. P.) - Os rus
sos, que atravessaram o rio
Desna em vários pontos, estão
avançando rapidamente sobre
Roslav, situada na linha férrea
que une Briansk a Smolensk.

de neves a altura de 35 centímetros.
Rio, 15 (A. N.) - 'I'ôda a região do sul do país se encon

tra sob verdadeira onda-de-frio. Em São Paulo, segundo tele-

Moscou, 16 [U.P.] -- Está eminen
te o colapso do ala direita do exér
cito alemão no sul da Rússia.
Salienta-se que os russos, em seus

últimos avanços, chegaram a Beres
tovaya, situado. a 11 kms. ao nor

deste de Krasnodar, ameaçando ao

mesmo tempo o entroncamento de
Poltnvo , situado um pouco mais
0.0 norte. Além disso, mais ao sul,
os russos ameaçam Pavlegrado e

Losovaya, encontrando-se em con

dições de dividir em vários pedaços
o poderoso exército alemão que se

retirou de Stalino, Tangarog e

Mariupol. Ainda de parte oficial
russa revelou-se que os soldados
soviéticos estão tombem avançando
sobre Mirgorod, importante base
alemã ao norte ds Poltnva.

gramas dalí chegados, a temperatura caíu abaixo de zero, e as

geadas estão prejudicando, destruindo, mesmo, as lavouras do
interior paulista. Em Paraná, Santa Catarina e Rio Orande
do Sul, a temperatura baixou também, consideravelmente, ten-
do nevado em algumas zonas.

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

(hegou a Moscou
Londres, 16 (U. P.) -- Chegou a

Moscou o arcebispo de York. O
arcebispo de Canterbury. referin
do-se ao fato. salientou que o mes

mo marca uma novo. etapa no

desenvolvimento das relações anglo-
russas.

•

o destróier-escolta é uma arma terrível

Ações aéreas
Londres, 16 (U. P.) -- Poderosos

formações aéreas aliadas ataca
ram, ontem à noite, o território
alemão e ocupado. Salienta-se que
várias emissoras europeas, inclu
sive a de Berlim, saíram do ar

durante o ataque aéreo aliado.
•

Londres. 16 [U. P. J -- Fortalezas
Voadoras atacaram as fábricas de
aVloes Hispano-suiças e Caudron
Renàult e os oficinas de munições
de Paris, na noite de ontem. A
emissora de Paris salientou que o

ataque foi violento. Segundo os

informantes franceses. foram der
rubados alguns dos aparelhos ata-
cantes.

•

Avançam sobre Lae
Melbourne, 16 [U.P.] -- As forças

aliadas que conquistaram Sala
maua e avançam sobre Lae, ocu
param todos os outros centros de
resistência dos japoneses nas plan
tações de Heath e Vernon. Outros
informações _ acrescentam que os

vanguardas aliadas já ch"garam o
um ponto situado a apenas tres
quilômetros e meio do importante
aeródromo de Lae,

•

Diz Berlim
Londres, 16 [U.P.] -- A emissora

de Berlim informou que, mediante
rápida e vigoroso ação, o exército
alemão ocupou os poderosas for
tificações e baterias costeiras de
Rodes, ali quais cairam intactas
em mãos dos nazistas.

•

Para reorganizar o Depto. de
Estado

Washington, 16 [U.P.] -- O pre
sidente Roosevelt está estudando
um projeto de reorganização do
Departamento do Estado. Acredita-
se que existirão dois sub-secretá
rios de Estado que teriam a seu

cargo, um os assuntos internacio
nais politicas e diplomaticos, e o

outro os problemas de coordena
ção das várias agencias economi- I

cas que atuam no exterior. Nos
meios bem informados salienta-se
que, no coso em que se efetive
essa reorganização, o senhor Nel
son Rockfeller seria designado sub
secretário de Estado paro os pro-,
blemas de coordenação economica.

Rio, 16. (C. P.) - O govêrno de São Paulo acaba de en
-eaminhar ao Instituto do Sal um pedido de autorização para
importar 100 mil toneladas de sal da Espanha. O sal espanhol
.;ficará em Santos por cêrca de 20 dólares a tonelada e, como
está isento de direitos, o seu preço de custo será para o im
'Portador de cêrca de 25 centavos o quilo, ou metade do que
custa a produto nacional. A "A Noite" adianta que a importa
ção agora pleiteada pelo govêrno paulista já obteve o beneplá
'cito do Instituto Nacional do Sal, que pretende até adquirir
as sobras da referida transação depois de suprido conveniente
mente o merca,do paulista. Numa ,reportagem, a propósito,
narra que, por ser de necessidade inadiável, O sal chegou a
'ser adquirido no interior de São Paulo e Minas a 200 cruzeiros
'Por saco, quando o preço tabelado pela Coordenação é de 21
cruzeiros e 90 centavos por saco de 60 quilos.

A DIRETORIA

que
num

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

Forles razões .••

Belo Horizonte, 16 (A. N.) -

Sal espanhol, mais barato que
o sal brasileiro !!!ti

,

REQUERlI\lENTOS, sôbre qualquer as- O operáriO José Menezes,
unto público? Procure a "Emprêsa In-
termediária". se havia embriagado

"bar" local, tentou suicidar-se,
alegando que era "baixo, ama-

Não tinham razão
Rio, 16 (A. N.) Vários

funcionários de nacionalidade relo e feio".
italiana, despedidos pela "Ital-
cable" , reclamaram à Justiça
do Trabalho contra sua dispen- Drogas em colas
sa. Julgando a qu-estão a Quar- S�o Paulo, 15. (A. N.) - A Del�-
ta Junta de Conciliação e Jul- ga.çao do Controle. dos produtos qUl

gamento desta capital, decidiu Ill:lCOS e farn�a.ceut!cos da �o�rde�a,
ser improcedente a reclamação ?ao da :Vloblhzaça� BconomlCa In

e condenou os reclamantes ao formou que deverao ser apresenta
pagamento das custas. das, dentro de 5 �i31S, as re�a?ões d.e"stock" das segullltes matenas pn

mas: vcremal analgésico, iodo meta,

loidico, iodelos em geral, gluconato
ele cálcio, salofeno, benzoato ele só
dio e arsênico branco. Dêsse modo,
ficam essas matérias primas sujeitas

ÚLTIMA HORAArgel, 16 U.P. Urqente -- Annun
cia-se oficialmente ,que mais 28
unidades da esquadra italiano che
garam a Palerma, durante a noite
de 13 para 14.

•

Hà muita gente como êsse fazendeiro ...

Rio, 16 (A. �.) - O diretor do Serviço Florestal recebeu
,'comunicação do delegado florestal da cidade de Anápoles
(Goiaz), seg'uudo a qual, aquela deleg'acia hayia multa(lo um

abastado e influente fazendeiro daquele município, em dois
mil cruzeiros, por estar derruhando matas de sua propriedade,
Sem fi deyiua autorização. ACl'escenta a comunicação que o ato
do deleg'ado florestal causou excelente impressão naquele mu·

,nicípio.
·4

Argel. 16 U.P. -- O Oitavo Exér
cito Britânico se encontro num

ponto situado a 80 kms. das pra
ias de Salerno .

ao regime de cotas.

•

Londres. 16 U. P. Urgente -- A
rádio de Argel informa que as ope
rações para reforçar as tropas
aliadas na cabeça de ponte de
Salerno continuam satisfatoria
mente. Aquela difusora acrescenta
que couraçados e destroiers aliados
bombardeiam intensamente a re

gião.

General Eurico Outra
Nova Iorque, 16 (U. P.) - O

ministro da Guerra do Brasil,
general Dutra, deixou esta ci
dade, com destino a West
Point.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A FED. ATL. CAT. E o BASQUETE ILHEU
O nosso cestoból progride. ema onda de .cntusiásmo, de confiança,h?v�de todos os nossos. esportistas. Pressente-se o progresso. Várias in i

ciati vas tomadas caminham vitoriosas e outras jú chegaram ao seu te r
mino, com resultados magnificas. Nada mais conf'ortador, pois, que as

s�stir a êsse estado d� coisas, nada mais an i rnadnr que ver realizaçõestão belas, trabalhos tao surpreendentes nesse setor eSjJoJ'1 i vo. l�sses mo,
ços que se batem pelo basquete, não lograrão apenas rcsullados bene
ficas para o cestoból. Dêsse trabalho unisono, melodizado. cntuslást.r,hão de surgir reflexos outros sôbre os demais esportes. Ésles scnth-ào,
sem dúvida, os efeitos, o influxo, o que importa em dize]' - a Federa
ção Atlética Catarf'nense, cntidrvlc dirigentes cio ccst obó l hurr iga-vc rrlr,
aparece corno salutar modê lo.

E nada, mais certo. Nada mais razoável. Condensado seus esforços,batalhando com moral erguido, en trando decididamcn t c cm capí tu losimportantes, visando' o : adeanfamento do esporte gcnu inamcnt c amado)'
- o da cesta - os dir igen tes, os moços em gera'l dêssc ramo de esporteverão que refluxos salutares se irradiarão cm várins direções, coritr i
huindo para que o desen volvimento físico cm geral, seja aqui ou ali,
DUIll c noutro esporte, apresente dentro em pouco mu iorcs caracteres,avultando o desejo de trabalhar de dirigentes e dirigidos.

Dessa ordem de coisas certamente que teremos ainda os resultados
técnicos desejados pelos nossos esportistas. O que se eslú Iaz cndo agor.i.
pelo basquete, nada mais é que semear. Virão dias mclhorcs, induhitá
"cimente. Se a nossa eficiência técnica ainda não púde ser cnmpur-adnà apresentada por outr-as capitais dos Estados brnsi lci rox, f'ul urament c
ela tcmurá forte impulso COIll as louváveis e patriót iras i n lciut ivas le
vadas a efeito pela Federação Atlética Catarincnse.

O brilhantismo e o cntusiásmo que vem caracterizando () torneio
promovido por aquela entidade, co n st.i tue prova l'Xllbl'l"l.l1ll' do ]Jl'ogl'e
so do basquete ff orianopo litan».

mente qnando observado através
do balipodo metropolitano... Já
estamos cansados de ver cavalIzei
ros de "tino trato" perderem "a
linha" durante as partidas de [u
tebol, insultarem os árbitros, pro
ferirem palavras de bui.co calão,
sujeitos ás variacões dessa morbi
dez, Seio individl;o,s de duas pe rso
nnlidades (?), biirontes educados
/lOS salões sociais do "qran d mon

de", mas deseducados nos pracas
de esportes...

..

Eleição da Rainha de 19B- Bai
lado "Vozes da Primavera"- Concur'
so "Flor da Vitória" para a Servh o :

rita que levar a mais bonita flôr
natural--Eleição de duas Princesas
--Concurso de Tango "Lira Tênis
Clube"-'Oferta de um brinde à
Rainha de 1942--Concurso de Fox
"Sempre no Meu Coração" - -Cori
curso de Valsa, Meso.s na Joalhd-

ria Moritz--TRAJE A RIGOR.

A loucura esportiua se denuncia
pelo [anulismo, Este cause males
t.erriucis ao esporte, porqlle des
trói (( boa uont ade, mala o espírito
de colaboraçõo, a/llgenla o senli-I
menlo de tolerãncic, sem os quais
o proaresso soment e ii causa de
incnurraneis S(/{'I'ij'icios cansem/c
dar sinal de si. Tudo, porém, [em
o seu lado uiil. X{io [ôr« os atitu
ides desses "IOIlCOS", os seios seriam
dolorosumc nt.e surpreendidon. As-
sim, cada quo! poderá prenenir- SR. MOTORISTA: - Leve os documen-

tos necessários, para a substituição dase . . .

\. carteira de motorista, a "Emprêsa Intel"
J05m BRtGIDO mediária", e aguarde, com brevidade. em

; sua residência. o recebimento da nova

NOSLEN

*

CAMPEõES CARIOCAS
(L. M. D. T.) SilO Palllo Al léf ic ; '1HO,.j. - SãQ Pau-

190B - Fluminense; 1907 - Não lo Atlétic; lHO;,) Paulistamo ;
foi decidido; 1908 - Elurnineusc ; lHOo - Gcrmãnia ; 1907 - Interna-
1909 - Fluminense: 1910 - Bota- cional; 1908 --;- Puulistano ; 19{1{) -

fogo; 1911 - Fluminense; 1912 - Palmeiras; Ull0 - Palmeiras: 1911
Pwisandú; 1913 - América; 1914 - - São Paulo AlIélÍC'; 19'12 __:__' Ame
Flamengo ; 1915 - Flamengo; 1916 ricano; H1l3 - Americano; l\)H _

-, América; 1917 - Fluminense; Cor intlans ; 191;) - Germânia: 191G
1918 - Fluminense; 1919 - Flumí- - Corintians.
nense; 1920 - Flamengo; 1921 (Liga de Amadores de Futebó)
Flamengo; 1922 - América; 1!J23 - 1926 - Pau listano ; 1927 - Paulis-
Vasco; 1924 .- Vasco. lano; 1928 - In t crnaciunal ; 1929 -

CAmea) Paul istano.
Hi24 - Flumi nensc ; 1925 - Fja- (A. P. de Esportes Atléticos)

niengo ; 192G - São Cristóvão; 1927 1913 - Paulistano; 1!H4 - São, • :. •- Flamengo; 1928 - Amér-ica: 1929 Bento ; 1915 - Palmeiras; 191(5 __

I- Vasco; 1930 - Botaf'ogo ; 1931 - Paulistano; Hl17 - Paul ixl an
õ

; 191�
América; 1932 - Botaf'ogo ; 1933 - - Paulistano: l!lJ!l - Paullst ano ;
13otafogo. 1920 - Palcst ru-; 1921 - Paulist».](Liga Carioca) no; 1922 - Corin t ia ns ; 1923 -

CO-I1933 - Bangú; 1934 Vasco' rintians ; HJ2,! - Cori nt ians ; 1925·-
1935 - América; 1936 FlullJi: São Benlo; 1921i - Pu lcsí ra ; 192í.
nense. - Palcstra ; 1921\ --, Cor iut ians ; I(Federação Metrol�olitana) . 11.929

- �orinti�:ls; ,1930 - Corin-'
1934 - Botafogo; 193!) - Balaio- tlans; 19,H - S:C1O Paulo; 1932 _

go; 193(j - Vasco., Palestra; 1933 - Palestra.; 1934 _

CF. M., F.) Palestr�;,; 1936 - POl'lugLleza de
1937 --, FIllllJinense; 1938 - Flu- Esportes; 193(j - POl'lugups<\ de Es

millense; 1939 - ,Flllminensç; 1940 portes.
- Flamengo; 1941 - Fluminense; (F. F. P.)
:1942 - Flalll('llgo. 1935 -, Sa.nl?s; 193fi -

palestJ:a;1 a tradicional

(�i�!n���N�:I)����;��) . �=�:�;tr;���:�:tlc��i��:h{�;à����011�:�j (A S'A MA ( E DOA H I A1902 - São Paulo Atlélir; 1903 - - Palmeiras, cx-Pa.lcslra. I ','.'

ESPORTIVA I oferece-lhe por

I

I
LI------...-........1 X

LOUCURA
Em t·odos os setOl'e,� da \tlioid(/rie

humana, 'para (Jlle haja l'eal pl'O
{/l'eSSO é indispensáoel que doilJ
sentimentos se abriguem no cora

ção do homem: a boa vontade e a

tolerância. No setor esportivo, es

sa lIecessidade se torna cada vez

mais imperiosa para que se resta,
beleça o equilíbrio' enlre os dite
l'entes gl'upamentos partidários.

*

há ressentimentos, ainda há ódios,
ainda há pl'evenç{Jes. Cada qual
pll.Til II corda ])(11'(/ o seu lado e,
como resultado desse pl'ocedill1en
'lo pOllCO inlelígente e nada

com-Ipassivo 011 lolerante, u "sino" não'
'foca ... Serve-se ii vur(/cidade do
partidarismo clllbist(/, alÍmenta-se
'o i'nierlllináuel apetite do !,ana/ismo
doentio, numa triste demonstração
de cegueirll, porqlle, (!'sfÍl é (/ verda
de, todos a{'I!l)(lrao soj'rendo as con

sequencias de "ao inllllbil condllla.
o {anatismo é sempre prejudi

cial, quer IIOS individuas qll'e paI' Ieles se deixllIll domillllr, Illler ao

objeto sôo}'1! () Illlal SI' e.rerce sua

ruina in/'lucllcia. () lllNálico asse

'melha-se ao 10l/cO na maneira de
se condlldr. O louco, pOl'Fm, tem
a atenllcwte de seu estado mórbido
para jusli/i('(/r as diatribes que le
va (( lerInO. O fanático, podendo
I/sar do raciocinio, rellllllcia fI

quolqlrer eslorç'O mental e se en

'lrega lioremente ás Jllais perigosas
paixões. Todavia, pensando bem, o

fanático é mais temível qlle o 101l
co, pOl'que J1l111Ca se póde sabel' ao
certo onde termina sua Incide.:
nem onde começa o seu deseqllili
brio.

...
�,

o grande dissidio /,01, entre to
dos os maleficios que possa ter

callsado, ,l),_lstante benéfico. O {1I/e
ból metropolitaJ1o caira em tal de
composiçeio que arpastara consigo
{)utros esportes, seus satéliles. DII
rante anos e anos, a siluaçeio se foi
agravando, mim crescendo inintel'
'rupto, até que se verificou o desen
lace, teia violento quanto illespe.ra
do. O qne se verilicoll 110 esporte,
oconlece com os orgwzismos 1111-
manos, com os conglomerados so

ciais, elc., porque tlldo está sllbol'-
, dinado (l 1l11la gl'ande e sábia lei,
p([1'a a revogação da qllal neio pó
de concorrer a l�oIllade do homem.
Ref'erimo-lws à lei de "causa e efei
to". O dissidio foi lIlJla conseqllen
',cia nalll'ral dos erros do passado.

•

Conjllrada a crise, há seis anos, ','

os homens lIao expllllgiram tOlal-j Há quem coloqlle 110 mesmo ní
mente do COl'Qçeio os sentimentos vel o louco e o lrmático, conside
mesquinhos qwe tanto, têm

'colltri-'l'ando
o j'analismo simples mani

bllido pal'a entmoal' o deselwolvi- festaçeio de loúcllra. O assunto é
menta normal do esporte. Ainda complexo, sem dúvida, principal-

THE LONDON ASSURANCE
-COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. AJ..MEIDA
Rua Vida! Ramos. 19

•

ma o er a e� e[11
de 20 de setembro a 30 de outubro

preços de liquidação
tod& a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - • a

que preços convidativos!
Muitos artigos serão rebaixados para

diminuição de stock.

Compre, pois,· por pouco dinheiro, o que

vale Dluito :mais 1
Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, 'bôlsas.

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começa a 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro!

Trajano- 8
«a casa que mais vende emelhor atende»

8-Rua

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegantes conj untos de
cintas e suspensórios
de couro, pen-o homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

f
Só na (ASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

M'
", Vende-se um quar-

OVelSto completa:_mente r:.,0-voo Tratar a rua Jooo
Pinto n' 51. 5" 2

Atencão,.

V. S. sleseja comprar ou vender.
casas, terre,nos, máquinas, moto
res, ap6lices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarregara do
assunto. '

CASA
I

Vende- se uma, à rua Bocaiuva.
151 com fundos para o mar.
medindo 11,30 metros de frente

I por 60 de fundos. Tratar na
mesma das 17 horascem diante.

15 v- - 5

GRATIS!
Quer receber ótima surpresa, que

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

Caixa Postal 516 -- Rio de Janeiro.

-,Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

v. -15

Lenha à venda
Vendem-se várias árvores para

lenha. Os interessados podem
procurar o s.or. Raulino Ferro.
à rua Conselheiro Mafra n. 56.

COFRE
Compra-se um, de aço. Ofertas:

à "A Exposição", praça 15, n. 1 L
v- 25

Automóvel
Vend�-se urna .limousine"

Ford V 8-1941, super de luxo.
com ohapa de aluguel. Tra
tar na Garage I ri \!I , das 8
às 10 horas, 5 v. - !i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE aGOSTO -- Domingo, 19 --- Grande «Soirée»

Direção de Percival Callado Flores
.
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I

":VIESTnE ADAO, O CALABW�S"- Alexandre Dumas - Hornance
- Coleç'ão "Os Grandes Nomes" -Editora Vecc h i - Hi o, 1H43.

De "3'lESTRE A]) xo , () CALA-Imundo visto através de uma lente
13HJ�S", disse Alphonse Dn ud et ser, mágicu, de um mun d o pretérito,
uma das jóias de mais valia do mag- 'que rompeu Iodos os laços que o

no tesouro literário do autor de uniam ao porvir.
'''0 Conde de Monte-Cristo".

Porque nesta pequena obra pri
ma resplandece exuberante a por
tentosa fantasia de Alexandre Du
mas, criando um enredo origi rrulis
sirno, e lransluz seu espírito de oh
sorvacão, captador sem igual dlo
p iuhu-esco, encontrnndo na pena
tôdas as côres que o pintor ex true
(1 a palh eta.

Vivas, magnificamente humanas
.são . as personagens de "II'IESTn E
ADÃO". bizarras, de gênio picares
co, dcst ros esgrimislas. p rope nsus
a resolver ii bruta tôdas as ques
iões, c contudo írresist ivclmcutc
simpáticas ... bons amigos de que
com pesar nos despedimos ao eh e

gar ii última página rlêsto delicioso
r orna ncc.

Em nossa época de e spi ri tos
amorf'os, padronizados, de vida
quadriculada, cuja mesmice raro é
quebrada pela aventura, essas for-
tes personalidades barrô cas de "MESTHE AD.�O, O CALABHI':S"

.

"MESTRE AD.&:O, ° CALABRBS", foi esener-adamcntc íradueido por
o com que Dumas se acotove-lou em .1. Dubois .lúuior. f: este 'o terceiro
suas viagens, êsses tipos de exís- volume da primorosa coleção "Os
'1i:'ncia aventureira, que tanto abun- Grandes Xnmes" da Editora Vec
-d ar am eni fins do século XVIII e chi, do Hio de Janeiro, e ostenta
princípios do XIX, têm para nós o uma bela capa alegór.i ca. em cores,
sortilég!o do exótico... de um, do pintor Ramón Espanha.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
HOje e amanhã será a sua prefe1'ida

Urogas nacionais e esteangeíras - Homeopatias - Perfu,marlaa
Arttgos de borracha.

Garante-se a exata observân-cla IH) l'ecettulirlo m�dtco.

PRE-ÇOS MÓ))ICOS�
Kua Consetneíro Mafra. 4 e li (·edttfcio do Mercado) - FONIil UIU

�CARTAZES DO DIA
'-_,H

....

"""!'O-"j�E
....' 'DDC'
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"ODEON,)
-

(lHE
.Anton Walbrook e

história se inícia

. A's 5 e 7 1/2 horas
Sally Gray, no filme impressionante, cuja
na Polônia barbaramente invadida pelos

.,I

Nazistas:

Luar perigosoCOMP-LEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
GUERRA DE NEVE (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00. 2.00 e 1.00. Censura Livre

��-----------------------------

(lHE "IMPERIAL"
A's 19,30 horas

Gigantesco Programa Duplo
Tom Brown e Constance Moore numa comédia adoravel e

interessante:

.Nã0 olhes tanto rapaz!
,

aSSIm,
John Howard,

A volta
Akim Tamiroff e Ellen Drew,

dos
em:

mosqueteirosFILME JORNAL N. 133 (DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,20, 1,50 e 1.00. Imp. até 10 anos

Domingo:

Além do hori��onte azuL"
(Tecnicólor admirável de Dorothy Lamour)

Enquanto o piloto faz seu relat6rio e descança, os rneco.rucos �ecarregam e inspecionam seu

caça Hurricane, rápida e eficientemente. Tudo corre conforme os planos, e precisa ser assim,
.

pois a Aviação Britânica tem grandes tarefas por cumprir. (F6to de British News Service).

(opyright by PREss,1
�.----------....

----·1
"A Bandeíea Nacional quando hastea-

_ da em janela, porta. sacada on balcão, fi·

I VllJ'�·5A8l� ttt. HEITOR MEllO e SENHORA cará: ao centro, se isolada: " dtre+ta, se
, houver bandeira de oun-a nação: ao CPD"

.,.
- , .

• .". participam a seus parentes troo se figurarem diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar, em posição

e pessoas de sua s relações que ruais se aproxime do -centr-o e à di·

O nascimento de seu filho reita deste, se figurando dtver-sas han-

IHi::ORMATIOH

I I
deiras, a soma delas formal' número par.

I HEITOR As presentes disposições são tarubem
aplicavels quando figUl'em. ao lado <la

1 que Paul Chapman, escritor F r 13 9 43 Bandeira Nacional, bandetras repr-esenta-

inglês, levou 20 anos para pO IS., _.. tivas de l,nstituições, corpor-ações ou as-

socíações", (Decreto-ler U. 4.545, de :n d"
escrever um livro de 100 páginas, jnIbo de 1942: _ Art. 111. N. n.
que alcançou enorme sucesso,

pelo foto inédito de ter sido
feito do seguinte modo: lendo-se
do cameço ao fim, ericorrtrcr-ae
um romance, em inglês e, de
trás para diante, tern-ae outro
romance, completamente dífe
rente, em francês? ...

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vâvulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

.........................:

IVida Social i......� � .

2 que o pnrÍteiro selo postal,
retratando uma mulher. apa

receu em 1840, com a efígieda
Rainha Vitória e depois, em

1850, com Isabel II, rainha do
Espanha? ..

Compram-se estabilizadores.
No. "Radiolar", rua Trajano, 6.

Vítor M!>ritz e Maria
da GI6ria C. Moritz

Coloque, num frasco de bôca
larga, meio litro de álcool puro e

duzentas e cinquenta gramas de
�car, terminando de enchê·lo
com pétalas de Elôr, cujo perfume
prefira, ou com ramos de cedro,
olfazema, malva. cheirosa, ou de
lJUolquer outra planta aromática.
Deixe macerar, hermeticamente ta
pado, por espaço de quinze dias.
Ao cabo dêsse tempo, filtre. tendo
o c·uidado de não sacudir o líqui
do. Algumas gotas dessa loção se

rão suficientes para aromatizar a
água do banho. Caso aprecie o per
fume de frútas, substitua os aci
ma mencionados por cascas de li
mão, abacaxi, maçã ou laranja.
Não receie que o açúcar tor,ne Q

loção pegajosa, pois fica depositado
no fundo do vidro .

3 que em Melbourne, na Aus·
trália, em homenagem aos

soldados mortos na primeira
guerra mundial, foi colocudo um

mausoléu, em tal posição que
os raios do sol lhe botem. Uma
unica vez por ano: no dia 11 de
Novembro, às 11 hs., justamen·
te na hora em que foi assi
nado o armistício? ...

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de' seu primogê-
nito LUJZ..FERNANDO.

Fpolis., 10-.9-43,

3 v. - 3

4 que Q B.B.C., de Londres,
irl'cdia. diariamente, lições

de ingMs afim de preparar a

população europeia para a in
vasão? ...

FE8TIVAL
.ld,a� Filhas de Maria, em bene

. ItCIO do Roupeiro SanL2 Isabel.
Foi transferido para domingo,
dia 19, no Salão Arquidiocesano. U'a mulher ma.is facilmente se

convence que é amada, mais corn

o que advinha, do que p.ropriamen
te com o que se lhe diz.- Ninon de
Lenclos.

5 que no «Trafalgar Square».
. em Londres, foi exposto um

dos gigantescos bombardeiros
«Lancaster» e organizado uma

semana «Asas para a Vit6ria»,
cuja renda alcançou a soma

fabulosa de 150,000.000 de libras
esterlinos (10.500.000.000 de cru

zeiros)? .. Missa de segundO
aniversário6 que um corresporidente de

guerra norte-americano des
ceu, em paraquedas, na Sicília.
com a sua máquina de escre

ver, para «entrar imediatamen
te em ação)? ...

Sl'l. Esquecem· se as infidelidades, mosArgêu Ceciliano da não se perdoam.va e filhos convidam
aos parentes e conhe- &nITfn'!Ilárto81cidos para assistirem à
missa de 2' aniversário
do falecimento de sua

inesquecível espôsa e

mãe MARIA COSTA DA
SILVA, que será rezada

, no dia 24, às 7 horas,
na capela de N. Sra. da Conceição,
à praça Getúlio Vargas. Desde já
agradecem aos que comparecerem T h' d. d t 9 v -3 ranscorre oje o ata aniversá-
00 ple oso a o. . I

rio do sr. Luiz S610n do Silveira .

Passa hoje o natalício do sr. Gus
tavo Assis, zeloso funcionário da
Alfândega de Florian6polis.
A menina Mari-Alba, filha do

nosso confrade jorn. Valdir Gri
sard, festeja hoje mais um

versário natalício.
urrí-

pequerio rnô
lho de choves
no trajéto do

Café Rio Branco 00 Banco Nacio'
nal do Comércio. Quem o encon

trou é obséquio entregar nesta re

dação, que será gratificado.

Perdeu-se Completa hoje 13 anos de idade
a menina S&nia-Filomena, filho do
sr. Viriato Leal.

A menina Maria José, filha do
sr. Vespasiano Sousa, faz anos ries-

3v 2 ta data.

A Estatística Miniar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação. exige que todos O!l

Quem sonegar informações à Es- perfeita quanto possivel, do apare·
tatística Militar, trabalha em

pr61llhamento
material das fôrças arma

de país inimigo. E, nesse caso, brasileiros lhe prestem cooperação.
!lerá jul�ado. militarmente. como Subtrair-lhe apôio é trabalhar CGD'

inimiaro d'o Brasil (D. E. M,.l. /
- � tra o Brasil em I[uerra. (D. E. M..).

Assinala. a data de hoje o nata�
Hcio da srita. Guiomar Lamarque.

Vê passar hoje seu aniversário
de nascimento a exma. sra. d. Al
bina Ribeiro, espôsa do sr. Jaques
Ribeiro. residente na cidade de
Canoinhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o 7 de Setembro em I
. Bom Retiro

Bom Hetiro (Do Correspouden
te) - Bom Hctíro comemorou con

dignamente a maior data nacional,
com lindas festas públicas alusivas
ao ato. Pela madrugada, a banda
de música local fez vibrante alvo
rada em frente aos prédios públi
cos ela cidade. Às 11 horas aproxi
madamente foi i niciado o grande
d esf ile dos elementos do Grupo Es
colar Alexandre de Gusmão, esco
las públicas estaduais, municipais
e particulares e um pelotão de re
servistas elo exercito. Em frente ao

palanque oficial, armado na praça
principal da cidade e que eslava
ocupado pelas autoridades, foi in i-
ci ado a primeira parte dos feste-

"- -----------------------J ios. No momen to em que, PI)}0 sr.
Prefeito era hasteada a hamleiru
nacional, fez-se ouvir, em vibrante
discurso patrióti-co, o sr. Pedro Mi
chels, Em seguida, diversos alunos
das escolas presentes iniciaram
lima série de recl tat i vos, que agra
dou de modo geral, pela firmeza
com que eram declamadas. Ter-mi-

. nada esta primeira parte foi rein i-
1 ciado o desfile pelas ruas da cida
) de, em direção ao Grupo Escolar.
Nesse estabelecimento, foi. servida
aos alunos uma suculenta sôpa, se

guindo-se logo diversos jogos es

portivos, que se prolongaram até
quasi ao escurecer. Às il horas da
noite, teve inicio a segunda parte
elo programa compreendida por

1,-
i

l.lllla sessão cívica de encerramen

lo, pronunciando nesta ocasião vi
[brantc corrícrê nci a alusiva ao ato

__________________________ () sr. engv-geógralo Pedro de Al-
meida Gonçalves, Inspetor de Ter-

VENDElll-SE

TAMANCARIA BARREIROS

O.K.�TlJtUo

também ri (\ATO
rortarido ou cosendo!

W M. OIA��(lcu:.a,te,�R. wnselheiro Harra , 8

"li Bandeira Nacional deve ser hastea
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve
nientemente iluminada". (Decreto-Iel n.
4.545. ,ti ... 31 <l .. jnlho <l ... 1942. "rI. 12).

TaS e Colonização, ouvindo-se ain
da números cânticos orfeônicos en
toados pelos alunos do Grupo lo
cal, além de recitativos, etc. E, as

sim, encerrou Bom Retiro, de mO-Ido brilhante, a semana da Pátria. �_,
--------_ .. _--------_ .._------------

A Mobiliadora
Retriqeroçdc em geralSo rveteir o s-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
t: S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 .. - (. Postal, 173 __ fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

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

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

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

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

'Guerra •

a
a

carestia I
• CASA YOLANDAFormidáv-=I liquidacão na mai$ ba-

rateira e conhecida ca'5a da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os artigos sobem d,e prevos, -DÓS vamos vendendo por preços acessíveis a todos.

TECIDOS
Chitas estampadas, reclame, metro
�oil estampado, lindos padrões . .. .. ..

"

iVoil estampado, a escolher "

. Peterpans reclame � .. ..

"

yoil suísso, artigo superior "

Linho estampado .. ' _ .

Linho estampado, c/80 largura "

Fustão branco, artigo bom .

Fustão branco, artigo superior .' .

Fustão estampado, a começar de .

Peterpans artigo superior _ .

Tecído listado , ,

rrecido Beligerante "

�ecido Americano, moderno "

Tobralco estampado, reclame ., .

Tobralco estampado, artigo superior. "

Tecido c /Barra, reclame .

�ecido barrado, modernissimo , ..

Opala lisa, todas as côres .

Opala Francesa , .

Opala Cecilia .

Opala Suissa "

Opala estampada .........•........
Opala estampada reclame .

Opala estampada Ivete .

Opala estampada suissa .

Zefir artigo bom , .

Percal estampado para camisa. . . . . .

"

Tricoline reclame "

Tricoline artigo bom "

Tricoline América "

Tricoline artigo superior "

�ricoline c/salpícos " "......
"

Tricô branco "

Brim pardo colegial, do melhor "

Brim azul marinho, artigo bom "

Brim fantasia, reclame "

Brim artigo bom "

Brim Singapura
"

2,60
3,50
4,00
5,00
6,00
4,50·

.7,0017,00
10,50
7,50
9,50
8,00
9,00
10,50
7,50
8,00
9,00

10,00
4,00
5,50
6,00
.9,(){)
4,50
5,00
6,50
9,00
4,50
4,50
7,00
8,50
10,00.
12,00
10,00
9,00
5,00
6,50
5,00
7,0{)
8,00

10,00Brim superior .

"

Brim Esta.lingrado .

Brim Sebastopól , �" "

',,'

Brim Caroá "

Chitão artigo superior ..........•..
Crepon para Kimono : ': "

Pelucia lisa .. �: " . ," . ".'
»:

Pelucia estampada o • • .. •

"

Pelucia A BC. o ••••••••••••••••••
-•

'.'.

Cachá artigo euperlor . o o o •••• o o • • • •

• "

Atoalhado artigo especial . -o o •••••• _

r

Riscado para colchão ' � � .. ". o •

"

Riscado Colossal para colchão "

Riscado enfestado, para colchão. . . . .

"

Riscado enfestado para, colchão, arti.;-
go bom .... o ••• 0·0 ••••• o 0·0 O" .' • _

"

Colcha para soleiro a
Colcha branca para solteiro art. bom "

Colcha branca para solteiro artigo
mercerisado .. _ .

Colcha para casalo o . . . . .. .. .. . . . . ..

"

Colcha para casal, artigo bom .

Colcha para casal, artigo superior .

Algodão, S 110 peça
Algodão A C 10 o. o o 0 ••••••• ;.

"

Algodão 2 . o . o ••••• o o. o ...... ""

"

Algodão A � . o " .. o ••• o o o o . . . . . .. . . ..

"

Algodão enfestado marca Nosso .

Alvejado Coquete peça 10 mets ,

"

Alvejado Prata peça 10 mets .

Alvejado Andaluza peça 10 mets .

Marim Das Noivas 20 jds. "

Morim Angelico 20 jds. . .

Morim Flôr do Campo 2·0 jds. "

Morim Ave Maria 20 jds.. .. o • • .. • .. • • .. ..

"

PERFUMARIAS
Pasta Kolinos "........ a

Pasta Eucalol .

Pasta Colgate pequeno .. , .. , .

Pasta Colgate grande .

Pasta Colgate gigante .

Sabonete Gessi .,.................. cx"

12,00
15,00
12,00
5,00
7,0{)
4,00
5,00
5,50
8,00

10,00
3,50
5,0{)
9,00

10,00
24,00
'30,00

32,00
28,00
32,00
35,00
25,00
32,00
40,00
42,00
80,00
40,00
44,00
45,00
60,00
60,00
85,00
90,00

Sabonete Eucalol o. o •• o ••• o
'

" "

Sabonete Vale Quanto .Pesa , ,

Sabonete Pião : ;' , ..

'

Sabonete Pelota .......•. ,':., _ .

Pó Coty pequeno.,.;.,; '. .. ex
Pó Coti grande" .:' " o ••• �

» "

Pó Madeira Oriente pequeno' , ..

PÓ' 'Madeira Oriente .grande "

" �n

.Pú.Buspiro . Granada. pequeno .. _ .. _ .

Pó Suspiro Granada grande
" "

Pó Lady pequeno o •• o •• o • o " .. "

"

Talco l\Ialva pequeno o ..... o o .. .. • • •

"

Talco Malva grande
'

... o o • _ • • .. • • .. • .. .. ..

" "

Talco Eucalol pequeno � . . .. .. .. .. . ..

" 1"

Talco Eucalol médio , .. '......... " "

Talco Eucalol grande
" "

Talco Gessi grande . o .. .. .. • • • • .. • • • • • •

" "

Talco Palmolive grande 0..............

" "

Talco Una Joia o. o • o o • .. • .. • • • • • • ..

" "

Talco Narciso Verde ,............

" "

'Rouge Cici .:...................... " "

Rouge Madeira Oriente o • • • .. .. .. • •

" "

Rouge Lamoniéri " "

Loção Royal Briar . o o •••• '

I

/. J!J

Loção Brilhante ... o o •••• : • • • .. • • • • • ..

"

Baton Van Ess grande. .. . . .. . . .. . .... . ..

"

DIVERSOS

"
5,50
3,5&
2,�
2,50
6,01}
9,�
6,OG
9,00
6,Oi
9,0&
1,56
3,20
.4,40
3,00
4,00
5,03-
s.oe
5,00
7,00
7,50
SlOt)
�,5&
6;(}(}
9,50
9,59
7,590

5,00
3,80
a.so
4,00
3,5Q
4,50
5,50
6;00

20,ÓO
7,50

26,5.0
1,50
5,50

3,30
2,90
2,00
3,50
6,00
5,00

Toalha Bom Dia .

Camisa Física reclame , .

Camisa Física artigo superior .

Camisa Física artigo extra .

Camisa de meia, com meia manga
Camisa de meia, com meia manga .

Camisa de meia, com meia manga .

Camisa socega leão para homem .

Calças feitas para homem desde .

Grampinhos cxs. de 12 dzs. . ,

Camisas de tricoline para homem artigo
superior desde , , ..

Lã em novelo marca Pom pom .

Meias paulistas para moças - , - .

"

"

"

a

"

"

"

"

"

"

"

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

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

...
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o ESTADO-Quinta-feira, 16 tia Setembro d'l 1943 7

MÉ.DICO

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSü1A'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor (Meireles, 24. Fone 1447
-

---------------------------------�

INDICADOR

ORa MADEIRA NEVES

A educação católica nos
Estados Unidos

"'one: 1.461 -- Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Auerfeieoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONSULTAS -- Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOS
..Abados, das 16,30 às 18 horas -- CONSUL'l'óRIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado --

DR. ROLDÃO CONSONI

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA

DR. MARIO

PISTA MECdNICa
e PIPELDO

•

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

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ,- GARGANTA o admirável progresso ela res. Neles, 8.500 estudantes, na gran

Igreja nos Estados Unidos deve-se, de maioria membros de Ordens Reli
mais que a outro fator qualquer, às g iosas, adestram-se, de acôrdo com as
numerosas escolas de todos os graus, exigências ela pedagogia moderna,
que tomam a criança, desde que nela para o exercício do magistério.
'desabrocha a luz ela razão, e a acom- A Igreja Católica nos Estaelos Uni
pauha.m até sua completa formação elos vem desenvolvendo o seu progra
intelectual. Os católicos amerfcanos, 1

ma educacional não sem oposição ex

empenhados em construir suas pró- terna e sem incorrer em suspeita e

prias escolas, não querem dizer com desconfiança de seus inimigos.
-

Fre
isso. que condenam a escola pública. quentemente seus direitos ele dirigir
Graças à ampla liberdade que lhes .!êscOlaS foi posto em dúvida, parti
contere aquela grande democracia, cularrnente por aqueles que preten
afirmam, nem mais nem menos, que dem ser a educação função exclusiva
a escola de sua predileção deve dar. do Estado.
lhes não' apenas uma educação mate- Foi acusada de segregar seus filhos
rial, mas um código bem definido de e de conservá-los afastados dos de
moraI que os guie seguramente para mais súditos do país". criando assim

do uma feliz eternidade. UIll quisto na vida nacional. Foi-lhe
Julgam sei: de todo necessário que .n ecessária uma e1ecisão da 00 Suprenie

se estabeleçam escolas nas quais a Court
00

para conservar abertas as por
mocidade possa aprender os princí- tas das escolas católicas do Oregon,
pios da fé e da moral. enquanto lhe é fechadas por uma lei estadual. O di
ministrado o ensino das letras e das 'reito da Igreja de manter escolas es
ciências. "tá implícito no mandato de seu Divi
Pio XI. em sua magisu-al encíclica no Fundador: I. Toelo o poder me foi

Ex-int.erno do Serviço do Professor Leónidas Fer re lra e ex-estagiário dos Serviços "Divíu i illins Magistri", enaltece a dado no céu e na terra. Ide pois e en-

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereíra Gomes (S. Paulo) importância e a excelência ela educa- sina.i todas as gentes, batizando-as em

Chefe do Servtço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade 1';'0 cristã. Ensina o Papa que educar nome elo Pai, e do Filho, e do Esp í
não é só preparar o homem para a rito Santo, ensinando-as a observar
consecução de um ideal terreno mas toelas as coisas que vos tenho manda
dispô-lo para atingir o fim su'blime cio: e estai certos de que eu estou con
a que Deus o e1estinou. Dacla a Reden- vosco todos os dias, até a consumação
cão copiosa de Jesús Cristo, não pó- dos séculos 00.
ele haver educação adequada e perfei- Este mandato e1ivino conferido aos

Dos Servicos de Clínica Infantil da Assistência Munic ipal e Hospital ta a não ser a educação cristã. Dela apóstolos e mediante êles a seus su-I -------------------------
• I de id h I f '1 cessoies, os bispos. jáma is poderia ser

'

de Caridade ' per e o em c a arn i ia e de toela

C�t�CA M�D1CA �E .CRI,A�ÇAS? � AD<UL!OS ._ 1'�e��I�i;�I:cI;� ����ii���n���ne��;;r=���� ���;��ago S��l�l�l�se�tl��i�;�c���e�!�e�i�l�l� �;od��ls�:I����!ç��q���lt�n�l�Oo f;��li;I��CONSCLT6HIO. Rua \ 1101 :VICll eles, -o - Fon. e 1.4-0;) para a então colônia 110.t _ .' uma ou e1uas vezes por semana, o co- damente cristão.
Consultas das 10 às 1 ') c das 14 às 1') horas I e amerrcana,

I' I I A educação católica nos Estados
RES'I'l) <";C'l'A j<; 'f' -1 S·'[· .

<

lOS: I" -83 quando, antes ele construir suas igre- 11 rec
í

men to c e uns tantos fatos re a-

DR. S<A'ULEOl'
,

RA:'MuHOScncn .{eNSTI'I'Tc1UraT'O
l

'DE'ollcD1'A'GNOSTICO I �c·l�ei�ai.a��co,�la�Ul;�;.1)e�ls:(����ç:�1 c�'��� '��vo�e;a/i�l��jaà e o�S!�:�â�����I'��a, t��:� ��i;e10: !!�lti�i:p�!IO�e s��������iO:ec::;
CUNICO

seus f.lhos. as coisas que Cristo ordenou. Para o 'que não têm grande partilha nos bens
Os inícios ela educação católica nos

católico a religião não é apenas um dêste mundo. Entretanto é ela uma

E
.

tIpo'
-

d realidade consoladora. Vai crescendo

DR. DJALMA
staelos Unidos remontam ao primei- conjun o c e pro sicoes que evem

'1'0 quartel do século elezessete. Foram ser conhecidas, mas é essencialmente constantemente, vai-se renovando>
'os franciscanos da Flóriela e elo Novo uma vida que precisa ser vivida, e, constantemente, sempre empenhada.

MOELLMAN N México que estabeleceram as primei-
como tal, penetra e afeta toelas as fa- em realizar do melhor modo possível.

ras escolas no território norte-amei-i- ses da existência. Sâo sem dúvida os sublimes ideais que a ínsptram,
F'ormado pela Universidade de Genebra cano. As religiosas iniciaram sua ma- gloriosas as páginas da história ame- O poder qne a sustenta, abaixo de

ricocele. Tratamento sem dor e operação h
.. .'

I 'Deus, é a santa convicção acalentadaCom prática nos osputats europeus gnifica contribuição para a educacão
rrcana que nanam a or igern e o c e-

Clínica médica em geral, pediatria, doen- americana com' as ursul inas que ab-'I'l'- senvolvimento das escolas católicas. pelos pais católicos de que a única
Ih it O e e tem Ie ito ( a-o e' pouco) educação aceitável para seus filhos écas do sistema nervoso, apare o gern 0- ram seus primeiros colégios em Nova qu s I e n

ur ínár ío do homem e da mulher Orléans, em 1727. está. longe de realizá!" o ideal col ima- fi. que se radica e se funda em Jesús
I1sslste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES Faz este ano três séculos que che- do pelos hispos americanos. Cerca. da Cristo. Luz elo mundo e pedra angu-
Curso de Radiologia Clínica com o dr. garam os jesuítas a Marvlaud. La n- metade elas crianças católicas f're- lar de todo o edifício social.

,Manoel de Abreu Campanar ío (São Pau- çararn os religiOSOS ela 'Companhia, de quentam as escolas católicas. A Igreja '. P. Arlindo Vieira, S. J.
'lo). Espeeializado em Higiene e Saúde Jesús os funelamentos elo atual síste-
Pública, pela Universidade do Rio de Ja- ma de escolas paroquiais nos Estaelos
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro- Unidos, pois haviam êles resolvido
cardiografia clínica - Metabolismo ba- inaugurar uma escola, onde quer que
sal .J_ Sondagem Duodenal -- Gabinete se fundasse uma nova igreja. Firma
de fisioterapia -- Laboratório de micros- rarn assim a traelição de tornar a ma
copia e análise clínica. - Rua Fernando nutenção de uma escola a principal
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis. 'responsabilidade de uma paróquia.

Em 1884 a hierarquia americana
reuniu o Terceiro Concílio Plenário
ele Ba.ltimore.
A quarta parte de todos os decretos

aprovados tinha por objeto a educa-

HELENA CHAVES SOUSA 'Clrnrgla e Ortopedia. Clínica e Cirurgia ção.
"Temos em vista do is objetivos"

declararam os bispos, ,. a saber, rnul
t.ipl icar nossas escolas, e aperfeiçoá
Ias. Devemos multiplicá-las, até que
cada criança cátólica do país tenha
os meios de educação a seu alcance.
Devemos também aperfeiçoar nossas
escolas. Repudiamos a idéia ele que a
escola católica eleva ser. sob qualquer
aspecto, inferior a outras escolas, se-

I
jam elas quais forem >l.
A realização ele tal legislação é am

plamente demonstrada pela história
da educação catól íca a partir daquele
dia até o dia ele hoje. No presente ano
escolar mais de dois milhões de crian
ças foram matriculadas em oito mil
escolas primárias católicas. Duas mil
e duzentas escolas secundárias (hígh
schools) ministram a instrução a ..

361.000 estudantes. Há 25 Universi
dades Católicas, 52 Colégios para ra
pazes e 116 para moças. As Universi
dades Católicas acolhem 81.363 estu
dantes, os Colégios masculinos 32.685
e os femininos 47.838, o que perfaz
um total de mais de 161.000 rapazes
e moças que prosseguem seus estudos
superiores sob auspícios católicos.
As Universidades Católicas confe

rem graus e preparam seus alunos
para as diversas profissões. Algumas
gozam de reputação mundial e riva
lizam com as melhores do govêrno.
Em 181 seminários maiores e meno
res cerca de 20.000 jovens preparam"
se para o sacerdócio. MUltiplicam-se os

colégios pa.ra formação de professo-

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Unáversídade do Brasil)
·Ex-interno d0 Serviço de ClKiica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico

Departamento de Saúde
CJ,tNICA 1I1ÉDICA -- Moléstias internas de adultos e crtanças, CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n, 38 Te!. 14�6 -- UESIDBNCIA: Rua "i�('onde de Ouro
r"eto n. 70 -- 1'el. ]523 -- HORÁRIO - Das ]6 às 18 -- FT,OIUANÓPOJ,IS.

Clínica médtco-ctrürgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI,TúRIO: Uua Fettpe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

às 18 horas - RESID1!:XCIA: Conselheiro 1IIafr:a, 77 -- FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

EMpeéiallsta em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ-
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
1nmores, etc. -- CrnURGI1\ PLASTICA
1>0 PERtNEO -- Hérnias, hidrocele, ve-

de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos de 2'êsso. Opérn nos Hospitais
de Florianópolis.

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

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico --

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

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

ENFERlUEIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

Diplomada pela l\faternldade
de Florianópolis

Atende chamados a qnalqne=
hora

Praça da Bandeira, 53 -- sob.

(Antl�o Larao 13 de Maio)

DR� REMIGIO

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

.A

SIIA 9�()''RIA

do tOl·ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
riamente das 15 às 17 horas. RESlD:€N-
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

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

Consultas diárias das 3
horas em diante

�Conjuntos para todas as.

capacidades
MÁQUINA,

D�.l'NDREA
Matriz:

LIMEIRA - Est. São Paulo
Agência em S. Paulo

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

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Mode_rna e possante instalação
de 200 MA.

Médico _ Cirurgião _ Parteiro Diagnóstico precoce da tuberculose
Formado peja Faculdade de Medicina pulmonar, úlceras gástricas e duo

da Universidade de São Paulo, ond€ foi denaís, câncer do estômago, afe
Assistente por vários anos do Serwíço ções das vias biliares, rins, etc.Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto .

aJ(Primeira Cadeira de Clínica Cir-úrgíea ) , Aplica o Pneumo-tôrax artifici
Com prática na clínica ginecológica do para o tratamento da Tuberculose
Prof. SUa O. Matos. Assistente de serviço Pulmonar _ Tratamentos moder-
��;;i�� t'elorofn?:?mingos Delascio no

nos e eficazes desta moléstia
Cirurgiâo do estômago e vias biliares, Completo gabinete de Eletricidade

:intestinos delgado e grosso, tiroide, rins, médica: OJ]Jlas curtas e ultra-curpróstata e bexiga. Varicocele, hidroeele, tas. Raios Infra-Ve'rmelhos e Raiosvarizes e hérillia. DoenOlls de Senhoras f;
partos. Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultas. Das 9 às l2 horas nu Consultório: Rua Deodoro, 3

Casa de Saúde São Sebastião.

I esquina Felipe Sohmidlt
Opera na Casa de Saúde Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

São Sebastião Telefone 1.475

contratempos ao grande
remédio A Saude· da
Mulher. Reçulcdsr. tôni
co, anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma garan-

CLíNICA. MÉDICA. IMoléstias internas, de Senhoras e Crl-
�s em Geral. CONSULTóRlt!): Rua _

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto. DR AURÉLIO ROTU-LOFone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· •

SID:lilNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

--

À SÁUDE DÁ MULEER

Siga a voz da experi
encia. Faça o que têm
leito milhares de Senho-
las, que devem sua saude
normalizada e livre de

, .,
.,. ..

tia contra certos sofrimen-
tos que periódicamente
afligem a mulher em
todas as fases da vida
na puberdade, na idade
cdulto, na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de SU<;l_S
virtudes.

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIA. WETZEL INDUSTRIAL-JO�NVILLE (Marca regisf.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

sr>-'3Ã���ROêAt� ESPECIALIDADE

/
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zar ?- parte essencial de suas. pas do Oitavo Exército chega
finalidades, acrescenta: "08' ram a Belvedere, localidade si
aliados, com os golpes que so- tuada sôbre a estrada que con

freram, não podem. mais pen- duz à costa ocidental italiana.
sal' no reinício de operações
em grande escala". Exatamen
te a mesma profecia foi feita
cada vez que "aniquilaram"
os exércitos russos e cada vez

que perderam grandes batalhas
como a de Estalingrado, Orel,
Karkov e outras.

8 () ESTADO 'Qul"ta:feira,'6 de setembro de '943
........................................................................�........�..........�........na....�.\__

Dentro só havia papéis velhos!
110, 15 (A.N.)-O correspondente do vespertino «O Globo», em Porto' Alegre, comunica que, quandot
chegou aU o vapor {(Vaxias» e começou - a ser descarregado1 ao abrirem-se inúmeros volumes que;
____de_v_ia_m conter material elétrico, neles só se encontraram papéis. velhos.

O fim inevitável.

, ..

os ITA.LIANOS LIBERTOS
Q. G. Aliado da Argélia, 16

(U. P.) - Esp.ecial, por Do
nald Coe, via rádio-telegráfica,
para o ESTADO. - Os habi
tantes das cidades situadas nas
zonas da península itálica do
minadas pelas fôrças britânicas
e norte-americanas, vão-se
readaptando, depois de 21 anos
de Fascismo, aos costumes da
vida democrática. Ainda estão
sobressaltados com o pesadêlo
da guerra, que os arrancou ao
contrôle do "eixo" para colo
cá-los ao lado das fôrças alia
das, porém, todos êles têm ain
da um futuro demasiado incer
to. O correspondente, em uma
cidade daquelas 'zonas, encon
trou o comércio aberto, porém,
os "stocks" de metal e artigos
de lã, papel e seda desaparece
ram. A carne, excepto a de ca
bra, não é vista há muito tem
po . .As confeitarias vendem no
zes, as sapatarias apenas dis
põem de calçados de madeira e
nas quitandas não se encontra
outra coisa senão tomates, er
Yilhas, feijão, produtos êsses
que são vendidos unicamente
aos portadores de cartões de
racionamento. Depois de dar
um maço de cigarros a uma
menina, para que entregasse a
seu irmão, observei que seu
vestido era de um preto bri
lhante. Intrigado, perguntei
por que trajava assim; ao que
a menina respondeu com sin
geleza: "Papai morreu duran
te a invasão da Grécia por Mus
solini, porém eu não podia pôr
luto. O "duce" Iiavla proibido.
Êle não queria que o povo ita
lano soubesse quantos homens
morriam em suas campanhas" .

Sem embargo, alguns hábitos
surgidos com o Fascismo ainda
continuam firmes. Um dos
mais arraigados é a saudação,embora se combata. Agora os
italianos abrem os dedos,' se
parando-os. desmesuradamente
toda vez que fazem a saudá
ção. Os habitantes da zona do
minada pelas fôrças aliadas
aprenderam a responder a mui
tas perguntas embaraçosas que
lhes foram e são formuladas
pelos soldados ítalo-america
nos. Nas proximidades de uma
cidade visitada pelo correspon
dente, viu êle um sinaleiro fer
roviário a explicar a um solda
do - que "sempre teve ódio
ao Fascismo" e atribuiu a
Mussolini todos os males que
atualmente afligem a Itália.
Outro soldado, a seguir, lhe
contestou: "Certamente você
não falava assim há três me
ses?" O sinaleiro, sorrindo,
respondeu: "Então, eu teria
perdido o meu lugar, se o fi
zesse. Todos nós tinhamos o

. mesmo cuidado: Não falar mal
do Fascismo, porque o resul
tado seria perder o trabalho".

O VELHO ESTILO•••
Nova Iorque, 16 (U. P.) - A

- agência D. N. B. já está empre
gando, para a batalha de Sa
lerno, o mesmo estilo literário
adotado para as campanhas da
Rússia. Depois de afirmar que
os alemães conseguiram reali-

quadras dos Estados Unidos e

da Grã-Bretanha.
.

N. da R.: O seguinte comen-.

tário foi escrito exclusivamen..
te para a "United Press" pelo,
Rei Zogú, da Alban ia, que há
quatro anos teve que fugir pa
ra a Inglaterra, após a inva,
são de seu país por Mussolini.

TRÊS QeE, AJWJ�A, SÃO
DOIS •.•

Nova Iorque, 15 (U. P.) -

Informações transmitidas pela
emissora de Tóquio revelam
que o govêrno do Japão e o go-
vêrno da Alemanha declara- Londres, 16 (Pelo Hei Zogú, da
ram "continuar em vigor o Albania, especial para a United.

pacto tríplice, o qual não foi Press) - A rendição incondicional
)fELHORX�DO SUAS PO- afetado pela traição do govêr- da Itália é o fim inevitável a que

SIÇÕES I no do marechal Badoglio" . conduz a política de agr-essão adota- .

Q. G. Aliado na Argélia, 16 __ da pelo Eixo, ai este acontecimcn-
(U. P.) - Informa-se que os A ILHA nE CAPRI to há-de abalar consideravelmente-
Aliados melhoraram ligeira- Q. G. Aliado na Argélia, 16 a fortaleza do Eixo Roma-Ber-lim,
mente as suas posições na zona (U. P.) - Foi oficialmente A Albania, vitima da política de
de Salerno, embora os alemães anunciado' que os aliados agressão, foi o primeiro pais que;
estejam dominando as locali- ocuparam a ilha de Capri. sem ajuda de nl nguern, opos, ao,
dades de Altavilla e Albanela, K. R. - Caprt .é uma ilha rochosa ele Eixo uma resistência armada. Os.
distantes uns 16 kms. do lito- 10 krns. quadrados. com belos conter

ral. nos à entrada do Golfo de Nápoles. Pro-
duz excelentes frutos, azeitonas e vinhos
branco e tinto. Os homens são exímios

SOB A PROTEÇÃO DA ES� pescadores, e as mulheres, algumas das

QUADRA quais têm ainda perfil grego, ocupam-

Argel, 16 (U. P. Urgente) _ se sobretudo da tecelagem, São alegres
Os aliados continuam desem-

e originais as festas de S. Constancio.
Santo Antônio e da "Madona della Líbe

barcando tropas no golfo de r-a". Antes da guerra, a ilha era visitada
Salerno, sob a proteção das es- por mais ele 30 mil turistas anualmente.

õ·sgüernibiiros"eÕ"S-iiiiã-dÕSLondres, 16 (U. P.) - Altos oficiais do Estado Maior aliado
do Oriente Próximo encontram-se em conferência com o general
Mihailovitch e o patriota jugoslavo Tito. Para tanto, os militares
aliados se transferiram até o Q. G. daqueles guerrilheiros, em solo
jugoeslavo. Transmitindo a notícia, a B. C. acrescentou que,
de ora em diante, as ações dos guerrilheiros serão realizadas de
acôrdo com os planos estratégicos dos aliados.

Durante estes quatro anos, os
.

valentes guerrilheiros da Al
bania continuaram combaten··
do dcnodadamen te
"Eixo".

E�[ :NICOSSIA
Nova Iorque, 16 (U. P.) -

Informa a B. B. C. que chega
ram à Nlcossia oito navios
mercantes italianos proceden
tes das ilhas do Dodecaneso.

�OVA PALHAÇADA.
Q. G. Aliado em Argel, 16

(U. P.) - Os prisoneiros ita
lianos, que se encontram em

Malta e no norte da África re

velaram a sua estupefação
diante do "novo govêrno fas
cista" anunciado por Mussoli
ni. Os ex-combatentes italia
nos, muito expressivamente,
qualificam o acontecimento co
mo "nova palhaçada" que vem

confirmar, mais uma vez, a ili
mitada parvo ice dos nazistas.
"O "duce" - afirmam os pri
sioneiros a uma só voz - está
mais desacreditado 'que a

"Blitzgrieg" nazista. E, se Hi
tler insiste em ressuscitar o

morto, tanto melhor para os

coveiros" .

.albaneses se congratularam com a

noticia da' rendição incondicional
de um de seus agressores. A Alba-
nia se mantém firme, confiante
em que há-de chegar o dia da Jus
tiça e em que será aceita entre as.

Nações Unidas. Meus compatrio
tas, unidos, tanto no interior como,

no exterior da Albanía, continuam
a guerra contra o Eixo, havendo
sido os primeiros a declará-Ia há
mais de quatro anos. Mantêm sua

luta, esperando que lhes sejam!
reconhecidos seus direitos legais, ypara assegurar a Liberdade e In-
tegridade do país no mundo de-
mocr ático de amanhã.
". - _-.- _ -.- ....,. �

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vinho Crcosotado
"SILVEIRA"

COIUUNICADO ALIADO
Q. G. Aliado na Argélia, 15

(U. P.) O Alto-Comando
Aliado comunicou: "Apesar da
enérgica resistência inimiga e

os ataques aéreos, a Real Ar
mada e Armada dos Estados

�------'---------------

Unidos, operando sob o coman-

do do almirante Hewitt, conti- Ontem um «garpon», bo]·e um pl·aDI·sta '.nuam desembarcando tropas, \I
abastecimentos e equipamen- Argel, 16 (U. P.) - Ontem foi noticiada a execução de
tos nas praias da zona de Sa- um garçon acusado pelos esbirros da Gestapo de sabotar a

lerno. Prossegue o bombardeio frente interna, desmoralizando o regime. Hoje, teve sorte
às posições íriímígas por pode- idêntica o pianista Karl Robert Kreit, de 27 amos, residente em

rosas fôrças de cruzadores e Düsseldorf. Segundo informam de Zurique, o artista alemão
destróiers. Num só dia um cru- foi executado, sob acusação de ter sabotado o poderio militar
zador norte-americano dispa- ,d? Reich. Talvez 11; :ítima _ tenh� cometido crime de alta trai
rou 355 projéteis contra tan- çao executando mUSIcas nao arIanas.

ques e ninhos de metralhado
ras inimigos. As fôrças navais
aliadas continuam a apoiar os
movímentos doexército na zona

de Tarento e o avanço do Oita
vo Exército na costa da Calá
bria. A ilha de Capri foi ocupa
da pelas fôrças aliadas. A de
fesa da ilha ficará a cargo (las
autoridades navais e militares
italianas que cooperam com
nosco. Continúa travada inten
sa luta no setor do Quinto
Exército entre Salerno e Agro
poli. Estão-se dando decididos
contra-ataques de ambos os la
dos. Nalguns lugares as nossas

tropas foram forçadas a-ceder
terreno, porém novas posições
estão sendo consolidadas e con-'
tinúa a chegar reforços. É ex
celente o apôio dado pelas uni
dades navais e por nossas fôr
ças aéreas. Ao sul, o Oitavo
Exército continúa a avançar.
As nossas tropas chegaram a Os Pálidos, Depauperados.
Belvedere, na estrada ociden- Esgotados. Anêmicos,
tal da costa italiana. No setor Magros, Mães Que Criam.
d T t Crianças Raquíticas rece-e aren o, prosseguem as

ope-I Alta de perfumes-

d
�

d I berão a tonificação geralraçoes e acor o com os p a- Rio, 16 (A. N.) - O eoorde-:do organismo com o
nos. nador da Mobilização Econô-

I
mica, autorizou o aumento de'
preço, na base de 10 porcento".,
de diversos produtos de perfu-'
maria.-------=-

Grande Tónico
'tI".·_·.·_-_......'_-.-......_·_-_·_·_·_·_w.- . ...,

Grandi�so templo
Rio, 16 (A. N.) - A prefei

tura carioca está quase a com

pletar os estudos para a cons

trução imediata da basílica de
Nossa Senhora de Copacabana,
que será um dos templos'mais
importantes do Rio de Janeiro",
devendo nele ser entronizada.
a imagem daquela santa, ofe-·
recida pelas senhoras católicas
da Bolívia.

Redistribuição de íêrcas alemãs
Madri, 16 (O. P.) - Se�undo os obs�rvadores militares, os

alemães estão realizando nova distribuição de suas fôrças armadas
em todo o continente, as quais compreendem cêrca de 70 divisões
com material suficiente para cem. Consta que tais medidas teriam
por fim reforçar a defesa da costa da França, sôbre o Mediterrâ
neo, o norte da Itália, a Grécia e os Balcãs. Assinala-se que isso de
bihtaria a posição dos alemães na frente oriental, pois as divisões
novas que seguem para os países ocupados são removidas da Po
lônia.

At&nça-o I A deSp&lQ com o
� • cinema p6de ser ti:'

roda com Q venda de papel velho�1Compramos a Cr$ 0,40 'o quilo.!
Rua Francisco Tolentino, 3.

o sr. Salgado FilhO,
virá ao sul

Porto Alegre, 15 (A. N.) No
ticia-se que a vinte do corrente
Chegará a esta capital o mínís-:
tro Salgado Filho, afim-de pre
sidir a cerimônia de batismo
do bombardeiro "Itagiba" ,..

doado pelo povo riograndense
à FAB. Deverá paraninfar o ato
o interventor federal, o ten •

ceI. Dorneles que na mesma
data comemorará seu aniversá
Tio natalício.

SA.NG1JENOLContém oito elementos tônicos
.

Fósforo, Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio. etc.

llIARCHAM AS FôRÇAS DE
lIONTGOlUERY

Argel, 16 (U. P.) - Anun
cia-se oficialmente que as tro-
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