
cF o i condenado
"

a morte
ARGEL, 17(U.P.)- O Comité Ventral Francês para Resistência, condenou à morte Pierre Pucheau,

ex-ministro do Interior da FraD�a, por considerá-lo culpado do crime de alta trai�ão.
-----Foi' o que revelou a -emissora clandestina «Honra ePátria».------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abôno familiar Merenda escolar

anos. I Florianópolis-Sexta-feira, 17 de Setembro de 1943 I---------------------------

--Derrotados os alemães em Salerno

o
Rio, 17 (A. N.) - Beneficiando

milhares de crianças das escolas pú
blicas de diferentes pontos da �i
dadc, o Serviço de Merendas da
L. B. A. distribuiu no período de 22
de setembro do ano passado a 12
de setembro do corrente ano,
1.210.322 merendas, por intermédio
de suas cantinas. A média diária

Parlo Alegre, 17 (A. No) - Ele
va-se Ui várias centenas o. número

de processos para obtenção do abo
no familiar, que foram encaminha
dos pelas autor-idades trabalhistas
do Estado. Dos numerosos pedidos,
destacam-se vários e ínteressantes
casos. Assim é que foi encaminhado
de Quarai UJll pedido fei to por um

casal com 1(j filhos menores de 18

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Ano XXIX H. 8918
de merendas distribuidas, calculan
do-se o mês escolar com 26 dias, foi,
portan to, de -1.822.

c()�rrRA PO'l'EXZ.\
Cairo, 16 (U. P.) -- Podero

sas esquadrilhas aliadas bom
bardearam as esplanadas de
manobras da via férrea de Po
tenza, no sul da Itáália. Inú
meras bombas acertaram em

cheio nas vias férreas, que fo
ram gravemente Idanificadas. Nova Iorque, 17 (D. P.l - Espe- mando das forças rio exército dos Jonica, porta de entrada ao vale
Caíram também �o�UblilS sôbro

I cial, por
Martin Cane, via rádio-te- i Esta�dos Unidos no Oriente Médio, de Vardar, que constitue uma rota

uma ponte, que. fOI quase to-
\ Iegtáfica, para o ESTADO - A úl- para novo e importante cargo. Des- de invasão histórica. Durante ()

talmente destruida. Regressa- í imas informações recebidas do pachos recebidos de Angora acen- verão do ano passado, í'alava-sc
ram a salvo às suas bases to- Oriente Médio indicam que o Nono tuam que, durante os últimos dias, que o Nono Exército ia ser enviado
dos os aparelhos que partici- Exército britânico se acha em 1110- f'or=m observadas Intensas ativida- ao Cáucaso, temendo-se, então, uma
param nesse ataque. vimcnto e são tecidas conjeturas a det navais diante das costas da Pa- irrupção alemã na direção do Orien-

respeito do destino que tomou essa Iestina e Síria, acrescentando que te Médio. Agora, as conjeturas so-
JU�T(' "O })E' E'XTE"R('['1'Ofl C

.

-

11.' .d - ,� fôrça aliada. onsider a-se que o re- 11<1, capita turca opina-se que o hrc o movimento da força britânica
};XCELENTE XCXíLIO DAS Londres, 17 (U. P.) - Há ferido exército poderia invadir as Nono Exército viaja para os BaI- em questão coincidem com as ín-

'ESQUAD:RAS fundados motivos para acre- ilhas do Dodecuneso, Creta, ou a cãs, Por outro lado, os alemães cs- Ior-maçôes sobre a crise política
Londres, 16 (U. P.) -- As ditar que está muito próximo península balcânica. Muito signif'i- tão fortificando febrilmente as cos- rumcna e despachos da Jugoeslavia,

baterias dos destróiers, cru- o enlace do Oitavo Exército cativo, simultaneamente, é que se
t tas da Grécia e Albânia, num estor- nos quais se anunciam ai ocupação

zadores e couraçados aliados. britânico, que pr?cede da, C�- tivesse anunciado a designação de I ço desesperado para conservar toda de várias cidades no Adriático, re
que operam em �guas de. Sa- Iábria, com o.Qumto ExercI: Lewis Brereton, a.té agora no co- a costa, albanesa e o porto de Sa- los patriotas de Mihailovitch.

'�e:e��� t!� fÔ��:;ll:��te-��l:�= I��,nrt�i�;ean�;���r:�ã�a���_ :Troca de ]·aponeses Destruidor alaque Monlluçoncanas em sua sangrenta luta I cial recebida sobre a ma�cha R' r (A :x 1 F'U d '
a

contr� as unidades blindadas elo general Montgom�ry" SItua 10" .•
,

", -:
JS <I, �?n o es- Londres, l.(} (�'. P.) - Bombardeiros pesados aliados atacaram in.

artilharia do Reich. Sa- seu exército em Saprí, h.a ape- �e,r�do nest,� ca�)l:dl ,o nd\lO. s�e�o tensaJ,llentc ,a fábrica 0.e �orracha dr :\fOl�tll1çon.'.a uns sessenta e cinco
e. de, n

•

l1' _ 75 kms. da cabeçelra-de- Gripsholm ", PI oe edr nle <los Esta- kms. ao nOI neste de '\ ichi. As nuvens baixas dificultaram ai observaçãolíenta-se que, dura.nt�e a ]or�_..�,. nas
t d S 1 o ENpera-se I

dos Cnidos r COI11 destino à Africa dos resultado;; do ataque, que,

Seg1ll1do. o.s pilotos britânicos, foi suma

da. paRsada, os canhoes navais p01: e e a ern: d
c

48 'portuguesa, :\Ola,is uma vez õsse na. me_nle dl'stl�llIdor. O.utras formações aéreas aliadas atacar-am diversos
aliados não derillll um mo- aSSIm, qUB, dentro e ' ,.OU .

'

,', '" " ,.- ob.let1\'\),s lllllJtares SItuados no sucloeste da Alcmanha e 110S países ocu-'
t d t'O'ua ao inimigo, 72 horas. se tenhanl notlclas VlO conduz .lap.olles.l s qUl

.

seI a.o pados. ')(' todas essfls opcr:l'ções, deixaram de regressar às suas ba,ses
men .0 e r�b t d 'unção dos dois exércitos tl'ocados por Cl(!.a<laos norte-amen- OJto bombardeiros e dois aparelhos ele caça britânicos.
atacando mtensamell e as a] 'N '. . tlt �----------�'----------------

entl'aço�es dI" tropas e as aliados, pois Montgomery esta canos, e�sa vtagelll, o tl aln�a. an-A-nunclea se a r o q
·

t d N'
·

k���rias nazista� .�ituadas na avançando num ritmo. de trin- tiC? trara (�(' v�1ta os diplomatas - ec n 11lS a e ovorossls
zona das mont"uhas. As fôr .. ta quilômetros por dIa. chIlenos e cJdadaos da mesma na-

llIOSCOU 17 (U P L':R(�EN'l'E) O� RUSSOS OCUPA_
(C eionalida,de que se l'ncontram 110

" '.,:K. -,� I , •

ças aéreas aliada�, por sua
PREVÊ A OCUPAÇÃO DE Tapão No Rio emharrarão diplo- RAM NOVOROSSISK, A UIPORTANTE BASE NAVAL DO

vez estão desenvolvendo
ROllIA- ;1]ata5' nipônic;,s ql1� d'eixa:ralll o �:t�ri:�RO, ��E �S ���IsrrAS VIN,HAIU DEF�NDENDO

qe���l'�se l:;!r:�::�:e�:ll:p:�it�� Q. G. Aliado em Argel, 17 �llÍ�� ,e �lUl�leIJ'osoS japonese�t\,j,ndOs I ANUNC,lIAi:1·ÉIU
��:R;Ejl����ltDtg i�!�i�H�\�S���fy��

Ruas fôrças para. lançar nOV(>�1 (U. P.) - "Desembarcarmos (I� ulu",l1a�, �em (,UI1�!) l1:,UIOS 011-
O ASSAL'l'O ])E.FINITIVO CON'rRA A CIDADE FOI DESEN.

,

b 'I para ficar" - disse hoje, em tIOS. CJue alJ1da_.se entOntl<lll1 ncst::t. C.c'DEAD() ONTEM E"l,rr COOPER,AÇ-O C
"

-

"�aTaques contra a ca eça U�
capItal e e111 Sao Paulo, aguarda,n-

.1.
�

,1U_, A �llI .\. ESQUADRA.
r ponte dos aliados do general sua ordem-do-dia, o general do retorno 1}01' serem considerados �USSA DO lUA� NEGR,O, DEPOIS .;DE CINCO DIAS I)}� MOn ..

Clark. Clark, comandante do Quinto. d
.,. B'1 '1:AIS COMBA'I'ES E�rRE ALEMAES E RUSSOS.

Exército americano que opera 111 ese,lavCIS no rasJ.
.

E;lr H lHAS (;HlmAltÁ em Salerno, Na proclamação " d d Empredad em "d d ·1"1l\lO�THO}lRRY dirigida às suas tropas, o co- Larleira per i a 6 o I a e mi I ar
A"gel, 16 (U. P.) -:-- .Os so�- mandante americano abf�r- Na Sêssão do cinema "Odeon". Rio, 17 (A. N.) - ° ministro do Trabalho, despachando o

dados do Oitavo ExerCIto bn- mou: "Atingimos nosso o ]e· domingo à noite, perdi uma car- protesto da Associação Bancária do Amazonas, pela dispensa
t;;nico estão-se aprOXimando tivo inicial. Nossa cabeceira- te ira com c�rca de mil cruzeiros, em massa de bancários em idade militar, reiterou a recomen

ràpidamcnte elo i::J.lportRnte de-ponte está segura. Novas que não me pertenciam. Sou pro- dação feita anteriormente, baseada em dispositivos de lei se-
lf d tropas desembarcarão todos fiss,ional do volaI)te e·sempre dei gundo OS quais, enquanto durar a guerra, nellhtlm elnpreg'adoporto de Salerno, no go o e

, R f 'd 'lar conta dos meus neg6cios, hones· ' �

Policastro, situado a 75 kms. os dias'. e erm o-se a n -

tamente. Espero que a pessoa, que em idade militar, salvo por motivo de fôrça maior poderá ser

ao sul de Agropoli, onde come- cha do Oitaxo Exército britâ- achou a referida carteira, ma de- dispensado.
'

r-:.�..�..�••�••�.�.•:••_:..�..�..�..::...:-.:.:..:.:.:..:...:.:..::.<I'J':.:..:::__:..:..:..-..- ..
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tregá la à redação do "Estado",

Chape"us PRADAFpolis .. 13 - 9 - 43,
SEBASTIJ\O' FIGUEIREDO

3v-3

rADA VEZ MELHOR A
Sl'l'UACÃO

Londres, 16 (U:P.) - É cada
vez melhor a situação das tôr

. cas norte-americanas e britâní
�as que desembarcaram na zo-

na do aolfo ele Salerno: As
o _

mais reoentes informaçqes
destacam que estão sendo de
sembruItados, constJantementB,
novos reforços para aumentar
a capacidade ele resistênci.a
dos aliados, que já consegui
ram consolidar suas novas po

stções. Admite-se, entretant�,
que existe ainda grande pen

..

<TO uma vez que os aliados,
b , ..

para se firmarem dscístva-

mente, precisarão avançar,
obrigando os nazistas a .bate
rem em retirada. AcredIta-se

�nos
círculos

autorizadOS, qu.,eos aliados com novos reter-

ços, nos prÓXImos dias,. obri

garão o inimigo a retlrar-se
na direção do interior..

ça a cabeça-de-ponte ali�da, '�i?o, diss_e o general Clark: I Q.uinto Exército, que teve de terrâneo, as perdas de lado a

no golfo de Salerno. Acredlta-I
E questao de horas a sua disputar palmo a palmo o ter- lado eram elevadas. Revelou,

se, nos círculos aliados, que as presença para lutar com o in i- reno conquistado. ainda, 'que os alemães dispu-
fôrcas do general Montgome-, migo comum. Ombro a ombro nham de superioridade em

ry, >prosseguindo em seu impe- ! o Oitavo Exército e o Quinto }IR. S'rIlUSON DESjUENTE equipamentos pesados e tau
tuoso avanço, poderão reuni,-I avançarão para ocup.ar Napo- Washington, 17 (U. P.) -- ques, superioridade que os
se aos combatentes elo general '1es, Roma e outras CIdades do O secretário da Guerra, sr. aliados compensavam com o

Clark dentro de dois ou três norte. Libertaremos à Itália I Stimson, confirmou aos jorna- seu poderio aéreo. Referindo
dias. do dominio alemão. llistas que os Aliados estão se, talvez, aos boatos da eva-

Reconheceu, ainda, o co- consolidando sua posição em cuação que os alemães lança
mandante aliado, a extraordi- Sa1erno. Acrescentou, em se-' ram há dias, elisse o secretá
nária resistência alemã nas guida, que, embora essa bata- rio: "Nunca se pensou em tal
praias de Salerno,

.

tornando, lha fôsse apenas uma fase da coisa".
assim, mais heróico o feito do guerra de conjunto no Medi- (Continua na 8a. pag.)

Qual será o destino do Nôno Exército 1

Rua Fel. Schmidt Fone 1629

Finíssimos tropicaiS
.

e linhos .

Pijames LEMOacaba de receber

(cA MODELAR»
.

Preços ultra-vantajosos! !�...,. .,....,.",....,.....,... .hI' ...,....". """. .,. -..._�

cartas em idioma
estrangeiro

!tio, 17 (A. N.) - O Departamen
to dos Correios e 1'elégrafos co

municou que já Sé aecitam para
encaminhal11ento cadas redigidas
eh1 polonês e CIJtlCl'cçaidas aos países
estrangeiros. Detlh'o de pouco, será
igualmente a,dnútida COi'l'Cspondêll'
da epislplar noutros idiQh1RS.

na casa

O PAR_AISO
.. .,. .....,. - •.•...,. -.-•..-.-.-.- -.,- ,..".."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



., ESTADO Sexta-feira, 17 de set�mbro de 1943

A NOSS�(

Essa, verdadeira enxurrada! de
interinos tem alarmado, mJ,lnJistc�rl·jtl(l)S,,-, I FE�TIVALtanientc, os candidatos " -

A Alemanha e a Itália pos- cujos direitos se acham ameaçados
das F'ilhas de Mar ia, em bene-suiam antes de iniciar a guerra por concorrentes assim privilegia-I

.

_cêrca de 11 milhões de tonela- dos. fício do Roupeir o San ca Isabel
das de navios mercantes, as Seria de desejar que o DASP -

quais dadas as intenções agres
soras dos países do "eixo" an
tes de setembro de 1939, encon
travam-se navegando nos ma
res mais protegidos e próximos
das bases totalitárias da Euro
pa. Entretanto já em junho de
1942, 6.178.681 toneladas ha
viam sido afundadas, apreen
didas ou postas fóra de comba
te pela Marinha Britânica e

pela RAF, isso sem contar as

perdas sofridas em consequên
cia da ação russa ou norte-ame
ricana. Dêsses efetivos navais
do "eixo", 1.000.000 toneladas
foram afundadas sómente no

mar do Norte e no canal da
Mancha. Além dessas perdas,
a Marinha Britânica afundou
três couraçados do "eixo", 15
cruzadores, 62 contra-torpedei
ros e com a colaboração da ,
marinha norte-americana atun
dou ou avariou 530 submarinos I

do "eixo". A arma submarina
aliada afundou cêrca de 500
navios mercantes do inimigo.
Até fevereiro de 1942, a fôrça
aérea britânica pôs a pique ou
danificou sériamente 4.5 beno
naves inimigas de todos os ti
pos e 335.000 toneladas de na

vios não especificados. Apesar
das graves perdas sofridas de,
início dada a surpresa com que I'procederam os totalitários, a,
marinha britânica nunca dei-!
xou de correr os maiores 'peri
gos desde que sua presença se
tornasse necessária em deter
minado teatro de guerra. A In
glaterra começando a guerra
com .seis porta-aviôes teve em
três anos de guerra cinco afun
dados, o "Royal Oak" , o
"Hood ", o "Prince of Wales",
o "Barham" e o "Repulse", os
quais, foram substituídos pelo II"George V", "Duque of York ", I
o "Anson ", e o "Howe". (C.
E. C.).

Anúncios mediante contráto

10 ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,? 13

Tcú. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

•

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I
dos DOS artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

Saldo ,das ba
talhas navais

do DASP

,

o PRATO DO DIA
CARNE COZIDA COM
LEGUMES E ovos

Aproveite a carne da sopa e
corte-a em pedaços grandes,
(Separe a gordura).
Cozinhe batatas, cenouras,

nabos (se desejar) póde cozi
nhar os legumes no caldo da
sopa). Passe esses, na manteiga,
e arrume-os no prato ao redór
da carne. De lado, coloque
petit -pois passado em mantei
ga, sobre fatias de presunto e

sobre os legumes deite ovos es

trelados. Enfeste com rodelas

d- I de tomates e sirva.
Ia o PRECEITO DO DIA

BRlJVEMENTE
Representações, Comissões, Agências em geral

e conta própria.
Serviço de estatística e propaganda agrícola,

comércio e
í nd ú

str io , em colaboração com os Po
deres públicos.

Correspondentes e Viajantes em todos Muni
cípios do Estado.

Aceitam-se propostas de representações e agências/ em geral, para es tudos e possíveis negócios,
ESCRITÓRIO

Rua Felipe Schmidt ri." 41
Caixa Posia1 - 185

lhe, em amável gesto, 11m cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre-
se V. Sia, de acrescentar, ao agrade.
oe) .. gentileza:E$íEE' 1.411-
BE;'1 O l1ElI APEi?lTIVO

1'RED/LEm!

SECÇÃO

(//'1 P!)ODlIro DA XtrOTSA,/flO. coa. f SE611ROS
_______ ITÂJAí _

Os concursos

o santo do
DIA 17 DE SETEMBRO

AS CHAGAS DE S. FRANCISCO
Privilegiado de Deus, foi S, Fran

cisco homado com a Impressão das
Chagas de' Cristo, pois que, possuído
de amôr por Êle não viveu senão por
Êle e para Êle. Num dos seus extases,
abrasado pela chama do Amor divi
no, depois de jejuar durante 40 dias
no seu predileto Alverne, voou para
Êle um querubim que lhe instilou na
alma um jogo celeste e cujos raios,
como dardos inflamados, imprimem
lhe no corpo a figura do Crucificado,
Voltando a si estava com as estigmas
da Paixão de Cristo. Desceu, pois, S,
Francisco, do monte, com a Cruz gra
vada em seu corpo. Após êste prod í

g ío viveu ainda 2 anos. passando-se,
então, para o atual galardão,

Organização Irmãos

O PENSAMENTO DO DIA
«A mulher é sempre mãe:

mãe ainda quando é virgem».
Mantegazza.
A ANRDOTA DO DIA
ESCOLA MODERNA

A professora - Sabe o que' é
um cometa, Angela ?
Angela -- E' uma estrela com

cauda.
A prof.: - Conhece o nome

de algum?
Angela: - O camondongo Mi

ckey.
'/

No leite , tão nutritivo e até
indispensável ao homem, oba"'
cilo tífico se multiplica extra
ordinariatnente.
Somente pode ser ingerido,

o leite que foi fervido ou sub
metido a outro processo idôneo
de esteriliaeção. SNES.

-

I HEITOR MELLO e SENHORA Iparticipam li seus parentes
e pessoas de suas relações
o nascimento de seu filho

I HEITOR IFpolis., 13-9-43. \

Florianópolis
TRAJANO

Regis

Dis tnguiu-nnx 'o DASP, hú pou- dc direito - uma explicação à cêr
cos dias, com urna resposta - que ca do oco rrido com o realizado pa-

! publicámos COIll prazer - ai co- l'a urccnchimcnto de lugares de
mcn túr-ios feitos nesta colunas sô- técnicos de educação. Desde os pri
bre a necessidade de urna exata meu-os me ses do ano, .interrompe
delimitação das esperas I'erleral e ram-sc <JS respectivas provas. Por
estadual em mal óriu dos serviços que ? Xiío se disse. Sabe-se, porém,
públicos locais. que dos l ccn icos de educação, íntc-
Inf'elizmcn tc não têm tido igual rinos, vár-ios j(l tinham sido até en

fortuna ou trus observações por tâo inhuhi lüadns - c, não ohslau
n ós expedidas tamhúm àcêrca de te haverem dado, dêsse modo, ates
assuntos relacionados com as ati- lado de indoricidadc para o cargo
vidados do mesmo Departamento continuam a exercê-lo. Não seria

I obscrvaçócs i nvru-iúvclmente lW),ÍS lúgico o seu afastamento :111te, ..

inspiradas nas mais rigorosas ra- mútico '/
zõcs de inter-esse coletivo. Outro ponto. qUI' l nmbém ]\]('1'('-

Assim foi. por exemplo, com rc- ccria a ntcnçào do DASP _, pnis

I f'c rência ao Jato (1e, embora ubor- objeto dt, críticas procedentes - t
tus as insr-riçôcs para a prova de :J falta de um prazo infalível, imo
habi litaçâo destinada ao preenchi- 11l·OlTogÚITI. para homologação, ou

mento de lugaccs de escriturários. não. dos S('US concursos,

E, continuaram li ser feitas nume- Todos õsscs aspectos - e ainda
rosas. numcrnsissimus nomeações ou tros - nào in I ercssarn apenas ii
de interinos, com preiuizo dos gnwde quantidade ele hr asfleh-os de
cundidatos. por isso que tais ínte- aiuhos os St'XOS, que participam dos
t-inos. inseri tos .. ex-ofücic ", além concursos do D.-\SP: in teressarn
de estarem isentos (1(' restrições mais, P;ll'('CC-llOS, ao próprio DASP,
quanto à idade, lento preferéncia dcscioso, nnturnhnente, do maior

prcstigi« e dI' melhor conceito de
suas realizações.
("nL\rio de Noticías ", elo Hio de

Ja nciro).

para as nnmeuçôes. quaisquer que
sejam suas classificações, isto é,
preterindo os que hajam dado me

lhores dcmunst rações ele capaci
dade.

& Cio. Ltda.

Superintendente
J.

Santa Catarina
REGIS

Dos dois encalhados, um está perdido 'Rio, 16 (A. N.) - o navio brasileiro "Comandante Capela" �
encalhou próximo a; um porto nacional. Afim-de tentar safá-lo, par-
tiu desta capital um rebocador do Lôide Brasileiro. A situação do
"Comandante Capela" não é irremediável, nem grave. O navio

I
brasileiro "Siqueira Campos", porém, que encalhou há 15 dias, pa
rece que ,se deve considerar perdido.

I
-------

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
c-s 1.200.000.000,00.

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

-----

Clube Doze de
AVISO

Agosto
A Secretaria do "Clube Doze de Agosto" avisa aos snrs. sócios

que a 30 de setembro corrente termina o prazo de tolerc9.ncia ao in
gresso àquele clube da parte dos mesmos, sem Q apresentaçãe das res

pectivas' carteiras. De então por diante, será o referido documento exi
gido rigorosamente, à entrada do salão.

Apela no sentido de que todos quantos ainda não providencia
ram a extração da competente carteira. façam-no imediatamente, for
necendo ao clube as necessárias fotografias.

Outrossim, comunica a recente resolução tomada pela diretoria
de somente conceder a pessoas estranhas ao quadro social ,permissão
de participar das festas, quando solicitada com a antecedência míni
IOC de 4 horas. 6v.alt.�

para tranquilizá-los - negasse a Foi transferido para domingo,

Missa de segundO
aniversário

Arg�u Ceciliano da Sil
va e filhos convidam
aos parentes e conhe
cidos '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 caoela de N. Sra. da Conceição,
à praça G.túlio Vargas. Desde já
Qqradacern aos que cOfnparecerern

1 .cr.1iI pi'�9.1' ato. '� v.-41

existência dessa situação excepcio- ...

dia 19, no Salãô Arquidiocesan ,nal l' garantisse a perfeita iguald.i- __

de de todos os candidatos - dos MACHADO & CIA.que têm e elos que não têm padri-
nhos para conseguir nomeações in
terinas.
Ainda a respeito

.-\Gf<]NClt:S E REPRESENTAÇõES
Caixa postal -- 37. Rua João Pinto - 5,

Florianópolis
Sub.agentes nos pcínctpats municiplo. do

também seria interessante - se não, ESTADO
(1(' concursos,

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

(ASA MACEDÔNIA
oferece·lhe por

• preços de liqUidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!
Muitos artigos serão rebaixado; para

diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale muito moís l
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!

«o casa que mais vende. e melhor atende»

8 - Rua Trajano - 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o "STADO;.."Se)Cta.telta. 17 de SeteMbro 'de t943

CLUBE DOZ.E DE aGOSTO
3

-- Domingo, 19 --- Grande «Soirêe»

Aproxima-se a

«quíslings»CHARLES SISMONDI - (EXCLUSI-I escravisados começam a movimen
VIDADE DO C_ E. C. PARA O ES- ta r-se e preparar' a contra-revolu
TADO)_ cão, cientes de que resistindo ao in-
Lon-dres - Os movimentos liber- vaso r estarão cooperando para a vi

Conforme um naturalista de no- adores que atualmente se verificam tória final da Ing later ra e dos seus

me Redi, uma tartaruga passou na Dinamarca e na França constí- ll"a_li_a_d..;o..;s...-

_

18 meses sem se alimentar_ Nessa tuem prenuncios animadores sôbre

época de racionamentos é um ani- o destino que paivos não hesitaram

mal que está isento de sofrimen- em entregá-los manietados à sanha

tos... do sangrento ditador nazista. 'Mus-
solini, o "quisli'ng" de maior proje
ção na Europa já foi derrubado pe
lo seu próprio povo, não obstante a

Itália ainda não se tenha libertado
completamente do jugo nazista.
Quando asilou os governos e monar

cas dos paises invadidos, a Inglater-
a reconheceu a necessidade de
manter sempre acesa a chama da li-
berdade e da independência no co-

P d pequeno mó
ração d?s povos que I?ass�ram � Vi-\ er eu-se lho de chaves
ver subjugados pela brama nazista. no trajéto do
certa de qu� não t�rdaria a chegar Café Rio Br�nc? ao Banco Nncío
a hora da hbertaçao. Agora que se

I
nal do Comêrcío. Quem o encon

ap roxim a o momento em que os trou é obséquio entregar nesta re

opressores serão derrotados e bani- dação, que será gratificado.
dos de seio da sociedade, os povos 3v 3

:-••••••••••••a :

iVida Secíal].......� �········I
CURIOSIDADES

O idioma chinês, que nos édes
conhecido, não contém senão pa
lavras de uma só sílaba. Um de
seus dicionários contem sob uma

primeira divisão de 24 signos ideo
gráficos, 44.449 signos diferentes.

O primeiro tiro de canhão, se

gundo Aulus Juterianus, historia
dor liguriano, foi disparado em

1336 por ocasião das gt;andes guer
ras entre os venezianos e genovezes.

o tubarão é o mais rapido na

dador de todos os peixes, averigu
ou-se recentemente. Foi veri!icado
que um deles percorreu 12.887 qui
lômetros em 3 dias.

A primeira vez que o hino na

cional inglês foi cantado, segundo
Chisander, foi em 1739, num jan
tar para festejar a tomada de Por
to Belo_

, Anlversárlmu
A data de hoje assinala o nrri

verscirão natalício da exma. sra. d.
Zilda Callado Flôres, esposa do sr.

prof. Altino Flôres, nosso diretor.

Transcorre hoje o natalício do
sr. cel , Silvino Elvídio Carneiro da
Cunha, membro de nosso Institu
to Histórico e Geográfico.

Passa hoje a data aniversário da
exma. sra. d. Josina Vieira, esposa
do sr. Júlio Vieira. alto funcioná
r io do Tesouro do Estado e esfor
çado membro da Irmandade do
Senhor Jes ús dos Passos.

A menina Maria Teresinha, filha
do sr, Alfredo Xaxier Vieira. ins

petor escolar dei 20. Circrunscrição,
faz anos hoje.

Fes tejn seu anive,rsário hoje o sr.

Eugênio Dal Grande, funcionário
do D.S.P.

--'

Vê passar seu dia natalício, hoje,
a exma. sra. d. Carmen Silveira de
�breu Schneider.

Comémora hoje mais um aniver
sário o menino Luiz Carlos, filho
do saudoso conterraneo sr. Arí
Tolen.tino.

Marca o dia de hoje o aniversá
rio natalicio do sr. dr. José Tavares.

A srita. Bentinho Vieira, filha
do sr. Bento A. Vieira, vê treins
correr neste dia o seu aniversário

, nat'Cllício.
r/'V'ol" _-" _-.-_._- -_••••- -.-J

Belonave italiana
Colombo, Ceilão, 16 (U. P.)

- A belonave italiana "Eri
tréia", de 2.172 toneladas, ren
deu-se aos aliados entrando
neste porto.

....................................aa......mg__a- �=-.-r�

A lobiliadora
Refrigeração em geralSOI'veteiros-Refrigertldores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Ró

dios-Móveis finos-Tapeçaria

z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 ._ (. Postal, 173 _- Fone, 1549
FLORIANOPOLlS - SANTA CATARINA

'tragédia
de Hitler

dos

o ESTADO Esportivo
conjunto do selecionado de Ala
gôas ,

OS BAIANOS PARA O CAMPEO
NATO BRASILEIRO

Os jogadores baianos con "oca dos
para os treinos são os seguintes:
L'rnbcl ino, Luiz Viana, Bcngu li nha,
J uvena I, Sipi, J-Ieber, Hei 101', Fer
reira, Cacuá, Arquimedes, Salva
dor, .longu, Sever-ino, Dino, Ahr--
1�1�'do, Baiano, Ió ió, Nova, Luz it a
no, Palmer, Laura e Osmár!o.

NADA FEITO ...
Par-ece que não �oi aprovado o

projeto que limitava o número de
jogadores estr-angeir-os no Iutcból
uruguaio. Os clubes de Montevidéo
manifestaram-se contra, porque de
sejam contratar jogadores argenti
nos a, vontade, desde que se trate
dc ótimos elementos.

Vítor M,ritz e Maria
da (ilória (. Moritz

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de seu primogê-
nito LUIZ-FERNANDO.

Fpol ís., 10-9-43.

3 v. - 3

CONVOCADOS OS CAPICHABAS
A Federação Espi r-itosantcnsc de

Fut chol jú iniciou o preparo de seu
"onze" para a disputa do Campco
naí o Brasileiro de, Futebol. Trin l a
c três jogadores foram convocados,
sendo o preparo do conjunto COI1-
Fiado 3,0 técnico Orlando Ferrari
diplomado pela Escola de· Educa:
çiio Fisicm do Exército.

O OUTRO DEMOSTENES
Dcmosteues, um jogador que

vem brilhando no Rio Grande do
Norte, está incllnado a ingressar
no Botafozo
A sua iria 'para o Hio depende da

lransferência da corporação em

que serve.

SERÁ VERDADE?
Circulam, boatos, no Hio, de que'

o sr. Manoel Aranha, presidente d«
Atlético, de Coritiba, será escolhi
do para a vice-pr-esidõncia do Fla
mengo.

Prestíg ía o Govêrno e &8 Quem sonegar informações à Es-
cIasses armadas - ou será� I tatísrica Militar, trabalha em pró)

" f t 'I 1 ta" (L
de país inimigo. E, nesse caso,im qu nta » co OD II a. . I será julgádo, militarmente, como

D. N.). l:nimÍllO do Rrasil (D. E. M.).

....-fARMACfA·�ÊSPÉRAN·çA--�'�A SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

CARTAZES DO DIA·

DE MACEIó PARA O BOTAFOGO
Cm parceiro do Bo í

af'ogo, do Hio,
que se encontra atualmente cm Ma
ceió, reconmcndou ao seu clube que
cxpcri.ue n te o jogador alagoano
Anlônio Sales, elemento que dcs
pei-tou sua a.lençiio nUIIl ensaiá do
lV'.-..............................._ ........_.......................... O SÃO CRISTOVÃO NÃO PODERÁ

SER CAMPEÃO?
Conhece assuntos de mo, 17 - Surge. uma sena

borracha ameaça sóhro o São Cristóvão. i,
que até O presente o clube alvo,Rio, 16 (A. N.) - Por via UIIl dos sérios concorrentes ao ti

aérea, chegou aquí, procedente tulo de campeão carioca, não fez
de Miami, Harry Smith, desta- o registo do seu técnico Abel Pica
cada autoridade em assuntos

héa .. Como se sabe este é argentino.
1.: pelas deliberações do Conselho

de produção de borracha em Nacional de Desportos unicamente
geral. Smith, que vem ao nosso brasileiros .podern exercer tal en

país tratar de questões relati- cargo .. Estrangc iros sómel_1te ,.COl.11
vas ao ramo a que tá 1'0' d 'lll:na licença especial. O Sao Cn�to-

. �s a l.oa o "ao esqueceu-se de lazer tal SOlICI-
no Estados Unidos, e presidsn- I tação. Ante isso está ameaçado de
te da "Continental Machíriery ] se tornar campeão e não ter o seu

-

Company". título, devidamente reconhecido,
ante o que estatuc o art. 0°, do De
creto n. 5.3�2, que diz que não po
derão ser reconhecidos campeões
os clubes que não tiverem regista
do no C. N. D. os contrátos dos
seus técnicos.

(lHE
A's 71/2 horas

Anton Walbrook e Sally Gray, no filme, cuja
história se inícia na Polônia barbaramente invadiBa pelos

Nazistas:

Luar perigosoBRASIL ATUALIDADES 2x6 (DFB)
GUERRA DE NEVE (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Censura Livre
-- ---------------

A's 19,30 horas
Ken Murray e Lillian CoroeI! numa adoravel comédia musica

da, um1lindo romance, em

O rapto das estrelas
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: 2,00 e 1,50. Livre de' Censura

Domingo:

Além do horizonte azutJIII
(Tecnicólor admirável de Dorothy Lamour)

MATO GROSSO VAI LONGE, ..

Houve' mais uma alteração na

tuhe la do campeonato brasileiro.
:Vla,to Grosso enf rentaa-á o Espírito
Santo, em Vitória,

HAVERÁ CONCURSO
Acham-se abertas, na Delegacia

da Divisão de Seleção do Dasp, lo
calizada, à rua Felipe Schmidt, n.

5, diariamente, das 8,30 às 10;30
horas, as inscrições concurso para
agente-fiscal do Imposto de Con
sumo do Ministér-io da Fazenda,

Prima de Roos�veU
,Porto Alegre, 15 (A. N.) _ Tr'an- GUERRA AOS APOSTADORES
xitou por esta, capital, viajando em

A polícia carioca vai iniciar se

avião internacional, a sra. Warrcn véra campanha contra os aposta
De lano Hohhi ns, prima: do presiden- �?res dos, C��l1POS _l�c.. fu.tebó}.: VI:
te Roosevelt, e que é a chefe d D _ gilantes sei ao dlstllb�ddos -pelas
Jl_arlalllf'nto de Decorações de 1nt:- ar�lJlbaiJ1c�das e ger-ais, a-IIm-.d':
rro r es de Embaixadas Norte-Ameri- ser em detldq�, I�O a,t�" os autol, es
canas. A sra. Hobbins procede de

das apostas. �el'a� dir-igidos, alem
Buenos Aires c dir-igi-se ao Rio de I

dISSO, apelos a c1:onlca escnt�.e fa�
.la,neiro. lada, para que dem seu a,pOlO a

............��......_......__•••••• cmnpanh3l., '

vueiSABIA ?...

(opyright by PRESS
INFORMATIOH

O VASCO QUER TALADAS
O Vasco pretende o concurso de

Taladas, o ótimo arqueiro da Portu
guesa Santista, estando disposto a

gasta,r uma bôa importância a-fim
-de cO'nseguir o seu inten 1:0.

OUTROS CRAQUES QUE TA�VEZ
SIGAM

Goiaz prete�d� fazer excêlenle
figura no prOXllllO campeonato
brasileiro. !'\êsse sentido contratuu
o preparador José Folker, elemcn
lu conhecidíssilllo nos círculos ban
deirantes, onde dirigiu proficiente-
11Iellte vários clubes da divisã,)
principal. f:sle treinador já iniciou
" prepa,ro do "onze" güiano" Sa
be-se que a 22 de setembro os rapa
zes da terra de Anhanguéra passa
riio por esta capital rumo ú cida,dc
de Florianópolis.
Entre os elementos que provel

mente inlegrarão a seleção goiana
figuram Lola, Silva e FioroU, todo�
do São Paulo F. C. Estes jogado
res serão cedidos 11 entidade de
Goiaz por empréslimo. (De "O Es
porte", de São Paulo).

1 que, ao contrário dos mili-
tares em geral, que colocam

acima de tudo sua carreira, o

generalíssimo Chiang-Kai-Check
tem três coisas que ele gosta
mais: a esposo, a China e a

poesia? ..

2 que todas as palavras chi
nesas constam de uma só

silaba? ..

3 que a língua chinesa não há
alfabeto? Existem 40.000 pala

vras diferentes, cada uma sim
bolizada pelo próprio ideograma
[figura ou' simbolo]? ..

4 que por isso, as caixas de
tipos das tipografias contêm

uns 30.000 caracteres? ..

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

5 que a, língua turca moderna
é estritamente fonética? ..

Um turco escreve e fala, por
exemplo: Wazthaus (White Hou
se)? ..

6 que foi I{amai Ataturl< quem
ocidentaiizou o alfabeto tur

co?,.

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.
urna visita, seII1 comprolDisso,. á «A Exposição»PRAÇA QUINZE N. 11

'
.

Ternos
FaçaIIl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimos
.

estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o
_.---
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«Lar dos Móveis»
(antiga seccão de móveis d'A Modelar)

Rua Trajano, 15

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

salas de visita, de fino ocubc rnan te.

Vendas à vista e a prazo

.Jt;IZO DE DrREl1'O DA ('OlUAR('i\ DE
'J'I,JUCAS

IDdiüll de Ieilão, COIU o pi-azo de 20 dia.
O Dou tor MaurílIo da Costa Coimbra,

.Iuíz" ele Qireito da Comarca de 'I'tjucas,
Estado de Santa Catarína, na forma d�
lei, ele.
Faz saber aos que o presenta edital de

leilão, com o prazo de 20 dias, ou dê le
conhecimento tiver-em, que .no dia 11 rle
outubro próx ímo vindouro, às onze ho
ras. o oficial de Justiça dêste Juizo, ser

vindo ele porteiro dos auditórios, à fren
te elo edifício ela Pr-efeitur-a Municipal,
desta cidade. trará em' leilão a quem
mais dér e maior lanço oferecer aos bens
pertencentes ao espólio de João PauJino
ela Costa, que são os seguintes: Lote n.

1 - um terreno sito em Itapema, do mu

nicípio ele Pôrto Belo, desta comarca,
medindo 40 me tros ele frente, que fazem
na linha telegráfica, com 40 ditos de f'un

lias, que fazem em uma cerca de arame,
que divide terras de Joaquim de Ol ivei
i-a. extr-emando ao norte com terras rle
Heronido Conceição e. ao sul. com a Es
trada :\11111Ít'ipal com a área de 560 m2,
avaliados por CrS 338,00. Lote 11, 2 _

um outro terreno situado no mesmo lu
gar, medinelo (;6 metros de fl'ente que
fazem nas grutas ela fonte com terr-as
tio menor Fernan.des :llat'tins. por 829
metros ele fundos que fazem no u-aves
são elo Areial extrema pelo norte com
terras ele Ivo ele Oliveira e outros e ao

sul com elitas elo referido menor e ele
Marciano Costa, com a área ele ;;4,740
metros quadrados, avaliado por CrS ."

2,953,96. E para que chegue ao con her.I ..

men lo ele todos mandou passar o pre
sente edital que será afixado no lugar'
de costume e publicado na Imprensa (I"
Florianópolis, na fórma ela lei. Daelo P.

passado nesta cidaele ele T'iucas, aos dez
dias (lo mês ele setembro ele mi] novecen
tos e quarenta e três. Eu, Rodolfo Luiz
Blichele, Escr-ivão. que o dactilografei e
subscrevi. (ass.) Maurílio ela 'Costa Caim.
br a, Juiz de Direito. Selos afina] Está
confor-me. O Escrivão: Rodolpho Lu iz Bü
chele.

AgênCia Geral de Transportes
Transporles de Cargas em Geral

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

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

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

Banco do Brasil SIA
CAHTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

AVISO N, :j�

Importação dos Estados Unidos da América, ou via Estados Unidos
A Cu rtciru de Exportação c lnrportução do Banco do Brasil S, A,

comunica aos interessados em importações dos Estados L'nidos da
América, ou "ia Estados Ln idos, que rcccbcrú, indcpcnrtcn tcmente de
prazo "Pedidos de Pre lcrência" para, as de produtos não sujeitos, na

quele país, ao regillle de estimativas de suprimento, nem dependentes
de prioridade para f'nbrjcaçao, desde que acompanhados de prova de
que os fornecedores estão prontos a acei t ar ,).� encomendas. e estas cor

respondam, no múx imo, a neccssiduclcs referentes a um semestre.
Participa, outrossim, que, também independentemente de prazo,

receberá "Pedidos dI' Pr-cf'crência "

para produtos cuja importação é
consulcrndu mio cxscncia l nesta, fr"se de guerra, desde que igualmente
lhe se.i;l apresentada pr-ova de que os Iorncccrlores aceitarão as enco
mondas. Deixa bem entendido, po róm, que () embarque de tais enco
mendas só se Iarú quando não houver r;,'rga, de produtos essenciais,
cujo transporte tel-;'l precedência naturalmente assegurada.

Esclarece, a propósito:
a) que os produtos não sujei to» ;1() regime dl' estimativas de su

primento, nem dependentes de prioridarle pa ru f,l'bl'icação, são os que
não constam da rl'laç;jo que poder;'l ser procllrnd,· em suu Séde (Aveni
da Hi o Branco, J1R 120 - go andar - Hio de Janei ro) ou nas Agên
cias do Banco do Brust I S, A,; ('

b) que os produtos considerados ".\';}o csscncir-is " sâo os não
mencionado» lia "Lista de Produtos, de lillporlaç�io" publicada no Su
plcmcn lo ao n. 18(j do "Diário Oficial" de 11-8-�3, ou que nela apure
cem assinalados por asterisco.

Recomenda, finalmente, ,lOS interesse.dos na iruporf.açfio de pvodu
tos "Nâo csscuciuis ", que, na ocasião ele Inzcrcm SlW,S encomendas aos

exportadores nortc-amcrjcanos, obtenham dêles os rcspccf i vos números
de rlass if'icuçúo constantes da taIJelai H ("SclH'dulL' 13") elo Departarucn
lo de Comé rcio dos Estados l 'nidos da América. os qua.is dcver-âo ser

indicados nos "Pedidos de Prcf'crência".
Pelo BA.\'CO ])0 BHASfL S. A, Fforiunópol i s.

José Pedro Gil Lindolfo A. G. Pereira
(;cT'L'llle Contador In[O,

-----�

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e IDRis acreditado Clube de Sorteio de Me r
cadortas do Estado

Sorr- i. Il n08 rtias 4 e 18 d e cada mês,
PRÊMIO Ml\ laR CR.$ 6.250,00
Muitas bomncacõ-» e tnscr lç

õ

es de pagamentos.
Médico gratis

NOTE BmM todilll eioitR8 vs ntag ens por apenas
n ,Cr $ 1,('0. Tudo que promete CUIDo

ore tnconttueute. Não existe igual. Não rt'f1ita e não
duví re um �Ó instante. Cnnc-rr ra [IRra o próximo
sorteio, tenha cottanç«, que, qUI:1Ddo menos esjserar, 8
sorte vrrá 80 BAU enc.mtr»

Conserve bem na memória os dias ft e IB
--_.._--

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO' DO

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
SUL"

Represen tau te; L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

FARMACIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
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DR� ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor [Meireles, 24. Fone 1447
---------------------------------�------------------------------�-

NEVESDR., MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerret ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
UONSUVl'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, ex�epto aos
sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRiO: Rua João Pinto JI. 7, sobrado -

l"one: 1.4(il - Residência: Rua Presídente Coutinho, �3.

qI

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

Ex-i.l1LernO dI!> Serviço de Clíníca Médica <lo Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CJ.tNICA MÉDICA - :l\1oléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua ),'elipe Schmidt n. 38 'l'el. 1426 - RESID.ii:NCIA: Rua Vi8conde de Ouro
f'l'clo n. 70 - Tel. 152;3 - HORA RIO - Das IH iis 18 - l<I,ORL'\NóPOI,IS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex·in1erno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagtár!o dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. PereLra Gomes '\S. Paulo)
Uhcr., do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Cartdade

Ui"lca médico-cil'úrgica especiallzada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUIIl'óRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 12';9 - éONSUI.TAS: Das 1';,30

ru. III horas - RESID1i:NCTA: Cousetheíro l\[aÍJ.'a, 77 - FLORIANóPOLIS.

Dos
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

Servicos de Clínica Infantil da Assistência Municipal e
•

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2G - Fone lAt)�')
Consultas das 10 às 12 e das 1·[ às 15 horas

HESTD:8NcrA: Rua Tenente Silveira, lOS. Fone 7S8

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstlas de senhoras -

Partos. -,

AJ,TA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérnias, hídrooele, ve

nícooele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorl'oldes e varizes - Fraetnras.

aparelbos de �êsso. Opéra nos Bospttats
de Florianópolis.

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

Dr. Newton L. d'Avila
-- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgico
a curg& 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

Resíd : Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA }{ÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cr
í

anças em Geral. CONSULTóRIO; Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDtnNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBST:eTRICA

(Parteira)
DIplomada pela l\Iatel·nldade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqu�

hora
Praça da Bandeira, ';3 - sob.

(Anti�o Lar�o 13 de Maio)

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melheres, pelos me

nores preços, só na CASA MIS·
CELANEA - Rua Traiano. 12

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

o ensino de línguas
Valo a, pena prestar alguma aten

ção ao caso dêsxe professor de la
tim do extinto Colégio Universitá
rio da Faculdade de Direito de São
Paulo, que, acusado pelos alunos
ele ineficiente no ensino de sua 1113;

téria, foi finalmentc absolvido da
referida acnsação. Para só citar um
fato favorável ao professor denun
ciado, basta dizer que lhe deram a

ensinar duas turmas, uma de 81 alu-

zes dc ler um livro escrito em qual
quer dêsses idiomas e, igualmente,
não sabem falar coisa nenhuma em

qualquer dêles.
Não estamos exageramdo. A situa

ção é rigorosamente esta. Qualquer
pai que não tiver dado professor
particulqr ao filho pode verificar
a exatidâo do que afirmamos. Aliás,
é fato conhecido de. todos quantos
lidam na instrução dai mocidade a

nos, outra de 125, quando os regu- dolorosa ignorância das Iinguas vi
lamentos dizem que as turmas não vas em que se encontram os atuais
se devem compor de mais de ·í5 alunos dos cursos secundários. Não
alunos. Em tais condições, não só fazem traduções nem versões; não
a disciplina nas classes não podia compulsam idcionários ; não apren
ser mantida, como o ensino teria dCI11 significados, porque isso tudo I
necessáriamente de falhar. era (lo método antigo. Como, porém>
Mas, o caso em apreço merece pelo método direto nadai aprendem,

considcraçâo principalmente pelo o resultado é isso que aí vemos: a

que sugere quanto ao ensino de porcentagem ele alunos dos curso!

línguas no curso secundário, e, em superiores, que lêem bem francês
particular, das línguas vivas. E sa- ou inglês, diminuiu assustadora
birlo que, de alguns anos para cá, mente.
adotou-se () chamado método direto O ensino elas línguas vivas nun
no ensino das Jínguas vivas. Mas, ai ca esteve em nível tão baixo nos

adoção do método direto teria ele nossos cursos secundários como ncs

tes últimos anos. Os colégios, na

sua absoluta maioria, na sua, esma

gadora maioria, o que querem é
fazer negócio, ganhar dinheiro, c a

equiparação ai está para lhes asse

gurar a faculdade de aprovarem em

massa. Mas, o Estado não podc eon·

formar-se diante de semelhante si
tuação. A mocidade brasileira está
sendo positivamente roubada pelo
caríssimo ensino secundário, que
lhe é ministrado. O que se passa
com () ensino das línguas vivas e

um puro escândalo.
("Diúrio de Notícias ", do Rio de

Janeiro).

2% a/a
3% a/a
40/0 a/a

bém de quaisquer ímpot-tãncias).
com aviso !ll"é\'io ele 30 dias ' ,., .. , .. , , .. , .

4,5% a/a

vir acompanhada com as providen
cias de ordem técnica indispensá

Hospital, veis à sua l�r{ll ica : professores que
'; falassem perfeitamente bem a lín
gua que cnsi nassern e, sobretudo,
turmas pequenas, nunca superiores
a 20 alunos. Ora, o que aconteceu é
que as condições do ensino elas lín
guas vivas permaneceram as mes
mas no tempo do método indireto,
'antigo, ou que outro nome tenha. O
resultado é que a, eficiência do ensi
no de línguas diminuiu a tal pento
no curso secundário que, ao cabo
ele cinco anos de estudo de francês
ou de inglôs, os alunos são in capa-

o'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática .nos hosptta ls europeus

clínica médica em geral, pediatria, doen-

.as do sistema nervoso, 'aparelho geníto
urinário "do homem e da mulher

lssiste. 1'écnico: DR. PAULO 'I.'AVARES
Curso de Radlolog ía ClInica com o dr,

,lanoel de Abreu Campanario (São Pau
.o), Espeeializado em Higiene e Saúde
'ública, pela Universidade do Rio de Ja
retro. - Gabinete de Raio X - Electro·

aràiografia clínica - Metabolismo ba
al - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de micros
'opia e análise clínica. - Rua Fernando
\fachado, 8, Fone 1.195. - Florianópolis.

OR.

Cirurgia e Ortopedia. Clinlca e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
-íamente das 15 às 17 horas. RESIDJl:N·
'::IA: Almirante Alvim, 36. Fone 75l.

o sabão

por 12 meses

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

4% a/a
5% a/a

CO:\1 RENDA MENSAL

4,5% a/a
por 6 meses

por 12 meses
3,5% a/a

, ••• o •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••

J,E,.rRAS IPOTECARIAS
As letras hipotecárias emitielas pejo BANCO DO BRASIL, dos valores ele

Cr$ 100,00, CI'S 200,00, CrS 500,00, CrS l.000,00 c CrS 5,000,00, teern por ga
rantia: OS :i\IóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O l�U)\TDO DE

.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. 'WETZEI.; INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglst)

CQNSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

..........'.............ç

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANAOA·
TO, FOSF ORaS, CALCIO

ETq
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

: o �

IBanco do BrasillI Sociedade Anônima IANTo�NIO l\/IONIZ I Capita l " ".""' "".,, ',, ..

CC11:S$ 100,000,000,00·
1'. F'undo de reserva e outras reservas 1.348.131.138,50

i
Agências e correspondentes em todo o pa ís

DE ARAGÃO EXECU'l'A 'rODMl .'\S OPERAÇõES BANCARIAS
Abona, em conta corrente, os seguintes jures:

.1 AG:ít::\CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

:•
Dep. com juros CCO:\IERCIAL SEl\I LDIlTE) , .

Dep. limitados (limite de CrS 50.000,00) ., .. , ,." ,.

Dep. populares (ielem de CrS 10.000,00) .... ,.,." ... ,'.',

• Dep. ele aviso prévio (ele qualquer quantias com retiradas tam-

DR. AGRIPA DE FARIA I iCLíNICA MEDICA

I
idem de 60 dias ,' .' . ,,' ", ' .. , .

idem de DO dias ,, .. ,,
.

Rua João Pinto n. 7

I Depósitos a pi-azo - fixo
Tel, 1461 por 6 meses "., ', .

Homens e Senhoras - Moléstias

iNervosas - Moléstias Mentais
.

Consultas diárias das 3 .

horas em diante I
AURÉLIO ROTOLO

IIMédico - Cirurgião -, Parteiro
RA lOS X I RESERVA.

Moderna e possante instalação São emitidas ao prazo máximo ele 20 anos e liquidáveis por via ele SOl'·

de 200 MA.

I
teios anuais,

Diagnóstico. precoce ,da•.tuberculose Seus juros ele 3% ao ano, pagáveis par meio de cupões, de 6 em 6 meses,

pulmonar, ulceras gástricas e duo- em 31 ele janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer ím-

denais, câncer do estômago,

afe-I
postos, taxas, selos, contribuições ou outras tr-ibutações f'ederaãs, estaeluais

cões das vias biliares, rins�. e�c. ou municipais, ele acôrelo com o decreto-lei n. 221, de 27 de jane1ro de 1938,

.:Aplica o Pueumo-torax artificial Preferem a quaisquer títulos de dívida qttirografaria ou p'revilegi"ela e

para o tratamento ela Tuberculose pOdem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PúBLICA; - El\'I FIANÇAS •
Pulmonar - Tratamentos

I11Oelel'-l_
CRnUNAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE l\1ENORES, :

nos e eficazes desta mol�s!ia : óRFAOS E IN'J'ERDlTlOS; e )\TO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- •
Completo gabinete de EletricIdade • TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS :médica: Ondas curtas e llltra.-c�lr- I PELO BANCO, ••las. Raios Infra-Vermelhos e RalOs • São inegociáveis em qualquer paTte do território nacional e co(adas em

iJUltra Violeta. Infrazon-Terapia � BOLSA, •
Consultório: Rua Deodoro, 3 • AgênCias 110 Estaclo ele Santa Catarina: •

I esquina Felipe SchmidJt : FLORIAN()POUS, JOINVILE, BLUiUENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO :Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs. • E l\IAPRA ••Telefone 1.475 : EXPEDlE::-<TE: Das 12,30 às 15,30 horas, •
_______________ . ....

__

--:--:_-:=� • Aos sábados: elas 9,30 às 11 horas. •
Os órgãos da Estatística MilitaI •. Endereço telegráfico - SATELLITE •

têm apôio legal, quando 'ntimam : Gerência , '."'.""., .. ,' .. ,,. 1G14 :o produtor e o vendedor a mostraI. TELEFONES: Contad'Ü'ria ', .. ' .. , .. , ,.',,'., .. ',.. 1114 •
o que possuem em seus estabeleci. I 1VlentnR_ (D. E. M_). •••••••••••••••••••••••••••••••• ' a

Médico -- Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de MedLcina

Ida Untversidade de São Paulo, onele fOl
Assistente por vários, anos do

.
Servíço

Cirúrgico do Prof. Alípío Correm Neto
(Primeira Cadeira çle CI�ca Ci,:·ü�gica), DRCom prática na clínica g ínecológíca cio •

Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"lios'pital Leão XIII".
, ..

Cirurgião elo estômago e v�as, bíüares,
írrtestdnos delgado e grosso, tírotde, rms,
próstata e bexiga. Varicoce1e, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

O. Pálido.. Oep.up.r.do.,
E,gol.dol, Anêmico., Mi ••
qUI cri.m M.grol, Cri.nç••
riquític•• , receberio I toni·
ficaçio geri! 1 do org.ni.mo

com O

5a ngue n 01
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegahtes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

M ' II Vende-se um qual"
Oveis to completamente rto

voo Tratar à rua João
Pinto n 51. 5v3

Atençãov. S. deseja comprar ou vendar,
.

casas, terrenos, máquinas, rrio to
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarregará do
assunto.

CASA
Vende-se urna, à rua Bocaiuva,

151 com fundos para ornar.
medindo 11,30 metros de frente
por 60 de fundos. Tratar na
mesma das 17 horas em diante.

15 v. -- 6

GRATIS!
Quer receber ótima surpresa, que

o fará feliz e lhe será da 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. -16

Lenha à venda
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 aço. Ofertas

à "A Exposição", praça IS, n. 11.
v- 26

. Sf>.�Ã�X�RCtl1fEsp ECIAUOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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108 navios-de-guerra italianos
ARGEL, 17 (U. P.l --- Mais 28 navios de guerra italianos chegaram a Palermo,
durante ' os últimos dias. Nos círculos bem informados revelou-se que já se

encontram em poder dos aliados 108 navios-de-guerra italianos.

Derrotados os alemães em Salerno lO regresso do
sr, Capanema

Perderam quase mil homens
Londres, 17 [U. P.] -- Os guerri

lheiros Jugoeslavos ocuparam, nes

tas últimas horas, o porto de Es
palato, sobre o Adriático, e a cida-
de de Senj, situada um pouco mais

Hio, 1(j (A. X.) - Em carro cspc- ao norte. Informantes oficiais sa
ciai ligado ao segundo noturno pau- lientam que os patriotas conse
lista" chegou hoje a estu capital. its guiram repelir os ataques lançados8,80 horas. o .lJlinis�l�o Gustavo Cu- pelas forças motorizadas o lerrrda'
J�an�llla. que IOl a Sao Paulo assrs- que tentaram investir sobre a cí
til' ê\ solenidade da; asslna.tura do dade de Nin. Os c lerndes perderam
(,Oll\TnIO do c nsmn pr-muu-io. An-. quase mil hornens entre mortos e
tcs de seu regresso, o titular da feridos.
Educação foi homel1êllieH,do pelo in-
terventor Fernando Costa com um Foi a primeiranlmóço no palácio dos Campos Elí- Buenos Aires, 17 [U. P.] -- A em
scos, o ministro Capancmu, qUI' bo.i d d ItTA' f'deveria também visitar Cur illbru du- OlX':' a. <J. a la na :gen�ma, <;1
rantc sua excursão, adiou sua via-I�. Prlz:te1r.a representaçao d iplornd
gr-m ii capi tal pnrunàcnse para a �ca ltahana a destacar que cori

ptóx i ma semanal.
tlnua mantendo o .caracter de, �epresentante do ReIno da Itaha.
Com essa declaração. ficou eviden
ciada a sua lealdade ao ,regime
chefiado pelo rei Vitória Emanuel.

pnnrEIRA OFEXSIVJt EjR VID'CIDOS OS XAZII';'rAS

Ipas
alemãs. Salienta-se que os

HUAXnE ESCALA
.

EJf SALEUXO alemães sempre se referiram
Q. G. Aliado em, Argel, 17 Junto ao Quinto Exército à superioridade numérica do

(U. P.) - As noticias da fren- norte-americano, 17 (U. P.) adversário, nos momentos que
te ele Sale1'110 inelica que os I - Os contingentes nazistas preceeleram às suas retiradas,
americanos tiveram êxito na I que tão elura resistência ofere- tanto na Rússia corno na Af'ri
ofensiva que desencadearam ceram aos americanos no setor ca e em Sícilia.
esta manhã contra os alemães. de Salern o, foram finalmente
Os nazistas foram expulsos ele vencidos. Em plena retirada,
várias posições que ocupavam. os alemães travam contudo,
transferindo o campo de resis- ações ele retaguarda com as

tência para as proximidades fôrças hlíudadas americanas,
dos rios Sele e Colore, ao sul empenhadas em perseguir o

de Salerno. Salientam os ínf'or- inimigo sem dar-lhe quartel.
mantes autorizados que o Alto-
Comando aliado conseguiu al- XO'l'Í('L\ HERI,IXEXSE
terar a situação com a remessa Londres, 16 (U. P.) - A rá-
de reforços que aliviaram de- dio de Berlim informou que
cisivamente a sorte dos prí- foi aniquilada, totalmente,
metros contingentes flesembar-I

uma unidade de paraquedistas
cados nas praias ele Sa1erno. inimigos que desceu na zona

Estes tiveram de suportar in i- de Pompeia para desorganizar
cialmente terrível fogo de ar- as comunicações alemãs da
tilharia e metralhados alemães retaguarda.
e, em sua perseverança e va

lentia, garantiram para as Na
ções Unidas a cabeça de ponte
por onde irromperam os exér
citos libertadores. Afirma-se
que foi esta a primeira ofensi
va em grande escala lançada
pelo Quinto Exército ameri
cano.

.lÁ SE UEV'El{EM li "SrPE
,

RIOIUIU_])E"
Londres, 16 (U. P.) - In

formações radiofônicas de
Berlim admitem que as fôrças
norte-americanas, desembar
cadas em Salerno, são nume
ricamente superiores às tro-

úLTIMA HORA
Moscou, 17 -U.P.- As informa

ções indicam que na ocupação de
Novogorod, no rio Mesno , ao audo-

Grande Tónico este de Briansk, os russos liquida-

Iram a maior base de fortifícações

N d f
dos nazistas na direção de Roso-

a a so reu i lov, e, com a reconquista de Ro-
I .

I b
.

Ri r (A X) O ft '" l i f
. my, mois ao su, os russos a r r-

..

o, I .". -

. aJ:lald I �I ram o caminho para um avanço
inf'orrnado de que nada sofreu o di- espetacular sobre Mirgorod, ponto
reter geral da biblioteca cio Vatica- forte da defesa alemã na região
no, professor Deoclécio Reclig Cam- media ao leste do Dnieper. Ao

'b '1' f'i ll d
mesmo tempo. a queda de Loso-

pos, que e rasi CIro e I 10 e, vaya, no extremo sudoeste do a-
ilustre família, nortista, I vanço russo, permitirá aos' sovíé-

ticos. uma dupla progressão sobre
A tenção I A despesa com o Krasnodar e sobre o Dnieper, num

• cinema póde ser ti i ponto situado entre Dniepo-Petrovsk
roda com a venda de papel velho .. e Zaporoche.
Compramos a Cr$ 0.40 o

·qUilo'l'
__

.

_

Rua Francis(.o Tolentino. 3. Moscou. 17 -U.P .• A imprensa
Gral Milton Almeida no;icia que a cidade de Lovosaya

• co ru em poder dos russos.

.

Salvador, 1� (A. N.) - Em tt�n-I __

sito pare o RIO. encontra-se aqui 'l, Londres, 17 -U.P.- Forças aéreas
gencltal Milton Freitas Almeida, di- aliadas atacaram, intensamente,
reter da moto-mecanizacão do exér- na noite de ontem, o porto de

cito, que regressa da 'viagem de Nantes, base naval alemã situada
a 50 kms. de Saint Nazaire.

inspeção às guarnições do norte. I
--

'Londres, 17 -U.P.- Continuam a

desenvolver-se, de fÓl'ma sumamen-

I te sangrenta os combates entre 05

soldados norte-americanos e ale·
O Aé; O Clube de Santa Catarina cv isu aos inte 'mães, na zona de Salerno. As in

ressados que possue lenha cortada e empilhada em 'formações aliadas insistem em que

seus terrenos ern Campinas, municipio de São José, I a situação melhorou, n.estos últi-
,

• , ,mas horas, para os ahados, que
para vender. As propostas devem ser errccm irrhc d cs a lobrigaram os nazistas a empreen-
Diretoria até o dia 25 do corrente. der diversas retiradas. Nao obsta.n-

Em 17 de setembro de 1943. te. os alemães continuam afir'man-
3 v. -1 do que permanecem ez:n suas posi

ções e que. na desembocadura do
rio Sele, tomaram de assalto a

localidade de Cassiano.

A 'TA X�'A O Soo }:XÉRCI'J'O
Nova Iorque, 17 (U. P.) -

Segundo uma informação não
oficial da B. B. C., unidades
avançadas do Oitavo Exército
Britânico chegaram a uma lo
calidade situada a 75 kms. a

sudoeste da cabeceira de ponte
de Salerno. FRACOS e

ANÊMICOS

Ainda há nazistas em Briansk 1

Argel, 17 (U.P.) - Pratica
mente, a vanguardas do 8°
Exército já estão operando na

região de Salerrio ,

TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Nova Iorque, 17 -U.P.- A ernis
soro de Argel acaba de informar
que alguns destacamentos do Oito'

Ivo Exército britAnico encontram-se
apenas 30 kms. de Salerno, cabeça
de ponte ocupada palo., Quinto
Exército norte americano. Esta vcri
togem foi adquirida depois de ocu

poção de Sapri, no golfo de Polt
castro. Sobre a costa oriental da
peninsula. as tropas do general
Montgomery transpuzerarn Scalea.

--o-.

Argel, 17 [U. P.] -- A emissora. de
Argel anunciou que as forças alia·'
das conquistaram Montecorvilo,
situada a 18 krns , ao norte de
Salerno, entre Agripoli e Sapri.
Acrescentou a referida emissora que
os Oitavo e Quinto exércitos esta
beleceram contacto.

Está-se travando violenta batalha no Pacifico
.. Londres, 17 (U. P. Urgente) 1 sendo travada no Pacífico, entre J rificam-se entre a Nova Guiné e a
- Violenta batalha naval está japoneses e Aliados. As ações ve-' ilha de Kolombangara, segundo

irradiou a emissora de Tóquio,

Reformados da F. P. mineira �dácrl�:!�t�S�sq:�e:�:õ::t:e:!::t:;;
I

.
. . os nor e-amencanos para o as-

S. Paulo. 16 (A. N.) � O governador Benedito Valadares aSSlllOU .... ; . '.

�á�·j()s .tlecrc�osj rcforll1an�lo iní1ll�eros OfiCiaiS.
sllpeI"iores da Fô. rça Po- salto flDal contra a maIor base

lt�l�l! 1llClllSJy� o ceI: A_lvInO Alvllll d� Mene�es, cOI11�n�lante �,e.l'aIl cI.a naval nipônica da ilha da Noval1UhClU, que fOl sl1bstrtl1Jelo pelo ceI. Vlce·nle fOlTC'S .T1l11l0r. Val'las um-
G ., b d L

.

1...........__!III!IIIII'II!I!IIII_/IIIIII.. - .I!IIi)!IIII--lII._- .. dades da Fôrça PoliciaJ tiveram S('\l� ç0111uudüs l11oclificados, � ume, a ase e ae.
�I PI. 1_ ± •

Londres, 16 (U. P.) - Segundo informações transmitidas
pela B. B. C., a emissora alemã anunciou que os alemães ainda.
se encontram de posse de Briansk. Salienta-se que, há dois
dias, a mesma fonte de informação alemã revelou que Bria.nsk
fora abandonada pelas fôrças germânicas, de acôrdo com os

planos do Alto-Comando alemão. Deve-se destacar, por outro
lado, que os russos informaram ter ocupado parte de Briansk
e estar atacando intensamente a parte da cidade, que ainda

. se encontrava em poder do inimigo.

Argel, 17 CU P.) - Os ale
mães não puderam resitir aos

ássalros das fôrças blindadas do
5" exército nor te -americano , em

Salerno, e estão recuando.

Argel, 17 (U.P.) - Os ale
mães, batidos na batalha de
Salerno, estão sendo atacados,
na sua retirada por ondas de
aviões. que despam sobre êles
toneladas e toneladas de bom-

Grallde paquete japonês torpedeado
Nova Iorque, 16 (U. P.) - Um submarino aliado afundou,

no dia J 3 do corrente, o grande navio de passageiros japonês." Ca
mato-Maru" em águas situadas entre a ilha Formosa e o arquipéla
go metropolitano nipônico. Encontravam�se a bordo do navio aíurr
dado 1.092 passageiros, dos quais J .065 foram salvos. Segundo
revelou a emissora de Tóquio, o submarino atacante foi afundado
pelas unidades de escolta.

r

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

I
A
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater 88 irregularidades
das funções periódicas das se
nhcras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-8EDATINA, pela sua

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

confiança.
fLUXO-SEDATINA encontra-se

'lMÃE em toda parte,

bas,

Argel. 17 (U.P.) - A vitória
do 5° Exército tem grande sig
nificação. porque abre o cami
nho para a marcha aliada em

direção ao norte na Itália.
........--.._.._.._"._.._...,._..�""'..._"._,._".-�

Compram-se estabilizadores.
N I). "l{adio]ar", rua Trajan o, G.

LENHA A' VENDA
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AINDA MUSSOLINI
Estocolmo, 17 [U.P.] -- Mussolini sõrnente regressará a Roma

depois da vitória do «eixo». Foi o que informou o correspon
dente em Berlim do jornal sueco «Allehanda», Ainda segundo o

mesmo jornalista, Mussolini fará uma segunda marcha triunfal
sobre Roma. Será, entretanto, necessário, em primeiro lugar,
que os eixistas sejam os vencedores. Do contrário, Mussolini
será novamente encarcerado, e, dessa vez, juntamente com Hitler.
E o peor é que nem um nem outro terão quem dê um qolpe de
mão espetacular para libertá-los, afim-de-que escapem ao jul
gamento das Nações Unidas. *

. ,.

Londres, 18 [U.P.] -- A emissora de Berlim afirmou que os

aliados pensavam conduzir Mussolini, por via aérea, poro Nova
Iorque. onde deveria chegar ontem, 16 de setembro. Segundo os

nazistas, Roosevelt ordenaria a sua transferência para Washin
gton. onde estaria também o senhor Winston Churchill. Ambo�
os dirigentes aliados tratariam, então, de tirar proveitos políti
cos da presença do «duce» em terras norte-americanas, como

prisioneiro de guerra. dos Aliados.
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